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ســرمقـالـه

تابستان گذشــته و امسال صنایع 
به خصوص صنایع بزرگ همچون 
فوالد و سیمان و بسیاری از صنایع 
دیگــر از خودروســازی گرفته تا 
ســاختمان و... بــا زیان های مالی 
سنگین روبه رو شــدند؛ دلیل این 
بحران را بایــد در چالش ناترازی 
عرضه و تقاضای برق در کشــور، 
افزایش مصرف بخش خانوار و اجبار 
صنایع به خاموشی های مقطعی و یا 
محدودیت های ساعت کار از سوی 
وزارت نیرو، جست وجو کرد. مرکز پژوهش های مجلس در خصوص 
پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در تیرماه امسال در بخش صنعت و 
معدن گزارشی منتشر کرده است که نشان می دهد شاخص های تولید 
و فروش شــرکت های صنعتی و معدنی بورسی در تیرماه نسبت به 
خردادماه کاهشی شده اند. این گزارش بیان می کند که شاخص تولید 
شرکت های صنعتی بورسی ۵,۲ درصد و شاخص تولید شرکت های 
معدنی بورسی ۳4.1 درصد نسبت به خرداد کاهش داشته است که 
یکی از مهم ترین دالیل آن قطعی برق صنایع عنوان شــده است. در 
تیرماه 1401 نســبت به ماه قبل، از بین 1۵ رشته فعالیت صنعتی 
بورســی تنها چهار رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید داشته اند 
و 11 رشــته فعالیت کاهش در شاخص تولید را ثبت کرده اند. رشته 
فعالیت های »خودرو و قطعات«، »سایر کانی های غیرفلزی«، »فلزات 
پایه« و »سیمان« بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند. 
عدم دسترسی کامل و محدودیت های تامین انرژی منجر به افت تولید 
حداقل 6 میلیون تن فوالد و 9 میلیون تن سیمان در سال 1400 شد.
صنعت بــرق برای اینکه بتواند جواب گوی نیاز کشــور باشــد، 
باید ســرمایه گذاری باالیی جذب کند و این ســرمایه گذاری نیاز به 
بسترســازی و ایجاد انگیزه دارد؛ صنعت برق که یکی از مزیت های 
اقتصادی و صنعتی کشور تا نیمه دهه 90 بود باتوجه به عدم تمایل 
به ســرمایه گذاری های جدید از ســوی بخش خصوصی به یکی از 
نقاط ضعف برجســته اقتصاد ایران بدل شده است و پاسخ به چرایی 
ایــن اتفاق را باید در مداخله گســترده دولت در تولید و توزیع برق، 
قیمت گذاری های دستوری و بی منطق، عدم اجازه دولت برای فروش 
و عرضه برق در بورس انرژی، قدیمی بودن بخشــی از تجهیزات این 

صنعت به خصوص در شبکه توزیع و... جست وجو کرد. 
طی یک دهه اخیر میزان سرمایه گذاری در صنعت برق کشور از 
6,۵ میلیارد دالر در سال به 640 میلیون دالر کاهش یافته و این اعداد 
خود بیانگر حدیث مفصل چالش های این حوزه است و خروجی آن 
کمبود بیش از 10 هزار مگاواتی برق و خاموشی های مقطعی پرتکرار 

در صنایع و ایجاد محدودیت های ســاعت کار برای صنایع و کاهش 
رشد اقتصادی و زیان های سنگین در حوزه تولید است. عالوه بر این ها 
میزان هدررفت برق در شبکه هم 11 درصد و دو برابر متوسط جهانی 
اســت که باز نشان از سوءمدیریت ها در این حوزه دارد و برای تغییر 
این شــرایط »اصالح نظام اقتصادی برق در جهت توسعه صنعت« و 
»اصالح نظام حکمرانی صنعت برق« ضروری بوده و الزم اســت که 
دولت، وزارت نیرو، مجلس و دیگر نهادهای حاکمیتی گام های مهمی 
در جهت تغییر رویه ها در صنعت برق بردارند و اقتصاد صنعت برق را 

نجات دهند. 
این وضعیت تنها شــامل صنعت برق نمی شــود زیرا در دو سال 
گذشته، ایران در تامین گاز هم با چالش جدی روبه رو بوده است و این 
نشــان از ضعف های مدیریت انرژی در کشور دارد؛ در حالی که ایران 
دومین ذخایر گاز جهان را دارد و به اندازه کافی نتوانسته است از این 
ظرفیت بزرگ بهره ببرد. کشور قطر با استفاده از نیاز گازی کشورهای 
اروپایی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، به دنبال امضای قراردادهای 
جدید با شرکت های بین المللی همچون انی ایتالیا و برداشت گاز از 
میدان مشــترک پارس جنوبی و صادرات به اروپاست. بانک جهانی 
با توجه به بحران انرژی که بعد از جنگ روســیه و اوکراین به وجود 
آمده است، میزان هدررفت گاز طبیعی در میادین نفت و گاز جهان 
را بررسی کرده است که نشان می دهد در 10 سال گذشته در کاهش 
میزان هدررفت گاز در میادین نفت و گاز جهانی پیشــرفت چندانی 
حاصل نشده است. براساس این گزارش در یک دهه گذشته ساالنه 
144 میلیارد مترمکعب گاز هدر رفته اســت که با این میزان انرژی 
گاز می توان 1800 میلیون مگاوات ساعت برق تولید کرد که معادل 
دوسوم برق تولیدی در کل اتحادیه اروپاست. برآوردهای بانک جهانی 
در این گزارش بیانگر آن اســت که در بین سال های ۲01۲ تا ۲0۲1 
ایــران مقام اول هدررفت گاز از میادین نفــت و گاز خود را در میان 
کشورهای نفت خیز جهان داشته است به صورتی که از 11,1 میلیارد 
مترمکعب در سال ۲01۲ به 17,4 میلیارد مترمکعب در سال ۲0۲1 
رسیده که ناشی از ۲,۵ برابر شدن تولید گاز خام کشور بوده است. در 
این مدت تولید گاز در کشور از ۲80 میلیون متر مکعب در روز در سال 
1۳9۲ به 700 میلیون مترمکعب رسیده است. بنابر آمارهای موجود 
روزانه 47,۵ میلیون مترمکعب گاز در کشــور هدر می رود که بخش 
عمده آن مربوط به گازهای همراه نفت است؛ اگر قیمت هر مترمکعب 
گاز را 9 ســنت در نظر بگیریم، ساالنه حدود 1,۵ میلیارد دالر ارزش 
هدررفت این ذخایر اســت. ضروری است وزارت نفت اقداماتی انجام 
دهد تا این هدررفت به کمترین میزان ممکن برسد. صنعت انرژی در 
ایران نیازمند بازنگری اساسی است و تا زمانی که نقش دولت در این 
حوزه کاهش پیدا نکند و نهاد تنظیم گر یا رگوالتوری در حوزه انرژی 

شکل نگیرد، تحولی در حوزه انرژی رخ نخواهد داد.

مسعودخوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر 

و رئیس اتاق تهران

خاموشی صنایع
شکل گیری نهاد تنظیم گر یا رگوالتوری در حوزه انرژی در ایران ضروری است 
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چه  می خوانید؟ 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 

ان
طری

مع
ضا 

: ر
س

عک

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

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

زیانسازانزیانسازان
 خودروسازان ایران چه مسیری را طی کرده اند 
 خودروسازان ایران چه مسیری را طی کرده اند 

و در چه وضعیتی قرار دارند؟
و در چه وضعیتی قرار دارند؟

ان
طری

مع
ضا 

: ر
س

عک

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

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

بی  سروسامانبی  سروسامان
بی تدبیری ما را خواهد بردبی تدبیری ما را خواهد برد

 
بهرادمهرجو

سردبیر 

روزهــای پرتردیــد برجامی بــه انتها نزدیک اســت. 
احتماال امضای برجام،  با گشایش های مالی ویژه ای 
برای ایران همراه اســت. البته که هنوز هم مشخص 
نیســت که چرا اقتصاد ایران )سیاســت ایران( طی 
یکســال و نیم گذشــته مســیر توافق را همــوار نکرد 
یــا اینکه چــرا در دولت گذشــته برجام به ســرانجام 
نرســید که در نتیجه آن، اقتصاد ایران )مردم ایران( 
هزینه های ســنگین را تحمــل کند. اما آیــا امضای 
برجــام، پایــان راه اســت؟ اقتصاد ایــران ) جامعه و 
سیاست هم چنین است( پر از دست انداز و مشکالت 
بسیار داخلی است. از ناکارآمدی، فساد، بروکراسی 
زائــد تا بهــره وری پایین و بحران هایــی مانند فقدان 
ســرمایه اجتماعی همگی منظومــه ای برای اقتصاد 
ایران شکل داده که بهبود قطعی و سریع را نمی توان 
در آینده کوتاه مدت تصور کرد. اساسا شاید گفت وگو 
در این مورد هم بیهود باشــد چراکه هنوز نشــانه ای 
بــرای اصالح ناکارایی هــا نیز دیده نشده اســت. در 
اینصورت با امضای برجام هم قرار نیست که اقتصاد 

ایران گلستان کسب وکارها شود. 

سعیدارکانزادهیزدی
دبیر بخش کتاب ضمیمه و بخش راوی

اینترنــت از اول ایــن اینترنتــی که می بینیــد نبود. 
اینترنــت تغییرات زیــادی کرده مخصوصــًا در دهه 
۱۹۹۰ میالدی که تصمیم گیران و سیاســت گذاران 
آمریکایی به این نتیجه رســیدند کــه آن را به ابزاری 
برای تجــارت تبدیل کنند. اینترنــت اول ابزاری بود 
برای محققان و دانشگاهیان که می خواستند یافته ها 
و علــوم خود را بــا یکدیگر در اقصی نقــاط جهان به 
اشتراک بگذارند ولی بعدتر شرکت ها وارد کار شدند 
و مســیرهای تجاری شــدن و خصوصی شدن هرچه 
بیشــتر اینترنت را فراهم آوردند. شــرکت های بزرگ 
اینترنتــی و رایانــه ای دوره »دات کام« شــروع به کار 
کردند و به شــکل سرســام آوری رشــد کردند و بزرگ 
شــدند. اما در ســال ۲۰۰۰ حباب »دات کام« ترکید 
و خســارت های زیادی به بــار آمــد. در بخش کتاب 

ضمیمه این شــماره، داســتان شــرکت »ای بی« را 
می خوانید که یکی از شــرکت های دوره دات کام بود 

و یکی از پیشگامان تجاری سازی اینترنت.

ولیاهللخلیلی 
دبیر بخش کارآفرین ایرانی

کافی اســت به آمارهای شــرکت در کنکور سراسری 
نگاهی بیندازید تا متوجه شــوید که چه خطر بزرگی 
آینده ایران را تهدید می کند و آن خالی شدن صنایع 
و شــرکت های تولیــدی از مهندســان و متخصصان 
است. در کنکور امسال در مجموع تعداد یک میلیون 
و ۴۸۸ هزار و ۹۵۹ نفر در پنج گروه آزمایشــی با هم 
به رقابت پرداختند که از این تعداد در گروه آزمایشی 
علوم ریاضی و فنی ۱۴۲۰6۲ نفر، در گروه آزمایشی 
علــوم تجربی۵۵۴۸6۰ نفر، در گروه علوم انســانی 
37۰۱۱۲ نفر، در گروه آزمایشی هنر۱۲۵۱۲۱ نفر 
و در گروه زبان های خارجی ۱7۵776 نفر در کنکور 
شرکت کردند. این آمارها به خوبی نشان می دهد که 
تمایل داوطلبان برای تحصیل در رشــته های فنی و 
مهندسی که چرخ صنعت و تولید کشور را به حرکت 
درمی آورد به شــدت کاهش یافتــه و تعداد دوطلبان 
رشــته های علوم تجربی )پزشــکی، دندان پزشکی، 
علوم آزمایشگاهی، زیست شناســی و...( چند برابر 
شده است. در این بین حتی تعداد داوطلبان ادامه 
تحصیل در رشته های علوم انسانی هم حدود 3 برابر 
رشــته های فنی و مهندسی است و تعداد داوطلبان 
این رشته ها تقریبا با داوطلبان گروه هنر برابری می 
کند. این یک واقعیت اســت که درآمد پایدار و باال در 
زیررشــته های گروه علوم تجربی همچون پزشکی و 
دندان پزشکی باعث شــده که با موج گسترده ای از 
عالقه داوطلبــان کنکور و خانواده هــای آن ها برای 
ادامــه تحصیــل فرزندانشــان در این رشــته مواجه 
شویم. اما سوال این است که مگر کشور به چه تعداد 
پزشــک نیازمند است؟ از ســوی دیگر سرخوردگی 
فارغ التحصیالن رشــته های مهندسی در سال های 
گذشته و بیکاری گســترده در فارغ  لتحصیالن این 
بخش باعث شــده که رشــته های فنی و مهندســی 
از بــورس بیفتند و حاصل همه این ها چیزی اســت 
که این روزها شــاهد آن هســتیم. امــا خروجی این 

شــرایط چه خواهد بود؟ در همه کشــورهای جهان 
این فارغ التحصیالن رشــته های فنی و مهندســی 
هستند که به عنوان موتور محرک صنعت و واحدهای 
تولیــدی عمل می کنند و در واقع چرخ کارخانه ها و 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها با خالقیت و 
نــوآوری و دانش آن ها به حرکت درمی آید. در چنین 
شــرایطی وقتی با موج گسترده ای از بی عالقگی به 
ادامه تحصیل در رشته های فنی و مهندسی مواجه 
باشــیم عمال کشــور می تواند با خطر کمبود نیروی 
متخصــص در حوزهــای مختلــف صنعتــی مواجه 
شــود. در ایران هیچ برنامه ریزی دقیق و نیازسنجی 
جدی ای برای آینده کشور از نظر نیروهای متخصص 
صورت نگرفته اســت و از همین رو شــاهدیم که هر 
چند ســال یک بار در یک گروه آزمایشــی تحصیلی 
موج گسترده ای از داوطلبان شکل می گیرد؛ روزی 
بدون برنامه ریزی علمی و نیازســنجی شــاهد موج 
داوطلبان رشــته های فنی و مهندســی هستیم و در 
دوره ای دیگر این رشته های تجربی هستند که روی 

بورس اند.     

محمدعدلی
دبیر بخش آینده ما

صنعت خودرو در ایران حکایت عجیبی دارد. صنعتی 
کــه با بــازار میلیونی و متولیان دولتی از هردو ســو با 
نارضایتی همراه است. از یک طرف مصرف کنندگان 
و مشــتریان از تولیدات خودروســازان ایرانی رضایت 
ندارند و بدتریــن واژه ها را بــرای توصیف محصوالت 
آن ها به کار می برند؛ از ســوی دیگر نیز خودروسازان 
این صنعت را همراه با زیان پیش می برند. هردو سوی 
میــدان یعنی صنعت و بــازار نگاهی زیان بار نســبت 
بــه عملکرد خــود دارنــد. صورت های مالی از رشــد 
زیان انباشــته نســبت به اصل ســرمایه حکایت دارد 
که نشــان می دهــد وضعیت تولیــد در این صنعت با 
فاکتورهای اقتصادی همخوانی ندارد. صنعت خودرو 
با استدالل آمار به ورشکســتگی رسیده؛ بازار خودرو 
نیز از منظر سرمایه اجتماعی با شکست مواجه شده 
اســت. هرچند همچنان بــازار خودرو بــه دلیل نیاز 
مصرف کنندگان، داغ اســت اما دیگــر چیزی به نام 
کیفیت تولید و کیفیت بــازار وجود ندارد؛ تنها اعداد 
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کشتی رانی با تحریم ها چطور دست و پنجه نرم کرد؟

بادبان ها را بکشید

صنعت کشتی رانی اگرچه در اذهان عمومی یک صنعت کامالً دولتی است و بخش عمده ای از حمل و نقل و تجارت دریایی ایران را در خود جای داده است، اما 

طی سنوات گذشته، بخش خصوصی هم در آن فعال شده و توانسته فضایی رقابتی را پیش روی فعاالن اقتصادی قرار دهد. هرچند هنوز هم اعتماد به ناوگان 

دولتی بیشتر از بخش خصوصی است، اما هستند شرکت هایی که توانسته اند اقبال بازار را به دنبال فعالیت خود داشته باشند و در این عرصه حرفی برای گفتن 

داشته باشند. حاال داستان هرچه که باشد، حمل و نقل دریایی به عنوان یکی از ابزارهای مطمئن در عرصه تجارت خارجی قابلیت ها و پتانسیل های باالیی برای 

دو کفه ترازوی تجارت خارجی کشور یعنی واردات و صادرات دارد و نه تنها ظرف سنوات گذشته، حمل کاالهای مورد نیاز کشور از کاالهای اساسی و مواد اولیه 

گرفته تا ماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید را به خوبی انجام داده، بلکه با حمل بار صادراتی کشور در احجام غیرقابل قیاس با حمل و نقل هوایی، جاده ای و 

حتی ریلی، در ارزآوری آن هم در شرایطی که اجازه فروش نفت به دلیل تحریم ها به ایران داده نشد، نقش آفرینی کرد. از این جهت بود که ایاالت متحده آمریکا 

با درک دقیق از میزان اثرگذاری و نقشی که ناوگان کشتی رانی ایران در زنده نگاه داشتن اقتصاد این کشور تحریمی دارد، به تحریم بخش های مختلف و حتی 

جزئی از صنعت کشتی رانی ایران پرداخت و عالوه بر مدیران و افراد اثرگذار و موثر در این حوزه، کشتی های ایرانی و در یک مرحله باالتر کانتینرهای حامل 

بار و کاالهای ایرانی به مقصد بازارهای بین المللی یا بارهای وارداتی به مقصد ایران برای تامین مایحتاج را هم در فهرست تحریم های بلندباالی خود قرار داد. 
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درمسیربیراهه
چرا دولت ها در بازار ارز دخالت می کنند؟

دولت ها مجبور به دخالت در بازار ارز هستند؛ چون بخشی از درآمدهای 

ارزی از فروش نفت است؛ درآمدی که در اختیار دولت است و بازار ارز 

رقابتی و آزاد در کشور وجود ندارد. در ساختار غیررقابتی و دخالت گری 

دولت، استقالل بانک مرکزی، استقاللی بربادرفته است و دخالت گری 

در بازار ارز در مسیر بیراهه.
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»حق« به جای »خیریه«
پشت پرده خیریه ها؛ از منفعت اقتصادی تا استثمار نیروی انسانی

خیریه های پرتعداد که شعار عدالت اجتماعی می دهند و سیاستمدارانی که دل به خیریه ها بسته اند؛ اما نه فقر پایانی دارد و نه 

سیاستمداران از شفافیت خیریه ها دفاع می کنند و برای همین عده ای از »شرارت امر خیر« در کشور می گویند و عده ای در 

پی علت ها هستند نه معلول ها؛ همین  رویه باعث شده بسترهای امر خیر به ابتذال بکشد و مسئولیت اجتماعی به حاشیه رود.
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................... نگاه .........
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  آینده نگر  بررسی می کند: نگاهی به تورم اقالم خوراکی در تاریخ ایران 

سیری ناپذیر 
گرانی کاالی خوراکی، مردم را سیر کرده اما خودش سیری ناپذیر است 

نگاه این شماره تورم امروز را در کنار شرایط و قیمت تهیه غذا در ایران بررسی کرده است

..........................
................. چشم انداز ..

...........

 تا انتها 
یک کارگزار قدرت 

باقی ماند
آبه شینزو جایگاه ژاپن را در جهان بازسازی کرد

زمانی که شینزو آبه، باسابقه ترین نخست وزیر ژاپن، 

در ســال 2020 از سمت خود کناره گیری کرد، به 

آنچه در نظر داشــت دســت نیافته بود. او به دلیل 

وضعیت نامناســب سالمتی و امتیاز پایین در مورد 

برخــورد دولتش با ویروس کرونــا، از جمله اقدام 

بســیار دیرهنگام در مورد قرنطینه ها و انتشــار 

آهســته واکسن، مشــکالت اقتصادی و عدم 

موفقیت در تــالش طوالنی مدت خود برای 

بازنگری در قانون اساسی صلح طلبانه کشور، 
استعفا داد.

شاید به همین دلیل است که آبه، که 

حتی پس از استعفای خود یکی از تأثیرگذارترین سیاستمداران ژاپنی باقی 

ماند، همچنان در تالش بود تا میراث خود را بازنویســی کند. با این حال، 

تالش های او در ۸ ژوئیه با ترورش به پایان رسید.

آبه که دو دوره نخست وزیری از سال 200۶ تا 200۷ و از 2012 تا 2020 

را برعهده داشت، صبح روز جمعه هنگام سخنرانی در شهر نارا در غرب ژاپن، جایی 

که برای حزب حاکم لیبرال دموکرات )LDP( در حال مبارزات انتخاباتی در آســتانه 

انتخابات پارلمانی روز یکشنبه اش بود، دو گلوله خورد. او در ساعات اولیه عصر در سن 
۶۷ سالگی درگذشت.

این حمله گستاخانه جهان را مبهوت و موجی از شوک به سراسر ژاپن وارد کرده 
است.

جف کینگستون، مدیر مطالعات آسیایی در دانشگاه تمپل ژاپن می گوید: »او یک 

غول سیاسی بود. یک حضور قدرتمند و مداوم بوده است. صدای او وزن قابل توجهی 
داشت.«

  
آبه به »تعیین دستور کار« برای سیاست ژاپن ادامه داد

هنگامی که آبه در ســال 2020 سمت خود را ترک کرد، به خبرنگاران گفت که 

ناتمام گذاشتن بسیاری از اهدافش برای او »غم انگیز« است.

اما آبه که پدربزرگش بین ســال های 195۷ تا 19۶0 نخســت وزیر بود و پدرش 

بین سال های 19۸2 تا 19۸۶ وزیر امور خارجه بود، همچنان از پشت صحنه به کار 

امیگونیا

تحلیل گر اقتصادی

منبع:  تایم 
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................. کــارآفـریـن .

..........

کارآفرینی با چاشنی ملی گرایی
کارآفرینان و تجار و فعاالن اقتصادی در دوره های مختلف تاریح ایران به خصوص در دوره معاصر نقش اساسی در پیشبرد اهداف کشور بازی کرده اند و همیشه فعالیت های 

آنها فراتر از حوزه اقتصاد بوده و تاثیرات مهم اجتماعی و سیاسی داشته اند. نگاهی به زندگی حاج امین الضرب یا معین التجار بوشهری در دوره قاجار و نقش پررنگ آن ها در 

تصویب قانون مشروطه گواه این موضوع است. عالوه بر دوره قاجار در دوره پهلوی هم کارآفرینان ایرانی همچون خانواده الجوردیان، خسروشاهی، خیامی، رفوگران و... نقش 

کلیدی در اقتصاد ایران بازی کرده اند و تاثیرات عمیقی بر توسعه کشور گذاشته اند. در این شماره در بخش کارآفرین در کنار معرفی تعدادی از کارآفرینان ایرانی و خارجی 

در حوزه های مختلف، کارآفرینی را معرفی می کنیم که کارش را با قهوه خانه داری شروع کرد اما صاحب یکی از بزرگ ترین و مشهورترین چلوکبابی های پایتخت شد و چنان 

پشت دولت مصدق در دهه 30 ایستاد که از او به عنوان اصلی ترین حامی اقتصادی دولت ملی در برابر تحریم انگلیسی ها نام برده می شود.   

..........................
................. آینده پژوهی .

..........

کارخانه های صعود به قله کارخانه های صعود به قله 
رقابت تسلیحاتیرقابت تسلیحاتی

باقــی مانده اند و شــاخص های کمــی تعیین کننده 
شده اند.

وضعیت صنعت خودروســازی، بازار آن و راهکارهایی 
کــه برای نجــات آن می تــوان متصور بــود، در فصل 

»آینده ما« مورد واکاوی قرار گرفته است.

کاوهشجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

 چند مــاه از آغاز جنــگ اوکراین می گــذرد و در این 
مدت، ســرعت تحوالت جهانی به شکل عجیبی باال 
رفته اســت. کشورها تسلیحات بیشــتری می خرند، 
اتحادهای اســتراتژیک و اقتصادی جدیدتری شکل 
می دهند، مسیرهای ترانزیت بیشتری را باز می کنند، 
دردسرهای امنیت غذایی را با شدت بیشتری تجربه 
می کنند و البته اختالل های زنجیره تامین به شــدت 
افزایش یافته است. در این شماره به همه این تحوالت 
پرداخته ایــم. در بخــش »عصر جدید« هم گزارشــی 
داریــم درباره ورود بانک های مرکزی به حوزه کریپتو: 
اینکه چطور دولت ها می خواهند با انتشار رمزارزهای 
ملی، کنتــرل بیشــتری روی امور مالی شــهروندان 
داشته باشــند و اینکه چرا باید به زودی منتظر جنگ 

شدیدتر آنها علیه بیت کوین باشیم. 

لیالابراهیمیان 
دبیر بخش توسعه و آکادمی

 

به چشمان پردرد کودکی سرطانی می نگرم که سوسو 
می زنــد از درد و رنــج؛ به پــای نیمه برهنــه دخترکی 
کــه دمپایی پالســتیکی ای نصف پــای او را به بیرون 
انداخته اســت و به چهره سیاه  زنی که دست امیدوار 
خود را دراز کرده به امید دریافت کمک؛ به خانه های 
ویران شده و به ســیلی که به جان زمین ها زده است؛ 
بــه آوار زمین و به همه این دردها کــه جوانه می زنند 
هــر بار و بار دیگــر. در همه این ها پرســش از »خود« 
و »دیگــری« این اســت که چه باید کــرد به حال این 
تن های رنجور، به حال توانمند کردن این زن که باید 
بــاری بر دوش کشــد، چه باید کرد بــرای این کودک 
تا او را راهی مکتب کرد تا مشــق شــب بیاموزد برای 
فرداهای خود... در همه این پرســش ها به »خیریه« 

فکــر می کنم؛ به خیریه ای که باید خیر و آبادی در آن 
باشــد اما مدت هاســت که خود می خواهد آن باریکه 
امید را بخشکاند و دولت، قانون، بی قانونی، ساختار 
معیــوب اقتصادی و عدم شــفافیت بــه این وضعیت 
دامن می زند. شــاید رد این شرایط رنجی باالتر از فقر 
هم باشد و آن اینکه آن معبری که قرار بود مرهم باشد 
خود درد شــده اســت! آن هم چه دردی؟! درد فساد 
و الیگارشــی. ولــی این همه قصه نیســت و هنوز هم  
چشم هایی به سوی همان دست های خیرخواه است 
که تبر سیاســت به جانشان می افتد، گاه تبر رقابت و 
گاهی هم بی تدبیری. این اما همه قصه نیست و باید 
دیگرانی پای در میدان بگذارند؛ شــرکت ها، برندها و 
فعاالن اقتصادی که باید مسئولیت اجتماعی خود را 
بشناسند و این مسئولیت فقط کار خیر نیست؛ آن ها 
باید برای زمین، هــوا، جامعه، اقتصاد و مردم حرفی 
نو داشــته باشــند و طرحی نو دراندازند؛ مســئولیت 
اجتماعــی نه یک شــعار لوکــس که به مســیر برای 
پایــداری جامعه بدل شــود نه حرفــی در پس آن دود 
اگزوزهــا و خاک معدن ها ریه ها را بســوزاند و نفس ها 
را بخشــکاند و در این وانفســای درد، عده ای شعاری 
زیبا بسرایند از برای فرار از مسئولیت. در بخش توسعه 
از خیریه هــا و ارتبــاط آن ها با مســئولیت اجتماعی 
گفته ایم و شــنفته ایم. همچنین در بخــش راهبرد از 
دخالت گری های دولت در بازار ارز و در بخش آکادمی 
درباره چند پرســش اقتصادی شــما را از تحلیل گرها 

پرسیده ایم. با ما همراه باشید و همگام.

نسیمبنایی
دبیر بخش اکونومیست

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

معامله کند. اما این فقط بخشــی از ماجراست. دلیل 
اصلی، عملکرد جســورانه و قدرتمندانه بانک مرکزی 
روسیه اســت. رئیس بانک مرکزی روســیه ابتدا نرخ 
بهره را به شــدت افزایش و سپس به مرور آن را کاهش 
داد. والدیمیــر پوتیــن، رئیس جمهوری روســیه هم 
همــه را وادار کرد به فرمان هــای رئیس بانک مرکزی 
گوش دهند. به این ترتیب روسیه توانست با مدیریت 
کارآمد، هم تورم را مهار کند و هم ارزش پول خود را در 

شرایط جنگی بهتر از گذشته نگه دارد.

زینبکوهیار 
دبیر بخش نگاه

گــذری در یک فروشــگاه زنجیــره ای بــزرگ، خرید 
از ســوپرمارکتی نزدیک محــل کار، ســری به بقالی 
کوچکی زدن که سر کوچه است و مشتری آن چنانی 
ندارد؛ مشتری هرکدام از این  ها  بوده باشید به خوبی 
درک کرده اید که از یک نخ سیگار تا یک آدامس، همه 
چیز تا چه اندازه گران شــده اســت. نگاه این شماره 
درباره تورم اســت اما نه فقط تــورم این روزها. در این 
پرونــده وضعیت تامین غــذا و تــورم کاالی خوراکی 
در دوره های قاجار و پهلوی هم بررســی شــده است. 
نگاهی بــه روند تغییر نرخ تورم در نزدیک به یک قرن 
گذشــته نشــان می دهد اقتصاد ایران همواره از تورم 

باال رنج برده است. 
 
محبوبهفکوری 

دبیر بخش روایت

تحریم هــا بســیاری از بخش های اقتصــادی ایران را 
متاثــر کــرده و اکنون اگرچه بســیاری از آنهــا با این 
تحریم ها خود را تطبیق داده و راهی را برای عبور از آن 
یــا کمرنگ کردن اثرات آن پیدا کرده اند، اما هنوز هم 
آثــاری از محدودیت های بین المللی بر دوش اقتصاد 
ایران ســنگینی می کند. در این میان کشتی رانی هم 
یکی از بخش هایی اســت که در ســنوات گذشــته با 
شــدیدترین و ســخت ترین تحریم ها مواجه بوده، اما 
کمر خم نکــرده و همچنان پرقدرت به راه خود  ادامه 
می  دهد، هرچند که هزینه ها در این حوزه بسیار باالتر 

از انتظار بوده و فعاالن اقتصادی را اذیت می کند.  
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خربنامه

در سی و هفتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران بررسی شد
بحران صنعت برق و خاموشی ها و مرور عملکرد یکساله دولت
نمایندگان بخش خصوصی و دولت در نشست مرداد هیات نمایندگان اتاق تهران با پرداختن به مشکل 
کمبود برق در کشور، آثار سوء خاموشی ها بر کاهش تولید و فروش صنایع و معادن کشور را بررسی کرده و 
راهکارهایی با محوریت فعالیت بخش خصوصی برای جبران کمبود برق ارائه کردند. در سی و هفتمین جلسه 
هیات نمایندگان اتاق تهران هم چنین گزارشی از اقدامات دولت در یکسال گذشته توسط بابک افقهی، 
رئیس حوزه ریاست و معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان های سازمان برنامه و بودجه، ارائه شد. بعد 
از سخنرانی های پیش از دستور و سخنان رئیس اتاق تهران مسعود خوانساری درباره مسائل روز اقتصادی 
کشور و جهان، حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از کاهش قابل توجه سرمایه گذاری در 
صنعت برق گفت و به تشریح وضعیت صنعت برق و دلیل وقوع خاموشی ها در صنایع کشور پرداخت. 
همچنین معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران  گزارشی از چالش های برق و انرژی در 
اقتصاد ایران و راهکارهای توسعه آن در افق برنامه هفتم ارائه کرد. علیرضا اسدی گفت مکانیزم ناکارآمد 
قیمتگذاری، کسری بودجه، کاهش سرمایه گذاری و افزایش بدهی ابرچالش های اقتصاد برق و انرژی در 
کشور است. در ادامه جلسه، بابک افقهی، معاون امور مجلس  ، حقوقی و امور استان های سازمان برنامه و 

بودجه گفت: در سال 1400 چندین اتفاق سبب شد که منحنی رشد اقتصادی با احتساب نفت به 4 درصد 
و بدون احتساب نفت به 3.5 درصد برسد؛ بخشی از این رشد، مرهون رشد بخش صنعت و خدمات بود. در 
پایان جلسه، رئیس اتاق تهران با تقدیر از گزارش های ارائه شده گفت اگر سازمان برنامه و بودجه و بانک 
مرکزی به عنوان دو نهاد سیاستگذار در اقتصاد کشور به جایگاه واقعی و اصیل خود بازگردند، بخش عمده ای 

از مشکالت اقتصادی در مسیر حل شده قرار می گیرد.

آسیب  دیدن صنعت و تجارت کشور از محل مداخالت دولت
و  دولت  گفت وگوی  شورای  اعضای 
بخش خصوصی استان تهران در نشست 
هشتاد و هفتم خود که در اتاق بازرگانی 
تهران برگزار شد، با بررسی مواردی از 
مختلفی  بازارهای  در  دولت  مداخالت 
مانند مرغ و تخم مرغ، واردات نهاده های 
نیروگاه های  در  برق  تولید  دامی، 
خدمات  تجدیدپذیر،  و  کوچک مقیاس 
مشکالت  به  نساجی،  صنعت  و  پست 
این  از  ناشی  ایجادشده  چالش های  و 
رویکرد دولت اشاره کردند و خواستار 
نمایندگان  شدند.  مداخله ها  این  رفع 

بخش خصوصی موکدًا عنوان کردند هرچه دولت کمتر در امور اقتصادی مداخله کند، نتایج بهتری 
حاصل می شود. در این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران در سخنانی با تاکید بر مطلب فوق، به 
وضعیت صنعت طیور اشاره کرد و گفت: در این صنعت 96 درصد تولید توسط بخش خصوصی صورت 
می گیرد اما تمام فرایند ورود مواد اولیه در اختیار دولت است. مسعود خوانساری افزود: درحالی وزارت 
جهاد کشاورزی، مرغداران را همچنان مجبور به تأمین مرغ اجداد از نژاد آرین می کند که ضریب تبدیل 
نامناسب نیز دارد و اصرار به استفاده از نژاد آرین در صنعت مرغ داری کشور هزینه ارزی زیادی برای 

این صنعت دربر خواهد داشت.

1401/04/08

پنج مطالبه دانش بنیان ها برای رفع چالش های پیش رو 
اول  به محمد مخبر، معاون  تهران،  اتاق  رئیس  از سوی مسعود خوانساری،  نامه ای  ارسال  از  پس 
رئیس جمهور، درباره پنج مشکل مشخص دانش بنیان ها و مطالبه رفع آنها، معاون هماهنگی و نظارت 
اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور، با ارجاع نامه به نهادهای مرتبط از جمله سازمان تامین 
اجتماعی، بانک مرکزی و گمرک، از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور خواست که به این درخواست ها 
رسیدگی و نتیجه آن اعالم شود. به دنبال طرح و بررسی چالش ها و مشکالت شرکت های  دانش بنیان در 
هشتاد و ششمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، رئیس اتاق تهران 
در اواسط تیرماه، طی نامه نگاری با معاون اول رئیس جمهور، پنج چالش عمده شرکت های دانش بنیان 
را برشمرد و خواستار رفع این مشکالت با همفکری بخش خصوصی شد. پس از این مکاتبه، حمید 
پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور نیز در نامه ای به سورنا 
ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، تکالیف پنج گانه ای را برای این معاونت تعیین کرده و 
طی رونوشت به روسای سازمان های تامین اجتماعی، بانک مرکزی و گمرک، رفع مشکالت شرکت های 

دانش بنیان در موارد ذکرشده توسط اتاق تهران را خواستار شده است.

1401/05/05

درخواست خودروسازان برای ادامه تعلیق استانداردهای اجباری 
شورای  تخصصی  کارگروه  جلسه  در 
خصوصی  بخش   و  دولت  گفت و گوی 
 10 دوشنبه  ظهر  که  تهران  استان 
شد،  برگزار  تهران  اتاق  در  مردادماه 
خودروسازان به نقد بازگشت و احیای 
برخی از استانداردهای اجباری که اواخر 
سال 98 تعلیق شده بود، پرداختند و با 
اعالم اینکه تحریم ها سدی بلند پیش 
 روی پیاده سازی برخی از استانداردهای 
اجباری در این صنعت است، بازگشت 

استانداردهای تعلیق شده قبلی را مانعی بزرگ برای ادامه تولید در صنعت خودرو کشور و عاملی برای 
تداوم زیان انباشته شرکت های خودروساز بیان کردند. در این جلسه که مسئوالن سازمان ملی استاندارد 
ایران، به رغم دعوت، در آن حاضر نشدند، مدیران گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا در یک گزارش 
تحلیلی، از مشکالت اجرای استانداردهای تعلیقی و الزام دوباره سازمان ملی استاندارد به پیاده سازی 
آن در تولیدات این دو شرکت، سخن گفتند و ضمن اعالم اینکه برنامه زمان بندی اجرای استانداردهای 
تعلیق شده را تهیه کرده و به اطالع سازمان متولی استاندارد کشور رسانده اند، پیشنهادهایی نیز برای 

اجرای بهینه الزامات استانداردی در صنعت خودرو مطرح کردند.

1401/05/11

تالش برای ترویج داوری میان جوانان کارآفرین
 مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران و انجمن جوانان کارآفرین استان تهران تفاهم نامه همکاری امضا 
کردند. این تفاهم نامه در جلسه ای با حضور حمیدرضا علومی، رئیس مرکز داوری اتاق تهران، و شاهرخ 
عباس زاده، رئیس انجمن، و تنی چند از اعضای هیئت مدیره انجمن، در مرکز داوری به امضا رسید 
و هدف از انعقاد آن، توسعه و ترویج داوری بین جوانان کارآفرین و کمک به حل وفصل اختالفات 
به شیوه تخصصی و عادالنه عنوان شده است. محورهای همکاری در این تفاهم نامه، موضوعاتی 
چون استفاده از تخصص اعضای انجمن به عنوان داور یا کارشناس، برگزاری دوره های ترویجی و 
آموزشی در موضوعات حقوقی و مربوط به داوری، ترویج روش های حل وفصل اختالف غیرقضایی 
شامل میانجی گری و داوری بین کارآفرینان جوان، همکاری بین انجمن داوران جوان و انجمن جوانان 
کارآفرین در زمینه های مشترک و مورد عالقه ذکر شده و طرفین مکلف شدند تا برای اجرای بندهای 

این تفاهم نامه نمایندگانی را معرفی کنند.

1401/05/03

توسعه تجارت خارجی با مشارکت دولت و بخش خصوصی
در سی وششمین نشست هیئت 

نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که به 
صورت حضوری و مجازی برگزار شد، 

عالوه بر طرح مسائل و چالش های روز 
اقتصاد کشور، وضعیت تجارت خارجی 
و توسعه آن نیز مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت. علیرضا پیمان پاک، رئیس 

سازمان توسعه تجارت ایران و عضو 
دولتی هیئت نمایندگان اتاق تهران، 
به ارائه گزارشی از فعالیت های این سازمان پرداخت و نمایندگان بخش خصوصی نیز با تقدیر از 
عملکرد فعاالنه او و تعامل مناسب سازمان با اتاق بازرگانی، به طرح برخی چالش ها و مشکالت و 

راهکارهای متناسب با آن پرداختند.

1401/04/28

اجرایی شدن راه های نقل وانتقال پول بین ایران و روسیه
ساخای  جمهوری  از  تجاری  هیئت  یک 
بیچکوف،  کریل  سرپرستی  به  روسیه 
در  جمهوری  این  نخست وزیر  معاون 
یافت.  حضور  تهران  بازرگانی  اتاق 
اعضای این هیئت در نشستی رودررو با 
فعاالن اقتصادی و نمایندگان تشکل های 
تبادل نظر  و  بحث  به  خصوصی  بخش 
زمینه های همکاری  و  درباره ظرفیت ها 
محمد  که  جلسه  این  در  پرداختند. 
الهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات و حسام الدین حالج معاون امور بین الملل 
اتاق تهران به همراه الکسی امیوف، معاون بازرگانی سفارت روسیه در تهران نیز در آن حضور داشتند، 
همکاری در زمینه تبادل کاالهایی چون مواد غذایی و چوب و همچنین همکاری در حوزه فرآوری نفت و 

گاز، فناوری اطالعات و ارتباطات، سنگ های قیمتی و ساخت وساز مورد تاکید قرار گرفت.

1401/05/11

تفاهم نامه همکاری میان مرکز داوری اتاق تهران و انجمن مهندسی شیمی
مرکز داوری اتاق تهران و انجمن مهندسی شیمی ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند. این تفاهم نامه 
با هدف فراهم آوردن زمینه های همکاری تخصصی میان دو طرف و کمک به حل و فصل اختالفات به 
شیوه تخصصی و عادالنه، به امضا رسید. در این تفاهم نامه که به امضای حمیدرضا علومی رئیس مرکز 
داوری اتاق تهران و وحید تقی خانی دبیر انجمن مهندسی شیمی ایران به امضا رسیده است، استفاده 
از تخصص اعضای انجمن به عنوان داور یا کارشناس، ترویج روش های حل و فصل اختالف غیرقضایی 
شامل میانجی گری و داوری میان اعضای انجمن و همکاری در زمینه های آموزشی، ترویجی، علمی و 

پژوهشی مورد تاکید قرار گرفته است.

1401/05/15
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آلمان: هیچ کشوری کامل نیست!
اقتصاد آلمان یکی از ستاره های بزرگ جهان است. در 
واقع می توان گفت اقتصاد آلمان به نوعی موتور محرک 
اقتصاد اروپاست و حاال این موتور در مسیر خاموشی قرار 
گرفته است. جنگ روسیه و اوکراین، تنها به ضرر این دو 
کشور نبوده بلکه زیان های بسیاری به کشورهای اروپایی 
هم وارد کرده اســت. اقتصاد آلمان اخیرا با مشــکالت 
بسیاری مواجه شده و این امر زنگ خطر را برای اتحادیه 
اروپا به صدا درآورده اســت. آلمان در حقیقت یکی از 
ستون های نگه دارنده اتحادیه اروپا به شمار می آید. اما 
حاال بزرگ ترین اقتصاد اروپا در امر صادرات با مشکلی 
مواجه شده که در سه دهه گذشته سابقه نداشته است. 
بحران انرژی به اصلی ترین بحران در این کشور تبدیل شده و کامال مرتبط با جنگ روسیه و 
اوکراین است. به این ترتیب آلمان نمی تواند خودش را از این مخمصه نجات دهد، مگر اینکه 

راهی برای پایان جنگ پیدا کند.

انگلستان: خداحافظی با بوریس جانسون
من در روزهای ابتدایی نخست وزیری بوریس جانسون، به 
او باور داشتم. تصور می کردم او قصد دارد در جهت منافع 
ملی حرکت کند. اما خیلی زود دریافتم که او دروغ گویی 
بزرگ اســت. او به فردی نفرت انگیز در تاریخ سیاســی 
بریتانیا تبدیل شد. بسیاری از شهروندان بریتانیایی دیگر 
نمی توانستند حتی صدای او را تحمل کنند. او کسی بود 
که باعث شد با مدیریت ناکارآمد، افراد فقیر در جامعه، 
فقیرتر شوند. سیاست های نادرست او منجر به آسیب های 
جدی به میلیون ها خانواده شــد. او بارها تکرار کرده که 
افزایش بی سابقه قیمت های انرژی به دلیل جنگ است و 
به همین بهانه هیچ تالشی برای مهار قیمت ها نکرده است. 
قیمت گاز و سایر حامل های انرژی، بیش از دو برابر شده است. حاال بوریس جانسون از ِسمت 
خود خداحافظی کرده و دیگر نخســت وزیر انگلستان نیست اما آثارش را می توان در کشور 

مشاهده کرد: میلیون ها نفر به ورطه فقر افتاده اند. این بزرگ ترین بحران است.

جوآنابیکرمارش
تحلیل گر گاردین

کریپتو: ریشه کنی یک صنعت
شاید بهتر بود جشن کریپتویی هیچ وقت آغاز نشود چرا 
که این جشن هیچ ارزش افزوده ای نداشته و از اساس 
بی ارزش بوده است. کســانی که طرفدار رمزارزها بودند 
می گفتنــد به کمک آن می توان جلــوی دخالت های 
دولت را گرفت. آن ها ادعا می کردند که رمزارزها قابلیت 
دستکاری شــدن ندارند. اما واقعیت این است که این 
رمزارزها بسیار آسیب پذیر هستند. کسی نمی تواند از 
آن ها محافظت کند. اندکی از ســرمایه گذاران جوان و 
کم تجربه نسبت به رمزارزها واکنش مثبت نشان داده اند. 
اما حاال می بینیم که بازار آن ها در حال کوچک شدن 
است. قیمت های باالیی که رمزارزها به خود دیده بودند 
از میان رفته و حاال شاهد از دست رفتن سرمایه های افرادی هستیم که بدون دانش و آگاهی 
در این عرصه سرمایه گذاری کرده اند. من از قانون گذاران گالیه دارم! آن ها باید جلوی انتشار 
رمزارزها را بگیرند. اما به رغم کاهش شــدید ارزش آن ها، هنوز هم شاهد اقدامی جدی از 

سوی قانون گذاران در رابطه با رمزارزها نیستیم.

آمریکا: ممنوعیت سفر به جهان خطرناک
این روزهــا حتما در خبرها شــنیده اید که وزارت 
امور خارجه آمریکا، سفر شهروندان این کشور را به 
بسیاری از کشورهای جهان، پرخطر اعالم کرده است. 
این کشور از شهروندان خود می خواهد به برخی از 
کشورهای جهان سفر نکنند. عمده این کشورها هم 
در خاورمیانه قــرار دارند. در واقع آمریکایی ها بهتر 
است به کشــورهای خاورمیانه نروند چرا که امکان 
دارد در آن جــا با خطرات جانی مواجه شــوند. اما 
نکته اینجاست که خطرات در منطقه خاورمیانه را 
دقیقا خود آمریکا ایجاد کرده است. حاال این کشور 
از مردمش می خواهد به جایی نروند که خودش در 
آن جا بحران، آشوب و خطر ساخته است. از سوریه گرفته تا مرزهای فلسطین، همگی 
از نگاه آمریکا پرخطر هستند و همگی آن ها دقیقا همان نقاطی هستند که این کشور 

در آن جا جنگ و خونریزی به راه انداخته است.

ژاپن: چهره امنیت، زخمی شد
هشــتم ژوئیه بود که خبری در رسانه ها، جهان را در 
شوک فرو برد: آبه شینزو، نخست وزیر سابق ژاپن ترور 
شد. تصاویری در رســانه ها منتشر شده بود که نشان 
می داد آبه شینزو، حین سخنرانی در نزدیکی انتخابات 
در ژاپــن، مورد اصابت گلوله قرار می گیرد. این خبر در 
حالی منتشر شد که ژاپن همیشــه یکی از امن ترین 
کشــورهای جهان شناخته می شد. هنوز جزییات این 
اتفاق مشخص نشــده و کسی نمی داند دقیقا چرا این 
اتفاق رخ داده اما آنچه می توان از همین حاال با قاطعیت 
در مورد آن ســخن گفت این است که امنیت در ژاپن 
به خطر افتاده اســت. رویدادی که در مورد آبه رخ داد، 
برای همیشه چهره امنیت در ژاپن را خدشه دار خواهد کرد. این خراش تا همیشه در تاریخ 
سیاسی این کشور باقی خواهد ماند و قطعا از آن با عنوان یک تراژدی بزرگ یاد خواهد شد. 
تراژدی ترور آبه در حقیقت تراژدی مرگ امنیت در ژاپن است؛ کشوری که به ندرت شاهد 

چنین رویدادهایی در تاریخ خود بوده است.

جاناودانل
تحلیل گر رویترز

کامنت

پوتین: آغاز عصر جدیدی در تاریخ
تاریخ دان ها بــا رویدادهای مختلف، نقطه ای در مقابل 
عصر پیشــین می گذارند و اعــالم می کنند که عصر 
جدیدی آغاز شده است. مثال حدود دو سال پیش وقتی 
همه گیری کرونا در جهان اعالم شد، تاریخ نگاران اعالم 
کردند که عصر جدیدی برای بشریت آغاز شده و آن هم 
عصر کرونایی است. اما نکته اینجاست که این رویدادها 
باید کامال ویژه باشند و همه جهان را تحت تاثیر خود 
قــرار دهند تا بگویند عصر جدید بــرای جهانیان آغاز 
شده است. در طول تاریخ جنگ های بسیاری در گرفته 
که برخی از آن ها هنوز هم پابرجا هستند. اما به ندرت 
می توان جنگی را نام برد که آغازکننده عصری جدید 
باشد. در مورد جنگ روسیه و اوکراین، دقیقا شاهد آغاز عصری جدید در جهان هستیم. به 
دنبال این جنگ، شاهد افزایش قیمت ها در کشورهای مختلف بودیم. از کشورهای غربی 
گرفته تا کشورهای در حال توسعه، همگی به نوعی تحت تاثیر این جنگ قرار گرفتند. به 

همین خاطر است که باید بگوییم پوتین عصری جدید برای جهان رقم زد.

میخائیلهیلژیک
تحلیل گر الجزیره

دیویدایبل
تحلیل گر فارن پالیسی

جیرویدِریدی
تحلیل گر بلومبرگ

بلنفرناندز
تحلیل گر الجزیره
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اعداد ماه

رشد پایه پولی 

افزایش 6.5 درصدی پول بدون پشتوانه
حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه ســال 1401 )معادل 494۳4.7 هزار میلیارد 
ریال( نسبت به پایان سال 1400 معادل ۲.۳ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد 
متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل )۳.6 درصد( به میزان 1.۳ واحد درصد کاهش 
نشان می دهد. بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از بانک مرکزی همچنین، نرخ رشد 
دوازده ماهه نقدینگی در اردیبهشت ماه 1401 معادل ۳7.۳ درصد بوده است. رشد پایه 
پولی هم در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال 1400 به ۳0.۵ درصد رسید. پایه 
پولی در پایان اردیبهشت ماه سال 1401 )معادل 64۳۲.1 هزار میلیارد ریال( نسبت به 
پایان سال 1400، رشدی معادل 6.۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور 

در دوره مشابه سال قبل )7.4 درصد( به میزان 0.9 واحد درصد کاهش یافته است.

2.3 درصد 
حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت سال جاری نسبت

 به اسفند سال گذشته 2.3 درصد افزایش یافت

رشد مالیم تجارت غیرنفتی 

تراز تجارت خارجی  مثبت ماند 
تجارت خارجی غیرنفتی در خردادماه با رشد سه درصدی به 8.9 میلیارد دالر رسید 
تا تراز تجاری کشور مثبت ۲04میلیون دالر را نشان دهد. تجارت غیرنفتی کشور در 
سومین ماه سال با 1۳ میلیون و 6۲۲ هزار تن کاال به هشت میلیارد و 90۲ میلیون دالر 
رسید. سهم صادرات از این میزان تجارت خارجی غیر نفتی، 10 میلیون و 6۵0 هزار تن 
کاال و به ارزش چهار میلیارد و ۵۵۳ میلیون دالر بود و واردات نیز سهم ۲ میلیون و 97۲ 

هزار تنی کاال به ارزش چهار میلیارد و ۳49 میلیون دالر داشته است.
گفتنی اســت صادرات در خرداد امسال نسبت به خرداد سال قبل تغییری در ارزش 

کاالی صادراتی نداشته اما واردات به کشور در این ماه 6.۵ درصد افزایش یافته است.

204 میلیون دالر 
تراز تجاری کشور تا پایان خردادماه سال جاری

 به 204 میلیون دالر رسید 

افزایش ناچیز بیکاری 

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

نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار ١٤٠٠( ١.٩ درصد افزایش یافته است.

9.2  درصد 
 نرخ بیکاری در بهار سال جاری به 9.2 درصد رسید 

بازارچه های مهجور 

معیشت مخدوش مرزنشینان 
زیرساخت های بازارچه های شهرهای مرزی با کمبودهای بسیاری مواجه است. بسیاری 
از بازارچه های مرزی به همین علت از مدار تجارت مرزی خارج شده اند. در حال حاضر 
بیشتر بازارچه های فعال به مرزهای رسمی متصل است و آماری که در حوزه تجارت 
مرزنشــینی وجود دارد، نشان می دهد که فقط دو دهم درصد کل تجارت کشور ما از 
طریق بازارچه ها انجام می شــود. برای مثال در سه بازارچه مرزی استانی مانند استان 
کردســتان، میزان واردات در سه ماهه ابتدایی سال حدود 1۵ میلیون دالر بوده است 
که با ۲1 میلیارد تومان این مبلغ بین ۳0 هزار نفر مرز نشین هر نفر 700 هزار تومان 

کمک شده است. 

0.2 درصد 
سهم بازارچه های مرزی از تجارت کشور

 0.2 درصد برآورد می شود 

وضعیت منابع و مصارف بودجه در سال جاری

123 هزار میلیارد تومان در اختیار دستگاه های اجرایی 
براساس بررسی های به عمل آمده از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۳1 اردیبهشت ماه 1401، در مجموع بیش از 88 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی 
بودجه )معادل 6,۳۲ درصد کل منابع بودجه( وصول شده که این رقم برابر ۳7 درصد مبلغ مصوب کل منابع بوده است. بر اساس گزارش دو ماهه 
تفریغ بودجه، بیش از 1۲۳ هزار میلیارد تومان در قالب مصارف عمومی بودجه )معادل 8,84 درصد کل مصارف( توســط خزانه داری در اختیار 
دستگاه های اجرایی قرار گرفته که این مبلغ برابر ۵۲ درصد مبلغ مصوب کل مصارف بودجه برای بازه زمانی موضوع این گزارش بوده است. در 
عین حال، بررسی عملکرد اجرا، بندها و تبصره های منتخب قانون بودجه سال 1401 کل کشور در بازه زمانی دوماهه نخست مؤید آن است که از 
مجموع 110 مورد، 10 درصد )11 مورد( با اجرای کامل، 40 درصد )44 مورد( با اجرای ناقص و ۵0 درصد )۵۵ مورد( با عدم اجرا همراه بوده است.

 6.32
درصد 

در دو ماه نخست سال جاری 
6.32 درصد کل منابع 
بودجه وصول شده 

است 
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افزایش یک درصدی فاصله تورمی دهک ها

اختالف طبقاتی بیشتر می شود  
طبق اعالم مرکز آمار ایران نرخ تــورم در خردادماه 1401 برابر ۳9.4 درصد و فاصله 
تورمی دهک ها در این ماه به 4.4 واحد درصد رســید که نســبت به ماه قبل که ۳.4 
واحد درصد بود یک واحد درصد افزایش داشته است. طبق اعالم این مرکز، نرخ تورم 
در خردادماه 1401 برابــر ۳9.4 درصد بود که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه 
٣٨.٣ درصد برای دهک نهم و دهم تا 4۲.7 درصد برای دهک اول نوسان دارد. محدوده 
تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« بین 
۵1.1 درصد برای دهک سوم و چهارم تا ۵٢.٣ درصد برای دهک نهم است. همچنین 
در گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« بین ۳1.۵ درصد برای دهک ششم تا 

۳4.8 درصد برای دهک دهم است.

4.4 درصد 
فاصله تورمی دهک ها 

در خردادماه سال جاری به 4.4 درصد رسید

رشد 132 درصدی مالیات

پرداخت مالیات سرعت گرفت 
اشخاص حقیقی در سال 1400 مجموعاً حدود 10 هزار میلیارد تومان مالیات توافقی 
پرداخت کرده اند. ســازمان امور مالیاتی کشور در گزارشی اعالم کرده است که استان 
تهران با 6۵0 هزار شــخص حقیقی دارای بیشترین پرداخت کننده مالیات توافقی و 
استان ایالم و کهگیلویه و بویراحمد با حدود ۲8 هزار نفر کمترین تعداد اشخاص حقیقی 
در پرداخت مالیات توافقی را دارند. گفتنی است مجموع مودیان حقیقی که از ۳۲ استان 
کشور در سال 1400 مالیات توافقی پرداخت کرده اند، حدود دو میلیون و هفتصد هزار 
شخص حقیقی بوده است. مجموع مالیاتی که این مودیان طبق تبصره 100 و مالیات 
ابرازی )اظهارنامه های گروه اول و دوم و ســوم( پرداخت کرده اند حدود 9 هزار و 800 

میلیارد تومان بوده است که حاکی از رشد 1۳۲ درصدی نسبت به سال 99 است.

10 هزار میلیارد تومان 
اشخاص حقیقی در سال گذشته حدود 10 هزار میلیارد تومان 

مالیات پرداخت کردند 

تجارت 114 میلیون دالری با حوزه خزر

بیشترین صادرات به آذربایجان
تجارت غیرنفتی ایران به 4 کشور حاشیه خزر در دو ماه نخست امسال، یک میلیون و ۲00 هزار و 940 
تن کاال به ارزش بیش از 897 میلیون دالر بود که با رشد 10 درصدی در ارزش همراه بوده است. بر 
اساس گزارش های منتشر شده از سوی گمرک، از مجموع تجارت 900 میلیون دالری با چهار کشور 
حاشیه خزر، سهم صادرات 646 هزار و ۳64 تن کاال به ارزش ۲6۳ میلیون و 19 هزار و 440 دالر بوده 
است که با وجود کاهش 14 درصدی در وزن با افزایش 17 درصدی در ارزش کاالی صادراتی نسبت 
به دو ماهه 1400 همراه بوده است. همچنین سهم واردات هم ۵۵4 هزار و ۵76 تن کاال به ارزش 6۳4 
میلیون و 48۵ هزار و 8۳1 دالر بود که 6۲ درصد در وزن و 49 درصد در ارزش افزایش داشته است.  
گفتنی است کشور آذربایجان با خرید 1۲1 هزار و ۳۳8 تن کاالی ایرانی به ارزش 114 میلیون و 977 

هزار و 6۵۳ دالر اولین مقصد کاالی صادراتی ایران در حاشیه کشورهای خزری بود.

897 میلیون دالر 
تجارت غیرنفتی ایران به 4 کشور حاشیه خزر در دو ماه 

نخست امسال به ارزش بیش از 897 میلیون دالر رسید

بدهکارتر از قبل 

بدهی ها و مطالبات دولت افزایش یافت 
با توجه به اطالعات جمع آوری شــده رقم بدهی ها و مطالبات دولت به ترتیب به مبلغ 
یک میلیون و 16۲ هزار و 48۵ میلیارد تومان و مبلغ 4۳7 هزار و ۵17 میلیارد تومان 
رسیده است. همچنین مازاد بدهی ها بر مطالبات شرکت های دولتی، از مرز ۵6۳ هزار 

میلیارد تومان تا پایان سال 1400 گذشته است. 
از آبان ماه 1۳94 تاکنون بالغ بر ۳1 گزارش جامع فصلی و ساالنه تهیه و برای ارائه به 
مراجع ذی ربط برای رئیس جمهور ارسال شده است. این گزارش ها بر مبنای اطالعات 
ثبت شده )بیش از 1۵1 هزار فقره گزارش( توسط بیش از ۳۵00 دستگاه اجرایی )نقطه 
گزارشگری( و سراسر کشور و مستند به تراز مالی آنها پس از بررسی و پاالیش شده و 

تجربه شده است. 

437 هزار میلیارد تومان 
مطالبات دولت و شرکت های دولتی

 از 437 هزار میلیارد تومان گذشت

هدررفت 9 میلیارد مترمکعبی 

بی آبی محصول سیاست گذاری غیراصولی است 
ساالنه ۳0 درصد تولیدات کشاورزی تلف می شود که برای تولید این مقدار 9 میلیارد مترمکعب آب مصرف می شود. در بخش کشاورزی در سال 
حدود 1۳0 میلیون تن محصول کشاورزی تولید می شود که حدود ۳0 درصد از این 1۳0 میلیون تن، در طول زنجیره تامین از زمین تا مصرف کننده 
تلف می شود. بر اساس اعالم سازمان ملی بهره وری،  کل مصرف آب شرب کشور در سال گذشته، حدود 11 میلیارد متر مکعب بوده و علت عمده اش 
هم این است که در کاالهایی مثل آب، انرژی و یا مصارف واسطه دیگر، قیمت به قدری پایین است که در تبذیر و اسرافش از سوی مصرف کننده، 

چه در بخش خصوصی و چه دولتی، حساسیت چندانی وجود ندارد. 

30 درصد 
ساالنه بیش از 30 

درصد محصوالت 
کشاورزی در طول 

زنجیره تامین تلف 
می شود 
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صندوق بین المللی پول گزارش داد

بدترین جاده ها در فقیرترین کشورها
امنیت جاده ای یکی از مهم ترین مباحثی اســت که این روزها در جهان مورد بررسی 
قرار می گیرد. صندوق بین المللی پول بیش از 16۲ کشــور جهان را به لحاظ وضعیت 
جاده ها مورد بررسی قرار داده و در گزارش خود نشان داده کدام کشورها باکیفیت ترین 
و ســریع ترین جاده ها را دارند. طبق این گزارش، آمریکا، پرتغال، عربستان سعودی و 
کانادا جزو کشورهایی هستند که سریع ترین جاده ها را در خود دارند. این کشورها جزو 
ثروتمندترین اقتصادهای جهان هم به شمار می آیند. به این ترتیب وضعیت جاده ها 
متناســب با وضعیت اقتصادی کشورها، بهتر یا بدتر می شود. سریع ترین جاده ها هم 

مربوط به کشورهایی است که مانع اقتصادی ندارند.

90 تا    110 کیلومتر بر ساعت، 
متوسط سرعت اتوبان ها در ایران است

که جزو باالترین ها در جهان محسوب می شود

سازمان ملل هشدار داد

جهان زیر پالستیک دفن می شود
زباله های پالســتیکی، بحرانی جهانی است که انسان ها از همین حاال باید به فکر آن 
باشــند وگرنه دیر یا زود، زیر زباله های پالستیکی دفن خواهیم شد. بررسی ها نشان 
می دهد طی 60 سال گذشته، 8.۳ میلیارد تن پالستیک در نقاط مختلف جهان تولید 
شده اما فقط 9.۵ درصد از آن ها بازیافت شده است. به این ترتیب با انبوهی از زباله های 
پالستیکی مواجه هستیم که تا دهه ها ما را احاطه خواهند کرد و حتی بیشتر خواهند 
شد. هر روز موارد استفاده پالستیک ها بیشتر می شود اما کمتر کسی به فکر راهی برای 
از بین بردن زباله های پالستیکی است. در حالی که تولید پالستیک سرعت گرفته، باید 

به فکر راهی برای بازیافت زباله های پالستیکی در جهان باشیم.

8.3 میلیون تن زباله پالستیکی 
طی 60 سال گذشته در سرتاسر جهان تولید شده که تنها 9.۵ درصد 

از آن بازیافت شده است

گزارش سازمان بین المللی انرژی نشان داد

تهدید چین برای کربن صفر
همه کشورها باید برای کاهش تولید کربن و افزایش استفاده از انرژی های پاک نظیر 
انرژی خورشیدی گام بردارند. چین هم در این زمینه قدم هایی برداشته است. به نظر 
می رسد که این کشور در این زمینه سلطه را به دست گرفته است. در واقع این کشور 
با ســلطه خود، نوعی عدم تعادل در بازار ایجاد کرده که برخی از کشورها را نسبت به 
این قضیه شــاکی کرده است. این کشور هزینه های انرژی خورشیدی را کاهش داده و 
به نوعی انعطاف را نشان داده است. به هر حال جهان طبق گزارش سازمان بین المللی 
انرژی، باید سرعت خود را برای دستیابی به انرژی پاک، چهار برابر کند تا اهداف کربن 

صفر هرچه سریع تر محقق شود.

120 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
در صنعت انرژی های پاک، عالوه بر بهبود محیط زیست به 

ایجاد اشتغال برای یک میلیون نفر کمک خواهد کرد

سازمان ها

نسیمبنایی
دبیر بخش اکونومیست

گزارش بانک جهانی از دنیای کشاورزی

شاخص ها در مسیر صعود
همه گیری کرونا از یک سو و جنگ روسیه و اوکراین از سویی دیگر دست به دست هم داده اند و زنجیره تامین را در جهان دچار مشکل کرده اند. این 
امر به ویژه در بخش مواد غذایی از جمله محصوالت کشاورزی کامال مشهود است. بررسی ها نشان می دهد قیمت محصوالت کشاورزی در مسیری 
صعودی قرار دارد. طبق آخرین شاخص های کشاورزی، قیمت گندم در جهان، نسبت به ژانویه ۲0۲1، رشد 4۲ درصدی داشته و قیمت ذرت هم 
رشد 47 درصدی را در این مقطع زمانی تجربه کرده است. به این ترتیب شاهد افزایش قیمت در کاالهای اساسی هستیم. تورم قیمت کاالها به ویژه 

در بخش مواد غذایی باعث شده بسیاری از مردم جهان دچار فقر و گرسنگی شوند.

34 درصد، 
افزایش شاخص 

قیمت های محصوالت 
کشاورزی در 30 ژوئن 
2022 نسبت به ژانویه 

2021 بوده است

ابراز نگرانی سازمان ملل از فقر جهانی

جنگی که جهان را فقیر کرد
جنگ روسیه و اوکراین منجر به خیزش قیمت ها در سرتاسر جهان شده است. براساس 
گزارش های به دست آمده، بیش از 71 میلیون نفر در کشورهای مختلف جهان به دلیل 
این جنگ و افزایش قیمت ها، دچار فقر شــده اند. افزایش قیمت کاالها بیش از همه، 
کشورهای آفریقایی و فقیر را تحت تاثیر خود قرار داده است. برخی از کشورهای در حال 
توسعه آسیایی هم تحت فشار قرار گرفته اند. بررسی ها نشان می دهد ۵1 میلیون و 600 
هزار نفر در همان سه ماه نخستی که این جنگ رخ داد دچار فقر شدند. در واقع درآمد 
این افراد کمتر از 1 دالر و 90 سنت در روز است و به همین خاطر در فقر مطلق قرار 

دارند، خط فقری که سازمان ملل مشخص کرده است.

71 میلیون نفر از مردم جهان تاکنون 
به دلیل جنگ روسیه و اوکراین

 دچار فقر مطلق شده اند و این روند هنوز ادامه دارد
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بلومبرگ ادعا کرد

تخفیف نفتی ایران به چین
تولیدکنندگان نفتی همیشه با یکدیگر در رقابت بوده اند. این روزها ایران و روسیه بر 
سر بازار چین با یکدیگر رقابت می کنند. بررسی ها نشان می دهد ایران برای اینکه بتواند 
بازار نفت خود را در چین حفظ کند، تصمیم گرفته به شرکت های چینی تخفیف بدهد. 
ایران و روسیه دو کشوری هستند که به دلیل تحریم ها نمی توانند به سادگی نفت خود 
را به ســایر کشورهای جهان بفروشند. اما چینی ها این ریسک را به جان خریده اند و 
حاضرند با تخفیف بابت جریمه احتمالی، از ایران و روسیه نفت بخرند. حاال این دو کشور 
برای اینکه بتوانند بازار خود را در چین حفظ کنند، اقدام به تخفیف کرده اند. چین هم 

اصلی ترین خریدار نفت این دو کشور در شرایط فعلی است.

10 دالر، تخفیفی که بلومبرگ ادعا کرده
 ایران در ازای هر بشکه نفت 

خود به شرکت های چینی می دهد

آخرین اخبار بلومبرگ از سریالنکا

سونامی افزایش نرخ بهره
این روزها تقریبا همه کشورهای جهان به نوعی با بحران تورمی روبه رو هستند. ریشه 
عمده این بحران های تورمی هم به جنگ روسیه و اوکراین مربوط می شود. سریالنکا 
هم یکی از کشورهایی است که با بحران بی سابقه تورم روبه رو شده است. نرخ تورم در 
این کشور به ۵4.6 درصد رسیده و تورم مواد غذایی هم به 80.1 درصد رسیده است. به 
همین خاطر است که بانک مرکزی این کشور تالش کرده برای مقابله با افزایش نرخ 
تورم، نرخ بهره را افزایش دهد. اکنون نرخ بهره در این کشور به باالترین میزان خود در 
۲1 سال گذشته رسیده است. با این حال، مقامات این کشور پیش بینی کرده اند که نرخ 

تورم در ماه های آتی باز هم افزایش پیدا کند و به 60 درصد برسد.

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

گزارش الجزیره از خیزش ین

ارز ژاپنی ها رشد کرد
در روز ترور آبه شینزو، نخست وزیر سابق ژاپن، ارزش ارز رسمی این کشور یعنی ین، 
افزایش پیدا کرد. برابری ین به دالر در این روز به 1۳۵.۳۳ رسید. آبه تالش داشت در 
این ســال ها مجموعه ای از اصالحات اقتصادی را در ژاپن پیاده کند تا به کمک آن ها 
اقتصاد ژاپن را در مسیر رشد قرار دهد. سیاست های اقتصادی او با عنوان آبه نامیکس 
شناخته می شد، یعنی اقتصاد آبه. سیاست های اقتصادی آبه به اقتصاد این کشور کمک 
کرد از رکود تورمی نجات پیدا کند. این اصالحات اقتصادی در نهایت، رونق اقتصادی 
را برای این کشــور به ارمغان آورد. به محض انتشار خبر ترور آبه، ین با افزایش قدرت 

ناگهانی و موقتی در برابر دالر مواجه شد. 

13۵.33 ارزش برابری ین به دالر
 در روز ترور شینزو آبه، نخست وزیر سابق ژاپن بود 

که خیزش ین در برابر دالر را نشان می دهد

فایننشال تایمز خبر داد

افزایش حداقل دستمزد در ترکیه
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه برای دومین بار در شش ماه گذشته، اقدام 
به افزایش حداقل دستمزدها کرده است. اما دلیل این اقدام چیست؟ ترکیه مدتی است 
که با افزایش نرخ تورم مواجه شده تا جایی که در اواسط بهار امسال نرخ تورم این کشور 
به 74 درصد رسید که در حدود ۲ دهه گذشته سابقه نداشته است. اقدامی که ترکیه 
باید برای مهار تورم انجام دهد، افزایش نرخ بهره است. اما اردوغان اصرار دارد که نرخ 
بهره را کاهش دهد تا به رشد اقتصادی دست پیدا کند. او وعده داده تا پایان سال ۲0۲۲ 
وضعیت اقتصاد ترکیه، عادی شود و فعال تالش می کند از طریق افزایش دستمزدها، 

فشار هزینه ها به مردم را کاهش دهد.
 

30 درصد، افزایش حداقل دستمزدها 
در ترکیه بوده در حالی که ژانویه هم حداقل دستمزدها 

۵0 درصد افزایش پیدا کرده بود

رسانه ها

رویترز خبر داد

درآمد 2۴ میلیارد دالری روسیه از هند و چین
بررسی ها نشان می دهد طی سه ماه پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، چین 18 میلیارد و 900 میلیون دالر و هند ۵ میلیارد و 100 میلیون دالر 
بابت خرید نفت و گاز روسیه خرج کرده اند. به این ترتیب روسیه توانسته به درآمد ۲4 میلیارد دالری از محل فروش انرژی به هند و چین برسد. 
افزایش قیمت انرژی باعث شده تالش های آمریکا و اروپا برای تحت فشار قرار دادن والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه بی حاصل باشد و او 
همچنان می تواند انرژی را به سایر کشورها به ویژه هند و چین که جزو متقاضیان اصلی هستند، بفروشد. این افزایش فروش به روسیه کمک کرده 

تحریم های آمریکا و اروپا را به نوعی جبران کند. به این ترتیب چین و هند همه نقشه های غرب را نقش بر آب کرده اند.

24 میلیارد دالر، 
مبلغی که از فروش 
نفت و گاز به هند و 
چین، به جیب روسیه 
رفته و فشارهای غرب را 

بی اثر کرده است

حدود یک میلیون مسلمان برای انجام اعمال و مناسک حج به مکه در عربستان سعودی رفتند. این در 
حالی است که طی سال های گذشته، همه گیری کرونا مانع از انجام مناسک حج در این ایام می شد. 
حاال مقامات سعودی دوباره اجازه داده اند که حج برگزار شود.
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شاخص

53.7
درصد

معامالت مربوط به 
واحدهای مسکونی 
کمتر از 80 متر در 

خرداد 1401

32.8
درصد

افزایش قیمت هر متر 
بنای مسکونی در 

شهر تهران در خرداد 
سال جاری نسبت به 

ماه قبل  

54.73
واحد

شامخ کل اقتصاد در خرداد 
 1401

47.72
واحد

شاخص میزان موجودی مواد 
اولیه 

گران تر از دیروز   

مسکن متوقف نمی شود 
نرخ مسکن در آخرین ماه بهار سال جاری، دوباره افزایش یافت. در خردادماه سال جاری متوسط قیمت مسکن در تهران 8,4 درصد نسبت 
به ماه قبل رشــد و ســریال گرانی در این بازار ادامه پیدا کرد. طبق گزارش بانک مرکزی در خردادماه سال 1401 تعداد معامالت آپارتمان های 
مسکونی شهر تهران به 1۳,9 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۳۲,۳ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 171,9 درصد 

افزایش را نشان می دهد.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده  معادل 81,1 میلیون تومان به 
منطقه 1 و کمترین آن با 19,۵ میلیون تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. این ارقام نسبت به ماه مشابه سال 1400 به ترتیب ۲۲,۳ و ۵۵,۳ 

درصد افزایش را نشان می دهند.
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در خرداد ماه سال  1401 نشان دهنده رشد این شاخص به ترتیب 

معادل 46,۵ درصد در تهران و  ۵1,۲ درصد در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران باالخره کاهش پیدا کرد

نگرانی فعاالن اقتصادی از قطعی برق 
 مرکز پژوهش های اتاق ایران، شامخ کل اقتصاد در خردادماه را ۵4,7۳ واحد اعالم کرد که شتاب رشد آن کمتر از ماه قبل است. در این ماه، فعاالن 
اقتصادی نسبت به قطعی بی برنامه برق ابراز نگرانی کرده اند. طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی کشور در خردادماه، شاخص مدیران خرید 
اقتصاد ایران )شامخ( در این ماه ۵4,7۳ واحد برآورد شده که از کاهش نرخ رشد آن نسبت به اردیبهشت ماه حکایت دارد. در این ماه به غیراز موجودی 
مواد اولیه یا لوازم خریداری شــده سایر مؤلفه های اصلی بیشتر از ۵0 ثبت شده اند. یافته های این مرکز در سی وسومین دوره انتشار شاخص مدیران 
خرید )PMI( کل اقتصاد برای خرداد 1401 حاکی از این است که شاخص میزان سفارش های جدید مشتریان در خردادماه )۵1,90( در مقایسه با 

اردیبهشت ماه با کاهش رشد روبه رو بوده و این شاخص در بخش های خدمات و کشاورزی و ساختمان کاهش داشته است.

شاخص مدیران خرید از مهر 1398 تا خرداد 1401 

اقتصاد1جدول كل خريد(-: شامخ مديران 1401خرداد) PMIشاخص

1401خرداد1401ارديبهشت1401فروردينشاخص
37.4956.1754.73كلشامخ

فعاليت كارميزان و كسب  61.3759.50 28.52هاي
مشتريانسفارشاتميزان  51.90 55.19 29.34جديد

انجام  48.1658.6060.21سفارشوتحويلسرعت
خريداريموادموجودي لوازم يا  47.72 41.6445.34شدهاوليه

و استخدام  52.41 54.74 50.85انسانينيرويبكارگيريميزان
شدهموادخريدقيمت خريداري لوازم يا  86.70 83.2692.75اوليه

معوقدرنهاييمحصولموجودي كارهاي يا  52.1649.6353.42انبار
خدماتصادراتميزان يا  50.01 38.6550.70كاال

شده ارائه خدمات و توليدشده محصوالت 62.89 63.1370.05قيمت
62.2261.84 34.81انرژيهايحاملمصرف

خدماتميزان يا كاالها  60.0858.08 34.27فروش
در اقتصادي فعاليت ميزان با ارتباط در انتظارات

آينده  50.54 43.82 72.05ماه
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وضعیت معامالت مسکن در شهر تهران- بانک مرکزی
درصد تغییرمقطع زمانی

نسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبلخرداد 1۴01اردیبهشت 1۴01خرداد 1۴00
۲۹.636.33۹.۴۸.۴3۲.۸متوسط قیمت هر متر مربع )میلیون تومان(

۵۱۰۲۱۰۴۹۰۱3۸7۴3۲.3۱7۱.۹تعداد معامالت )واحد مسکونی(
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 60.7
درصد

نرخ تورم بخش 
روغن ها و چربی ها 
در12 ماه منتهی به 

خرداد 1401

40
درصد

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

زمستان 99

41
درصد

رشد شاخص قیمت 
در گروه نقاشی 

ساختمان در زمستان 
1400 نسبت به 

زمستان 99 

70.6
درصد

نرخ تورم بخش 
سبزی جات )سبزی ها 

و حبوبات( در12 
ماه منتهی به خرداد 

1401

تورم خرداد دورقمی شد  

افزایش 13 درصدی شاخص قیمت مصرف کننده 
رشد نرخ تورم در خردادماه امسال شتاب گرفت.آخرین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت ها نشان می دهد نرخ تورم ساالنه خردادماه 1401 به ۳9,4 درصد 
رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، 0,7 واحد درصد افزایش را  نشان می دهد.  نرخ تورم نقطه ای در این ماه به عدد ۵۲,۵ درصد رسیده است که در مقایسه 
با ماه قبل 1۳,۲ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با ۳۲,۲ درصد افزایش به 81,6 و گروه »کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات« با افزایش ۲,8 درصدی به ۳6,8 درصد رسیده است. در خرداد 1401، نرخ تورم ماهانه به 1۲,۲ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در 

ماه قبل، 8,7 واحد درصد کاهش داشته است.
جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف

تغییر خرداد 1۴01 نسبت به خرداد  1۴00تغییر خرداد 1۴01 نسبت به اردیبهشت  1۴01گروه های اصلی
۲۵.۹۸۲.6خوراکی ها و آشامیدنی ها

۴.3۴3.۹دخانیات
۵.6۴۸.7پوشاک و کفش

۲.33۱.۹مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها
6.۱3۴.7اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

6.۰36.۹بهداشت و درمان
3.7۴3.۱حمل و نقل

۱.3۹.۸ارتباطات
۴.۰3۱.۵تفریح و امور فرهنگی

۱.۱۲۸.۱تحصیل
۱۹.۲۸6.۴رستوران و هتل

۵.۴36.3کاالها و خدمات متفرقه

زمستان مصالح

افزایش قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی
 

  در فصل زمستان١٤٠٠ شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران به عدد ١٢٢٢,٥ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل 
قبل )١١٨٦.٣(، ٣.٠ درصد افزایش داشته است. شاخص تورم گروه سیمان، بتن و شن و ماسه نسبت به فصل قبل 1,۳ درصد کاهش و نسبت به فصل 
مشابه سال قبل، ۳۵ درصد افزایش داشته است. در گروه بلوک، سفال و آجر، نسبت به فصل قبل ۵ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل، 
40,6 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. بررسی ها نشان می دهد که شاخص گروه سنگ، نسبت به فصل قبل ۳,4 درصد و نسبت به فصل 

مشابه قبل، ۵0,6 درصد افزایش داشته است. 

تغییر قیمت مصالح ساختمان در زمستان 1400نسبت به زمستان 99 - درصد 
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کیوسک ماه
سقوط دلقک و توازن قدرت

بحران سیاسی در بریتانیا و چیستی قدرت در روابط بین المللی برای مجالت جالب بوده اند

فارن افرز: قدرت چیست

آمریکایی ها و چینی ها به دنبال توازن قدرت نرم هستند

شماره آخر فارن افرز درباره چیستی قدرت است. پرونده این شماره سعی کرده در یکی 
از مطالب بحث را مبنایی پیش ببرد و مطالب دیگرش درباره مسائل انضمامی مربوط 
به قدرت باشــد. فارن افرز مجله ای در حوزه امور بین الملل و سیاست خارجی آمریکا 
است و اساساً آنچه تولید می کند برای مخاطب آمریکایی است. مخاطبانش نیز بیشتر 
سیاست گذاران و تصمیم گیران و سیاست مداران هستند. بنابراین وقتی پرونده ای درباره 
قدرت منتشــر می کند، منظورش قدرت در علوم سیاسی و سیاست خارجی و روابط 
بین المللی است. در کنار مطلبی که به چیستی قدرت پرداخته، یکی از دیگر مطالب 
به رابطه بین آمریکا و چین پرداخته اســت. این دو کشور قدرت های بزرگ اقتصادی 
جهان به شمار می روند و چین رفته رفته در حال تبدیل شدن به قدرت بزرگ سیاسی 
هم هست. در هر حال، این مطلب می گوید که آمریکایی ها و چینی ها در جست وجوی 
یک نوع توازن قدرت بین یکدیگر هستند که بتوانند در این وضعیت متوازنی که پیش 
می آید، کارهای خودشــان را پیش ببرند. این مقاله چنین توازنی را با قدرت نرم بین 
این دو کشــور توضیح داده اســت. نقطه کور قدرت یکی دیگر از مطالبی است که در 
پرونده منتشــر شده است. منظور نویسنده این است که چطور قدرت می تواند برخی 
از سیاست مداران را در برابر واقعیت ها کور کند و باعث شود آن ها دچار توهمی شوند 
که حقایق را نتوانند تشــخیص دهند. مطلب جالبی هم در این شماره درباره تهاجم 
روســیه به اوکراین منتشر شده است. اصل حرف این اســت که دوران حاضر دورانی 
اســت که جنگ ها به نتیجه چندانی نمی رســند و ریزتر شده است روی اینکه چطور 
روسیه با تهاجم به اوکراین و حتی تصرفاتی از خاک این کشور در نهایت بازنده است. 
بحث اصلی این مطلب درباره قدرت نظامی و اینکه اگر در گذشته قدرت نظامی خیلی 
اهمیت داشت و کشورها روی تســلیحات و گسترش ارتش تمرکز می کردند، اکنون 
نمی تواند صرفاً به اتکای قدرت نظامی انتظار داشت که در مناسبات بین المللی دست 
باال را پیدا کرد. نمونه ای که نویســنده این مطلب به کار می برد، روسیه است و قدرت 
نظامی روسیه که سطح باالیی دارد اما در نهایت در جنگ با اوکراین نمی تواند فقط با 
همین تسلیحات و ابزار و تجیهیزات نظامی به آنچه مد نظر دارد برسد. جالب اینجاست 
که پرونده فقط درباره قدرت سیاسی نیست و یکی از مطالب نیز درباره محدودیت های 

قدرت اقتصادی است. 

هاروارد بیزینس ریویو: مشتری چه می خواهد؟

قبل اینکه مصرف کننده بداند دنبال چیست باید فهمید چه خواهد خواست

روی جلد آخرین شماره مجله هاروارد بیزینس ریویو خیلی ساده است: رنگ زرد پس زمینه و 
یک تصویر گرافیکی از سبد خرید فروشگاه. موضوع اصلی این شماره مجله شناخت مشتری 
اســت، اینکه چطور می توان فهمید مشتریان و مصرف کنندان از شرکت چه می خواهند و 
دنبال چه کاالها و خدماتی هســتند. البته در ظاهر موضوع راحتی است و تا حدی معلوم. 
ولــی وقتی به کنه موضوع می پردازی، می بینی که چندان واضح و راحت نیســت. یکی از 
وظایف مهمی که واحدهای بازاریابی بســیاری از شــرکت ها بر عهده دارند همین شناخت 
مشــتری اســت. حاال هاروارد بیزینس ریویو در مطلبی که منتشر کرده، عالوه بر اینکه بر 
شناخت و فهم خواسته های مشتریان تأکید کرده، گفته است که حتی شرکت باید قبل از 
اینکه مشتری خودش بفهمد که چه چیزی از شرکت می خواهد، شرکت خواسته های آتی را 
کشف کند و برای آن ها برنامه داشته باشد. یکی دیگر از مطالب خواندنی این شماره درباره 
انتخاب مدیرعامل است. اینکه چه مدیرعاملی برای چه شرکت و کسب وکاری مناسب است 
از تصمیم گیری ها و انتخاب های سخت است و این مطلب تاحدودی راهنمایی می کند که اگر 
یک شرکت بخواهد مدیرعامل بعدی خود را برگزیند، باید چه عوامل و مؤلفه هایی را در نظر 
داشته باشد. راهبری شرکت ها و داشتن قوه کاریزماتیک و اعمال اقتدار در شرایط متغیر امروز 
جامعه هم از دیگر مسائلی است که در این شماره هاروارد بیزینس ریویو به آن پرداخته شده 
است. یکی از مطالب این شماره که به این موضوع پرداخته است، مشخصاً درباره فعالیت های 
اقتصادی و راهبری مؤثر شرکت ها و کسب وکارها در وضعیت متزلزل سیاسی این روزهای 
دنیاســت. هر روز شاهد هستیم که بخشی از جهان از نظر سیاسی زیر و رو می شود و این 
مسئله بر اقتصاد جهانی نیز سایه می اندازد. همین جنگ روسیه و اوکراین را چند ماه است 
شروع شده می تواند نمونه ای برای این تغییرات در نظر گرفت. حمله روسیه به اوکراین چهره 
سیاسی جهان را چنان دگرگون کرد که با قبل از آن قابل مقایسه نیست. به هر حال، هاروارد 
بیزینس ریویو به این می پردازد که چطور در این دریای متالطم باید راهبری مقتدر شرکت ها 
را حفظ کرد و کسب وکارها را پیش برد. یک مطلب دیگری که بیشتر جنبه های روان شناسانه 
مدیریت را برجسته کرده است نیز تا حدودی به همین بحث برمی گردد؛ این مطلب می گوید 
که چطور باید از ترس بر ناشــناخته ها فائق آمد و وقتی کســب وکاری را شروع می کنیم یا 
جهتش را عوض می کنیم یا وقتی شرایط بیرونی شرکت تغییر می کند، اتفاقات غیرمترقبه ای 

پیش می آید که نباید از آن ها ترسید.
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سقوط دلقک و توازن قدرت
بحران سیاسی در بریتانیا و چیستی قدرت در روابط بین المللی برای مجالت جالب بوده اند

اکونومیست: سقوط دلقک

بریتانیا بعد از بوریس جانسون چه وضعیتی خواهد داشت

اکونومیست یک هفته نامه انگلیسی است و طبیعی است که وقتی یک زلزله سیاسی در این 
کشــور پیش می آید، همه حواس به سمت آن جلب شود و روی جلد هم به همان رویداد 
اختصاص داده شود. روی جلد آخرین شماره اکونومیست طرحی است از بوریس جانسون، 
نخست وزیر مستعفی بریتانیا که در پی سلسله ای از رسوایی ها در نهایت با استعفای شمار 
زیادی از وزیران مواجه شد و در نهایت بعد از چند رو تعلل و وقت کشی، هنگامی که دید 
هیچ کاری نمی شود و کرد و باید از قدرت کناره بگیرد اعالم کرد که استعفا می دهد و وقتی 
حزبش رهبر جدیدی معرفی کند کنار خواهد رفت. طرح روی جلد اکونومیست  جانسون 
را با لباس دلقکی نشان داده است که کاله ایمنی دارد و از یک بلندی دارد پایین می آید. 
صفتی که برخی از رسانه ها به جانسون داده بودند دلقک بود و تیتر اکونومیست هم ترکیبی 
اســت ابداعی از دو لغت سقوط سیاسی و دلقک. مطلب مربوط به این تیتر اکونومیست 
درباره این اســت که با کنار رفتن جانسون از قدرت، آینده سیاسی بریتانیا چطور خواهد 
بود. یکی از مطالب جذاب این شماره اکونومیست درباره رسانه اجتماعی تیک تاک است. 
این شبکه اجتماعی مخصوص به اشتراک گذاشتن ویدیوهای کوتاه است و ویژگی آن این 
است که بیش از اینکه بر اشتراک گذاری تأکید داشته باشد، بر ساختن ویدیو متمرکز است. 
تیک تاک عمالً یک استودیوی کوچک در موبایل کاربر است که می تواند با آن فیلم بسازد 
و موسیقی بگذارد و تدوین کند. در هر حال، مطلب اکونومیست درباره این رسانه اجتماعی 
چینی است که در عالم فراگیر شده است و مخصوصاً در جنگ روسیه و اوکراین توانسته 
به اوکراینی ها در ارســال اطالعات و کسب همدلی مردم سایر نقاط جهان و ایجاد اتحاد 
بین مردم این کشور کمک زیادی کند. در واقع، می توان گفت روسیه از تیک تاک شکست 
ســختی خورده است. این مطلب درباره این است که چه کشورها از تیک تاک می ترسند. 
مطلب جالب توجه دیگری که می توان در این شماره خواند، درباره واکسیناسیون کوویدـ19 
است. نویسنده مطلب پیش بینی کرده است که با ساختن واکسن ویروس کرونا و تزریق 
آن به شکل دسته جمعی در بخش زیادی از مردم جهان، کشورها موفق شده اند که مجموعاً 
جان حدود ۲0 میلیون را از مرگ نجات بدهند. آمار وحشتناکی است که اما می توانست در 
صورت سهل انگاری در ممنوعیت های رفت و آمد و ساختن واکسن به یک کابوس جهانی 
تبدیل شود. مطلبی درباره قانون اساسی چین و گره هایی که این قانون برای خود این کشور 

ایجاد کرده نیز از دیگر مطالب خواندنی این شماره است.

تایم: اقیانوس ها

قدرت آب را نباید دست کم گرفت
 

شــماره آخر مجله تایم در روی جلد، یک اقیانوس را به تصویر کشیده است که از 
میان آن موجی خروشــان سر برداشته و لوله شده و دارد فرود می آید. هیچ چیزی 
جلودار این موج نیست و طرح روی جلد می خواهد قدرت اقیانوس ها و آب و دریا را 
به رخ بکشد. این شماره مجله تایم نسخه ای است که به اقیانوس ها اختصاص داده 
شــده است. پرونده مفصل تایم درباره اقیانوس ها است و البته ریشه آن برمی گردد 
به تغییر اقلیم. تغییر اقلیم باعث شده است که میانگین هوای جو کره زمین گرم تر 
شود و این گرما به آب های آزاد نیز رسیده است. اکنون اقیانوس ها و دریاهای آزاد 
آب های گرم تر از گذشــته دارند و این گرما جانواران داخل اقیانوس ها را به شــدت 
اذیت کرده اســت. بسیاری از افراد تصور می کنند جنگل های بارانی ریه های زمین 
هستند، در صورتی که بخش زیادی از دی اکسید کربن جذب اقیانوس ها می شود 
و آن ها هستند که کار اصلی تصفیه هوای اطراف زمین را بر عهده دارند. باید گفت 
اولین قربانیان گرمایش زمین و تغییر اقلیم اقیانوس ها هستند، در شرایطی که آن ها 
بخش اعظم زیســت کره زمین را در خود جای داده انــد و اگر رو به نابودی روند، 
زیســت روی کره خاکی با اختالل مواجه خواهد شد. 70 درصد سطح کره زمین 
را اقیانوس ها تشــکیل می دهند و این اصاًل رقم کمی نیست. این مطالب به اضافه 
بسیاری از مطالب دیگر درباره حیات اقیانوس ها و پیچیدگی ها و جزییات آن ها در 
آخرین شماره مجله تایم چاپ شده است. مطلب دیگری که در همین شماره منتشر 
شده، درباره این است که جلوگیری از تغییر اقلیم به شدت وابسته است به آنچه در 
عمق زیاد اقیانوس ها می گذرد ولی تناقض اینجاست که برای رسیدن به این عمق 
باید هزینه های زیست محیطی فراوانی را به اقیانوس ها تحمیل کرد. مثاًل یکی از مواد 
مورد نیاز برای ســاختن باتری ها الکتریکی که بتواند میزان آالیندگی ماشین ها را 
کاهش داد و حتی به انتشار صفر کربن رساند، در کف اقیانوس ها به دست می آید. 
اگر ما بخواهیم باتری های بیشتری بسازیم، باید کف اقیانوس ها را شخم بزنیم و این 
کار فقط باعث بدتر شــدن اوضاع می شود. مسئله دیگری که اقیانوس ها را گرفتار 
کرده و عکس روی جلد این شماره تایم هم تا حدودی به آن اشاره دارد، طوفان های 
دریایی است که مناطق حاشیه دریاها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است و روی 

خود اقیانوس ها هم اثر گذاشته است. 
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قاب ماه

زیربنا اثر ادن سالح اثر رائول آریاس کلمات نسنجیده از آنچه به نظر می رسند خطرناک ترند، اثر عبدالله البکری

همه، حتی آدم های بد چیزی برای اهدا کردن دارند )یک کمپین برای اهدای عضو(دوئل اثر تانگو گائو

عصر حجر اثر موآ بی سرزمین اثر سیلوانو ملو روشنایی اثر مجتبی حیدرپناه
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............................... آینده ما ...............................

زیانسازانزیانسازان
 خودروسازان ایران چه مسیری را طی کرده اند  خودروسازان ایران چه مسیری را طی کرده اند 
و در چه وضعیتی قرار دارند؟و در چه وضعیتی قرار دارند؟
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آینده ما

قصه تکراری زیان دهی خودروســازان ایرانی، ِدُمده شــده است؛ این بار 
مرکز پژوهش های مجلس با بررسی صورت های مالی منتهی به شهریور سال 

1400، از یک زیان 100 هزار میلیارد تومانی پرده برداری کرده اسِت. 
مجموع زیان انباشته دو خودروساز بزرگ که در اثر عملیات زیان ده 
سالیانه ایجاد شده، براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده 
)منتهی به 1400/6/۳1( برابر با حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است. 
همچنین مطابق با صورت های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع 
گروه ایران خودرو و سایپا به بیش  از 100 هزار میلیارد تومان می رسد. 
واکاوی این گزارش نشان دهنده آن است که زیان انباشته مربوط به 
گروه ایران خودرو و سایپا براساس صورت های مالی حسابرسی شده تا 
پایان شهریور سال گذشته به ترتیب برابر با ۵۲.4 هزار میلیارد تومان 
و حدود 48 هزار میلیارد تومان برآورد می شود و زیان انباشته شرکت 
اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا براساس صورت های مالی دوره 
مزبور به ترتیب برابر با ۳4.6 هزار میلیارد تومان و 19.9 هزار میلیارد 

تومان بوده است.
بررســی روند عملکردی هردو خودروساز بزرگ نشان می دهد در 
هر دوره ای که جهش نرخ دالر اتفاق افتاده، موتور تولید زیان ســایپا 
و ایران خودرو نیز روشن شده است چرا که هزینه تولید خودرو برای 
شرکت ها در مسیر افزایش تصاعدی قرار می گیرد و در چنین شرایطی  
یکی از دالیل ایجاد این بحران ها اعمال فشار دولت ها بر خودروسازان 
برای عرضه محصوالت با قیمت های دســتوری است. دامن زدن به 
انحصار دو خودروساز، گسترش فساد، تداوم تحریم ها و ساختار معیوب 
مالکیتی و مدیریتی از دیگر  عواملی هستند که برای این دو خودروساز 

زیان انباشته می سازند. 

...ولی افتاد مشکل ها  
با وجود تاکید حاکمیت بر خودکفایی صنعت خودروســازی و بی نیازی 
از واردات، این صنعت با چالش ها و معضالت متعددی در دوره های مختلف 
مواجــه بوده اســت. بهره وری پاییــن، تنوع و کیفیت پاییــن محصوالت، 
رضایتمندی پایین مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، خأل 
تفاهم و درک مشترک تصمیم گیران و ذی نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو 
از معضــالت و چالش های اصلی  این صنعت، به شــمار می رود. همچنین 
اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخالت غیراصولی و نبود اراده کافی در اجرای 
پیشنهادهای کارشناسی، دیگر زمینه سازان وضعیت نامطلوب مالی دو بنگاه 
بزرگ خودروســازی )ایران خودرو و سایپا( بوده که خود را در »زیان دهی« 

فعالیت در این صنعت نشان داده است.
آخرین گزارش منتشر شده از مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد 
که شــرکت ایران خودرو به طور میانگین با تولید هر واحد خودرو، از همان 
ابتدای چرخه متحمل زیان می شود. زیان خالص شرکت ایران خودرو و گروه 
آن، به ترتیب 4.7 هزار میلیارد تومان و 6.9 هزار میلیارد تومان در نیمه اول 
سال 1400 برآورد می شود. یکی از موارد مهم در صورت مالی ایران خودرو که 
محصول آن پایین بودن نرخ بهره وری است، هزینه باالی سربار جذب نشده 
تولید اســت. این هزینه در بازه زمانی مورد بحث به حدود یک هزار میلیارد 
تومان رسیده است. براساس یادداشت های توضیحی صورت های مالی منتهی 
به نیمه ابتدایی سال گذشته، درآمد ناشی از فروش تمام خودروها،  از بهای 
تمام شده آن ها کمتر است. به زبان ساده تر، درآمد ناشی از محصوالت ایران 

خودرو، کفاف هزینه تولید همان محصوالت را نمی دهد. 
شــرکت اصلی ســایپا در نیمه نخست سال گذشــته، حدود ۲.۳ هزار 
میلیارد تومان زیان ناخالص شناسایی کرده است. این شرکت بزرگ،  دارای 
شــرکت هایی فرعی اســت که عالوه بر زیان دهی با ســهام چرخه ای اداره 
می شــوند. این گزاره حکایت از آن دارد که شــرکت های فرعی که شرکت 
اصلی سایپا سهام دار آن هاست، خود سهام دار سایپا هستند. نتیجه این نوع 
ســهام داری، حکمرانی نامطلوب در بنگاه است و باعث می شود منابع مالی 
شرکت های تحت تملک ســایپا، به جای هدایت به سمت سرمایه گذاری و 

تولید، َصرف تامین هزینه های شرکت های باالسری شود. 
 وجود زیان انباشته در ترازنامه دو خودروساز انحصارطلب از یک طرف و 
ادامه عملیات زیان ساز از طرف دیگر، بیانگر این است که سرمایه این شرکت 

به سرعت خورده می شود. 

چهار زمینه ساز اصلی وضع موجود  
بررسی صورت های مالی خودروسازان ایرانی، درک فرآیندی را که از این 
غول های بزرگ، شرکت های زیان ده ساخته، آسان تر می کند. تحریم نخستین 
عامل ایجاد وضع موجود است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس با بررسی 
یک دهه سود )زیان( دو خودروساز بزرگ به این نتیجه رسیده است که حقوق 
صاحبان سهام خودروسازان در مسیر مستمر کاهش است. همچنین حقیقت 
غیر قابل انکار، تاثیرات منفی استقرار تحریم ها بر وضعیت خودروسازی است. 
هر بار تحریم ها علیه ایران تشدید شده، زیان خودروسازان در آن سال یا سال 

تولید با ضریب منفی
صورت های مالی دو خودروساز بزرگ نشان می دهد که تولید هر واحد خودرو برای آن ها به معنای شناسایی زیان است 

چرا باید خواند:
صنعت ایران سال ها 

است که سرمایه گذاری 
جدی بر روی خودروی 

تولیدی کرده است 
اما نتایج آن هیچ گاه 

برای مصرف کنندگان 
خوشایند نبوده است. 

بررسی آخرین وضعیت 
این صنعت و بازار 

آن می تواند تصویر 
دقیق تری پیش روی 

شما قرار دهد.
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منبع: وزارت صمت
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 2.3
هزار میلیارد 

 تومان 
زیان ناخالص 

سایپا در نیمه اول 
سال 1400

 1
هزار میلیارد 

 تومان 
هزینه سربار 
جذب نشده 

تولید توسط 
ایران خودرو در 
نیمه اول 1400

 3
 درصد 

سهم خودروسازی 
از تولید ناخالص 
داخلی در سال 

1400

بررسی روند عملکردی هردو خودروساز بزرگ نشان می دهد در هر دوره ای که جهش نرخ 
یان سایپا و ایران خودرو نیز روشن شده است چرا که هزینه  دالر اتفاق افتاده، موتور تولید ز
تولید خودرو برای شرکت ها در مسیر افزایش تصاعدی قرار می گیرد.

بعد از آن، نسبت به سال های مشابه قبل دو تا سه برابر شده است. 
مدیریت ناکارآمد و دخالت دولت ها عامل دیگری اســت که به زیان دهی 
دامن می زند. هزینه ســربار ســاخت و دســتمزد مســتقیم، هزینه باالی 
مواد مســتقیم مصرفی که به راحتی با افزایش بهــره وری و مدیریت بهتر 
تولید می توانند کاهش پیدا کنند حــاال تبدیل به یکی از عوامل زیان دهی 
خودروســازان شــده اند تا جایی که کار به جایی رسیده که درآمد حاصل از 
فروش محصوالت نمی توانــد هزینه های مهم تولید مانند تامین مواد اولیه، 

قطعات خودرو و هزینه های سربار را پوشش دهد. 
سومین عامل وضع موجود، بدهی های خودروسازان به خریداران خودرو و 
تامین کنندگان قطعات و مواد اولیه است. بدهی خودروسازان به خریداران و 
تامین کنندگان همواره ادامه دارد و یک بار مالی ثابت بر دوش آن هاست. در 
بررسی این وضعیت باید در نظر داشت که اگرچه پیش فروش محصوالت بنگاه 
ازجمله خودرو روشی از تأمین مالی و به فروش رساندن محصول است، اما باید 
این روش فروش محصول و پاسخ به تقاضای بازار در محصوالت خودرویی با 

دقت و ارزیابی دقیق تری انجام شود. 
در حال حاضر شرکت های خودرویی با این هدف که به نیازهای مصرفی 
و سوداگرانه پاسخ بدهند و همچنین به تامین مالی بنگاه کمک کنند، اقدام 
به پیش فروش خودروهای زیادی کرده اند که در بســیاری از مواقع منجر به 
تحویل ســر موعد نشده است و سبب شده تا هزینه های مالی و جریمه های 

نقدی بسیاری بر آن ها تحمیل شود. 
چهارمین عاملی که مسیر توسعه اصولی خودروسازی در کشور را مسدود 
کرده است، سهام داری چرخه ای است. بررسی صورت های مالی و اقالم دارایی 
شرکت های خودروساز ایران خودرو و سایپا نشان می دهد که بخشی از سهام 
شرکت های اصلی و مادر در تملک شرکت های زیرمجموعه قرار گرفته است 
و این فرآیند باعث می شــود که شــرکت های فرعی و زیرمجموعه های دو 

خودروساز بزرگ هم در شرایط کنونی عمالً سودی شناسایی نکنند. 

سه پیامد زیان دهی، سه هشدار  اقتصادی  
کمبود نقدینگی، تداوم روند بدهکاری، افزایش مستمر قیمت ها، مصائب 
تامین قطعات وارداتی در کنار ضعف های مدیریتی کار را به جایی رسانده که 
خودروســازان به جای اینکه به توسعه صنعت کشور کمک کنند همواره به 
دنبال راهی برای تامبن مالی خود باشند. در واقع کمبود یا حتی نبود نقدینگی 
این بازی را طوری رقم زده که  تامین مواد اساسی و اولیه برای آن ها همواره 
مدت دار باشد و سایه »ریسک اعتباری« همواره بر سر نه تنها این صنعت بلکه 
سایر صنایع کشور و در مفهوم کالن تر »تولید« در کشور باشد چرا که ریسک 
اعتباری )به معنای ریسک عدم بازپرداخت بدهی ها و تعهدات( سلسله وار در 
نظام تولید از صنعتی به صنعت دیگر و از بنگاهی به بنگاه دیگر منتقل می شود. 
محصــول نهایی این فرآیند ایجاد به هم ریختگی در نظام مالی و بانکی کل 
کشور است چرا که سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص داخلی کشور حدود 

۳ درصد برآورد می شود. 
کاهش تولید خودرو پیامد دیگری اســت که تــداوم وضع موجود رقم 
خواهد زد. چرا که خودروســازان نمی توانند تا ابد با دســت خالی سراغ ابزار 
پیش فروش برای تامین مالی بروند. کاهش تولید خودرو هم چالش های کالن 
متعددی را ایجاد می کند. عدم پاســخ به تقاضــای مصرفی خودرو، افزایش 
تقاضای واردات خــودرو درنتیجه عدم تولید داخل و افزایش تقاضای ارز به 
منظــور ورود خودرو، کاهش تقاضای قطعــه و مواد اولیه و تعطیلی و رکود 
سایر تولیدکنندگان در زنجیره تولید خودرو، کاهش و تعدیل نیروی انسانی 
خودروسازان و تولیدکنندگان قطعات و سایر بنگاه ها در زنجیره تولید خودرو 

ازجمله آسیب های کاهش تولید خودرو توسط این دو خودروساز است. 

ریســک کاهش کیفیت محصوالت نهایی، یکی از مهم ترین پیامدهای 
وضع موجود اســت. تجربه در همه این ســال ها نشان داده که اولین راهکار 
خودروســازان انحصارطلب، کاهش کیفیت قطعات اســت. از آنجا که بهای 
تمام شده درآمد عملیاتی از درآمد عملیاتی خودروسازان بیشتر است و مواد 
مستقیم در تولید و قطعات یکی از اقالم مهم بهای تمام شده درآمد عملیاتی 
است، لذا کاهش کیفیت آن می تواند مقداری هزینه ها و زیان ناخالص بنگاه 
را کاهــش دهد. اما کاهش کیفیت محصوالت ساخته شــده نه تنها رضایت 
مصرف کننــده از محصوالت داخلی را کاهش می دهد بلکه خطرات جانی و 
مالی قابل توجهی را برای آن ها رقم می زند؛ 16 هزار و 778 هزار نفر در سال 

1400، قربانی تصادفات جاده ای شدند. 
چنین رویکردی امکان صادرات و رقابت خودروهای داخلی با محصوالت 

دیگر بازارهای منطقه ای یا بین المللی را نیز از بین می برد. 

راهکارهایی برای خروج از بحران   
خودروسازان با تمرکز بر سه مسیر اصالح ساختار مالی، کاهش هزینه ها 
و واگذاری دارایی های غیر مولد می توانند در مســیر خروج از زیان دهی قرار 
گیرند. اصالح ساختار مالی مسیری اســت که تولیدکنندگان در سال های 
تحریم در پیش گرفتند تا از یک سو مشمول ماده 141 قانون تجارت نشوند 
و از سوی دیگر مجوز اخذ تسهیالت بانکی را دریافت کنند. کاهش فساد در 
مدیریت میانی و باالتر از مدیران دسته اول این صنعت نیز یکی از راهکارهایی 
اســت که می تواند در کوتاه  مدت این غول های زخمی را از مسیر زیان دهی 

خارج کند. 
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود، به بیان راهکارهایی پرداخته 
و تاکید کرده است که این راهکارها باید به شکل پکیجی مورد استفاده قرار 
گیرند و به کار بســتن گزینشی برخی از آن ها، نتیجه قابل دفاعی به همراه 

نخواهد داشت.
 افزایــش بهره وری در فرایند تولید، افزایش شــفافیت در هزینه تأمین 
مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو )تأکید بر خریداری تمامی یا اکثر 
مواد از بورس کاال(، اصالح شیوه های قیمت گذاری و فاصله گیری از سیستم 
دستوری، داخلی ســازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری، واگذاری 
سهام چرخه ای، واگذاری دارایی ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب 
وکار، اصالح روش های پیش فروش محصوالت و قیمت گذاری، بهبود وضعیت 
سرمایه گروه و شرکت های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده 
نقدی و یا صرف ســهام و اصالح وضعیت تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم 
هزینه های مالی از جمله پیشنهادها و راهکارهای مرکز پژوهش ها برای خروج 

از بحران کنونی است. 

سود و زیان محصوالت تولیدشده توسط خودروسازان در سال 1۴00

سود و زیان )میلیارد تومان( تعداد فروش )دستگاه( نام خودرو
- 6841 3۰۰۰۴۱ گروه پژو

- 1801 ۵۰۰۵6 گروه سمند

۴۹3 ۵۵7۵3 دنا

- ۳1.4 ۲۸37۹ رانا

- 4617 ۲63۲6۴ x200 خانواده

- 77.9 ۲۱۹۵۰ شاهین

8۲۵.4 ۲۴۴۸۹ وانت پراید
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آینده ما

آخرین گزارش های وزارت صمت از کاهش قابل توجه انباشتگی خودروهای 
در جریان ســاخت )ناقــص( در پارکینگ دو خودروســاز بــزرگ ایرانی در 
سه ماهه نخست امسال حکایت دارند. گزارش هایی که بر کاهش 70 درصدی 
این انباشــتگی صحه می گذارند. دپوی خودروهای ناقــص در پارکینگ های 
خودروسازان، در سال های اخیر تبدیل به یکی از چالش های جدی در صنعت 
خودرو شــده است. عوامل بسیاری در بروز و تشدید این امر دخیل هستند که 
تحریم های اقتصادی علیه ایران تنها یکی از این موارد است. بعد از افت شدید 
تولید خودرو در کشــور که در پی تمدید تحریم ها اتفاق افتاد، قطعه سازان در 
جهت خودکفایی گام هایی برداشتند که منجر به تولید برخی قطعات خودرو در 
داخل کشور شد. اما این خودکفایی راهکار حل مشکل نبود، چرا که تامین مواد 
اولیه برای تولید قطعات نیز زیر سایه تحریم ها و بسیاری موانع دیگر قرار گرفته 
است. ضمن اینکه برخی خودروسازان واردات قطعات مورد نیاز تولید را به تامین 

قطعات از تولیدات داخلی ترجیح می دهند. 
از سوی دیگر،  موضوع کیفیت خودروهای تولیدی در سال های اخیر تبدیل 
به یک معضل بزرگ در کشور شده و در کنار قربانی شدن بسیاری از شهروندان، 
منجر به بی اعتمادی گســترده به خودروهای داخلی شــده است. تا جایی که 
در ماه های اخیر هم دولت ســیزدهم به این نتیجه رسیده که این مشکل را با 
آزاد کردن واردات خودرو حل کند. تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از 

تولیدکنندگان داخلی مواجه شده است. 

داستان قطعه سازان و احتکار خودروهای ناقص   
قطعه ســازان سال هاست از بوروکراسی های دست و پاگیر و عدم تخصیص 
به موقــع ارز و به تعبیــری »تحریم های داخلی« گالیه مندنــد و این موارد را 
چالش هایی به مراتب مخرب تر از تحریم های اقتصادی بین المللی در این صنعت 
عنوان می کنند.  کمبود قطعه، راه را برای سودجویی در میان خودروسازان باز 
کــرده و در مواردی منجر به افزایش تعداد خودروهای دپوشــده در پارکینگ 
شــده است. این موضوع تا جایی پیش رفته که زمستان سال گذشته ذبیح اهلل 
خداییان، سخنگوی قوه قضائیه با انتقاد از افزایش تعداد خودروهای کف پارکینگ 
خودروسازان، گفت: »اگر این خودروها نقص قطعه دارند، چرا بالفاصله پس از 
افزایش قیمت به فروش می رســند؟ اگر خودروسازان پاسخگو نباشند، پرونده 

آن ها به مراجع قضائی می رود. در واقع بازرس قضائی به موضوع ورود کرده و اگر 
توضیحات کافی نباشند، تفهیم اتهام صورت می گیرد. این خودروها سبب التهاب 
بازار می شــوند و به منزله احتکار هستند که به حبس سرمایه منجر می شوند. 
وزارت صمت باید به این موضوع ورود جدی کند.« چند ماه پس از این اظهارات 
بود که خودروسازان خبر از ریزش شــدید خودروهای ناقص دادند و آمارهای 
وزارت صمت نیز این آمار را تایید کرد و بر اســاس چشم اندازی که برای سال 
1401 ترسیم کرده است، این ریزش بیشتر نیز خواهد شد. اما توضیحی از سوی 
خودروسازان در خصوص اینکه روند تکمیل خودروهای ناقص ظرف سه ماه با 

چه قطعاتی صورت گرفته است، هرگز ارائه نشده است. 

قیمت گذاری دستوری، آفت توسعه قطعه سازی  
صنعت خودرو در ایران پس از انرژی جایگاه دوم را در اقتصاد کشور دارد و 
بیش از 60 بخش صنعتی به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به آن هستند. 
این صنعت بالغ بر ۵ درصد تولید ناخالص ملی و 4 درصد از اشتغال را در کشور 
به خود اختصاص داده اســت. هر تصمیمی در مورد کاهش یا افزایش تولید در 
این بخش یا بروز هر تغییری در مدیریت آن می تواند بخش مهمی از بدنه صنعت 
کشور را تحت تاثیر قرار دهند. در سال های اخیر تصمیم گیری های شتاب زده 
دولت ها مشــکالت دامنه داری برای تولیدکنندگان خودرو و قطعه سازان ایجاد 
کرده اســت. از جمله چالش هایی که نتیجه سیاست گذاری های دولت در این 
حوزه است، قیمت گذاری دستوری در این صنعت است. موضوعی که در بسیاری 
مواقع زمینه ســاز ایجاد مشکل دیگری به نام نقدینگی در صنعت قطعه سازی 
می شــود. رئیس انجمن قطعه ســازان در خصوص این چالش می گوید: »اگر 
شرکت های خودروساز بخواهند قطعات را از بازار بین المللی تهیه کنند ناچارند 
پول محصوالت را چند ماه قبل از سفارش به شرکت مادر بپردازند. اما در تامین 
قطعات از داخل با وجود اینکه بر اساس قراردادها پرداخت ها باید 4 ماهه باشد 
این زمان بعضاً به یک  سال هم می رسد. قطعه سازان خریدهای خود را به صورت 
نقدی انجام می دهند اما تسویه حساب از سوی خودروسازان به صورت تسهیالت 
و در بازه های طوالنی مدت انجام می شود و این موضوع باعث کاهش نقدینگی در 
صنعت قطعه سازی می شود. در اینجا خودروساز مقصر نیست، بلکه قیمت گذاری 
دستوری خودرو موجب افزایش زیان دهی و کمبود نقدینگی خودروسازان شده 

است« 
وقتی از قیمت گذاری دســتوری و تاثیر آن بر صنعت قطعه سازی سخنی 
گفته می شود، مصادیق آن را می توان در ماه های اخیر و در اصرار سیاست گذار 
بــر تثبیت قیمت خودرو در ســال جاری دنبال کرد. قطعه ســازان می گویند 
خودروسازان در پی سیاست های اخیر دولت مبنی بر تثبیت قیمت خودرو در 
سال جدید، تولیدکنندگان این صنعت را تحت فشار قرار می دهند که 1۵ درصد 
از قیمت تمام شده قطعات بکاهند تا قیمت تمام شده خودرو کاهش پیدا کند و 
به تعبیر دولت »خودروی اقتصادی« تولید شود. این امر در شرایطی مطرح است 
که مطالبات قطعه سازان از تولیدکنندگان خودرو بالغ بر 47 هزار میلیارد تومان 
اســت. با وجود اینکه موضوع نقدینگی یکی از مهم ترین مشکالت قطعه سازان 
عنوان می شود، نقش آنها در کاهش واردات قابل تامل است. 1۲00 قطعه ساز در 
کشور مشغول فعالیت هستند که به گفته دبیر انجمن صنایع همگن، قطعه سازان 

گرفتار قیمت گذاری دستوری و تحریم 
ارزبری خودروهای داخلی در حالی کاهش پیدا کرده که واردات غیرقانونی قطعات اولیه خودرو 

در مسیر افزایش قرار گرفته است
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در حال حاضر حداقل 75درصد حجم بازار لوازم و قطعات یدکی خودرو در اختیار کاالهای 
 فقط یک چهارم بازار قطعات یدکی 

ً
قاچاق وارداتی یا محصوالت تقلبی تولید داخل است و عمال

در اختیار قطعه سازان داخلی است.

خودرو بخش قابل توجهی از نیاز داخلی را در تولید خودرو تامین می کنند. 

کاهش ارزبری خودروهای داخلی روی کاغذ   
در سال 1400 میزان ارزبری هر دســتگاه خودرو سواری 1600 یورو بود، 
این میزان در گذشته 4 هزار یورو بود که با توجه به تامین بخش عمده قطعات 
از تولیدکنندگان داخلی اکنون به 1600 یورو رســیده است. اما ردپایی پررنگ 
از واردات غیرقانونی قطعات نیز در این صنعت وجود دارد، بر اســاس آمارهای 
موجود نیاز کشور در این حوزه 8 میلیارد و 100 میلیون دالر است. از این میزان 
6 میلیارد و ۵00 میلیون دالر وارد بازار مصرف شده و یک میلیارد و 600 میلیون 
دالر در اختیار خودروسازان قرار می گیرد. اما به گفته محبی نژاد: »در حال حاضر 
حداقل 7۵درصد حجم بازار لــوازم و قطعات یدکی خودرو در اختیار کاالهای 
قاچاق وارداتی یا محصوالت تقلبی تولید داخل است و عمالً فقط یک چهارم بازار 

قطعات یدکی در اختیار قطعه سازان داخلی است.«
کمبود نقدینگی و بدعهدی خودروسازان در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان 
قطعات خودرو، یکی از جدی ترین مشکالتی است که قطعه سازان مطرح می کنند. 
این امر سرحلقه بروز مشکالت عدیده دیگری است که برخی از تولیدکنندگان 
این صنعت آن را این گونه عنوان می کنند که خلف وعده خودروساز در پرداخت ها 
تولیدکننده را برای حفظ واحد تولیدی خود، ناگزیر به دریافت تسهیالت با سود 
باال می کند و این امر در بلندمدت می تواند تولیدکنندگان این بخش را آسیب پذیر 
کند و یا مثل صدها تولیدکننده ای که در سال های اخیر از چرخه تولید در این 

صنعت خارج شده اند، مجبور به ترک این حوزه  کند. 

وابستگی تامین قطعات به تحریم کم شدنی نیست   
بیــش از نیم قرن از عمر صنعت خودرو در کشــور می گذرد و این صنعت 
حاال تا حدودی جایگاه خود را در اقتصاد ایران پیدا کرده اســت، اما همچنان 
سیاست گذاری ها و اســتراتژی هایی که برای مدیریت بخش های مختلف این 
صنعت به کار بســته می شود، کوتاه مدت اســت. مدیریت های چهارساله یا در 
نگاهی خوش بینانه هشت ســاله در این صنعت، آسیب هایی به آن وارد می کند 
کــه آثار و تبعات آن در بلندمدت بروز پیدا می کنــد. نبود پایداری و ثبات در 
سیاســت گذاری ها و ترسیم چشم اندازهای این صنعت نیز تا حد زیادی نتیجه 
حضور دولت در تصمیم گیری های این صنعت و برخوردهای سلیقه ای در انتصاب 
مدیران ارشد در این حوزه است. اما آنچه در سال های اخیر متولیان این صنعت به 
عنوان مهم ترین مانع در افزایش تولید و ارتقای کیفیت خودروها مطرح کرده اند، 
موضوع تحریم های اقتصادی است. هرچند آن گونه که اشاره شد، قطعه سازان 

تالش هایی برای دور زدن تحریم ها به کار بســتند و در مواردی شــرکت های 
دانش بنیان به یاری این صنعت آمدند، اما واقعیت این است که صنعت خودرو 
سومین صنعت وابسته به واردات برای تامین مواد اولیه است. از سویی به رغم 
تالش قطعه سازان در شرایط تحریم برای تامین قطعات مورد نیاز این صنعت، 
کمبود ماشین آالت مورد نیاز در قطعه سازی همچنان از چالش های این صنعت 
اســت. این موارد در مجموع عالوه بر آسیب پذیر کردن قطعه سازی در مقابل 
تحریم ها، این صنعت را در مواجهه با نوسانات ارزی نیز آسیب پذیر می کند و در 
نتیجه این موارد میزان تمایل سرمایه گذاران به صنعتی که از سویی سایه سنگین 
دولت را به سر دارد و از سویی بی ثباتی ها در بخش های مختلف اقتصادی آن را 
آسیب پذیر کرده، کمتر و کمتر می شود. هرچند به نظر می رسد موضوع تحریم ها 
و به ویژه دور دوم آنها در پی امیدهایی که با ورود برخی شرکت های خودروسازی 
پس از برجام ایجاد شده بود، و همچنین مشکالت ارزی به اندازه فساد ساختاری 
و بوروکراسی دست و پاگیر در این صنعت نتوانسته اند در تضعیف صنعت خودرو 
در کشور نقش داشته باشند. افزایش تولید خودرو و تکمیل خودروهای ناقص، 
می تواند تا حدودی اتفاقی مثبت برای صنعت قطعه ســازی تلقی شود، اما این 
صنعت در حال حاضر ماشین آالت به روز در اختیار ندارد و تحریم ها امکان تامین 
آنها را نیز سخت و در مواردی غیرممکن کرده اند. از سویی مسئله جدی نقدینگی 
باعث می شود قطعه سازان آن گونه که باید در افزایش تولید خودروهای داخلی 
سهیم نباشند و بازار قطعات خودرو را به چینی ها واگذار کنند. از سویی همکاری 
با روســیه در این زمینه نیز الزاماتی می طلبد که در مواردی قطعه سازان ایرانی 

قادر به برآوردن آن نیستند.  
مشکالت و شاید به شکلی صحیح تر، معضالتی که صنعت خودرو و صنایع 
وابسته به آن در کشور با آن روبه رو هستند، به مسائل مالی و نقدینگی و تحریم ها 
محدود نمی شوند، الزام دولت برای کاهش قیمت خودرو به خودروسازان آن را 
را به ســمت کاهش کیفیت قطعات و در نتیجه پایین آوردن کیفیت و امنیت 
خودروی تولیدی می کند. امری که در ســال های اخیر نتیجه آن در جاده های 
کشــور و آمار تلفات جاده ای به شکلی تلخ قابل مشاهده بوده، از سویی انحصار 
برخی تولیدکنندگان مواد اولیه در داخل کشــور -مثل شــرکت های فوالد- 
قطعه سازانی را که امکان واردات مواد اولیه را ندارند، ناگزیر به خرید مواد اولیه 
از شرکت هایی می کند که انحصار تولید برخی مواد را دارند، همین موضوع هم 
در نهایت منجر به پایین آمدن کیفیت خودروی تولیدی می شود. کیفیت پایین 
خودروهای داخلی معلول زنجیره ای بلند از علت ها هستند که توجه به هرکدام 
از آنها مستلزم حضور مدیرانی دلسوز و وجود ساختاری عاری از هرگونه فساد 

است.
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آن ها که در سال گذشته سرمایه خود را تبدیل به خودرو کردند، برنده سال 1400 بودند 
و این گزاره صحه بر نابســامانی اقتصاد ایران می گذارد. تبدیل شــدن خودرو به یک کاالی 
سرمایه ای، وابستگی آن به نرخ دالر، نبود تعادل و توازن در عرضه و تقاضا همه و همه دست به 
دست هم داده و کار را به جایی رسانده که قیمت یک دستگاه  پراید از مرز ۲0۵ میلیون تومان 
هم عبور کند. حاال بیش از یک سال است که  اخبار ضد و نقیض در مورد واردات خودرو، در 
کنار نوسانات قیمت دالر و ابهام در مذاکرات وین، قیمت خودرو را در بازار با نوسانات معموالً 
افزایشی مواجه کرده است. بررسی ها نشان می دهد که در سالی که گذشت خودرو با ثبت ۳9 
درصد بازدهی مثبت پرسودترین بازار مالی بوده است. بعد از خودرو سپرده های بانکی با سود 
18 درصد، بازار مسکن با سود 16 درصد، سکه با بازدهی 10 درصد، دالر با بازدهی 9 درصد 

و در نهایت بورس با ۵ درصد بازدهی ایستاده اند. 

در سال 1400 چه بر بازار خودرو گذشت؟   
بازار خودرو در ســال 1400 روندی سینوســی داشت؛ گاهی میانگین معامالت در بازار 
افزایش یافت و نمودار قیمت دادوستدهای صورت گرفته در بازار را صعودی کرد و گاهی نیز با 
کاهش میانگین قیمت خرید و فروش های صورت گرفته، نمودار قیمتی در بازار نزولی شد. این 
وضعیت به خوبی نشان دهنده این موضوع است که بازار خودرو طی سال 1400 به اتفاق های 
داخلی و خارجی به سرعت واکنش نشان داده و دو طرف عرضه و تقاضا تحت این اتفاق های 
یاد شده، روند دادوستدهای خود را تنظیم می کردند. در عین حال بازار خودرو در سال گذشته 
پرســودترین بازار برای معامله گران بوده به طوری که طی یک سال گذشته همراه با آرامش 
نسبی در دیگر بازارهای سرمایه ای، شاهد حضور چشمگیر واسطه گران در بازار خودرو بودیم.

شــش ماه نخست سال گذشته کشور درگیر جابه جایی دولت، انتخابات و... بود و همین 
شــرایط منجر به ایجاد نوسان قابل توجه در تولید خودرو بود. تولید خودرو در سال 1400 
به یک میلیون واحد نمی رسد و این درحالی بود که بنا بود این عدد به یک میلیون و ۳۵0 
هزار دســتگاه برسد. اگرچه شاید بتوان بخشی ازین کاهش تولید را به گردن کرونا انداخت 
اما واقعیت این است که مشکالت صنعت خودرو در ایران ریشه ای تر از بحران مقطعی کرونا 
بوده و هست. بررسی کلی بازار خودروی در سال 1400 نشان می دهد که اتفاقات مهمی در 
ایجاد تالطم و نوسان در قیمت ها و تولید ساالنه تاثیر گذاشته اند. سالی که دو رئیس جمهور 
آن را بین خود تقســیم کردند و دو دیدگاه متفاوت در اقتصاد کالن و صنعت خودرو کشور 
جاری بود و در عین حال عالئم حیاتی آن همچنان به وضعیت عادی بازنگشت. رکوردهای 
ثبت شده برای قیمت خودرو در سال مورد بحث، رکوردهای عجیبی بودند که قیمت پراید 
را در پایان این ســال به 180 میلیون تومان  و پژو ۲06 تیپ ۵ را از ۲۵0 میلیون به ۳۳0 

میلیون تومان رساندند. 

ترمز بهاری    
بازار خودرو در فروردین 1401 با رشــد قیمتی اما در شیب نسبتاً مالیم همراه بود. اگر 
گزارش های مرکز آمار ایران را مبنای بررســی قرار دهیــم، در این ماه، بازار کاالهای باداوم 
)خــودرو و لوازم خانگــی(، ۲.7 درصد بازدهی را  تجربه کرده اســت اما  در وجه دیگری 
از بازدهی بازارها، بررسی قیمت های کف بازار نشان می دهد که در بهار سال جاری، قیمت 
پراید ۱۰.۲۲ درصد رشد را تجربه کرده است. این رقم برای دو ماه نخست سال ۹.6۸ درصد 
بود. بررســی ها نشان می دهد که پراید 111 در پایان اسفند 186 میلیون تومان و در پایان 
خرداد ۲0۵ میلیون تومان معامله شده است. واکاوی بازدهی بازارهای مالی نشان می دهد که 
در سه ماه نخست سال جاری، خودرو با وجود قرار گرفتن در مسیر افزایشی، کمترین بازدهی 

را به ثبت رسانده و سکه در صدر جدول سودرسانی به سرمایه گذاران خود ایستاده است. اگر 
روند افزایش قیمت دالر برای ماه های باقی مانده از سال جاری ادامه داشته باشد، انتظار جهش 

قیمتی دوباره در بازار خودرو، چندان دور از ذهن نیست. 

سهام های خودرویی، رشد مالیم با شاخص   
در ســه ماهه اول امسال صنعت خودرو که از صنایع تاثیرگذار بر شاخص کل بازار سهام 
است نسبت به ســایر صنایع بزرگ عملکرد نزدیکی داشــت و در نماد خچرخش با ۲۲8 
درصد رشــد و در نماد خلنت با ۲۳ درصد افت همراه بود. در فصل بهار امسال بورس اوراق 
بهادار تهران با رشد شاخص کل همراه بود به صورتی که در دوماهه اول شاخص صعودی و 
در خردادماه با نزول همراه بود. صنعت خودرویی که یکی از بزرگ ترین صنایع بازار است از 
این روند جدا نبود اما مشــابه ۵ صنعت بزرگ دیگر بورس تهران این صنعت در بهار امسال 
رشد چشمگیری نداشت و پس از اصالح روند صعودی خود در خردادماه، بهار را با کمتر از ۵ 

درصد بازدهی به پایان رساند. 

پیروز 1400
بازار خودرو در سال گذشته با ثبت بازدهی 39درصدی بر قله بازدهی بازارهای موازی ایستاد 
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عملکرد دو خودروساز بزرگ داخلی نشان می دهد که جمع کل تولید نسبت به سال گذشته 2 درصد کاهش 
داشته، اما در حوزه تولید کامل در سه ماه نخست امسال 289 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 
داشته و تولید ناقص با 76 درصد کاهش روبه رو بوده است.

925
 هزار 

دستگاه خودرو 
ایرانی تولیدشده در 

سال 2021

289
 هزار 

 رشد تولید 
خودروی کامل در 

بهار 1401

دی ماه ســال گذشــته و پس از حادثه مرگبار جاده بهبهان، یکی از 
مواردی که بیش از گذشــته زیرذره بین رفت، کیفیت خودروهای داخلی 
بود. باز نشــدن ایربگ این خودروها در این تصــادف زنجیره ای انتقادات 
بســیاری را به دنبال داشــت. در پی این حادثه بود که رهبری با انتقاد از 
کیفیت این خودروها دســتور رسیدگی به موضوع را داد و یک ماه پس از 
آن هم فرمان هشت ماده ای ابراهیم رئیسی در این رابطه صادر شد. اما نکته 
اینجاست که نخستین ماده فرمان رئیسی مربوط به افزایش تولید است و 
مواد هفتم و هشــتم به موضوع کیفیت تولیدات پرداخته است. عالوه بر 
سیاست گذاری هایی که ســال گذشته در دولت در خصوص میزان تولید 
خودرو صورت گرفت – و با انتقادات بســیاری همراه بود- ماده نخست این 
دســتورها موجب افزایش تولید خودروســازان داخلی در سه ماه نخست 
امسال شد. بر اساس نخستین ماده دستورهای دولتی برای خودروسازان، 
آنها ملزم شدند تا افزایش ۵0 درصدی تولید نسبت به سال گذشته را در 
دستور کار قرار دهند. آمارها نشان می دهد در سه ماه نخست امسال حداقل 
دو خودروساز بزرگ کشور تا حدودی به تحقق این امر نزدیک شده اند. بر 
اساس آمارهای رسمی، عملکرد دو خودروساز بزرگ داخلی نشان می دهد 
که جمع کل تولید نســبت به سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته، اما در 
حوزه تولید کامل در ســه ماه نخست امسال ۲89 درصد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته رشد داشته و تولید ناقص با 76 درصد کاهش روبه رو 
بوده است. مجموع عملکردها نشان از تحقق 88 درصدی برنامه های این دو 

خودروساز در سه ماه نخست 1401 دارد. 

رتبه نوزدهم برای خودروسازی ایران   
پس از افت شدید تولید خودرو در جهان که در پی پاندمی کرونا روی 
 )OICA( داد، رئیس سازمان بین المللی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری
از این وضعیت با نام »بدترین بحران تاریخی« نام برد و اعالم کرد رشــد 
تولید 10 ســال گذشته این صنعت از بین رفته است. در روزهای ابتدایی 
سال ۲0۲1 رئیس این سازمان گفت تولید جهانی خودرو در سال ۲0۲0 با 
16 درصد کاهش به کمتر از 78 میلیون دستگاه رسیده که با سطح تولید 
سال ۲010 برابری می کند. حاال هم که کرونا تا حدودی در جهان کنترل 
شده، جنگ روسیه و اوکراین بر آمار تولید خودرو در جهان سایه انداخته 
است. تاثیر جنگ  رامی توان در میزان تولید جهان خودرو به خوبی مشاهده 
کرد. به تازگی OICA خبر از رشــد نسبی تولید خودرو در جهان داده و 
فهرستی از تولیدکنندگان خودرو و آمار تولیداتشان را منتشر کرده است. 
بر اســاس اطالعات اعالم شده از سوی این سازمان تولید خودرو در سال 
۲0۲1 رشدی ۳ درصدی داشته و در فهرست بزرگ ترین تولیدکنندگان 
خودرو در دنیا، چین با تولید بالغ بر ۲6 میلیون خودرو در جایگاه نخست 
و ایاالت متحده با تولید حدود 9 میلیون خودرو در جایگاه دوم ایستاده اند 
و ژاپــن و هند و کره جنوبی در رتبه های بعدی قــرار دارند. ایران در این 
رده بندی جایگاه نوزدهم را به خود اختصاص داده است. در سال های اخیر 
جایگاه ایران تغییر چندانی در جدول اعالم شده نداشته و نتوانسته جزو ده 
تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان قرار گیرد. ایران با تولید ساالنه کمتر از 

یک میلیون خودرو اغلب در مقام شانزدهم تا بیستم جای گرفته است. اما آیا 
کمیت شاخص خوبی برای سنجش فعالیت این صنعت است؟ 

آغاز همکاری با روسیه؛ زیرساخت های به روز نشده   
از ابتدای تیرماه امسال زمزمه هایی در خصوص همکاری های مشترک 
در زمینه تولید خودرو بین ایران، روسیه و ترکیه شنیده می شود. اظهارات 
اولیه خبر از این دارند که ایران قرار اســت در این همکاری مشــترک در 
حــوزه تولید و تامین قطعات نقش ایفا کنــد. اما به زعم صاحب نظران از 
جمله فربد زاوه، که کارشناس صنعت خودرو است، این همکاری به احتمال 
زیاد نمی تواند منجر بــه ورود تکنولوژی های جدید به صنعت خودرو در 
کشور شود. او معتقد است: »روسیه می تواند بازار خوبی برای تولیدکنندگان 
ایرانی باشد؛ هرچند رقابت با شرکت های بزرگ چینی و خودروهای وارداتی 
چندان ساده نخواهد بود. از طرفی ساختار مالی و مدیریتی ما توان حضور 
پررنگ ندارد؛ ساختار مالی مســئله مهمی است. صادرات و تولید پایدار، 

نیازمند منابع مالی است که در این زمینه کارنامه ایران روشن است.« 
پس از اینکه بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ خودروی جهان، با حمله 
روســیه به اوکراین، تولید محصوالت خود را در این کشور متوقف کردند، 
روسیه به همکاری با ایران برای تامین قطعات مورد نیاز در صنعت خودرو، 
چراغ سبز نشان داد. از سویی پیش بینی های جهانی از تاثیرپذیری تولید 

خودرو در جهان از جنگ روسیه و اوکراین می گویند.

عقب نشینی از آینده   
 سی ان بی سی اردیبهشت امسال در گزارشی اعالم کرد تولید خودرو در 
جهان بر اثر جنگ روسیه و اوکراین می تواند کاهش میلیونی داشته باشد. 
با توجه به نقش این دو کشور در تامین مواد اولیه مورد نیاز برای قطعات 
و تراشــه های مورد نیاز در تولید خودرو، دور از ذهن نیســت جنگ میان 
این دو کشور بتواند چنین اثری در این صنعت به دنبال داشته باشد. البته 
نکته قابل تامل در تولید خودرو در جهان، ورود پرشتاب خودروهای برقی 
و خورشــیدی به این صنعت است. ایران در این زمینه هنوز در ابتدای راه 
اســت، در حالی که خودروسازان دیگر دنیا یا سرعتی قابل توجه در تولید 
این نوع از خودروها به ویژه در یک ســال اخیر پیش رفته و از رکوردهای 
گذشته خود عبور کرده اند. به نظر می رسد ایران و کشورهایی که صرفاً در 
حال تولید خودروهایی با سوخت فسیلی هستند، باید این نکته را نیز مدنظر 
قرار دهند که صنعت خودرو در جهان، با یکی از نقاط عطف خود در تاریخ 
روبه رو است و آن افزایش توجه مصرف کنندگان به خودروهای برقی است. 
در حال حاضر سیاست گذاری های بســیاری از کشورها در تولید خودرو، 
همســو با اهداف آنها در کاهش تولید گازهای گلخانه ای است. با توجه به 
همین سیاست گذاری، اقبال به خودروهای برقی و خورشیدی در جهان به 
شکل چشمگیری در حال افزایش است. با تکیه بر این موضوع باید دید در 
آینده نزدیک صنعت خودروی ایران می تواند خود را در جهان پیشتاز بداند؟ 
به نظر نمی رسد روند سیاست گذاران صنعت خودرو در مسیری باشد که 

بتوان به این سوال پاسخ مثبت داد. 

صنعت کمیت ها
صنعت خودروی ایران بر اساس شاخص های کمی در رتبه نوزدهم دنیا ایستاده است
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آینده ما

مسئله شناسی تحلیلی عبارت است از توصیف و تحلیل 
یک مشــکل اجتماعی، شناســایی ابعاد گوناگون آن و 
تحلیل علل و عوامل به وجودآورنــده آن. به بیان دیگر، 
مسئله شناســی عبارت است از مشاهده و توصیف ابعاد 
جغرافیایی، جنسیتی، مذهبی، قومی، اقتصادی و... یک 
مشکل تا راه برای بررسی و تحلیل علل و عوامل به وجودآورنده آن هموار شود. مسئله شناسی 
در یک سیاست عمومی می تواند مبتنی بر یک تکلیف قانونی یا هر سند باالدستی دیگر باشد. 
به بیان ســاده یک تکلیف که در قالب یک ماده قانونی در قانون برنامه پنج ساله آمده است 
می تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا ببینیم که مسئله اساسی این ماده قانونی چه بوده 

است؟ یا ابعاد توصیفی و تحلیلی مسئله ای که به این ماده قانونی منجر شده است چیست؟
در مسئله شناسی تحلیلی بایستی به چند عنوان اصلی اشاره کرد:

قانون، مقرره یا تکلیف موردنظر در پی پاســخ به چه مشکل اجتماعی سیاسی پدید � 
آمده است؟

برای اجرای این تکلیف با چه مشکالتی مواجه هستیم؟� 
توصیف و علت آن مشکل موردنظر چیست؟ )اشتریان، 1۳97: 19-۲0(� 

مسائل اصلی و فرعی خودرو در ایران با اصطالح مسئله بدخیم قابل توضیح دادن است. 
این اصطالح در ســال 197۳ توسط دو تن از نظریه پردازان طراحی سیاست، هورست ریتل 
و ملوین وبر، ابداع شــد. بر خالف مسائل خوش خیم، مسائل بدخیم هم در اهداف و هم در 
راه حل های دارای ابهام باال و فاقد شفافیت هستند. همچنین چالش های مفصل بندی و منطق 
داخلی مشکالت بدخیم باعث شده تا آنها در معرض محدودیت های دنیای واقعی قرار بگیرند 
و از تالش های متعدد و فاقد ریسک برای حل آن ها جلوگیری شود. ریتل و وبر معتقدند که 

مشکالت بدخیم 10 ویژگی مهم دارند:
فرمول بندی قطعی ندارند.� 
»قاعده توقف« ندارند. به عبارت دیگر، این مشکالت فاقد یک منطق ذاتی هستند که � 

نشان دهنده زمان حل آنها باشد.
راه حل های آن ها درست یا نادرست نیست، فقط خوب یا بد است.� 
هیچ راهی برای آزمایش راه حل یک مشکل بدخیم وجود ندارد.� 
نمی توان آن ها را از طریق آزمون و خطا مطالعه کرد. راه حل های آن ها برگشت ناپذیر � 

است، بنابراین، همان طور که ریتل و وبر می گویند، »هر آزمایشی مهم است.«
تعداد راه حل ها یا رویکردها برای یک مشکل بدخیم پایانی ندارد.� 
همه مشکالت بدخیم اساساً منحصربه فرد هستند.� 
مشکالت بدخیم را می توان همیشه به عنوان نشانه مشکالت دیگر توصیف کرد.� 
نحوه توصیف یک مشکل بدخیم راه حل های احتمالی آن را تعیین می کند.� 
برنامه ریزان، یعنی کسانی که برای این مشــکالت راه حل ارائه می دهند، حق ندارند � 

اشــتباه کنند. برخالف ریاضی دانان، »برنامه ریزان مسئول عواقب راه حل هایی هستند که 
تولیــد می کنند. تأثیرات آن می تواند برای افرادی که تحت تأثیر آن اعمال قرار می گیرند 

بسیار مهم باشد.« )ریتل و وبر، 197۳(
بر همین مبنا مسائل اساسی صنعت خودرو در ایران عبارت اند از:

عدم به روزرســانی تکنولوژیک محصوالت که به عقب مانــدن از روندهای روز دنیا در � 
زمینه حمل و نقل همچون خودروهای ســبز )هیبریدی، پالگین هیبریدی و تمام برقی( و 

خودروهای خودران انجامیده است. 
فقدان همکاری با برندهای مطرح دنیا برای راه اندازی فرآیند تحقیق و توسعه.� 

عدم توجه به برندینگ و اهمیت آن در زنجیره تامین خودرو در دنیا.� 
فقــدان هماهنگــی و هم افزایــی بین دســتگاه ها و نهادهای ذی ربــط در پیگیری � 

استراتژی های مشخص تولید.
عدم بهره گیری از ظرفیت متنوع تولیدکنندگان قطعات و در نتیجه به کاربردن قطعات � 

با کیفیت نازل در محصوالت و همچنین افزایش آمار تولید خودروهای ناقص.
زمان بربــودن فرآیند معرفی محصوالت جدید به بــازار؛ به ویژه در کالس خودروهای � 

اقتصادی که منجر به واردآمدن فشــار تقاضا بر محصوالت موجود و افزایش قیمت آن ها 
می شود.

عدم کارآمدی و اثربخشی ساز و کارهای عرضه خودرو نظیر قرعه کشی در تامین نیاز � 
بازار و متعادل سازی قیمت ها.

عدم معرفــی خودروهای تولیدی به بازارهای منطقــه ای به عنوان نیش مارکتی که � 
متقاضیان خودروهای ارزان قیمت با تضمین تامین مستمر قطعات را هدف گرفته است و 

تالش برای پوشش این ضعف با شروطی نظیر واردات در ازای صادرات خودرو.
گسســت های شــدید بین ادوار مدیریتی دو خودروســاز اصلی کشــور که امکان � 

سیاست گذاری استراتژیک و طوالنی مدت را گرفته است.
فقدان نهادهای مدیریت دانش و تجربه در صنعت خودروسازی کشور که هم افزایی بین � 

خودروسازان در بخش های دولتی و خصوصی، دانشگاهیان مهندسی خودرو، اهالی رسانه 
و فعاالن بازار خودرو را افزایش دهد.

وجود ضعف در قراردادهای همکاری خودروســازان دیگر کشــورها )به ویژه چین( با � 
خودروسازان ایرانی جهت مونتاژ و عرضه خودروهای آن ها در ایران با محوریت عدم توجه 

به انتقال دانش و تکنولوژی.
زمان بربودن فرآیند بهینه ســازی ســطح ایمنی خودروها و محدودماندن به الزامات � 

قدیمی نظیر نصب ترمز ضدقفل و دو ایربگ.
فقدان استراتژی واردات هدفمند با محوریت رقابتی سازی صنعت خودروی کشور.� 
عدم مشروط بودن حمایت از خودروسازان به تقویت تولیدات و افزایش صادرات.� 
عدم بهره برداری از ظرفیت مناطق آزاد در جهت بهینه سازی فرآیند تولید خودرو.� 
عــدم اتصال به زنجیره جهانی تامیــن و تولید خودرو به عنوان مبنای تولید صنعتی � 

خودرو در قرن بیست ویکم.

مسیرسازی با هرآنچه داریم  
خودرو به عنوان یک کالن روایت، موضوعی اســت پیچیده که به سادگی نمی توان آن را 
حل کرد. فقدان یک سیاست صنعتی شفاف که به صورت بلندمدت، پایدار و مبتنی بر بینش 
اصالح و استمرار در دو بعد افقی و عمودی مشکالت صنعت خودرو را حل کند، یک پای ثابت 
داستان است. کشور اگر از سیاست صنعتی برخوردار، و به آن وفادار بود، احتماالً به هیچ وجه 
اجازه داده نمی شد تحریم و قطع ارتباط با جهان به مدت دو دهه تداوم یابد. در چنین قابی، 
بدیهی است سیاست کانونی وزارت امور خارجه پیگیری برجام، و نه تالش برای کسب بازار 
و اتصال صنایع ایران به جهان باشد. چیزی که امروز محلی از اعراب ندارد صنعت و توسعه 
صنعتی است. امروزه ناتوانی صنایع خودروسازی ایران برای ایجاد ارتباط کارآمد و موثر و پایدار 
با تامین کنندگان برتر جهان در سطوح مختلف تیرینگ، موجب شده تا پدیده تنزل کیفیت 
محصول در صنعت خودرو به موضوعی بدیهی تبدیل شــود. مسئله هم ترازی برای توانمند 
شــدن صنعت خودرو حین همکاری با برندها و کشورهای مطرح در صنعت خودروسازی 
دیگر موضوعی است که در دل همین کالن روایت می گنجد. تنها با آموختن ناشی از مونتاژ و 

چطور به آشوب کنونی پایان دهیم؟
واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی واقعی به شکلی آرام و مطمئن صورت گیرد

سیدمحمدرضادادگستر
محمدحسینشاوردی
پژوهشگران سیاست گذاری 

عمومی
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سیاست گذاران در کشور ما اگر از سیاست صنعتی برخوردار و به آن 
یم و قطع ارتباط با  وفادار بودند، شاید هرگز اجازه داده نمی شد تحر
جهان به مدت دو دهه تداوم پیدا کند.

تولید مداوم است که اثر سرریز دانشی در صنعت خودرو کشور بروز کرده و توانایی توسعه و 
تکامل محصول در ایران به وجود می آید. در سالیان اخیر این پدیده در قالب ساخت و توسعه 
محصوالتی نظیر خانواده دنا، خانواده شاهین، خانواده تارا و... در کشور به منصه ظهور رسیده 
است. هرچند این موضوع به هیچ وجه ایران را به آنچه در صنعت خودروسازی می تواند باشد، 
نخواهد رســاند اما اگر اصل تقویت صنعت باشد، حمایت و انتظام دولت از تولید خودرو در 
مقطع فعلی به عنوان حیاتی ترین عنصر توسعه صنعتی نبایستی از دستور کار خارج شود. 
منتها به موازات این اقدام، الزم است شش اقدام دیگر نیز در دستور کار دولت قرار گیرد تا 
بسته کاملی از تنظیمات، سامانی تازه در خودروسازی ایران ایجاد کند. به طور کلی نیز الزم 
است دولت به نقش رگوالتور صنعت برگشته، از تغییرات بزرگ دست کشیده و بر تغییرات 

کوچک و دومینووار متمرکز شود. این تغییرات به شرح زیر پیشنهاد می شوند:
افزایش تیراژ به عنوان حیاتی ترین رکن تولید صنعتی، رسیدن به نقطه مقیاس اساسی ترین 
و مهم ترین اقدامی اســت که باید در دســتور کار دولت قرار گیرد. این کار البته نه به شکل 
تک ســاحتی و بدون پیوست، که بایســتی با لحاظ اصالح آرام و مداوم قیمت در راستای 
آزادســازی آن در گام نخست و اصالح کیفیت محصول و شیوه طراحی، سفارش، خرید و 
نصب قطعات در گام بعدی صورت گیرد. کیفیت تغییرات آرام و متناسب باید به ترتیبی باشد 
که به دو ســوی بازار یعنی خریداران و تولیدکنندگان این پیام را که خودروسازی در مسیر 
اصالح اســت، صادر کند. نگاهی به تجربه توسعه برند لکسس در فاصله سال های 1990 تا 
۲010 نشان می دهد پذیرفتن خطا، رفع آن، پرسش از مصرف کنندگان و تالش برای اقناع 
آنها به شکل عملی می تواند گام بسیار قدرتمندی برای همراه کردن ناراضی ترین مشتریان 
با سیاست های یک شرکت/یک صنعت باشد. سهم کنونی باالی لکسس از بازار خودروهای 
پریمیوم در جهان مدیون چنین اقداماتی و نیز اصرار هوشمندانه بر تداوم آنها در طول یک 

بازه زمانی بلندمدت است.
تامین مالی خودروسازی و صنایع وابسته بایستی به شکل امن، پایدار، ارزان و بدون رانت 
و در ازای تحوالت مدنظر انجام شود. در وضعیت فعلی که صنعت خودرو عموماً بدهکار شبکه 
بانکی و زیان ده بوده و پیوسته مطالبات خود را نکول و به آینده حواله می کند، توجه به طراحی 
ابزارهای جدید مالی برای تغییر شرایط صنعت می تواند به مثابه دمیدن هوایی تازه به این 
بخش از اقتصاد کشور باشد. با استفاده از فرآیند تامین مالی زنجیره ای نه تنها می توان صحت و 
دقت تامین مالی صنعت خودرو از سوی دولت را به شدت باال برد، که بدون افزایش ملموس 
در نقدینگی، فرایند تسویه بدهی های این صنعت و هزینه سربار این بخش را کاهش داد و 

انضباط مالی را به این بخش بازگرداند. 
واگذاری خودروســازان به بخش خصوصی واقعی و نه نهادهای شبه عمومی بایستی به 
شکلی آرام و مطمئن در یک بازه زمانی مشخص به شکلی متعهدانه و شفاف صورت گیرد. گام 
نخست این سیاست آزادسازی اقتصاد، و سپس واگذاری مدیریت، پایش فضا و هدایت بنگاه به 
سمت رقابت پذیری است. در نهایت نیز واگذاری مالکیت و اعطای مشوق و یا اجرای تنبیهات 
)همان چماق مدنظر دنی رادریک( می تواند کیفیت واگذاری را تضمین کند و شفافیت در 
صنعت خودروســازی را ارتقا دهد و خاطره جمعی از انحصار در این بازار را برچیند. در این 
مسیر بایستی همه زمینه های رانت به مرور برچیده شده و بنگاه های رانت خوار کنونی در یک 
فرآیند هدایت و تنظیم گری مسیر خود را به سمت تولید انبوه، افزایش سطح ارزش افزوده 

محصول، و در نهایت رقابت پذیری تغییر دهند. 
در دنیایی که انواعی از سیاست های صنعتی برای صادرات محور ساختن بنگاه های صنعتی 
طراحی و اجرا می شــود، میل دادن جبری خودروسازان به ساخت انواع خاصی از محصول 
)ملی یا مونتاژی( و یا تمرکز بر برندی خاص یا کیفیتی خاص اقدامی اشتباه است. در گام 
اول، مهم ساخت خودرو است. تاکید بر مزیت های نسبی صنعت خودرو بایستی هوشمندانه 
خودروسازان را به سمت تولید انبوه محصول، توسعه و طراحی محصول، رشد رقابت پذیری 
و صادرات هدایت کند تا شاید از محل جمع شدن توان صنعتی در کشور، خودروسازی به 
مزیت رقابتی ایران تبدیل شود. )موضوعی که البته امروز بسیار بعید است!( استفاده از ایده 
تیراژ و تنوع در بدو امر و برای یک بازه زمانی ۵ تا 10 ساله می تواند محرک بسیار مناسبی 
جهت تشویق بازیگران مشتاق به سرمایه گذاری در صنعت خودرو باشد منوط به اینکه آزادی 
بازیگران در نحوه عمل سلب نشده و استانداردهای تولید و فروش نیز رعایت شوند. ایجاد یک 

نظام بازی توأم با مساوات برای کنشگری همه بازیگران خرد و کالن، فضای رخوتناک کنونی 
صنعت خودرو را به سمت نشاط، پویایی و مصرف بیشتر سوق می دهد و موتور تولید را به 

حرکت وامی دارد.
وزارت صمت در مقام تنظیم گر توسعه صنعت خودرو به جز توسعه تولید صنعتی بایستی 
مصرف را به بهترین شکل ممکن تنظیم کند. توجه به تحول قوانین حمل و نقل همسو با 
روندهای بدیع جهانی اعم از محصول خودران و اشتراکی، حرکت به سمت کاهش مصرف 
ســوخت و تحقق ایده کربن صفر، توجه به اقتصاد چرخه ای، پاسداشت ایمنی محصول و 
عابر، تولید ناب و کیفی در کنار خرید آســان و بدون دردسر مهم ترین استانداردهایی است 
که بایستی برای سیاست گذار در مقام طراحی سیاست برای مصرف خودرو مورد توجه قرار 
گیرد. در مهم ترین اقدام نیز بایستی در کنار مهار اسب سرکش تورم، با توسعه ابزارهای مالی 
هوشمندانه جهت خرید آسان، قســطی و توأم با تسهیالت بانکی )و یا رواج دادن لیزینگ 
به شکل متعارف و مطابق استانداردهای بین المللی(، شرایط مناسبی فراهم شود تا مصرف 
خودرو نه پدیده ای سرمایه ای، که فرآیندی مصرفی مبتنی بر چرخه های ۵ تا 10ساله باشد. 
نویســندگان تضمین می دهند این سیاست در صورت طراحی و اجرای صحیح، دولت را به 
شدت محبوب خواهد کرد و مشروعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در گسترش اصالحات 
را به شــدت افزایش خواهد داد. چشاندن میوه توسعه به کام مصرف کنندگان خرد بهترین 

راهکار برای همسو ساختن آحاد جامعه با سیاست های اصالح ساختاری خواهد بود. 
اجرای اقدامات مهم ترین رکن سیاست اصالح ساختار صنعت خودرو است. اجرای اقدامات 
نیز چیزی جز اجرای اقدامات نیست. پس از طراحی درست، موزون و به قاعده سیاست، بیان 
شــفاف آن در افکار عمومی، تشریح آن به شــکل جزئی برای مجریان میانی و خرد دولت 
و تعهد نهادی به اجرای آن در ســطوح سیاســت گذاری مهم ترین کاری است که بدون آن 
امکان ظهور و بروز یک فضای خوشایند در بازار خودرو ایران وجود ندارد. توجه به همه ابعاد 
سیاسی، فرهنگی و سیاستی اجرای برنامه تحولی به عنوان عناصر نمادین سیاست گذاری 
دولتی می تواند دولت را در تحقق اهداف خود به شــدت موفق سازد. نباید فراموش کرد هر 
اصالحاتی در پی برانداختن نوعی از نظامات حقوقی و اخالقی در جامعه و ایجاد بنایی جدید 
بر ستون های حقوقی و ظواهر اخالقی است. اگر واقعاً دولت سیزدهم طرحی نو در صنعت 
خودرو در دست اجرا دارد، شکستن نخستین شیشه از عمارت نوپدید صنعت خودرو ایران 
می توانــد پایان بخش برنامه تحولی وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت در بخش خودرو 
باشد. بنابراین اگر دولت به توسعه خودروسازی در ایران تعهد دارد، با اجرای دقیق اهداف باید 

از حریم خود در این حوزه مواظبت کند.
بر این مبنا هرگونه اصالح در صنعت خودرو ایران منوط به رعایت همه جوانب سیاست 
عمومی است. دولت به عنوان تنها نماد اعمال اقتدار مشروع در جامعه قادر است از هرگونه 
اقدامی برای تحقق اهداف خود استفاده کند منوط به اینکه در طراحی هر سیاست و اجرای 
آن کارآمدی را مدنظر و حفظ مشــروعیت را در دستور کار خود قرار دهد. حفظ و افزایش 
مشروعیت دولت در زمینه مدیریت صنعت خودرو نه صرفاً محتاج اقدامات مهندسی و فنی، 
که به بسته تمام و کمالی از ابزارآالت سیاستی شامل اقدامات فرهنگی و رسانه ای، رویه های 
حقوقی و قضایی، اقدامات هم بسته اقتصادی و مالی، گام های روشن سیاسی و تاکیدات شفاف 
صنعتی-تجاری نیاز دارد. دلیل این موضوع چنان که در ابتدای متن اشاره شد، بدخیم بودن 
مســئله خودرو در ایران و لزوم طراحی ابزارهای متعدد برای گره های متعدد این صنعت به 
شــکلی آرام، پایدار و باطمانینه اســت. پایان دادن به سیاست غلط قیمت گذاری دستوری 

می تواند چراغ سبز سیاست گذار به یک رشته اصالحات واقعی باشد.  
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در صورت های مالی غیر تلفیقی سال 1400 دو خودروساز بزرگ کشور 
)ایران خودرو و ســایپا( که بیش از 9۵ درصد از تولیدات داخل را پوشــش 
می دهند به ترتیب زیان عملیاتی 8 و 4 هزارمیلیارد تومان و زیان انباشــته 
4۲ هزار میلیارد تومان و ۲4 هزار میلیارد تومان مشــاهده می شود. این در 
حالی اســت که ســرمایه این دو غول خودروسازی کشــور به ترتیب ۳0 و 
19 هزار میلیارد تومان اســت. این بدان معناســت که زیان به بیش از اصل 
سرمایه رسیده و صنعت خودروسازی بیش از پیش نیازمند مدیریت تحول و 
سیاست گذاری ضرب االجلی و نظارت های مستمر بر اجرای صحیح فرامین و 

سیاست گذاری های تحول گراست.
با نگاهی به صورت های مالی ســنوات گذشــته عملکــرد هریک از دو 
خودروســاز )ایران خودرو و سایپا(، از سال 1۳91 تا 1۳96 به ترتیب به طور 
میانگین ســالیانه در حدود 900 ميلیارد تومان و ۲۵0 ميلیارد تومان سود 
شناسایی و ابراز کرده اند، لیکن از سال 1۳97 تا آخرین صورت های مالی ارائه 
شده ســالیانه در کدال )سال 1400( زیان ده بوده و هرساله بر زیان انباشته 

افزوده اند. 
در اینجا این ســوال به ذهن می رســد که چه عواملی در زیان ده شدن 
شرکت های خودروسازی به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش داشته و این 

صنعت بزرگ کشور را در سراشیب بحران قرار داده است؟
به طور کلی آینده صنعت خودرو در ایران چگونه ارزیابی می شود؟

از سال 1۳46 که مونتاژ خودروی سواری پیکان در ایران آغاز شد با گذشت 
کمتر از ده ســال تبدیل به یک خودروی عمدتاً بومــی از قطعات و اجزای 
متشــکله شد و در کنار پوشش بازار داخل، در بازارهای فرامنطقه ای و بعضاً 
اروپایی جایگاه ایران را در صنعت بزرگ و پیچیده خودروسازی به رخ جهانیان 
کشید و نشان داد که کارگران و مهندسان ایرانی پتانسیل و ظرفیت مونتاژ و 
تبدیل کردن صنعت خودروسازی کشور در تولید خودرو را دارا هستند؛ که در 
مقایسه با کشورهای عالقه مند به ورود در این صنعت )کشورهایی نظیر کره و 

چین( می توان به یک پیشتازی و حضور باثبات اشاره کرد.
در حوزه مونتاژ در چهل سال گذشته با محصوالت برندهای روزآمد دنیا 
نظیر پژو، رنو، بنز و... می توان به خودروسازان نمره قبولی داد، راهی که هریک 
از خودروسازان نوظهور در دنیا آن را تجربه کرده و پس از آن در مراحل بعدی 
به ترتیب اقدام به جذب سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه مشترک، تولید 
مشترک، خالقیت، نوآوری، داخلی سازی و نهایتاً با گذشت حدود 7 تا 10سال 

اقدام به طراحی و مهندسی تولید برند کردند.
اما در ایران، در زمینه طراحی و مهندسی و تولید علی رغم توفیقات خوب 
حاصل شده، جای خالی سرمایه گذاری های بین المللی در تحقیق و توسعه و 
تولید مشترک قویاً ملموس است؛ تا از این حیث همانند سایر خودروسازان 
نوظهور دنیا شاهد تنوع محصوالت قابل رقابت با محصوالت مشابه در بازارهای 

بین المللی باشیم.
شــکی نیســت که محدودیت های بین المللی پایدار نبوده و دیر یا زود 
تحریم ها جای خود را به تعامالت و تبادالت اقتصادی برحســب نیاز بازارها 
خواهد داد و بنابراین با درس و تجربه از گذشــته و همچنین راهی که سایر 
خودروســازان نوظهور در دنیا تجربه کرده اند، سیاســت گذاری ها در عرصه 

بین المللی باید معطوف به انتقال دانش و تکنولوژی به داخل در افزایش توان 
تولید به جای واردات انبوه مواد اولیه و محصول نهایی خارجی باشد که یقیناً 
با حضور دانش بنیان ها و خالقــان و مبتکران این انتقال دانش و تکنولوژی 
منجر به تولید پیچیده ترین قطعات اســتاندارد در خودروهای روز دنیا برای 
قطعه ســازان داخلی شــده و هم راستای سند چشــم انداز و استراتژی های 
تعریف شده، قطعه سازان را عالوه بر پوشــش نیاز داخل به بازارهای دنیا در 

زنجیره تامین بین الملل متصل خواهد کرد.
در حال حاضر یکی از مهم ترین عوامل زیان ده شدن صنایع خودروسازی 
در کشور را می توان در قیمت گذاری تکلیفی )دستوری( جست وجو کرد. این 
درحالی است که تامین مواد اولیه خودرو عمدتاً و به طور متوسط بیش 80 
درصد در داخل تولید می شود و به واسطه نوسانات قیمتی )تورم(، نرخ ارز و 
همچنین محاسبه نرخ آنها با نرخ های بین المللی ارزی به خودروسازان، این 

صنعت بزرگ و ریشه دار را در کشور به ضرر و زیان کشانده است.
در واقع صنعت خودروسازی کشور بیش از آنکه از تحریم های شیطنت آمیز 
استکبار جهانی رنج ببرد، با چالش خودتحریمی و سیاست گذاری ناهمخوان و 

نابهنگام در صنعت مواجه است.
این روزها موضوع خصوصی سازی و واگذاری ها در صنعت خودرو به بحثی 
داغ بدل شده و گمان بر این است که با تغییر مالکیت اندک سهام دولت از 
خودروسازان، به یکباره تمامی چالش ها و مشکالت پیش روی صنعت خودرو 
مرتفع خواهد شد. در صورتی که در همه واگذاری های صنایع و شرکت های 

دولتی باید واگذاری به معنای تغییر مالکیتی و مدیریتی توأمان باشد.
اگر صرفاً بنا به انتقال سهام و مالکیت مورد نظر باشد و دولت جایگاه خود 
را با تعدد باالی نهادهای دولتی مرتبط با صنعت در مداخله گری ببیند، طبیعتاً 
راه به جایی نبرده و بر مشــکالت صنعــت خواهد افزود چرا که یقیناً دولت 
در جایگاه اعتباری و مالی و حمایتی توانمندتری به نسبت بخش خصوصی 

قرار دارد.
بنابراین تغییر مالکیت باید صرفاً همراه با سیاست گذاری، تنظیم گری و 
نظارت های قوی دولت همراه بوده و هدف از سیاست گذاری ها نیز در راستای 

حمایت از این صنعت به معنای واقعی حفظ منافع ملی باشد.
در خصوص موضوع واردات، برابر علم اقتصاد به طور کلی دولت ها در کنار 
رویکرد حمایت از تولید، به واسطه مسئولیت حمایت از مصرف کننده این ابزار 
را در اختیار دارند که در مواقعی که عرضه )تولید داخل( در تعادل با تقاضای 
داخلی نباشد، با استفاده از ابزار واردات اقدام به کنترل قیمت و میزان مورد 
نیاز کاال برای مصرف کنندگان کنند؛ که این موضوع نیز در ارتباط با خودرو که 
در چند سال اخیر به واسطه کمبود عرضه به التهاب و نوسان در بازار انجامیده 
و این محصول را از نوع کاالی مصرفی بادوام به کاالی ســرمایه ای در جامعه 
بدل کرده، مصداق دارد. لیکن در سیاست گذاری در واردات خودرو باید موکدا 
موضوع ایجاد انگیزه رقابت بین خودروسازان داخلی و همچنین کمیت معین 
و حساب شــده واردات خودرو مورد توجــه قرار گیرد به گونه ای که این ابزار 
حمایت از مصرف کننده همسو با حمایت از تولید در راستای حفظ منافع ملی 
قرار گرفته و در نهایت صنعت خودروسازی را در بازه زمانی حداقل ۵ساله به 

توانایی رقابت با خودروسازان بین المللی سوق دهد. 

راهکارهای خروج از زیان
صنعت خودروی ایران از خال  سرمایه گذاری های بین المللی در تحقیق و توسعه و تولید مشترک رنج می برد

رضاآریاراد
کارشناس و پژوهشگر صنعت 

خودرو

صنعت 
خودروسازی 

کشور بیش از آنکه 
از تحریم های 
شیطنت آمیز 

استکبار جهانی 
رنج ببرد، با چالش 
خودتحریمی و 
سیاست گذاری 
ناهمخوان و 

نابهنگام در صنعت 
مواجه است
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»توسعه«1 فقط مفهوم و اصطالحی اقتصادی نیست، اگرچه 
یکــی از بنیادی ترین و بااهمیت ترین مفاهیــِم حوزۀ دانش 
اقتصاد اســت. همچنین این اصطالح مختص حوزۀ فناوری، 
یا فقط ناظر به پیشرفت های فناورانه هم نیست، بلکه دامنۀ 
معنایی آن بسی گسترده تر از این هاست. کاربردها و معناهای 
متفاوت همین مفهوم و اصطــالح، به ویژه در دهه های اخیر 
و در زمینه های مختلف، نشــانۀ گویایی از تالش بسیاری از 
کشورها و نهادهای ملی و بین المللی برای دست یافتن به حالت 
و وضعیتی جدید و متفاوت با گذشته است که چتر گستردۀ 

»توسعه« می تواند بر آن سایه گستر باشد.

پیشینۀ بحث توسعه  
 باب بحث توســعه به عنوان مبحثی مســتقل و شامل 
نظریه های مختلف، پس از پایــان یافتن جنگ جهانی دوم 
در 194۵م گشــوده شد، اما در تاریخ توسعه و اندیشه دربارۀ 
توسعه، سرچشمۀ اصلی آن را در عصر روشن گری و آرمان های 
مربوط به پیشرفت سراغ گرفته اند. نیز دیدگاه های اقتصاددانان 
ســده های 18 و 19م و دیدگاه های چارلز داروین )1809 ـ 
188۲م، عالم طبیعی دان انگلیســی و واضع نظریۀ تکامل( 
و امیل دورکم فرانســوی )18۵8ـ  1917م، جامعه شــناس 
فرانسوی و فیلســوف اجتماعی( در سدۀ 19م، از جنبه های 
مختلف در تکوین بحث توســعه و گســترش دامنۀ معنایی آن تأثیرگذار بود. پس از پایان یافتن 
جنگ جهانی دوم در 194۵م، شــمار کشورهای آزادشــده از قید و بند استعمار غرب افزایش، و 
سیاســت گذاری و برنامه ریزی برای رهایی از فقر و واپس ماندگی و دست یافتن به توسعه و رشد 
اقتصادی جایگاه و اهمیت تازه ای یافت. نظریه پردازی هم در این زمینه آغاز شد که پس از گذشت 
چند سال به ارائۀ چند نظریه و ایجاد چند مکتب در خصوص توسعه و راه و روش های دست یافتن 
به آن انجامید که در ادامه فقط به نمونه هایی، که به فرهنگ هم ناظر است، اجماالً اشاره خواهد شد.
هدف توســعۀ اقتصادی ایجاد و افزایش ثروت کشــور قلمداد شده است. در دهه های پیش و 
قبل از دهۀ 1970م، دهه ای که تجدیدنظرهای اساســی در مفهوم و تعریف توسعه رخ داد، رشد 
اقتصادی سریع نشانۀ گویایی از توسعه تلقی می شد و عملکرد اقتصاد را بر مبنای تولید ناخالص 
ملی ارزیابی می کردند. همین نگاه صرفاً اقتصادی و کّمی در عمل حجاب واقعیت، ندیدن یا نادیده 
گرفتن کیفیت زندگی، بسیاری جنبه های دیگر، و ازجمله جنبه های اجتماعی و فرهنگی بود. تأکید 
بر شاخص تولید ناخالص ملی در دهه های نخستین پس از جنگ جهانی دوم، در تجربه نابجا از 
کار درآمد و معلوم شد این شاخص معیار مناسبی برای سنجش هدف های توسعه نیست. توجه 
متخصصان توسعۀ اقتصادی از دهۀ 1970م به بعد به جنبه های دیگر جلب شد، در تعریف توسعه 
بازاندیشی صورت گرفت و از این  رو نظریه های دیگری را دربارۀ توسعه پیشنهاد دادند که توسعه و 
رشد اقتصادی بدون کیفیت زندگی، دیگر محور اصلی نظریه پردازی دربارۀ توسعه نبود. این تأکید از 

دهۀ 1990م به این سو بیش و بیش تر شده است.
اکنون هم اگر از توسعۀ پایدار سخن به میان بیاید، مراد آن گونه از توسعه ای است که به ارتقای 
کیفیت زندگی در معنای گستردۀ آن بیفزاید. به موازات رونق اقتصادی، بهبود معیشت، افزایش رفاه 
و سطح زندگی، کاهش آلودگی، بهتر شدن مراقبت های زیست محیطی، از نابرابری ها در جامعه در 
همۀ سطوح کاسته شــود و فرهنگ جامعه اعتال بیابد، به گونه ای که سازوکارهای آن را در همۀ 
جنبه های جامعه به طرز محســوس بتوان دید. معموالً فرهنگ را برپایۀ هنجارها، ارزش ها، باورها، 
رفتارها و نهادها، و چگونگی تغیر و تحول آن ها بررسی و ارزیابی می کنند. اگر فرهنگ جامعه توسعه 
را به طور عمیق درک نکند و آن را در خود نپذیرد، هیچ یک از هدف های توســعه تحقق نخواهد 
یافت. این همان نکتۀ اصلی و چالش برانگیزی اســت که کامیابی یا ناکامیابی برنامه های توسعه 

می تواند در گرو آن باشد.

توسعۀ پایدار و کیفیت زندگی مردم  
در پی بحث ها و نقدهای گسترده دربارۀ دیدگاه های مربوط به توسعه، تحوالت بسیاری رخ داد 
تا دو مفهوم بنیادی »توسعۀ پایدار«، نه توسعه های مقطعی و کوتاه مدت، و »کیفیت زندگی مردم«، 
نه شاخص های کّمی در سطح زندگی آن ها، در کانون اصلی نظریه پردازی های مربوط به توسعه قرار 
گرفت و پس از سلسله نظریه هایی که از آن ها با عنوان »نظریه های کالسیک توسعه« یاد می شود، 
»نظریه های جدید توسعه« طرح شدند که هرکدام به سهم خود کوشیدند کاستی ها و غفلت ها ـ اگر 

نخواهیم بگوییم تغافل های نظریه های پیشین- را جبران کنند.
 توسعۀ اقتصادی افزایش پایدار معیار اقتصادی زندگی مردم هر جامعه ای است که معموالً از 
راه افزایش سرمایۀ مادی و انسانی، پیشرفت فناوری ها و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن ها بر همۀ 
جنبه های تولیدی، مصرفی و خدماتی حاصل می شــود. توسعۀ اقتصادی همچنین عامل افزایش 
تولیدات ملی و درآمد سرانۀ کشور است و سرمایه گذاری از شاخص های تعیین کنندۀ تحول به شمار 
می آید. توسعۀ اقتصادی نیز می تواند اقتصاد ملی و کم درآمد کشور را به اقتصاد صنعتی، و اکنون هم 
به اقتصاد الکترونیکی، شبکه ای و دیجیتالی، تبدیل کند و آهنگ رشد همه جانبۀ جامعه را شتاب 
ببخشد. توسعۀ اقتصادی درعین حال به معنای پیشرفت بلندمدت در سامانۀ ارزش های اجتماعی، 
ساختار اقتصادی ـ اجتماعی، تولید، مصرف، توزیع درآمد، فناوری، سطح و سبک زندگی، نهادها و 
حتی نگرش ها و چشم اندازهای حال و آینده هم هست. این ها از امتیازهای توسعۀ اقتصادی است، 

اما برای توسعۀ پایدار و کیفیت زندگی از شرایط الزم است، اما از شرایط کافی نیست.
توسعۀ پایدار بر کدام جنبه های دیگر توجه و بر آن ها تأکید دارد؟ توسعۀ پایدار همانا برقراری 
توازن میان اقتصاد، صنعت و فناوری ها با زیست بوم، منابع طبیعی و جنبه های انسانی زندگی است. 

در این گونه توسعه مالحظات زیر مّد نظر قرار می گیرد:
توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعِی متوازن در هر سطح ملی، باید با توسعۀ پایدار تناسب داشته باشد؛� 
تغییرها در ســامانۀ ارزش های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، نگرشی و قلمروهای مرتبط با � 

این ها باید بلندمدت و با تأثیرهای گسترده و دیرپا همراه باشد، نه تأثیرهای محدود، کوتاه مدت 
و مقطعی؛

نگاه همه سوبین، آینده نگرانه و دوربینانه بر برنامه ها و فعالیت ها حاکم باشد؛� 
سرمایۀ انسانی به منزلۀ ارزشمندترین سرمایه در میان سرمایه های مختلف است. این سرمایه � 

فرهنگ و توسعه؛ الزم و ملزوم هم
نظریه های توسعه چه می گویند؟

ـه
ـان

ـه
ب

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

چرا باید خواند:
رابطه فرهنگ با 
توسعه چیست و 

برنامه های توسعه ای 
چه تاثیری در فرهنگ 

دارد؟ این مقاله را 
بخوانید.

عبدالحسینآذرنگ
پژوهشگر و عضو شورای علمی 

دانشنامۀ ایران
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در سطح ملی نیازمند مجموعه ای از اقدامات هستیم که هم به تأمین امنیت غذایی کشور و هم به ارتقای بخش کشاورزی در بلندمدت یاری می رساند؛ از جمله ارتقای بهره وری 
یت تقاضا، سالمت و غنی سازی محصوالت کشاورزی، حفظ و صیانت از منابع طبیعی و توسعه آن در چارچوب اصول  و صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و اعمال مدیر
توسعه پایدار، بهبود وضعیت خاک کشاورزی، توسعه صنایع کشاورزی و زنجیره عرضه، دانش بنیان ساختن کشاورزی و توانمندسازی منابع انسانی.

را باید اندیشمندانه و محتاطانه حفظ، ترویج و تربیت کرد، و نیز تا جای ممکن ارتقا داد؛
تأمین نیازهای ضروری انسان از اولویت هاست، اما این اولویت هم نمی تواند بدون مالحظات � 

زیست محیطی باشد. اگر حفظ کردن این اولویت موجب شود که زیانی بر زیست بوم وارد شود، 
بدون تردید بازاندیشی جّدی دربارۀ آن ضرورت دارد؛

شــرط الزم و همیشگی همۀ برنامه های توسعه، افزایش و اعتالی مداوم و مستمر سطح و � 
سبک زندگی همگان اســت، نه طبقه، طبقات، قشر یا قشرهای خاصی از جامعه. تاثیرهای بر 
همگان اســت که می تواند جامعه را متحول کند؛ جز در این صورت، شــکاف در جامعه ایجاد 
می شــود و ممکن است جامعه دوقطبی شود و به تقابل درونی بیانجامد که حاصل آن معموالً 

فاجعه بار است، به گواهی تاریخ؛
توسعۀ اقتصادی بدون توسعۀ فرهنگی به نتیجۀ مطلوب نخواهد رسید. همراه و هماهنگ شدن � 

این دو در هیچ کجا بدون ســامانه های مردم ســاالر و بدون مشارکت آزادانه و گستردۀ مردم در 
انتخاب ها و تصمیم گیری ها امکان پذیر نخواهد بود.

جایگاه فرهنگ در برنامه های توسعه  
اشــاره شد که بحث ها و نقدها در بارۀ کاستی ها و غفلت ها و تغافل های برنامه های توسعه، به 
بازاندیشی در بارۀ تعریف ها، بنیادها، هدف ها و کارکردهای توسعه انجامید، اما آیا فرهنگ جایگاه 
خود را در این برنامه ها به دست آورد؟ به پیشینه نگاه کنیم شاید تصویر روشن تری از موضوع به 

دست دهد.
 صاحب نظرانی بر این باور هستند که فرهنگ همان جامعه و جامعه همان فرهنگ است، و هیچ 
جامعــه ای در هیچ کجای جهان بدون فرهنگ و هیچ فرهنگی بدون جامعه وجود خارجی ندارد. 
برپایۀ این فرض به این نتیجه رسیده اند که هیچ سیاست و برنامه ای برای توسعۀ جامعه بدون درنظر 
گرفتن فرهنگ آن جامعه به نتیجه، یا به نتیجۀ مطلوب، نخواهد رسید. به نظر آن ها اگر سیاست 
و برنامه ای بخواهد اقتصاد جامعه را از مصرف مداری به تولیدمداری و به مرحلۀ توازن میان تولید و 
مصرف و موازنۀ میان دخل و خرج تبدیل کند، چنین سیاست و برنامه ای اگر جامعه و فرهنگ را با 
هم، در کنار هم، و پیوسته به هم نبیند، به طور قطع شکست خواهد خورد. از این روست که توسعه 
و فرهنگ را به سان جفتی جدایی ناپذیر در نظر می گیرند؛ حتی از این نظر هم دفاع شده است که 

خود توسعه در اصل فرایندی فرهنگی است.
 اکنون برای توسعه یک نظریه و یک راه حل وجود ندارد. دربارۀ رابطۀ آن با فرهنگ هم دیدگاه ها 
مختلف است، اما اگر در سرزمینی با توجه به واقعیت های بومی و فرهنگی تناسب و توازنی میان 
توسعه و فرهنگ برقرار شود، هیچ نظریه ای نمی تواند این موازنۀ تحقق یافته را نپذیرد. آیا تجربۀ 
کشــورهای اسکاندیناوی ای می تواند مصداقی، یا مصداقی نســبی، از این موازنه باشد؟ پاسخ این 
پرسش آرِی مطلق نیست. انتقادهای فراوانی از درون خود این کشورها شنیده می شود که از فاصلۀ 
میان هدف های توسعه و فرهنگ حکایت می کند. شکوه های بسیاری از فاصلۀ میان توسعۀ اقتصادی 
و توسعۀ فرهنگی شنیده می شود، در حالی که سوئد در میان کشورهای جهان قدرت مندترین و 

پرتکاپوترین جامعۀ مدنی را دارد.
روند صنعتی شــدن، که از ســدۀ 19 م در بخش هایی از جهان ســرعت و شــدت گرفت، از 
عامل های تغییر فرهنگی هم بود و این روند همچنان تاثیرگذار است. هرچه سطح تولیدات صنعتی 
و فناوری های مربوط به آن افزایش بیابد، به همین نســبت بر صنایع فرهنگی هم تأثیر مستقیم 
می گذارد. روند صنعتی شدن موجب شد نهادهای اداری جدیدی با کارکردهای تازه و کارآمد ایجاد 
شود و آموزش و فرهنگ با نیارهای عصر صنعتی شده سازگاری داشته باشد. تربیت کردن نیروی 
الزم بــرای صنایع و واردکردن آن ها به بازار کار به آموزش و به فرهنگ جدیدی نیاز داشــت که 
باسازوکارهای مخصوص خود مناسبات را تنظیم کند. این رویداد به سهم خود با اهمیت بود، اما به 
معنای شناختن نقش واقعی و جایگاه فرهنگ در جامعۀ صنعتی نبود. تا مدت های مدید این نقش 

و جایگاه در نظریه پردازی های مربوط به توسعه دیده نشد.
پس از جنگ جهانی دوم و در دهه های 19۵0 و 1960 م نظریۀ نوســازی۲ تکوین یافت. این 
نظریه شــامل یک دیدگاه نیست، بلکه مجموعه ای از چندین دیدگاه را در بر می گیرد و نکته ای 
بســیار مهم دربارۀ این نظریه این است که هنوز هم طرفدارانی دارد. این نظریه چه می گوید؟ به 
طور خالصه می گوید: توسعه از راه نوسازی )مدرن شدن( ۳ تحقق می یابد. جامعه با روند صنعتی 
شدن و بهره مندشدن از فناوری های پیشرفته و پیچیده مدرن می شود و از این راه است که می تواند 

به توسعه دســت یابد. برپایۀ نظریه نوسازی، توسعۀ اقتصادی جامعه هرچه بیش تر باشد، مسیر 
تغییر فرهنگی جامعه پیش بینی پذیرتر است. داده های آماری دقیق و گسترده، دقت پیش بینی ها را 
افزایش می دهد. کشورهایی که بانک های داده ها و بانک های اطالعاتی غنی دارندـ  که خود این ها 
از ثمرات توسعۀ اقتصادی استـ  از پشتوانه های مطمئن تری برای مطالعات فرهنگی و تغییرهای 
فرهنگی برخوردارند. با روند توسعۀ اقتصادی، ارزش ها و باورهای فرهنگی دستخوش تغییر می شوند 
و هرچه دامنه و شتاب این روند گسترده تر و بیش تر باشد، تغییرهای فرهنگی هم با آن تناسب دارد.
نظریۀ نوسازی همۀ جامعه های موجود در جهان را در دو دستۀ اصلی جای می داد: 1( جامعه های 
سنتی؛ ۲( جامعه های جدید )مدرن(. برپایۀ این نظریه گمان می کردند اگر جامعه های به اصطالح 
سنتی بتوانند سنت ها، باورها، ارزش ها و هنجارهای خود را کنار بگذارند، مانع های سر راه توسعه را 
از پیش پای خود برمی دارند و در روند توسعه قرار می گیرند. بنابراین، می توانند شیوه های زندگی 
مدرن را اقتباس کنند و درنهایت این جامعه ها هم »مدرن« شوند. درواقع این نظریه در پی این بود 
که سطح و معیارهای فرهنگی مربوط به زندگی در جامعه های توسعه نیافته را تغییر دهد، آن ها را 
با معیارهای جامعه های مدرن جایگزین کند، تا توسعه تحقق بیابد. درنتیجه، همۀ کشورهای جهان 
سوم ناگزیر بودند همان راه ها و مسیرهایی را سپری کنند که کشورهای توسعه یافته طی کرده بودند.
این نگاه از سنخ دیدگاه های تک خطی، تک مسیری و ساده انگارانه است. در این نظریه اثری یا 
تأثیری از هیچ یک از مطالعات گستردۀ جامعه شناختی، انسان شناختی، روان شناختی، قوم شناختی، 
روان شناســی اجتماعی، انسان شناسی فرهنگی، پژوهش های فرهنگی و حوزه های بسیار دیگری 
دیده نمی شود، یا همۀ این ها نادیده گرفته شده است، یا این که این نظریه مبناهای نظری خود را بر 

مبناهای پژوهشی آن ها برتری داده است.
دانش جدیدی به نام انسان شناسی )=مردم شناسی( 4در سدۀ 19 م زاده شد. پایه گذار این دانش 

ادوارد برنت تایلر۵ )18۳۲ـ  1917 م( انگلیسی،
پس از دســت یافتن به اطالعات گســترده ای دربارۀ جوامع مختلف در گوشه و کنار جهان، 
نخستین کســی بود که از دیدگاه این دانش تعریفی از مفهوم فرهنگ به دست داد، تعریفی که 
تا آن زمان ســابقه نداشــت و مانند آن در هیچ یک از فرهنگ های لغت، واژه نامه ها و دانشــنامه 
)دائره المعارف( ها دیده نشده بود. در تعریف او عناصری مانند شناخت، هنر، قانون، اخالقیات، باورها، 
آداب و رســوم، توانایی های رفتاری آمده بود. او به این نتیجه رســید که فرهنگ، پدیده ای است 
آفریده و دست پروردۀ انسان طی هزاره ها، که به تمدن تبدیل شده است، تمدنی که انسان امروز از 
دستاوردهای مادی، ملموس، محسوس و کاربردی آن بهره مند است. اهمیت کار تایلر فقط در این 
نبود که پایه گذار دانشی جدید و تابانندۀ پرتوهای تازه ای بر مجموعۀ شناخت بشری شده بود، بلکه 
دیدگاه او به سان ضربه ای کوبنده بر پیکر مکتب هایی بود که در سدۀ 19 م رایج بودند، نظرگاه های 
کلی گرا و نتیجه گیری های نظری دور از واقعیت ها و ایدئولوژی زده داشتند و بخش عمده ای از مردم 

جهان و ویژگی های فکری، نظری و شیوه های زیست آن ها را اصالً نمی شناختند.
دیری نپایید که دیدگاه تایلر و دانش نوپای او بر شــاخه های مختلف علوم اجتماعی و انسانی 
تأثیر گذاشت. درعین حال، خود دانش انسان شناسی هم رو به رشد و گسترش نهاد و چند زیرشاخه 
از بدنۀ آن رویید که یکی از مهم ترین آن ها، و مرتبط با بحث ما در این جا، شــاخۀ انسان شناسی 
فرهنگی6 بود. موضوع اصلی بررســی این زیر شاخۀ انسان شناسی، فرهنگ است و سرچشمه ها، 
ریشه ها، آبشخورها، تاریخ و تحوالت آن؛ همین طور بررسی تاثیرگذاری ها و تاثیرپذیری های فرهنگی. 
در این شاخۀ علمی همچنین بررسی می شود که جامعه های مختلف چگونه فرهنگ را می آموزند 
و به کمک آن خود را با زیســت بوم و تغییرات و تحوالت اثرگذار ســازگاری می دهند. به کمک 
دستاوردهای انسان شناســی فرهنگی می توان اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر زندگی انسان را 
بهتر شــناخت و به رفتارهای آدمی در شرایط مختلف بهتر پی برد. نظریه های کالسیک توسعه 
به دستاوردهای انسان شناســی و زیرشاخه های آن بی توجه بود، الجرم فرهنگ را درست ندید و 

برنامه های به اجرا درآمدۀ توسعه پیامدهای نامساعد و ناخواستۀ فرهنگی داشت.

پی نوشت ها
1. Development
2.Modernization theory
3. Modernization
4. Anthropology
5. Edward Burnett Tylor
6. Cultural anthropology
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مقدمه  
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مهم ترین و موثرترین 
عنصر برای ارتقای بهره وری و راندمان تولید و پایداری بخش 
کشاورزی است. افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی فقر 
و گرســنگی در مناطق روستایی را کاهش می دهد و ضامن 
اقتدار و امنیت غذایی کشور است. سرمایه گذاری کشاورزی 
نقشــی کلیدی در ریشــه کن کردن فقر و گرسنگی و ایجاد 
اشــتغال و باالنس جمعیت در مناطق شــهری و روستایی 
دارد. به طور کلی ســرمایه گذاری در بخش کشاورزی توسط 
کشــاورزان یا بخش عمومی باعث افزایش بهره وری زمین، 
دسترسی آسان به مواد غذایی در بازار و کمک به مصرف  کننده 
از طریــق کاهش قیمت مواد غذایی می شــود )آلســتون و 
همکاران، ۲000(. سرمایه گذاری محدود در بخش کشاورزی 
کشورهای در حال توسعه در ۳0 سال گذشته منجر به کاهش 
بهره وری و تولید شده است به نحوی که بسیاری معتقدند یکی 
از دالیل بحران اخیر مواد غذایی کاهش فزاینده سرمایه گذاری 
در بخش کشاورزی و کاهش در بهره وری تولید غذا و افزایش 
قیمت مواد غذایی است. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، 
در بســیاری از کشــورهای در حال توسعه با محدودیت ها       و 
موانع متعددی برای پر کردن شــکاف سرمایه گذاری روبه رو 
است. شاید مهم ترین عامل در رکود سرمایه گذاری در بخش 
کشاورزی، ســوددهی محدود آن و عدم انباشت سرمایه در 
میان کشــاورزان و تولیدکنندگان این بخش است. کنترل و 
فشار دولت ها بر قیمت مواد غذایی و تالش آن ها برای پایین 
نگه داشتن مواد غذایی از یک سو و افزایش قیمت نهاده های 
کشــاورزی عمالً باعث می  شود که فعالیت های کشاورزی در 
کشــورهای در حال توسعه از سود متناسب با دیگر کسب و 
کارها برخوردار نباشد و عدم ســودآوری باعث عدم انباشت 
سرمایه و سرمایه گذاری از سوی بهره برداران و کشاورزان خرد 
می شود. بازارهای مالی سنتی نیز به دلیل مخاطراتی که بخش 
کشاورزی با آن روبه رو است تمایل چندانی به سرمایه گذاری 
در این بخش ندارند. سیستم های مالی و بانکی نوین نیز تمایلی 
به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ندارند و روند وام دهی بانک های تجاری به بخش کشاورزی 
به دلیل ســهم پایین، متناسب نیاز برای سرمایه گذاری در بخش کشــاورزی نیست. از این رو با 
توجه به محدودیت ها      ی منابع جایگزین داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند شکاف 
ســرمایه گذاری بخش کشاورزی را درکشورهای درحال توسعه پر کند. سرمایه گذاری مستقیم و 
غیر مستقیم دولتی و همچنین تسهیل سرمایه گذاری خارجی به طور بالقوه می تواند باعث ایجاد 

منافع برای کشاورزی کشور میزبان مانند ایجاد اشتغال، انتقال فن آوری و دسترسی بهتر به سرمایه 
و بازارها شود.

در ایران نیز شــکاف عرضه و تقاضا در سرمایه گذاری بخش کشــاورزی قابل مالحظه است. 
در بخش کشــاورزی به دلیل وجود تنگناهای ساختاری و کمبود امکانات مالی اکثر بهره برداران، 
مشکالت مربوط به سرمایه گذاری نمود بیشتری داشته است. به رغم اینکه این بخش نقش مهمی 
در تولید ناخالص داخلی و اشتغال دارد و از طرفی تأمین کنند      ه نیازهای ضروری جمعیتی است، 
ولی رشد سرمایه گذاری در آن در دهه های گذشته مطلوب نبوده و سهم آن از تشکیل سرمایه در 
اقتصاد ملی طی پنج سال گذشته )1۳9۵ تا 1۳99( ۳/4 درصد بوده است. اگر چه اساساً نسبت 
سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در دوره مذکور در کل اقتصاد پایین بوده، اما این نسبت در 
بخش کشــاورزی به طور متوسط 7 درصد بوده است؛ به عبارت دیگر فقط 7 در صد از مجموعه 
ارزش افزوده بخش کشــاورزی دوباره به صورت سرمایه گذاری به بخش بازگردانده می شود؛ یعنی 
انباشت سرمایه در بخش پایین است. با توجه به وضعیت موجود و الزام توسعه پایدار بخش کشاورزی 
که خود نیازمند سرمایه گذاری و تأمین پروژه های مختلف است و با توجه به محدودیت ها      ی منابع 
مالی کشور، بسترسازی مناسب برای دسترسی به منابع تأمین مالی خارجی که در جهان تجربه 
شــده می تواند راهکاری برای سرعت بخشــیدن به دستیابی به اهداف توسعه بخش کشاورزی و 

روستایی باشد.
بــا توجه به این موضوع این مقاله درصدد اســت ضمن بیان ضــرورت و الزام توجه به جذب 
سرمایه گذاری خارجی، برنامه پیشنهادی برای مدیریت ارتقای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را 
ارائه کند تا از طریق آن بتوان با ساماندهی، برنامه ریزی، کنترل و نظارت و ارزیابی در یک چارچوب 

تعریف شده، بستر مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی برای بخش فراهم شود.

تعریف سرمایه گذاری خارجی و انواع آن  
سرمایه نقش مهمی در افزایش رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند، زیرا این توانایی را دارد که 
در ترکیب بهینه با نیروی کار و فناوری بخش تولید را به حرکت درآورد و با رونق تجارت زمینه های 
بهبود سطح زندگی و رشد اقتصادی را فراهم آورد. فقدان سرمایه یکی از دالیل اصلی توسعه نیافتگی 
بخش کشــاورزی به شمار می رود و به همین دلیل، امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه 
عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا 
کرده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی )با نماد اختصاری FDI( عبارت است از سرمایه گذاری یک 
شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت کسب و کارهای تجاری و تولیدی. سرمایه گذاری 
خارجی معمــــوالً به دو طریق، سرمایه گذاری سهامی )غیر مستقیم( و سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی صورت می گیرد. خرید اوراق قرضه و سهام شرکت ها در معامالت بورس و قبوض سپرده 
در بانک های خارجی از انواع سرمایه گذاری سهامی هستند که در این حالت  سرمایه گذار       خارجی 
در اداره واحد کســب و کار نقش مستقیم نداشته و مســئولیت مالی نیز متوجه وی نیست؛ اما 
ســرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه گذاری اســت که به منظور کسب سود پایدار در 
شرکتی مستقر در کشوری غیر از کشور  سرمایه گذار       صورت می گیرد و نتیجه آن مدیریت شرکت 
است. بازگشت سرمایه و منافع حاصله در این گونه سرمایه گذاری ها نیز از محل عملکرد اقتصادی 
طرح مورد سرمایه گذاری صورت می پذیرد. از نظر آنکتاد، »سرمایه گذاری مستقیم خارجی« عبارت 

نقش و ضرورت سرمایه گذاری در توسعه پایدار بخش کشاورزی

به دنبال کاشت سرمایه

ـه
ـان

ـه
ب

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

چرا باید خواند:
اگر به توسعه 
کشاورزی و 

سرمایه گذاری در 
این حوزه عالقه مند 

هستید، خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود.

محمدحسینعمادی
دکتری سیستم های کشاورزی، 

نماینده دائم و سفیر سابق ایران در 
FAO سازمان خوار و بار جهانی

فاطمهپاسبان
دکتری علوم اقتصادی و عضو 
هیئت علمی مرکز تحقیقات 
و آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی استان خراسان رضوی
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 بازسازی ناوگان ماشین آالت بخش کشاورزی و برقی کردن چاه های آب کشاورزی از 
اقداماتی است که نه تنها باعث بهبود راندمان فعالیت های کشاورزی و ماشین آالت 
می شود، بلکه باعث کاهش چشمگیر مصرف سوخت خواهد شد.

است از سرمایه گذاری ای که متضمن مناسبات بلندمدت بوده و منعکس کنندة کنترل و نفع مستمر 
شخصیت حقوقی یا حقیقی مقیم یک کشور در شرکتی واقع در خارج موطن سرمایه گذاری باشد. 
سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای »کسب منافع پایدار و نیز قدرت 
الزم در مدیریت بنگاه« انجام می گیرد، از ســرمایه گذاری غیرمستقیم بازشناخت؛ اما خصوصیت 
بارز سرمایه گذاری خارجی آن است که صرفاً یک سرمایه گذاری نیست، بلکه »انتقال تکنولوژی، 
تجربیات و مهارت های مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی« را نیز به همراه 

دارد )طیبی و همکاران،1۳87: 10۳(.
آنکتاد عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری مســتقیم خارجی در کشور میزبان را به سه گروه 
طبقه بندی می کند: 1- چارچوب سیاستی برای سرمایه سرمایه گذار خارجی شامل ثبات اقتصادی، 
سیاســی و اجتماعی، قوانین ورود و انجام عملیات تولیدی، استانداردهای رفتار با شعب خارجی، 
سیاست های مربوط به وظایف و ساختار بازارها، موافقت نامه های بین المللی در مورد سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی، سیاست خصوصی سازی، سیاست های تجاری )تعرفه ها و موانع غیرتعرفه ای( و 
سیاســت مالیاتی. ۲- عوامل تعیین کننده اقتصادی که با توجه به انگیزه شرکت های چندملیتی 
به ســه نوع تقسیم می شــوند: الف( در جســت وجوی بازار )اندازه بازار و درآمد سرانه، رشد بازار، 
دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی، ترجیحات مصرف  کننده ویژه هر کشور، ساختار بازارها(، 
ب( جست وجوی منابع و دارایی )مواد اولیه، نیروی کار غیرماهر ارزان، نیروی کار ماهر، تکنولوزی، 
ابداع و دیگر دارایی های ایجادشــده، مثالً نام تجاری، زیرســاخت های فیزیکی )بنادر، راه ها، برق، 
ارتباطات راه دور(، ج( جست وجوی کارآیی )هزینه منابع و دارایی های فهرست شده در بند ب، هزینه 
دیگر نهاده ها مانند هزینه های حمل ونقل و ارتباطات و هزینه سایر کاالهای واسطه ای، عضویت 
در موافقت نامه های یکپارچگی منطقه ای که با شبکه همکاری منطقه ای ارتباط داشته باشد(. ۳- 
تسهیالت کسب و کار شامل: تشویق سرمایه گذاری )شامل ایجاد تصویر خوب، فعالیت های مولد 
سرمایه گذاری و خدمات تسهیل سرمایه گذاری(، انگیزه های سرمایه گذاری، هزینه های بوروکراسی 
)مربوط به فســاد و کارآیی اداری و غیره(، تسهیالت اجتماعی )مدارس دوزبانه، کیفیت زندگی(، 

خدمات بعد از سرمایه گذاری )حیدری و افشاری، 1۳91: 144(.

ردپای سرمایه گذاری خارجی در تئوری های رشد و توسعه  
این سؤال در ذهن خواننده متبادر می شود که چرا سرمایه گذاری خارجی در توسعه پایدار اقتصاد 
و بخش کشاورزی مهم است؟ در تمامی توابع تولید، نیروی کار و سرمایه از اساسی ترین عوامل تولید 
هستند. متغیر سرمایه از طریق سرمایه گذاری تأمین می شود. سرمایه گذاری به دو منظور صورت 
می گیرد، »ابتدا جهت حفظ سطح سرمایه موجود و سپس به منظور افزایش سطح سرمایه«. در 
صورت بروز هرگونه اختالل در ایجاد و افزایش سطح سرمایه، سطح تولید نیز به خطر می افتد و 
سرمایه گذاری )داخلی و خارجی( به عنوان عامل افزایش و نگهداشت سطح سرمایه در این فرآیند 
نقش بســیار حیاتی دارد. بر همین اساس در تئوری های رشد به طور مستقیم و غیرمستقیم به 
اهمیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی اشاره شده است. نظریات رشد به دو دسته تقسیم می شوند: 
نظریات رشد برون زا و درون زا. نظریه رشد برون زا فرض می کند رونق اقتصادی عمدتاً توسط عوامل 
خارجی تعیین شده و عوامل داخلی نقشی در ایجاد آن ندارند. بر اساس این نظریه، با در نظر گرفتن 
یک میزان ثابت از نیروی کار و فناوری ایســتا، رشد اقتصادی تعیین می شود. با توجه به مشکل 
اساسی الگوهای رشد برون زا )نئوکالسیکی( که در تبیین اساسی ترین واقعیت های رفتار رشد عاجز 
بوده در پاســخ به کاستی های الگوی رشد برون زا، الگوهای رشد درون زا مطرح شده است. نظریه 
رشد درون زا بر آن است که رشد اقتصادی به علت نیروهای درونی اقتصاد و نه عوامل بیرونی رخ 
می دهد. براساس این نظریه سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، نوآوری و دانش اثر قابل توجهی در 
رشد اقتصادی دارد. این نظریه با تمرکز بر اثرات جانبی مثبت و اثرات سرریز حاصل از یک اقتصاد 
دانش بنیان به دنبال توســعه اقتصادی است. نظریه رشد درون زا در درجه اول ادعا می کند که در 
بلندمدت نرخ رشد اقتصاد بستگی به سیاست های تشویق تولید علم دارد. برای مثال یارانه برای 
تحقیق و توسعه و یا آموزش و پرورش موجب افزایش نرخ رشد در برخی از مدل های رشد درون زا 
می شود، چرا که انگیزه ای برای نوآوری ایجاد می کند. نظریات رشد درون زا، باعث مطرح شدن تأثیر 
عواملی چون سرمایة انسانی، تحقیق و توسعه، فناوری اطالعات و ارتباطات و سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی بر جزء باقی ماندة رشد به صورت درون زا مدل سازی شدند )امینی و حجازی آزاد، 1۳87: 
۵(. پس از دهه 1980، تحوالت چشمگیری در حجم تجارت، جریان های مالی و سرمایه بین الملل 

و جریان های انتقال اطالعات و دانش در سطح جهان به وجود آمده است. به طور کلی، این تحوالت 
ناشی از سه عامل اصلی ذیل بوده است: 1. تحول در فناوری حمل ونقل و ارتباطات راه دور و فنون 
تولید، ۲. تحول در سیاست تجاری کشورهای جهان، ۳. فعالیت شرکت های فراملیتی که به دنبال 
بهره گیری از فرصت های به وجود آمده از طریق تحوالت فناوری و تحول در سیاســت دولت ها، 
کوشــش کرده اند شبکه تولید و توزیع جهانی خود را در کشورهای میزبان مستقر سازند و از این 
راه به مزیت رقابتی و حاشیه سود باالتر دست یابند. کشورهای در حال توسعه نیز با توجه به روند 
جهانی شدن و محوریت تجارت در فرآیند رشد و توسعه، برای رفع معضالت اقتصادی خود که از 
کمبود سرمایه ناشی شده است، از ورود این سرمایه ها استقبال کرده اند. بسیاری از مطالعات جهانی 
نشان می دهد که ورود سرمایه گذاری خارجی غیرمستقیم بر کشور میزبان از مجاری مختلف تأثیر 
مثبت می گذارد. این مجاری عبارت اند از: »تأمین سرمایه، انتقال فناوری، انتقال مهارت مدیریت و 
ارتقای توان نیروی کار، دسترسی به شبکه توزیع بین المللی شرکت های فراملیتی و تسهیل ورود 
به بازار جهانی برای کشور میزبان، برانگیختن رقابت بین بنگاه های اقتصادی کشور میزبان، اثر بر 
اشتغال و سطح دستمزدها و تقویت پیوندهای بین صنایع«. به زعم مخالفان سرمایه گذاری خارجی، 
ورود سرمایه گذاری خارجی انتقال فناوری را به دنبال نداشته و باعث عدم ارتباط با صنایع داخلی و 
انجام خریدهای بین المللی، از صحنه خارج کردن بنگاه های داخلی، محروم کردن بنگاه های محلی 
از بهره گیری از منابع محدود داخلی، تخریب محیط زیست، قیمت گذاری تصنعی به منظور خارج 
کردن سود خود از کشور میزبان، ایجاد اختالل در بازار کار از طریق پرداخت دستمزدهای باالتر به 
نیروی کار و اختالل در فعالیت های بومی و محلی که نرخ های بیکاری را افزایش می دهند، می شود. 
به رغم اســتدالل های گروه اخیر، بیشتر پژوهش های کاربردی بیانگر تأثیر مثبت سرمایه گذاری 
خارجی بر کشورهای میزبان است. از جمله می توان به مطالعه اسحاق تانسن )۲00۳( اشاره کرد که 
در دو دوره زمانی 1970 تا 1990 و 1980 تا 1989 برای کشورهای درحال توسعه اثبات شده که 
سرمایه گذاری خارجی اثر مثبت بر رشد اقتصادی آن کشورها داشته است. لورا آلفارو )۲007( برای 
سال های ۲000 تا ۲00۳ به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاری خارجی اثر قوی بر رشد اقتصادی 

.)Moosa, 2002, pp 68-98( با کشورهای با ساختار متوسط مالی دارد
مطالعات متعددی حاکی از آن است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بخش کشاورزی آثار 
مثبتی داشته است. به عنوان نمونه می توان به مطالعه الی باریک )۲007( اشاره کرد. نتایج مطالعه او 
نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی کشور تانزانیا باعت ایجاد فرصت های 
شغلی شده که هم فقر روستایی و هم شهری را کاهش داده است. در یک جمع بندی کلی می توان 
آثار و فرصت هایی که سرمایه گذاری خارجی برای بخش کشاورزی به ارمغان دارد را به شرح شکل 
1 ارائه کرد. آثار و پیامدهایی از قبیل بهبود بهره وری، افزایش تولید محصوالت کشاورزی و صادرات 
کل، تغییرات ساختاری و بهبود رقابت در بازار. در مقابل فرصت هایی هم سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی برای کشور میزبان فراهم می سازد که می توان به فراهم سازی منابع مالی، فناوری های جدید، 

فرصت های شغلی و دسترسی به بازرهای جهانی اشاره کرد.

تجارب جهانی در سرمایه گذاری خارجی بخش کشاورزی  
مطالعات جهانی نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرات قابل مالحظه ای بر روی 
متغیرهای کالن اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش 
درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، 
توســعه صادرات، کاهش واردات و تأثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد. ســرمایه گذاری در بخش 
کشاورزی یکی از موثرترین راهکارها برای کاهش گرسنگی و فقر، به ویژه در مناطق روستایی است. 
تجربه بسیاری از کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاری مداوم و پایدار در بخش کشاورزی باعث 
کاهش فقر و گرســنگی در جهان شده است. از این رو فائو با همکاری دولت ها، بخش خصوصی، 
سازمان های ملی و بین المللی و مؤسسات مالی به دنبال افزایش حجم و اثربخشی سرمایه گذاری 
در بخش کشــاورزی و توسعه روستایی است. در این میان شرط الزم برای رشد کشاورزی یعنی 
ســرمایه گذاری در بسیاری از کشــورها در دهه های اخیر راکد شده یا کاهش یافته است، به ویژه 
در کشــورهای جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا، که در این کشورها گرسنگی نیز شایع است. 
فائو تخمین می زند برای تأمین مواد غذایی تقاضای رو به رشــد و جمعیت 9 میلیارد نفری سال 
۲0۵0 به بیش از 80 میلیارد دالر ســرمایه گذاری هرســاله در بخش کشاورزی نیاز است. امروزه  
سرمایه گذار      ان به دلیل قیمت های جهانی مواد غذایی که رو به رشد است، مشتاق سرمایه گذاری 
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در بخش کشاورزی بوده و به دنبال فرصت های سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه به  ویژه 
در کشــورهایی که منابع طبیعی فراوانی دارند، هستند. از این رو جریان سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی )FDI( در کشــورهای در حال توسعه بین سال های ۲006 تا ۲008 دو برابر شده است. 
عمده سرمایه گذاری خارجی به سمت فعالیت های فرآوری و توزیع و کمتر از 10 درصد به تولید 
محصوالت اولیه کشاورزی اختصاص یافته است. از لحاظ مقصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 
آفریقا مهم ترین منطقه برای سرمایه گذاری خارجی بوده است. از 7۵4 پروژه سرمایه گذاری خارجی 
در خصوص زمین کشاورزی در حدود ۵6,۲ میلیون هکتار در آفریقا، 17,7 میلیون هکتار در آسیا 
و 7 میلیون هکتار در آمریکای التین است )Anseeuw  و همکاران، ۲01۲(. تجارب کشورهای 
جهان حاکی از آن است که برای توسعه پایدار بخش کشاورزی و حل مشکالت بخش رویکرد توجه 

به سرمایه گذاری خارجی اتخاذ شده است.
کشور قزاقستان طی دهه گذشته رشد باالی تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده است که این رشد 
بیشتر تحت تأثیر عملکرد بخش منابع طبیعی و فعالیت های مرتبط با آن و سرمایه گذاری متمرکز 
در صنایع معدنی و هیدروکربنی بوده اســت. این در حالی است که جریان ورودی سرمایه گذاری 
خارجی مستقیم  )FDI(  به قزاقستان قابل توجه بوده و رشد فزاینده ای داشته است به طوری که 
در سال ۲011 میزان آن در حدود 19,9 میلیارد دالر بوده و در طی دوره ۲004 تا ۲011 در حدود 
۲0 درصد رشد ساالنه داشته است. این جریان ورودی باالی سرمایه گذاری در کشور قزاقستان به 
دلیل شرایط کشور و نوع نگاه و نگرش دولتمردان این کشور به موضوع سرمایه گذاری خارجی بوده 
است. اطالعات نشــان می دهد که انگیزه و عالقه شدیدی برای سرمایه گذاران خارجی در بخش 
کشاورزی قزاقستان وجود دارد. دالیل جذابیت بخش کشاورزی برای  سرمایه گذار      ان عبارت است از:

 1( افزایش تقاضای جهانی برای محصوالت غذایی و علوفه
 ۲( مبلغ کم اجاره زمین در قزاقستان

 ۳( توسعه زیرساخت های حمل و نقل در قزاقستان و منطقه.
از طرف دیگر یکی از اهداف بلندمدت استراتژیک دولت قزاقستان، کاهش وابستگی اقتصاد به 
منابع طبیعی و افزایش تنوع فعالیت های اقتصادی است که در نتیجه آن تولید ناخالص داخلی و 
اشتغال افزایش یابد و این مهم از طریق تشویق و جذب سرمایه گذاری خارجی طراحی شده است. 
دولت قزاقســتان هم از طریق بهبود محیط کلی سرمایه گذاری و هم از طریق سیاست هایی که 
فعالیت های خاصی را رشــد و توسعه داده و حمایت می کند، باعث افزایش جذب سرمایه گذاری 

مســتقیم خارجی شده اســت. یکی از بخش های مورد توجه برای جذب سرمایه گذاری خارجی 
فعالیت های مرتبط با زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی است. برای این منظور در قزاقستان پنج 
گام برای تشــویق و جذب سرمایه گذاری خارجی برداشته شده است: در زنجیره کسب و کارهای 
کشــاورزی، فرآوری و خرده فروشی مواد غذایی به عنوان پایلوت برای طراحی و آزمایش، رویکرد 
بخشی برای ترویج سرمایه گذاری انتخاب شدند. به عبارتی در ابتدا امکان سنجی برای انتخاب کسب 
و کارهای کشــاورزی برای جذب ســرمایه گذاری خارجی صورت گرفته و فعالیت های مورد نظر، 
هدفمند برگزیده شده اند. دولت قزاقستان اولویت سرمایه گذاری در تجارت محصوالت کشاورزی 
را به عنوان یک هدف راهبردی در نظر گرفته اســت. چرا تجارت محصوالت کشاورزی به عنوان 
یکی از اولویت های ســرمایه گذاری انتخاب شده است؟ به چند دلیل. اول اینکه کشاورزی در این 
کشور در حدود ۳0 درصد از نیروی کار را مشغول به کار کرده و رشد تجارت بخش کشاورزی به 
پایداری و توسعه اشتغال می انجامد. دوم اینکه قزاقستان دارای زمین قابل مالحظه ای )رتبه هفتم 
در جهان از نظر زمین قابل کشت( برای توسعه کسب و کارهای کشاورزی است. سوم اینکه کسب 
و کارهای کشاورزی دارای پتانسیل باالیی برای توسعه اند به این دلیل که رشد تقاضای داخلی و 
منطقه ای برای این محصوالت در حال افزایش است و از این رو پتانسیلی برای گسترش فعالیت های 
مرتبط به آن را به وجود می آورد )به عنوان مثال، کود شیمیایی، حمل و نقل و انبارداری(. در میان 
کسب و کارهای کشاورزی، فرآوری و خرده فروشی مواد غذایی، ایجاد ارزش باالیی می کنند. به طور 
نمونه، در اکثر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( نسبت میان قیمت مزرعه 
و قیمت خرده فروشی به میزان ۲۲0 تا ۳40 درصد برای گوشت و محصوالت لبنی و در حدود 7۲0 
درصد برای سبزی جات تازه است. این اعداد نشان می دهد که فعالیت های انجام شده برای محصول 
از مزرعه تا فروش آن به چه میزان خلق ارزش کرده اســت. در قزاقستان، فرآوری و خرده فروشی 
مواد غذایی بیش از 1۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده اســت. از این رو 
این فعالیت ها به دالیل برشمرده می توانند گزینه های مناسبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی 

)هم ایجاد انگیزه برای سرمایه گذار خارجی و هم خلق ارزش و مزیت برای اقتصاد داخلی( باشند.
تجربه کشــور قزاقستان نشان می دهد که توسعه و ارتقای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
نیازمند اصالحات ساختاری و نهادی در کشور است و دولت به این نکته، هم واقف شده و اعتقاد 
داشــته و هم برنامه ریزی و سیاست گذاری کرده است. به طوری که در خصوص قوانین و مقررات 
توسعه و تشویق سرمایه گذاری رویکردهای متفاوتی در نظر گرفته شده و تمام چارچوب های قانونی 

شکل 1: پیامدها و فرصت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش کشاورزی

بهبود سرمایه گذاری خارجی 
در کشاورزی

چالش های سرمایه گذاری 
خارجی در بخش کشاورزی

در چارچوب سیاست و مبانی حقوقی به نفع سرمایه 
گذاری خارجی

 - تقویت خصوصی سازی و رقابت بازار آزاد
 - مشوق های سرمایه گذاری خارجی

 - بهبود روابط دوجانبه و چند جانبه اقتصادی

فرصت ها و منافع سرمایه گذاری خارجی
- تامین منابع مالی

- تامین فناوری نوین
- تامین فرصت های جدید اشتغال

- یافتن بازار بین المللی برای محصوالت کشاورزی

اثرات سرمایه گذاری خارجی
- بهبود بهره وری

- افرایش تولیدات کشاورزی و بهبود صادرات
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الزم برای سرمایه گذاری در قزاقستان ایجاد شــده اند. در سال ۲00۳، قانون »سرمایه گذاری« به 
تصویب رسید، که دربرگیرنده چارچوب های حقوقی و اقتصادی برای سرمایه گذاری خارجی است. 
این قانون حفاظت از حقوق سرمایه گذاران و ثبات قراردادها را تضمین و به صورت کامالً واضح و 
مشخص ارتباط میان نهادهای دولتی و سرمایه گذاران خارجی )سرمایه گذاری آزاد، بازگشت سرمایه، 
آزادی استفاده از سود، حق مالکیت خصوصی از زمین برای شرکت های خارجی و غیره( را مشخص 
می کند. در این کشــور تمامی چارچوب های حقوقی الزم برای حمایت از مالکیت معنوی صورت 
گرفته است. به همین منظور مؤسسه ای برای وضع قانون حفاظت از حقوق مالکیت معنوی ایجاد 
شده و قوانین الزم برای اطمینان صاحب اثر از حقوق خود )مدنی، جنایی، کدهای اداری، قانون کپی 
رایت و حقوق مرتبط با آن( به ثبت رسیده است. همچنین این قانون امکانات الزم را برای حمایت 
از سرمایه گذاران، به خصوص سرمایه گذاری هایی که در اولویت هستند، فراهم می کند به طوری که 
معافیت از حقوق گمرگی برای تجهیزات و قطعات وارداتی مربوط به سرمایه گذاری در پروژه مورد 
نظر و ارائه کمک ها و گارانتی های دولتی )از زمین، ساختمان، سازه، ماشین آالت، تجهیزات رایانه ای، 
اندازه گیری و دستگاه های کنترل، وسایل حمل ونقل به استثنای موتورهای خودرو سواری، تجهیزات 
صنعتی و خانگی( از جمله این حمایت هاســت. قانون مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان )۲011، با 
اصالحات آن در ســال ۲01۲( از جمله قوانین دیگر تشویق سرمایه گذاری خارجی است. برآیند 
این اصالحات ساختاری و نهادی افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی در این کشور بوده است و 
توانسته است محدودیت سرمایه و تأمین مالی داخلی را برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی 
این کشور را کاهش دهد. آمار نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قزاقستان در 
ســه ماهه دوم سال ۲016 به رقم 84,6۵94 میلیون دالر بالغ شده است. میانگین سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در قزاقستان طی دوره ۲001 تا ۲016 در حدود ۳۳,4804 میلیون دالر بوده که 
بیشترین میزان آن در سه ماهه اول سال ۲01۲ با رقم 11,60۲8 میلیون دالر اتفاق افتاده و طی 
دوره رکورددار بوده و کمترین مقدار هم در سه ماهه اول سال ۲001 با رقم ۲۳,468 میلیون دالر 
اتفاق افتاده است. بر اساس اطالعات بانک جهانی، میانگین سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از 
تولید ناخالص داخلی قزاقستان طی دوره 199۲ تا ۲01۵ درحدود 7,06 درصد بوده که کمترین 
مقدار مربوط به سال 199۲ در حدود 0,4 درصد و بیشترین مقدار مربوط به سال ۲004 با 1۳,01 
درصد بوده است. آمار نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد این کشور 
دارد. همچنین اطالعات نشــان می دهد که طی در دوره ۲004-۲01۳ قزاقستان در حدود 19۲ 
میلیارد تنگه )واحد پول قزاقســتان، tenge( سرمایه گذاری خارجی را جذب کرده است؛ که در 
سال ۲01۳ سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور کلی بیش از ۲4 میلیارد تنگه بوده است. بخش 
کشاورزی )از جمله شیالت، شکار و جنگل داری( در حدود ۵,6 میلیون تنگه و صنایع فرآوری غذایی 
در حدود ۳۳8,9 میلیون تنگه از ســرمایه گذاری خارجی را در سال ۲01۳ از آن خود کرده اند. در 
طول ۵ سال گذشته، حجم ساالنه سرمایه گذاری )داخلی و خارجی( در بخش کشاورزی تقریباً دو 
دفعه افزایش یافته است. یک بار در سال ۲009 که به رقم 77 میلیارد تنگه رسیده )در این سال 
۵,6 میلیون تنگه سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است(، بار دوم در سال ۲01۳ بوده که در 
حدود 14۲ میلیارد تنگه )در این سال ۵,6 میلیون تنگه سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده( است. 
سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری در اقتصاد جمهوری قزاقستان برای 
۵ سال گذشته به ترتیب برابر 1,6 و ۲,۳ درصد در سال ۲009 و ۲01۳ بوده است. این در حالی 
اســت که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور در حدود ۵ درصد است؛ بنابراین 
با مقایسه این ارقام می توان دریافت که جذابیت بخش کشاورزی برای سرمایه گذاری در مقایسه 
با صنایع دیگر در طول ســال افزایش یافته است. دولت به منظور تشویق سرمایه گذاری برنامه ای 
تحت عنوان »سرمایه گذاری ۲0۲0« تدوین کرده که شامل اقدامات تشویقی برای سرمایه گذاری با 
استفاده از ساده سازی و روان سازی فرآیند دریافت کمک هزینه سرمایه گذاری، ارائه شرایط منحصر 
به فرد برای سرمایه گذار      ان بزرگ و کمک به  سرمایه گذار      ان از طریق کمیسیون دائمی کاری است.

در کشور چین هم سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در تأمین مالی برنامه های توسعه بخش 
کشاورزی آن داشته است. در پایان سال ۲00۵، میزان سرمایه خارجی در بخش کشاورزی چین 
بیش از ۳۲,9 میلیارد دالر آمریکا بوده اســت. چین از سرمایه گذاری خارجی برای جبران کمبود 
داخلی نهاده های کشاورزی، ورود فن آوری های خارجی پیشرفته و تجهیزات، ارقام مرغوب و انتقال 
تجربیات مدیریت پیشرفته در عرصه های مختلف فعالیت های کشاورزی استفاده کرده است تا از این 
طریق بتواند توسعه کشاورزی و ارتقای صنایع فرآوری را باعث شود و از طرف دیگر ارتقای سطح 

صنعتی شدن کشاورزی و اصالحات روستایی و کشاورزی را ترویج دهد. در این میان سرمایه گذاری 
در پروژه های ذخیره آب، مدیریت منابع آبی و انتقال فناوری های جدید برای بهره وری بیشتر مصرف 
آب در کشور چین انجام شده است. از آنجایی که پروژه های مدیریت آب در بخش کشاورزی نیازمند 
ســرمایه باالیی است اکثر کشورهای در حال توسعه که با کمبود منابع مالی و سرمایه ای مواجه 
بوده برای اجرای پروژه های مختلف مدیریت بهینه مصرف آب، به سرمایه گذاری خارجی متوسل 
شده اند که جذب سرمایه گذاری خارجی با هدایت دولت، قانون مداری، تسهیل فرآیندها و تشویق 

سرمایه گذار خارجی و تضمین و امنیت سرمایه آنان صورت گرفته است.
از طرف دیگر تجارب کشورهای جهانی نشان می دهد که از سرمایه گذاری خارجی برای ارتقای 
صادرات بخش کشاورزی نیز استفاده شده است. برای توسعه کمی و کیفی صادرات بخش کشاورزی 
الزاماتی همچون توســعه کمی و کیفی زیرســاخت های حمل و نقل، انبارداری و ذخیره سازی، 
استانداردها و کیفیت، برندسازی، بسته بندی مناسب، تولید صادرات محور، قیمت رقابتی، صنایع 
فرآوری، تشــکل های صادراتی قوی و از این قبیل است. طبیعتاً دستیابی به این الزامات نیازمند 
سرمایه گذاری اســت و بدون آن نمی توان انتظار توسعه و ارتقای صادرات و افزایش سهم در بازار 
جهانی داشــت. بخشی از منالبع مالی برای توسعه کمی و کیفی می تواند از طرق سرمایه گذاری 
خارجی تأمین شود. مروری بر تجربیات جهانی نشان می دهد که بسیاری از کشورهای جهان برای 
توسعه صادرات از سرمایه گذاری خارجی استفاده کرده اند. برای نمونه می توان به کشور تایلند اشاره 
کرد. اطالعات نشان می دهد در تایلند، به طور میانگین طی دوره 1970 تا ۲009 سرمایه گذاری 
خارجی مستقیم در صنایع فرآوری غذایی بیشتر از بخش کشاورزی بوده به طوری که در حدود 
111,۲9۵ میلیون دالر برای صنایع فرآوری غذایی بوده که در همین دوره برای بخش کشاورزی 
در حدود 8,17۳ میلیون دالر اســت. سهم صنایع فرآوری غذایی در حدود 4۵,۲ درصد و بخش 
کشاورزی در حدود 0,41 درصد از کل سرمایه گذاری خارجی است. در این کشور طی دوره 1970 
تا ۲009 در حدود 16 پروژه در بخش کشاورزی و تولیدات آن توسط سرمایه گذاری خارجی تأمین 
مالی شــده که 11,4 درصد کل پروژه ها را شامل شده و در حدود ۲91 میلیارد بات )Baht پول 
تایلند( را با ســهم ۵,۳ درصد از کل داراست. همچنین اطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری 
خارجی مستقیم در بخش کشاورزی و تولیدات آن به منظور تولیدات صادرات محور در دهه 1970 
در حــدود 1۳ پــروژه بوده با ۳17,8 میلیون بات بوده که در دهــه ۲000 به ۳۲1 پروژه با 8۲,6 
میلیارد بات رسیده است. آمار نشان دهنده رشد سریع سرمایه گذاری خارجی برای توسعه تولیدات 
صادرات محور در این کشور است. ســرمایه گذاری خارجی در این کشور ضمن تولید محصوالت 
کشاورزی که برای صادرات تولید می شود، باعث ایجاد درآمد و اشتغال شده است. طی دهه ۲000 
سرمایه گذاری صادرات محور در بخش کشاورزی باعث ایجاد 87 هزار شغل در این کشور شده است. 
سرمایه گذاری خارجی در این کشور بر رشد صادرات تأثیر داشته و سهم شرکت های خارجی که از 
. )۲01۳ ,FAO(طریق سرمایه گذاری در این کشور فعالیت کرده اند در حدود ۲1,8 درصد بوده است

اطالعات منتشر شده بانک مرکزی ترکیه نشان می دهد که مجموع سرمایه گذاری خارجی در 
بخش کشاورزی، دامپروری، ماهیگیری و جنگل ترکیه در سال ۲009 در حدود 48 میلیون دالر 
بوده که این رقم برای سال ۲010 به 81، سال ۲011 به ۳۲، سال ۲01۲ به 4۳، سال ۲01۳ به 47، 
سال ۲014 به 61 و آمار مقدماتی سال ۲01۵ به ۳1 میلیون دالر رسیده است. آمار نشان می دهد 
که کشور ترکیه به جذب سرمایه گذاری خارجی برای بخش کشاورزی اقدام کرده است. در سال 
۲014 در حدود ۵76 شــرکت سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی این کشور وارد شده اند. 
در جریان ورودی سرمایه گذاری به کشور ترکیه بیشترین سهم مربوط به کشورهای هلند، اتریش، 
آمریکا، بلژیک، انگلستان، فرانسه، لوکزامبورگ و آلمان با 66 سهم است. بیشترین سهم در میان این 
8 کشور متعلق به هلند با 49 درصد، انگلستان با ۲6/۲ درصد، فرانسه با 9 درصد، ایاالت متحده 
آمریکا با 7 درصد و 8،7 درصد سهم متعلق به چهار کشور اتریش، بلژیک، لوکزامبورگ و آلمان است. 
از نظر تعداد شرکت، بیشترین تعداد متعلق به آلمان و هلند است )گزارش سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی، وزارت اقتصاد، ۲014(.
بر اســاس گزارش فائو در سال ۲0۲0، روند سهم بخش کشاورزی از سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی جهان طی دوره ۲010 تا ۲018 متغیر بوده و کشــاورزی ســهم کمی از سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در جهان را در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی به خود اختصاص داده است. 
به طوری که این بخش کمتر از یک درصد از کل ورودی های ســرمایه گذاری مستقیم خارجی را 
بین سال های ۲010 تا ۲019 از آن خود کرده و سهم آن در کل خروجی سرمایه گذاری مستقیم 

ین سطح سازمانی وزارت است   اولین اولویت ایجاد نهاد و سازمان تصمیم سازی و تصمیم گیری در باالتر
که بتواند امر زمینه یابی جذب سرمایه گذاری خارجی را در بخش کشاورزی ایران شناسایی و اولویت بندی 
کند و با توجه به توانمندی های بین المللی نسبت به جذب آن زمینه سازی های مربوطه را پیش بینی کند.
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خارجی بین سال های ۲010 تا ۲019 نیز کمتر از یک درصد بوده است، به جز در سال ۲014 که 
به 1/1 درصد رسیده است. در بخش کشاورزی، جریان ورودی FDI  بیشتر با هدف کنترل منابع، 
با تمرکز بر زمین است. در آفریقا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمدتاً بر برنج، گندم، محصوالت 
روغنی و گلکاری متمرکز اســت. در آســیا تمرکز بر تولید برنج، گندم، گوشت و مرغ است و در 

آمریکای جنوبی، تمرکز بر تولید میوه ها، نیشکر، گل و سویا است.
همان طور که نمودار ۳ نشان می دهد اندونزی از سال ۲01۵ تا ۲019 بزرگ ترین دریافت کننده 
جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به بخش کشاورزی با میانگین ۳,1 میلیارد دالر در سال بوده 
اســت. پس از آن نروژ با 940 میلیون دالر در ســال در رتبه دوم و عمان با میانگین 816 میلیون 
دالر در سال در رتبه سوم قرار دارد. موفقیت اندونزی در جذب سرمایه گذاری خارجی برای بخش 
کشــاورزی را می توان به کاهش مقررات مرتبط دانست، به طوری که به نهادهای خارجی اجازه 
می دهد تا ســهام بیشتری در شرکت های داخلی داشته باشند به طور نمونه در مورد روغن پالم، 
نهادهای خارجی می توانند مالک 9۵ درصد شرکت های داخلی باشند. آمار تاکید بر این نکته دارد 
که جذب سرمایه گذاری خارجی بر حسب کشور متفاوت بوده و کشورهایی که بستر و فرصت های 
مناسب برای جذب سرمایه گذار خارجی داشته، موفق شده اند سرمایه گذاری خارجی بیشتری وارد 

کنند.

چرایی ضرورت توجه به بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه گذاری در   
بخش کشاورزی ایران

چرایی و فلسفه توجه به بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران 
را می توان در موارد ذیل خالصه کرد:

روند گذشته ارزش افزوده بخش کشاورزی و الزام ارتقای آن ارزش افزوده1 هر بخش به معنی ارزش ایجادشده به ازای عوامل تولید آن در اثر فعالیت آن 1
بخش است. ارزش ستانده منهای ارزش مصرف واسطه، ارزش افزوده نامیده می شود. ارزش افزوده 
را می توان معیار سنجش مشارکت تولیدکنندگان منفرد، صنعت یا بخش در تولید ناخالص داخلی 
محسوب کرد. یکی از شاخص های مفید به منظور بررسی وضعیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، 
ارزش افزوده این بخش است. با استفاده از این شاخص می توان به توان و قدرت تولیدی این بخش 
طی سال های مورد بررسی پی برد. بررسی تحوالت ارزش افزوده بخش کشاورزی به صورت جاری 
و واقعی می تواند قدرت تولید بخش را به تصویر بکشد. طبیعتاً هرچه به مرور زمان قدرت تولیدی 
بخش کاهش یابد ادامه این روند در بلندمدت خطرات و آسیب هایی را به تولید بخش کشاورزی و 
امنیت غذایی کشور متوجه خواهد کرد. این خطرات را می توان به شرح شکل ۲ برشمرد. مهاجرت 
و تخلیه روســتاها و کانون های تولیدی، کاهش صادرات و افزایش واردات، کاهش درآمد و قدرت 
پس اندازی و سرمایه گذاری و در نهایت کاهش امنیت غذایی جامعه از جمله مهم ترین عوامل کاهش 
تولید و ارزش افزوده در بخش کشــاورزی است. توصیه می شود به منظور جلوگیری از آثار منفی 
کاهش تولید، بسترهای مناسب برای توسعه کمی و کیفی تولید در بخش کشاورزی مهیا شود. آنچه 

مسلم است این مهم از طریق سرمایه گذاری و تأمین مالی طرح های تحقیقاتی، ترویجی، آموزشی و 
تولیدی و مدیریت فناوری و دانش و اطالعات و بازار قابل احصا خواهد بود. در این میان یکی از منابع 

تأمین مالی و مدیریت تولید و بازار می تواند جذب سرمایه گذاری خارجی باشد.
بر اســاس آمار موجود ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت جاری از رقم ۵۳7 هزار میلیارد 
ریال در سال 1۳91 به رقم 8181 هزار میلیارد ریال در سال 1400 بالغ شده که طی دوره 1۳91 
تا 1400 ساالنه میانگین درصد تغییرات آن در حدود 40 درصد نرخ رشد داشته که نشان دهنده 
روند صعودی این متغیر است. میانگین ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت جاری طی دوره مورد 
بررســی در حدود ۲6۳4 هزار میلیارد ریال بوده است. از سوی دیگر درصد تغییرات ارزش افزوده 
بخش کشاورزی به قیمت جاری نشان می دهد بیشترین تغییرات مثبت مربوط به سال 1۳9۲ با 
رقم 74 درصد و کمترین مقدار مربوط به سال 1۳94 با رقم 6/۳ درصد است. همان طور که مالحظه 
می  شود در هیچ کدام از سال های مورد بررسی درصد تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی 
نبوده است اما از سوی دیگر مالحظه می شود که این روند رو به رشد دارای نوسانات شدیدی در 
طول زمان بوده است. نوسانات ارزش افزوده طی دروه بیانگر ناپایداری در روند ایجاد آن بوده که ادامه 
این نوسانات آسیب پذیری تولیدی و درآمدی بخش و امنیت غذایی کشور را به همراه خواهد داشت. 
آنچه مسلم است مدیریت تولید و ثبات نسبی به آن در زنجیره ارزش محصول امکان پذیر بوده که 
شکل گیری و ساماندهی آن مستلزم به کارگیری فناوری، دانش، اطالعات و مشارکت و نهادسازی 
الزم است که خود نیازمند تأمین مالی و همکاری های بین المللی است. با توجه به محدودیت منابع 
مالی و دانشی کشور، اتکای تنها به منابع داخلی مسیر و دوره دستیابی به شاخص های توسعه را برای 
کشور با توجه به شکاف زیاد فناوری، بهره وری و دانش با کشورهای دیگر مشکل و گاهی غیرممکن 
می سازد و از این رو ضروری به نظر می رسد که از منابع خارجی در یک فرآیند معقول و بهینه که 

نمودار 2: جریان خروجی سرمایه گذاری خارجی )FDI( و سهم بخش کشاورزی

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

نمودار 1: جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی )FDI( و سهم بخش کشاورزی
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منافع ملی کشور و  سرمایه گذار       حفظ شود، بهره گرفته شود.
اگر به آمار واقعی ارزش افزوده بخش کشاورزی توجه شود، به دلیل تورم در بخش، آمار تغییر 
ارزش افزوده واقعی کمتر از جاری اســت. ارزش افزوده بخش کشــاورزی به قیمت ثابت سال 9۵ 
از رقم 1144 هزار میلیارد ریال در ســال 1۳91 به رقم 1۵41 هزار میلیارد ریال در ســال 1400 
بالغ شــده که طی دوره مورد بررســی ساالنه در حدود ۳ درصد رشد داشته که نشان دهنده روند 
صعودی این متغیر است. این در حالی است که نرخ رشد ارزش افزوده کشاورزی به قیمت جاری 
40 درصد بوده که ۳7 درصد رشــد حاکی از افزایش قیمت است نه تولید. میانگین ارزش افزوده 
بخش کشاورزی به قیمت ثابت طی دوره در حدود 1۳99 هزار میلیارد ریال بوده است. در سال های 
1۳97)۲/4-( و 1400 )4/6-( نرخ رشد بخش کشاورزی به قیمت ثابت منفی شده است. با مقایسه 
ارقام واقعی و جاری ارزش افزوده بخش کشاورزی مالحظه می  شود میانگین ارزش افزوده جاری در 
حدود 1/9 برابر میانگین ارزش افزوده ثابت است. تفاوت میان ارزش افزوده جاری بخش کشاورزی 
و قیمت ثابت یکی دیگر از واقعیت های بخش کشاورزی است که قابل تأمل است. به عبارتی افزایش 
قیمت ها باعث کاهش واقعی ارزش افزوده بخش شده و ادامه این روند طبیعتاً کاهش قدرت خرید 
بخش را به همراه خواهد داشت که تهدیدی برای ایجاد درآمد مطمئن برای بهره برداران بخش از 
یک سو و ناامنی تولید بخش می شود. ارقام نشان می دهد که به طور میانگین طی دوره ۳6 درصد 
نرخ تورم تولیدی بخش کشاورزی بوده است. به این ترتیب با تداوم رشد تورم در بخش کشاورزی، 
این امکان وجود دارد که هزینه های تولید و قیمت تمام شــده محصوالت کشاورزی افزایش یابد، 
به این ترتیب عرضه محصوالت بخش کاهش یابــد و با توجه به ارزان تر بودن محصوالت وارداتی 
کشــاورزی، تقاضا برای محصوالت داخلی کم شود و در نتیجه تولیدات در بخش کشاورزی مورد 
تهدید قرار خواهد گرفت. آسیب پذیری بخش کشاورزی از دیدگاه تهدید افزایش قیمت ها مقوله ای 
است که الزم است از ابعاد مختلف درآمدی، مزیت رقابتی، صادرات و واردات مورد توجه قرار گیرد تا 
از این طریق تهدید کاهش تولید بخش و امنیت غذایی کاهش یابد. حال چگونه می توان هم ارتقای 
توسعه کمی و کیفی تولید بخش را داشت و هم تهدیدهای مختلف را که از طریق عوامل مختلف 
بر تولید تأثیرگذار هستند کنترل کرد؟ الجرم مطابق تجربیات جهانی سمت و سوی برنامه های 
توسعه روستایی و کشاورزی پایدار به سمت ساماندهی و شکل گیری کارآمد زنجیره های ارزش و 
عرضه محصوالت و مدیریت بهینه آن و توجه به فناوری، ارتقای بهره وری، درآمد، دانش و اطالعات 

است. این مهم از طریق تدوین برنامه و استراتژی و تأمین مالی آن امکان پذیر است که در این میان 
سرمایه گذاری خارجی می تواند یکی از ابزارهای دستیابی به اهداف باشد.

روند گذشته سرمایه گذاری بخش کشاورزی و الزام ارتقای آن سرمایه گذاری۲ به دو منظور صورت می گیرد، ابتدا جهت حفظ سطح سرمایه موجود و 2
ســپس به منظور افزایش سطح سرمایه. در صورت بروز هرگونه اختالل در ایجاد و افزایش سطح 
سرمایه، سطح تولید نیز به خطر می افتد و سرمایه گذاری به عنوان عامل افزایش و نگهداشت سطح 
ســرمایه در این فرآیند نقش بسیار حیاتی دارد. آنچه مسلم است کاهش سرمایه گذاری به دنبال 
خود کاهش تولید را به همراه خواهد داشت که کاهش تولید هم کاهش صادرات و افزایش واردات، 
کاهش درآمد و پس انداز و تهدید امنیت غذایی را به همراه خواهد آورد. سرمایه گذاری به عنوان تنها 
عامل ایجاد و افزایش میزان موجودی سرمایه مورد توجه است. این متغیر زمانی قادر به مشارکت 
در توســعه بخش کشاورزی خواهد بود که مقدار آن به حدی باشد که عالوه بر جبران استهالک 
ساالنه و حفظ سطح موجودی سرمایه منجر به افزایش سرمایه در طول زمان شود. اطالعات نشان 
می دهد که ســرمایه گذاری به قیمت جاری بخش کشاورزی از رقم 87 هزارمیلیارد ریال در سال 
1۳91 به رقم 4۳۵ هزار میلیارد ریال در ســال 1۳99 بالغ شــده که طی این دوره روند صعودی 
داشته است )میانگین درصد تغییرات ۲۳/6 درصد(. همان طور که ارقام نشان می دهد روند تغییرات 
سرمایه گذاری )درصد تغییرات( بخش کشاورزی طی سال های اخیر روند کاهشی داشته که ادامه 
این روند در آینده به تضعیف تولید در بخش خواهد انجامید چون سرمایه یکی از ارکان مهم تولید 
است که کاهش آن طبیعتاً به کاهش، تهدید و آسیب پذیری تولید خواهد انجامید که میزان تأثیر 
آن بر حسب نوع تولید متفاوت است که انجام تحقیقات کاربردی در این خصوص می تواند اثرگذاری 
آن را بر تولید تعیین کند )جدول ۲(. از سوی دیگر مقدار واقعی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
کمتر از مقدار جاری آن است. سرمایه گذاری به قیمت ثابت طی سال های 1۳91 تا 1۳99 به ترتیب 
از رقم 161 هزار میلیارد ریال به 106 هزار میلیارد ریال رســیده اســت که نشان از روند کاهشی 
سرمایه گذاری به قیمت ثابت دارد )میانگین درصد تغییرات ۵/4- درصد(. ارقام نشان می دهد که 
سرمایه گذاری به قیمت ثابت بخش کشاورزی روند کاهنده را همراه با نوسانات شدید تجربه کرده 
است. کاهش سرمایه گذاری به قیمت جاری و ثابت در طی دوره مورد بررسی قابل مالحظه است 

به دلیل سنتی بودن بخش کشاورزی و آشنایی محدود مدیران و فعاالن بخش دولتی و غیردولتی با قوانین و معادالت سرمایه گذاری خارجی در این بخش، الزم است نهادی قوی و 
فعال از ابعاد فنی، مالی، حقوقی و تجاری در شیوه های جذب سرمایه خارجی و دعوت از سرمایه گذاران بین المللی تأسیس شود تا راه ها و روش های مربوطه بررسی و اقدامات 
الزم با همکاری دولت و بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی اتخاذ شود.

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

سال
به قیمت ثابت سال به قیمت جاری

شاخص 1395
قیمت 
ضمنی

نرخ تورم 
بخش

درصد میزان
درصد میزانتغییرات

تغییرات
۱3۹۱۵3767.6۱,۱۴۴3.6۴76۱.7

۱3۹۲۹3373.۹۱,۲۰۵۴.77766.۱

۱3۹3۱,۱۴۹۲3.۲۱,3۰۵3.7۸۸۱۸.7

۱3۹۴۱,۲۲۱6.3۱,3۴33.۰۹۱3.۲

۱3۹۵۱,۴۱۰۱۵.۴۱,۴۱۰۴.۹۱۰۰۱۰.۰

۱3۹6۱,6۴۵۱6.7۱,۴۵73.۴۱۱3۱۲.۹

۱3۹7۲,۴۱3۴6.7۱,۴۲3۲.۴-۱7۰۵۰.3

۱3۹۸3,۸۲۱۵۸.3۱,۵۵۰۸.۹۲۴7۴۵.3

۱3۹۹۵,۰3۴3۱.7۱,6۱6۴.33۱۲۲6.۴

۱۴۰۰۸,۱۸۱6۲.۵۱,۵۴۱۴.6-۵3۱7۰.۴

۲63۴۴۰.۲۱3۹۹3.۰۱7736میانگین

مأخذ: 
بانک مرکزی ایران، گزارش اقتصادی و نماگرهای سال های 1391 تا 1400 و محاسبات تحقیق

شکل 2: آثار منفی کاهش تولید در بخش کشاورزی
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که این کاهش خود تهدیدی برای کاهش تولید بخش و آسیب پذیری آن از دیدگاه تولید و درآمد 
اســت چون با کاهش سرمایه گذاری طبیعتاً تولید کاهش می یابد و با کاهش تولید، درآمد بخش 
کم می شود و از این رو امنیت غذایی و درآمد مطمئن را برای بهره برداران بخش کشاورزی با خطر 
مواجه می سازد. از سوی دیگر مالحظه می شود که سرمایه گذاری واقعی نه تنها افزایش نداشته، بلکه 

کاهش هم یافته است.
از سوی دیگر سهم سرمایه گذاری بخش کشاورزی از سرمایه گذاری کل کشور در طول سال های 
مورد بررســی روند تقریباً ثابت همراه با روند کاهشی داشته اســت، به طوری که از سال 1۳91 
تا 1۳99 از مقدار 4/16 درصد به 4/1۵ درصد بالغ شــده که نشــان از کاهش سهم دارد. کاهش 
سهم بخش کشاورزی از سرمایه گذاری کل کشور زنگ خطری است برای آسیب پذیری بخش از 
دیدگاه تولید، درآمد و امنیت غذایی از یک سو و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی را به دلیل 
کاهش سرمایه گذاری و کاهش استفاده از تکنولوژی و روش های نوین تولید کاهش خواهد داد و 
طبیعتا بهره وری در بخش را به مخاطره خواهد انداخت. واقعیت های موجود ضرورت توجه به جذب 

سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی را دوچندان می سازد.

سهم بخش کشاورزی از جذب سرمایه گذاری خارجی اطالعات و آمار بسیار محدودی درباره سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی وجود 3
دارد و همین اطالعات محدود نشانگر آن است که جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی 
نسبت به فعالیت های دیگر، سهم پایین تری دارد. بر اساس اطالعات منتشر شده پایگاه اطالع رسانی 
دولــت در بــازه زمانی 1/ 10/ 1۳94 لغایــت 1/ 10/ 1۳9۵ مجموع ارزش ســرمایه گذاری های 
خارجی بالغ بر       11 میلیارد و 80۲ میلیون دالر بوده اســت. طرح های سرمایه گذاری خارجی که 
به تصویب رســیده اســت عمدتاً در بخش های صنعت، نیرو )نیروگاه های تجدیدپذیر(، خدمات 
)به ویژه گردشــگری(، ســاختمان و حمل و نقل بوده اند که جزییات آن به شرح جدول شماره ۳ 
است. همان طور که مشاهده می شود بخش کشاورزی طی دوره مورد نظر دارای 8 طرح مربوط به 
کشاورزی با ۵1۲ میلیون دالر بوده که از نظر تعداد حدود 7 درصد و از نظر میزان سرمایه در حدود 
4 درصد از کل را شامل می شود. اطالعات نشان می دهد آخرین مصوبات شورای اقتصاد حاکی از آن 
است که سایر بخش های اقتصادی برای توسعه بخش خود از تسهیالت مالی خارجی جهت خرید 
تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پروژه های مختلف استفاده کرده و بخش کشاورزی در این خصوص 
پیشنهادی ارائه نداده است. احداث نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان، طرح انتقال نیروی برق زنجان، 
احداث کارخانه کاغذ سبز خوزستان و احداث سه بیمارستان 740 تخت خوابی برکت در شهرهای 
تهران و اهواز با استفاده از تسهیالت مالی خارجی از آن جمله است. همان طور که مشاهده می شود 
سهم بخش کشاورزی در جذب سرمایه گذاری خارجی پایین است و توجه به بسترسازی مناسب 

برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی در این بخش ضروری است.

نظام ناکارآمد تأمین مالی بخش و گرایش توزیع اعتبارات بخش کشــاورزی به سمت  سرمایه در گردش4
بازارهای مالی روستایی به عنوان مهم ترین منبع تأمین کننده سرمایه مورد نیاز بخش کشاورزی 
مطرح هستند. در طبقه بندی بازار مالی روستایی بر پایه مقررات و ساز و کار حاکم بر بازار معموالً 
دو بخش رســمی و غیررسمی در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند. بخشی از بازار که تحت نظارت 
دولت بوده و در چارچوب مقررات و سیاست های پولی کشور عمل می کند، به عنوان بخش رسمی 
یا متشکل بازار مالی شناخته می شود و بخشی از این بازار که به طور معمول خارج از این ضوابط 
و مقررات عمل می کند، تحت پوشــش بخش غیررسمی قرار می گیرد. این دو بازار معموالً رقیب 
یکدیگر بوده و توســعه یافتگی و کارایی یکی به منزله اندازه کوچک تر و ناکارآمدی دیگری است 

)قربانی، 1۳76؛ عرب مازار و خدارحمی، 1۳78(.
در ایران عرضه وجوه در بازار مالی روستایی عمدتاً از محل منابع رسمی بوده، و در حال 
حاضر بانک کشــاورزی اصلی ترین منبع تأمین سرمایه بخش رسمی این بازار است. به نظر 
می رسد شرایط فعلی بازار مالی روستایی ایران به گونه ای است که کشاورزان بزرگ عموماً به 
اعتبارات رسمی دسترسی مناسب تری داشته و اکثر کشاورزان خرده پا که عمدتاً محدودیت 
سرمایه ای بیشتری متوجه آن هاست، از اعتبارات این بخش محروم بوده و به آسانی قادر به 
دریافت از این منابع نباشند. در نتیجه، کشاورزان کوچک و خرده پا برای رفع نیاز سرمایه ای 
خود بیشــتر جذب بازارهای غیررسمی اعتبارات شده و به عنوان بازیگران اصلی این بخش 
مطرح شوند )جهان دوست، 1۳7۵؛ رحیمی، 1۳7۵؛ عرب مازار و خدارحمی، 1۳78؛ خزاعی، 
1۳79؛ میر و همکاران، 1۳8۳؛ احمدپور برازجانی و حسینی پور، 1۳86(. مطالعات تجربی 
انجام شده در زمینه اعتبارات بخش کشاورزی و روستایی در ایران نشان دهنده وجود برخی 
مشکالت و تنگناها در این نظام است که دستیابی به نظام کارآمد اعتبارات را با مشکل مواجه 
ســاخته است. آنچه مسلم است توسعه بخش کشاورزی و دستیابی به رشد متوسط بخش 
کشــاورزی در قانون برنامه ششم توسعه، نیازمند سرمایه گذاری و به تبع آن تزریق اعتبار و 
سرمایه به این بخش با مکانیزم ها و ابزارهای پولی و مالی مناسب است. به همین دلیل روند 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مثبت پیش بینی شده است؛ اما نظام موجود با تنگناها و 
مشکالت عدیده ای روبه رو است که لزوم طراحی نظام بهینه تأمین مالی داخلی و خارجی را 
دوچندان می سازد. مهم ترین مشکالت طرف تقاضا و عرضه نظام تأمین مالی بخش کشاورزی 
و روستایی به شرح ذیل است. رفع تمامی این مشکالت و تدوین و اجرای نظام بهینه تأمین 
مالی در بخش کشاورزی مستلزم زمان و نهادسازی است که در کوتاه مدت به منظور دستیابی 

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

سال
سهم از به قیمت ثابت سال 1395به قیمت جاری

سرمایه گذاری کل 
کشور درصد تغییراتمیزاندرصد تغییراتمیزان

۱3۹۱۸77.۱-۱6۱۲۴.۴-۴.۱6

۱3۹۲۱3۲۵۱.6۱7۱6.6۴.۲7

۱3۹3۱6۱۲۱.۸۱73۱.۲3.۹6

۱3۹۴۱۰۱37.۲-۱۰۱۴۱.6-۲.63

۱3۹۵۱۰۴3.۴۱۰۴3.۲۲.۸۴

۱3۹6۱۴۱3۴.6۱۱۹۱3.73.۱۱

۱3۹7۲۰3۴۴.۲۱۲۵۵.۲۲.۹۰

۱3۹۸۲3۴۱۵.۴۹6۲3.۲-3.۹7

۱3۹۹۴3۵۸۵.۹۱۰6۱۰.۴۴.۱۵

مأخذ: بانک مرکزی ایران، حساب های ملی ایران /نماگرهای اقتصادی و محاسبات تحقیق

نمودار ۴: درصد تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت جاری و ثابت )درصد(
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به اهداف توسعه بخش کشاورزی و روستایی ضرورت توجه به جذب سرمایه گذاری خارجی 
را دوچندان می سازد.

از سوی دیگر اطالعات تسهیالت پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی طی 1۲ ماهه سال 
1400 حاکی از آن است که بیش از 69 درصد تسهیالت پرداختی به بخش کشاورزی برای تأمین 
سرمایه در گردش بوده و تنها 19 درصد تسهیالت برای ایجاد و سرمایه گذاری جدید بوده است. به 
عبارتی بخش نیازمند تأمین مالی برای سرمایه در گردش بوده و توسعه سرمایه گذاری کمتر بوده 
اســت. از سوی دیگر اطالعات نشان می دهد که در حدود 6/7 درصد تسهیالت پرداختی مجموع 
بخش های اقتصادی مربوط به بخش کشــاورزی اســت که نشان از سهم پایین بخش کشاورزی 
دارد. با توجه به محدودیت منابع مالی داخلی کشور بعید به نظر می رسد سهم بخش کشاورزی از 
تسهیالت پرداختی افزایش چشمگیری یابد، به طوری که بتواند هم نیاز سرمایه در گردش بخش 
کشاورزی را تأمین کند و هم به توسعه کمی و کیفی سرمایه گذاری های موجود و جدید در راستای 
اهداف توسعه پایدار بخش کمک کند. این واقعیت موجود هم تاکیدی دیگر بر ضرورت توجه به 

سرمایه گذاری خارجی است.

دستیابی به اهداف توسعه برنامه ششم بخش کشاورزی  در برنامه ششــم توسعه دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم 5
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصوالت 
اساســی زراعی، دامی و آبزی به میزان 9۵ درصد در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات 
کشاورزی به ویژه محصوالت دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل 
زنجیره های تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی اقدام کند. همان طور که 
جدول شماره ۵ نشان می دهد متوسط رشد ساالنه ارزش افزده بخش کشاورزی 8 درصد، اشتغال 
۳/9 درصد، رشــد بهره وری ساالنه ۳/۲ درصد و سرمایه گذاری ۲0/۳ درصد است. با توجه به روند 
کاهشی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی انتظار افزایش این نرخ سرمایه گذاری به منظور دستیابی 
به رشد ارزش افزوده، اشتغال و بهره روی از منابع داخلی امکان پذیرِی کمی داشته و ضرورت توجه 
به سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی را دوچندان می سازد. در برنامه ششم توسعه یکی از 
منابع تأمین مالی سرمایه گذاری خارجی است )جدول 6( که از این فرصت پیش رو بخش کشاورزی 
می تواند در جهت دستیابی به اهداف توسعه بخش بهره  گیرد. در بخش کشاورزی و مناطق روستایی 
عوامل گوناگونی بر توســعه ناکافی تولید و اشــتغال تاثیرگذار بوده و رفع و تعدیل و کاهش این 
مشکالت به تنهایی از طریق منابع داخلی امکان پذیر نبوده و نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی 
است. بخش کشاورزی و روستایی کشور ما با مشکالت و تنگناهای عدیده ای روبه رو است که به کرات 
از دیدگاه مســئوالن و کارشناسان و محققان مطرح شده است که به عنوان نمونه می توان به این 
موارد اشاره کرد: مشکالت مربوط به آب، خاک، تخریب جنگل ها، تغییرات اقلیم، عدم شفافیت بازار، 
نوســانات قیمت محصوالت و نهاده ها و عدم تضمین سود متعارف برای تولیدکننده، پایین بودن 
بهره وری محصوالت و عوامل تولید، نبود زنجیره های ارزش و عرضه محصوالت، انحصار در واردات 
و رانت های بی شمار، قاچاق، نبود الگوهای مدیریت بهینه در ساختار دولتی، مشارکت کم و پایین 
ذی نفعان با هم و در تصمیم سازی های دولتی، وجود ضایعات در فرآیند قبل از تولید تا سفره، نبود 
الگوی کشت بهینه در هر منطقه و روستا، توجه ناکافی به تغییر و تحول در الگوی مصرف خانوار، 
خرد بودن اراضی و اقتصادی نبودن اندازه بهره برداری ها، ضعف مدیریت دانش و اطالعات، کارآمدی 
پایین تشکل های غیر دولتی و خصوصی در حضور قدرتمند در عرصه های مختلف تولید، بازار و 
تجارت و خدمات مرتبط، وجود فضای ناامنی و نااطمینانی برای ورود  سرمایه گذار      ان در فعالیت های 
بخش کشاورزی و وجود ریسک های زیاد، حضور ناکافی در بازارهای جهانی و از دست دادن مزیت 
رقابتی، نبود نظام تأمین مالی بهینه برای کشاورزان و روستاییان )برحسب اندازه و مقیاس، عملکرد 
و درآمد و سود و نوع محصول سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی الگوهای تأمین مالی متفاوتی 
برای هر گروه در نظر گرفته شــود(، ناکافی بودن ترویج و تحقیق و آموزش های کاربردی، ناکافی 
بودن نظام تأمین اجتماعی )بازنشستگی و درمان و بهداشت( و رفاه کشاورزان و روستاییان، ناکافی 

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

الف( دیدگاه طرف تقاضای اعتبارات
نتیجه و پیامدتنگناها و مشکالت

کاهش درآمد و توان بازپرداخت وام – کاهش دسترسی به اعتباراتکوچکی و پراکندگی واحدهای تولید زراعی مستقل

پایین بودن سطح درآمد کشاورزان در واحدهای سنتی و عدم تشکیل پس انداز جهت سرمایه گذاری و یا 
افزایش تقاضا برای اعتبار از منابع غیررسمی با نرخ سود باال و در نتیجه کاهش بیشتر درآمدادامه فعالیت در بخش

کاهش توان مالی کشاورزان و افزایش هزینه های دریافت واموجود تفاوت فاحش بین نرخ سود دریافتی بانک ها با منابع غیررسمی

عدم تأمین مالی و کاهش تولید و درآمدعدم دسترسی بخش عمده ای از روستاییان کوچک مقیاس به منابع اعتبارات رسمی

افزایش نرخ سود وام های بانکی و در نتیجه افزایش هزینه کشاورزباال بودن هزینه های جانبی دریافت وام

افزایش هزینه های دریافت وامگسترش شبکه های غیررسمی اعتبار در مناطق روستایی

عدم پاسخ گویی کامل به نیازهای اعتباری کشاورزان به وسیله بخش رسمیمحدودیت منابع مالی بانک کشاورزی

نوسان در درآمد و کاهش توانایی مالی در بازپرداخت وامباال بودن ریسک فعالیت های کشاورزی

کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و در نتیجه کاهش درآمدگریز وام از بخش کشاورزی

رجوع به منابع غیررسمی برای پرداخت وام و هزینه های سرمایه گذاری بلندمدتکوتاه مدت بودن زمان پرداخت وام منابع رسمی

افزایش هزینه های پنهان وامطوالنی بودن فرآیند دریافت وام از منابع رسمی

جدول 3: آمار سرمایه گذاری خارجی مصوب به تفکیک بخش اقتصادی در بازه 
زمانی  )1/ 10/ 1394 لغایت 1/ 10/ 1395(

تعداد طرح بخش اقتصادی
های جدید

حجم سرمایه مصوب 
کل )میلیون دالر(

سهم 
تعداد

سهم حجم 
سرمایه

تامین آب، برق 
3۵۸۱۰۵3۱6۸.7و گاز

حمل و نقل و و 
3۲۵۹۲.7۲.۲ارتباطات

۱7۱۵3۲۱۵۱3خدمات 

۲6۱.۸۰.۱ساختمان

۴6۱36۵۴۰.7۱۱.6صنعت

۸۵۱۲7.۱۴.3کشاورزی

۲۱7۱.۸۰.۱معدن

۱۱3۱۱۸۰۲۱۰۰۱۰۰جمع
ماخذ: دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت
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بودن زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی و خدمات عمومی و تخصصی، و بسیاری از مشکالت و 
محدودیت ها      ی دیگر. مدیریت تمامی این مشکالت و ساماندهی آن در طول یک برنامه پنج ساله 
امکان پذیر نبوده و برای قرار گرفتن در ریل توسعه پایدار کشاورزی متناسب با رشد سایر کشورهای 

جهان، توجه به تأمین مالی خارجی را تقویت می  کند.

توصیه ها و برنامه پیشنهادی برای تسهیل و تسریع مدیریت سرمایه گذاری   
خارجی در بخش کشاورزی

ارتقا و توســعه ســرمایه گذاری خارجی در بخش کشــاورزی نیازمند برنامه جدید با رویکرد 
بسترسازی، هدایت، نظارت و ارزیابی سرمایه گذاری خارجی است تا بتوان به سوی اهداف مشخص 
در راستای توسعه پایدار بخش کشاورزی، هدفمند گام برداشت. از این رو برنامه پیشنهادی ارائه شده 
تا با نقد و ارزیابی آن توسط مدیران و کارشناسان مرتبط، برنامه نهایی برای اقدام و عمل تهیه شود.

توسعه بخش کشــاورزی و بهبود بهره وری آن در گرو تحول اساسی در نحوه نگرش حاکم بر 
مدیریت این بخش بوده و از سوی دیگر نیازمند ورود سرمایه برای به کارگیری در سه نوع فناوری 
سنتی بخش کشاورزی )فناوری بیولوژیک به خصوص بذر و نهال و فناوری شیمیایی و مکانیکی 
به خصوص ماشین آالت کشاورزی( و به کارگیری تکنولوژی دیجیتال در بخش کشاورزی به خصوص 
فناوری های هوش مصنوعی است. ورود سرمایه و سرمایه گذار خارجی مزایای فراوانی برای توسعه 

بخش کشاورزی ایران دارد. می توان این مزایا را به شرح زیر برشمرد:
ورود ســرمایه همچون خونی جدید در شریان فرســوده بخش کشاورزی باعث ارتقای ارزش 

سرمایه این بخش و رونق فعالیت های کشاورزی و بهبود اشتغال در آن خواهد شد.
بهره وری پایین بخش کشــاورزی یکی از معضالت ملی است و تاکنون قانون ارتقای بهره وری 

بخش کشاورزی نیز نتوانسته تأثیرمعناداری بر بهبود نرخ بهره وری داشته باشد.
تجربه نشان داده است که شریک خارجی با ورود خود عنصر مدیریت و بهره وری در مدیریت 
منابع و سرمایه را نیز وارد می کند البته نقش نظارتی دولت برای اعمال مکانیسم عادالنه مشارکت 

خود با شریک ایرانی به بخش کشاورزی در این میان نقش ضروری دارد.
ورود ســرمایه جدید عمالً باعث تســهیل به کارگیری و ورود انواع فناوری نوین در بخش 
کشــاورزی خواهد شد، به نحوی که بتوان با سرعت و گستردگی بیشتر بذور اصالح شده را وارد 
کشور کرد و ناوگان ماشین آالت کشاورزی را که دچار فرسودگی مفرط هستند، بازسازی کرد. 
با عنایت به بحران کمبود منابع آب و خطرات فرسایش کیفی خاک، ضرورت افزایش بهره وری 
آب و خاک از طریق سرمایه گذاری جدید یک ضرورت ملی است که بدون سرمایه گذاری جدید 

و از منابع خارجی میسر نخواهد شد.
سرمایه گذار خارجی می تواند نقش عمده ای در بازاررسانی و بازاریابی محصوالت کشاورزی 
ایران در بازار جهانی داشته باشد. قراردادهای سرمایه گذاری را می توان به نحوی تنظیم کرد که 
طرف خارجی بتواند بخش عمده ای از ســرمایه خود را به صورت محصوالت کشاورزی دریافت 
کند.       روند دو، ســه سال گذشــته به خصوص دوران پس از تفاهم هسته ای و کم شدن شدت 
تحریم ها کماکان نشان دهنده سهم مناسبی از جذب سرمایه خارجی در بخش کشاورزی نیست. 
حصول به سهم باالیی از سرمایه خارجی در بخش کشاورزی نیازمند پیش شرط هایی به شرح 

زیر است: 
به دلیل سنتی بودن بخش کشاورزی و آشنایی محدود مدیران و فعاالن بخش دولتی و غیردولتی 
با قوانین و معادالت سرمایه گذاری خارجی در این بخش، الزم است نهادی قوی و فعال از ابعاد فنی، 
مالی، حقوقی و تجاری در شــیوه های جذب سرمایه خارجی و دعوت از سرمایه گذاران بین المللی 
تأسیس شود تا راه ها و روش های مربوطه بررسی و اقدامات الزم با همکاری دولت و بخش خصوصی 

و اتاق های بازرگانی اتخاذ شود.
الزم است بسیاری از قوانین و مقررات هدایت و جذب سرمایه خارجی در بخش کشاورزی اصالح 
شــود تا موانع، ریسک و خطرات سرمایه گذاری در این بخش کاهش یابد. با توجه به ریسک های 
خطرات طبیعی و تنش های بازار در بخش کشاورزی الزم است تضامین دولتی برای کاهش ریسک 

سرمایه گذار خارجی در بخش کشاورزی پیش بینی شود. 
آموزش فعاالن بخش خصوصی و توانمندسازی تعاونی ها و شرکت های کشاورزی برای آشنایی با 
روش های مشارکت با سرمایه گذار خارجی، از طریق ارائه مشاوره و سفرهای دوجانبه و روبه روکردن 
آن ها با ســرمایه گذاران بین المللی از یک  ســو و آموزش آن ها نسبت به قواعد و قوانین جهانی از 

 ب( دیدگاه طرف عرضه اعتبارات
نتیجه و پیامدتنگناها و مشکالت

کاهش توان عملیات بانکیعدم توسعه و شکل گیری سازماندهی اجرایی در بخش اعتباری کشاورزی ایران

افزایش هزینه های بانکی و عملیاتیعدم تحرک و کارایی سیستم به علت بوروکراسی سنتی حاکم بر آن

کاهش منابع بانکیعدم تجهیز پس اندازها و جمع آوری منابع از درون بخش

کاهش انگیزه دریافت وام از سوی کشاورزان و پس انداز از سوی آنانتأخیر در پرداخت وام های مستقیم به علت مسائل اجرایی

کاهش توان عملیات بانکیکمبود نیروی کارشناسی کارآمد به خصوص در تخصص های مالی و بانکداری در سیستم بانکی کشور

کاهش عملیات بانکی در روستاهاعدم تطابق قوانین و مقررات پیچیده نظام بانکی کشور با فرهنگ روستایی

کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزیضعف بازارهای مالی کشور در گسیل سرمایه ها به سمت بخش کشاورزی

کاهش عملیات بانکی در روستاهامحدودیت منابع مالی بانک کشاورزی

کاهش عملیات بانکی در روستاهاباال بودن هزینه های اجرایی بانکی کشاورزی در تأمین مالی بخش کشاورزی

افزایش ریسک عدم بازپرداخت وام های بانکی و کاهش منابع مالیباال بودن ریسک فعالیت های کشاورزی

جدول 4: تسهیالت پرداختی به بخش کشاورزی و هدف از دریافت طی 12 ماهه سال 
1400 )میلیارد ریال/درصد(

سهم از کل بخش هاسهم از کل بخش کشاورزیمبلغهدف از دریافت
3۸3۱۲۸۱۹/3۱۱.۰ایجاد

۱3۸۰۹7۵6۹/۴7.۱تأمین سرمایه در گردش

6۸7۴۰/3۱.۱تعمیر

۱33۴376/7۵.۴توسعه

۲3۹6۹۱/۲۱.۱خرید کاالی شخصی

۲7۴۰۰/۱۰.6خرید مسکن

۵۸66۵۲/۹۵.۱سایر

۱۹۸۹7۸7۱۰۰/۰6.7جمع

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. از سامانه سمات براساس اطالعات ارسالی بانک ها 
استخراج شده و برگرفته از طبقه بندی ISIC است.
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سوی دیگر.
برگــزاری همایش و نمایشــگاه های ادواری و همچنین تورهای تخصصی به منظور توســعه 
سرمایه گذاری از طریق آشنایی سرمایه گذاران با قابلیت های بخش کشاورزی و مزیت های مطلق و 
نسبی برخی از محصوالت کشاورزی در ایران می تواند با هزینه های دولت و تشکل ها و اتاق بازرگانی، 

صنعت و کشاورزی پیگیری شود.
بازسازی ناوگان ماشین آالت بخش کشاورزی و برقی کردن چاه های آب کشاورزی از اقداماتی 
است که نه تنها باعث بهبود راندمان فعالیت های کشاورزی و ماشین آالت می شود، بلکه باعث کاهش 
چشمگیر مصرف سوخت خواهد شد. بدیهی است از محل این صرفه جویی که بالغ بر سه میلیارد دالر 
خواهد بود، می توان با حمایت وزارت نفت، شرکت ها و سازمان های بین المللی را از طریق تضمین 

سرمایه گذاری و بازپرداخت به سرمایه گذاری در مکانیزاسیون کشاورزی ترغیب کرد.
امــا اولین اولویت ایجاد نهاد و ســازمان تصمیم ســازی و تصمیم گیری در باالترین ســطح 
سازمانی وزارت است که بتواند امر زمینه یابی جذب سرمایه گذاری خارجی را در بخش کشاورزی 
ایران شناســایی و اولویت بندی کند و با توجه به توانمندی های بین المللی نســبت به جذب آن 

زمینه سازی های مربوطه را پیش بینی کند. 

پی نوشت ها
۱ - تفاوت بین ارزش ستانده و مصرف واسطه در هر فعالیت اقتصادی را ارزش افزوده ناخالص می گویند. پس از کسر مصرف سرمایه 

ثابت از ارزش افزوده ناخالص، ارزش افزوده خالص به دست می آید.
۲ - سرمایه گذاری عبارت است از: هزینه صرف شده بابت خرید و تعمیرات اساسی تجهیزات و ابزار تولید یا به عبارت دیگر سرمایه گذاری 
ثابت در لوازم کسب و کار، هزینه صرف شده بابت ایجاد ساختمان های مسکونی جدید )به استثنای قیمت زمین آن( و تعمیرات اساسی 
ساختمان های مسکونی موجود و تغییر در موجودی مواد اولیه و کاالهای نیمه ساخته و ساخته شده در انتهای دوره نسبت به ابتدای 

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

جدول شماره 5: تصویر متغیرهای اقتصادی بخش های اقتصادی در دوره برنامه ششم       )درصد(

آب وبرقصنعتمعدننفتکشاورزیشاخص ها )درصد(
حمل و نقل و ساختمانو گاز

سایرارتباطاتانبارداری
جمعخدمات

۸/۰7/۰۸/۸۹/3۹/۰7/۵۸/3۱۹/۴۵/۸۸/۰متوسط رشد ساالنه ارزش افزوده

3/۹۲/۱۴/63/۴6/63/7۵/۰۹/۵۴/33/۹متوسط رشد ساالنه اشتغال

۲۰/33۹/۵متوسط رشد ساالنه سرمایه گذاری
صنعت و 

معدن
۲6/۱

3۰/۲۲6/۵۲۲/6۵۱/۸۱۸/۱۲۱/۵

3/۲۱/۸۲/۴۲/۰۲/۰۲/۸۲/۱6/۵۰/۸۲/۸متوسط رشد ساالنه بهره وری کل عوامل تولید

جدول شماره 6: منابع مالی ساالنه سرمایه گذاری برنامه ششم به تفکیک روش های مختلف تأمین - هزار میلیارد ریال
 

139513961۴00
متوسط

سهم در برنامه ششم )درصد(
برنامه

۵7۵6۲7۱۴7۰۹۹6۱۲/۹تملک دارایی های سرمایه ای

۱۲۰۲۱۴3۰۲۵7۵۱۹۰۰۲۴/7تسهیالت بانکی برای سرمایه گذاری

36۲37۹/۵۹۲۸7۱۴۹/3صندوق توسعه ملی

۴۰۰۴۸۸۱۴۸۱۹۵6۱۲/۴بازار سرمایه

6۰37۱۲۱۲3۱۹۵7۱۲/۴شرکت ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی

۱۴۴۱7۱3۰۹۲۲۸3/۰آورده اشخاص

6۲/۵۲۹۹۱۵7۵۱۹۵۵۲۵/3تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی

33۴۹۴۱۰۸۹۵6۹77۰6۱۰۰کل منابع تأمین مالی برنامه ششم

مأخذ: قانون برنامه ششم توسعه
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مجمع بریکس طی 1۳ سالی که از شکل گیری آن می گذرد، 
به عنوان یک نهاد مســتقل جدید بین المللــی توجهاتی را 
برانگیخته و به عنوان نهادی که ممکن است نقشی در سرعت 
بخشیدن به روند دوقطبی شدن نظام بین المللی و به چالش 
کشیدن نهادهای پولی و مالی و تجاری تحت کنترل آمریکا 
ایفا کند، مورد توجه بوده است. قدرت های رقیب آمریکا مانند 
چین و روســیه امیدوارند با بهره گیری از بریکس و به همراه 
برخی نهادهای مشابه دیگر مانند سازمان همکاری شانگهای 
که رسماً بر تروریســم، افراطی گری و تجزیه طلبی متمرکز 
اســت، نظم مستقر در دوره بعد از جنگ سرد به سرکردگی 

آمریکا و غرب را به چالش بکشند.

تشکیل و اهداف بریکس  
ایده اولیه تشکیل این بلوک اقتصادی در جریان نشست 
وزرای خارجه کشــورهای چین، روســیه، هند و برزیل که 
به عنوان اقتصادهای نوظهور با رشد شتابان مطرح بودند، در 
سپتامبر ۲006 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مطرح 
شد. نخستین نشست سران آن در ژوئن ۲009 در یکاترینبرگ 
در روسیه تشکیل شد و طی آن موجودیت »مجمع بریک« )نظرآزمایی BRIC( رسماً اعالم شد. 
بریکس فاقد سند تأسیسی و دبیرخانه است. هدف بریک در بیانیه ۲009 صرفاً »ارتقای گفت وگو و 
همکاری بین کشورهایمان« ذکرشده است. از این نظر بریک و بعداً بریکس را می توان کوچک شده 
جنبش عدم تعهد با مواضع اقتصادی تقریباً مشابه به شمار آورد. یک سال بعد آفریقای جنوبی نیز 
به این مجمع پیوست و از آن پس با نام مجمع بریکس )نظرآزمایی BRICS( شناخته شد. اعضای 
بریکس مایل اند نشان دهند که بریکس به عنوان یک نهاد مالی و پولی می تواند گزینه قابل اتکایی در 

مقایسه با نهادهای تحت کنترل غرب مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول باشد.
اگرچه ارزیابی های متفاوتی در مورد تحقق اهداف اعالم شده بریکس وجود دارد، اما هنوز به عنوان 
نهاد مهمی مطرح است. اعضای بریکس مجموعاً ۲6,7 درصد از مساحت جهان و 41,۵ درصد از 
جمعیت جهان را در خود جای داده اند. مطابق برآورد بانک جهانی، اعضای بریکس در ۲0۲0 مجموعاً 
حدود ۲0,۵ تریلیون دالر از تولید ناخالص داخلی جهانی را در اختیار داشته اند. با توجه به اینکه 
مجموع تولید ناخالص جهانی در آن سال حدود 8۵ تریلیون دالر بوده، کشورهای بریکس حدود 
۲4 درصد از کل تولید جهانی را داشته اند. البته به عنوان یکی از نقاط ضعف بریکس گفتنی است 
که این مقدار تولید به نحو بسیار نابرابری بین اعضای آن توزیع شده است. به طوری که چین 14,7، 
هند ۲,6۲، روسیه 1,48، برزیل 1,44 تریلیون و آفریقای جنوبی تنها حدود ۳7۵ میلیارد دالر از 
کل تولید ناخالص داخلی اعضای بریکس را در اختیار دارد. در مقام مقایسه گفتنی است که تولید 
ناخالص آمریکا و اروپا در همان سال به ترتیب حدود ۲1 و 18 تریلیون دالر بوده است. این دو قطب 
اقتصادی به همراه اقتصادهای همســو با آن ها در خاور دور بیش از 60 درصد کل تولید ناخالص 

جهانی را در اختیار دارند.

در شرایطی که شماری از کشورهای درحال توسعه از رشد اقتصادی بسیار باالیی در دهه ۲000 
برخوردار بودند و برخی از این اقتصادهای نوظهور حتی نرخ رشد دورقمی داشتند، این ایده که این 
کشورها به سرعت در حال رسیدن به کشورهای توسعه یافته و حتی پیشی گرفتن از آن ها هستند، 
قوت گرفت. در چنان شرایطی، کشورهایی که بریکس را بنیان گذاشتند، در این فکر بودند که باید 
از طریق مشورت مستمر و همکاری با هم و هم افزایی بر امکان ایستادگی مشترک در برابر تضییقات 
ناشی از نفوذ قدرت های اقتصادی بزرگ در نهادهای مالی و پولی و تجاری بین المللی بیفزایند. البته 
اگرچه رشد بسیار باالی دهه ۲000 در این کشورها تدریجاً رو به کاهش نهاد و در اواخر دهه ۲010 
حدود نصف شد، اما این کشورها همچنان توانستند توان باال و کارآمدی اقتصاد خود را حفظ کنند. 
بااین حال، اعضای بریکس هنوز از بسیاری جهات به ویژه از نظر تولید ناخالص سرانه فاصله زیادی با 
کشورهای توسعه یافته دارند. البته از این نظر کشورهای عربی نفت خیز خلیج فارس و نیز 4 اقتصاد 

نوظهور خاور دور )سنگاپور، تایوان، کره جنوبی و هنگ کنگ( در وضعیت بسیار بهتری قرار دارند.
سهم کشورهای عضو بریکس از تجارت جهانی اگرچه در فاصله بین ۲001 تا ۲01۵ از حدود 
7,۳۳ درصد به 17,۲۵ درصد افزایش یافت که رشد قابل توجهی بود، اما طی سال های اخیر سرعت 
رشد آن نیز بسیار کند شده است. البته از این مقدار حدود 1۲ درصد آن متعلق به چین است و سهم 
4 کشور دیگر از حدود ۵ درصد تجاوز نمی کند. نقطه ضعف بریکس میزان نسبتاً کم تجارت بین 
اعضای آن است. حجم تجارت بین این کشورها در ۲01۵ حدود 1۲ درصد از کل تجارت خارجی 

آن ها بوده است که در این مورد نیز بخش عمده به چین تعلق داشته است.
تمرکز بریکس تاکنون عمدتاً بر بهبود شــرایط اقتصادی جهانــی و اصالح نهادهای پولی و 
مالی و اقتصادی بین المللی بوده است. اعضای بریکس همچنین راه های افزایش نقش کشورهای 
درحال توسعه در امور بین المللی و نیز گسترش همکاری ها بین اعضای بریکس را در مرکز توجه 
دارند. به پیشــنهاد هند بانک توسعه نو NDB توسط اعضای بریکس در نشست سران در ۲014 
ایجاد شد و موافقت نامه ای به عنوان مبنای حقوقی این بانک به امضای سران رسید. توافق شد که 
ســرمایه این بانک ۵0 میلیارد دالر باشــد و هریک از اعضا 10 میلیارد دالر آن را تأمین کنند و 
این سرمایه طی چند سال به 100 میلیارد دالر افزایش یابد. هدف اعالم شده این بانک کمک به 
برنامه های توسعه پایدار در سطح ملی از طریق تأمین مالی پروژه های قابل قبول به لحاظ اجتماعی 
و اقتصادی و زیســت محیطی اســت. مقر این بانک در شانگهای است و عالوه بر اعضای بریکس 
چهار کشــور مصر، امارات، بنگالدش و اروگوئه نیز به این بانک پیوسته و اقدام به خرید سهام آن 

)به استثنای مصر( کرده اند.
در حوزه مالی، بریکس نهاد دیگری موسوم به »ترتیبات ذخیره احتمالی« )CRA( ایجاد کرده که 
هدف آن حمایت از اعضا در برابر نوسانات ارزی جهانی، ازجمله حمایت از ارزهای ملی اعضا در برابر 
فشارهای پولی و مالی بین المللی است. این تدبیر ازآن جهت در دستور کار قرار دارد که اقتصادهای 
نوظهور که آزادسازی اقتصادی سریعی را تجربه می کنند، گاه از نقطه نظر داده های اقتصاد کالن در 
وضعیتی مخاطره آمیز قرار می گیرند. این ترتیبات به عنوان رقیبی برای صندوق بین المللی پول در 
نظر گرفته شده و امید است که همراه با بانک توسعه نو ابزاری در خدمت بسط همکاری جنوب- 

جنوب باشد. در سال ۲014 پیمانی برای این منظور به امضای اعضای بریکس رسید
یکی دیگر از اهداف بریکس از ۲01۲ ایجاد یک کابل مخابراتی زیردریایی بین اعضای بریکس 
بوده اســت. اعضا امیدوارند که از این طریق مانع شنود پیام ها بین اعضای بریکس توسط آژانس 

چرا باید خواند:
اگر به مسائل بین الملل 

و تحوالت اقتصاد 
جهانی عالقه مند 

هستید، خواندن این 
مقاله به شما توصیه 

می شود.

بریکس و مسئله عضویت ایران
موانع در مسیر کدام است؟

ـه
ـان

ـه
ب

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

کورشاحمدی
تحلیل گر مسائل بین الملل
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امنیت ملی آمریکا شــوند. در سال ۲019 وزرای مخابرات بریکس یادداشتی مبنی بر اعالم قصد 
خود )letter of intent( در مورد همکاری در حوزه فناوری های اطالعاتی و مخابراتی امضا کردند. 
بریکس همچنین مشغول کار در مورد ایجاد یک نظام پرداختی است که می تواند در صورت تکمیل 
به عنوان جایگزینی برای سیستم سوئیفت عمل کند و امکان دهد تا در صورت از دسترس خارج 
شدن سوئیفت اعضای بریکس بتوانند در معامالت بین خود از ترتیبات پرداختی جدید استفاده 

کنند.

موانع بر سر راه بریکس  
تالش های بریکس به شرح فوق تاکنون نتایج قطعِی چندانی نداشته است. هدف تلویحی بریکس 
این بوده که بدیلی برای سیســتم اقتصادی موجود که آمریکا در رأس آن قرار دارد، ارائه کند. اما 
تالش بریکس در این زمینه به جای اینکه بالنده و روبه جلو باشد، عمدتاً دچار افول بوده است. یکی 
از دالیل آن روند کاهشی رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها از اواسط دهه ۲010 به بعد بوده 
است. مشکالت ژئوپلیتیک و تعارضات در درون بریکس را می توان از دیگر موانع بر سر راه بریکس به 
شمار آورد. نشست ساالنه مجمع بریکس در ۲۳ ژوئن ۲0۲۲ در شرایطی برگزار شد که ژئوپلیتیک 
جهانی تحت تأثیر حمله روسیه به اوکراین دستخوش تحول عمده ای شده بود. قابل توجه است که 
این نشست نیز مانند دو نشست ساالنه ۲0۲0 و ۲0۲1 به صورت مجازی برگزاری شد. این در حالی 
بود که با خاتمه تقریبی پاندمی کرونا، دیگر مجامع بین المللی روال برگزاری حضوری نشست های 
خود را از سر گرفته اند. نشست مجازی بریکس به ویژه با توجه به برگزاری حضوری نشست مجمع 
گفت وگوی امنیتی موسوم به کواد )Quad( در ماه می در ژاپن با شرکت آمریکا، ژاپن، استرالیا و 

هند که با هدف مقابله با نفوذ اقتصادی و نظامی چین به وجود آمده، جلب توجه کرد.
یکی از مشــکالت اعضای بریکس این است که ضمن اینکه هریک از آن ها بزرگ ترین اقتصاد 
در منطقه خود اســت، روند توسعه آن ها با هم سازگار نیســت و وجوه اشتراک بین آن ها اندک 
است. هریک از این کشورها رشد اقتصادی خود را به طریقی متفاوت تأمین می کنند. به عنوان مثال 
درحالی که چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی واردکننده انرژی هســتند، روسیه تولیدکننده و 
صادرکننده انرژی اســت. لذا اعضای بریکس مشکل می توانند همراه با هم رشد کنند. همچنین 
اعضای بریکس به لحاظ منافع سیاسی و استراتژیک همسو نیستند و به دشواری ممکن است بتوانند 
سیاست خارجی همسویی داشته باشند. روسیه عمدتاً بر انرژی و تولید و صدور سالح متکی است 
و نظام سیاسی خاص خود را دارد به نحوی که گفته می شود که ۲0 درصد اقتصاد آن تحت کنترل 
اولیگارش ها قرار دارد. مثال دیگر رقابت های ژئوپلیتیک هند و چین است. تا آنجا که هند اکنون 
عضو کواد است که اساساً برای کنترل آنچه جاه طلبی های اقتصادی و ژئوپلیتیک چین در منطقه 

خوانده می شود، به وجود آمده است.
همچنین اگرچه اقتصاد همیشه در مرکز توجه بریکس بوده، اما حمله روسیه به اوکراین مهم تر 
از آن است که بریکس بتواند آن را نادیده بگیرد. اعضای بریکس علناً روسیه را به خاطر حمله به 
اوکراین نقد یا محکوم نکرده اند، اما خواســتار مذاکره برای خاتمه جنگ شده اند. به عالوه عواقب 
اقتصادی ناشــی از جنگ اوکراین مانند تورم جهانی، نرخ انــرژی، کمبود غالت و بالتکلیفی در 
بسیاری امور نمی توانند نادیده گرفته شوند. بااین حال، روسیه انتظار دارد که در مقابله با تحریم غرب 
موردحمایت اعضای بریکس قرار گیرد. اگرچه اعضای بریکس متناسب با منافع اقتصادی و سیاسی 
خود کم وبیش چنین کرده و ازجمله هند و آفریقای جنوبی و چین به قطعنامه سازمان ملل برای 
محکومیت تجاوز نظامی روسیه به اکراین رأی ممتنع دادند، اما برزیل به آن قطعنامه رأی مثبت داد. 
در قطعنامه مجمع عمومی برای اخراج روسیه از شورای حقوق بشر درحالی که چین رأی منفی داد، 
برزیل و هند و آفریقای جنوبی به آن رأی ممتنع دادند. این در حالی بود که روسیه برای جلوگیری 
از رسیدن آرای مثبت به دوسوم آرای منفی خواستار رأی منفی دوستان خود شده و به آن ها علیه 

دادن رأی ممتنع هشدار داده بود.
بعضی اعضای بریکس، به ویژه هند، نمی خواهند به عنوان عضو یک بلوک ضد غربی به نظر آیند. 
هند که مدعی نوعی »خودمختاری استراتژیک« است، از این نظر رویه روشن تری دارد. این کشور 
تاکنون مانعی در برابر انتقاد از غرب در بیانیه های بریکس بوده اســت؛ ازجمله در بیانیه ۲۳ ژوئن 
گذشــته که نه تنها حاوی انتقادی از غرب نبود، بلکه اختالف نظر اعضای بریکس در مورد بحران 
اوکراین را به نمایش گذاشت؛ چراکه در آن صرفاً گفته شده که »ما مواضع ملی مان را که در مجامع 
مربوطه مطرح شد، یادآوری و از مذاکره بین روسیه و اوکراین حمایت می کنیم.« نخست وزیر هند 

همچنین بعد از جلسه بریکس در نشست گروه 7 در آلمان شرکت کرد که نشانگر توجه هند به 
ایجاد توازن بود. درحالی که روسیه و چین از کواد به عنوان »ناتوی آسیایی« انتقاد می کنند، هند 
عضو آن شده است. همچنین هند که همواره درگیر جنگ و رقابت ژئوپلیتیک با چین بوده است، از 

نقش غالب چین در بریکس خشنود نیست.

عضویت ایران در بریکس  
تاکنون آفریقای جنوبی تنها کشوری است که به اعضای اولیه مجمع بریکس افزوده شده است. 
این کشور اگرچه بزرگ ترین اقتصاد آفریقا محسوب می شود و چین طرف اصلی تجارت خارجی اش 
اســت، اما از نظر حجم اقتصاد )حدود ۳7۵ میلیارد دالر در ۲010( و رشد تولید ناخالص داخلی 
)حدود ۳ درصد در ۲010( از دیگر اعضای بریکس بســیار عقب تر بوده اســت. در آن سال چین 
به عنوان رئیس دوره ای بریکس از آفریقای جنوبی برای عضویت در بریکس و نیز حضور در نشست 

سران بریکس در آوریل ۲011 دعوت کرد.
طی چند سال گذشته نزدیکی بیشتر چین و روسیه به هم از یک  سو و افزایش تعارضات بین 
آن ها با آمریکا از سوی دیگر موجب شده تا چین و روسیه اهمیت بیشتری برای تقویت بریکس 
به عنوان وزنه ای که ممکن است به آن ها در تقابل با غرب و نهادهای بین المللی تحت کنترل آمریکا 
کمک کند، قائل شــده اند. ظاهراً به این دلیل، آن ها نسبت به پذیرش اعضای جدید عالقه نشان 
داده اند. در این چارچوب، مدتی اســت که صحبت از پیوستن ایران به مجمع بریکس است. اخیراً 
اعالم شده است که ایران در ۲8 ژوئن درخواست عضویت خود در بریکس را ارائه کرده است. همزمان 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز از درخواست آرژانتین برای عضویت در بریکس خبر داد. اگرچه 
رئیس جمهور آرژانتین قبالً از عالقه مندی کشورش برای عضویت در بریکس خبر داده بود، اما یک 
مقام آرژانتینی بعد از سخنان سخنگوی روس، به رویترز گفت که آرژانتین هنوز اقدامی عملی در 
این رابطه انجام نداده است. اینکه سرنوشت درخواست عضویت ایران در بریکس چه خواهد شد، 
بستگی به سیاست بین اعضای بریکس دارد. محتمل است هند تمایلی به عضویت ایران در بریکس 
نداشته باشد. بلومبرگ اخیراً طی گزارشی مدعی شده است که هند با خواست چین و روسیه برای 
افزایش اعضای بریکس به نحوی که بر نفوذ چین افزوده شود، مخالف است. یکی از دیگر مسائلی که 
ممکن است در جریان تصمیم گیری راجع به عضویت ایران پیش آید، اکراه برخی اعضا نسبت به 
افزایش جنبه ضدآمریکایی بریکس با عضویت ایران است. در جریان درخواست عضویت ایران در 

سازمان همکاری شانگهای نیز شاهد چنین مشکلی بودیم.
همچنین الزم به ذکر است که ارزش نهادهایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای قبل 
از اینکه به لحاظ محتوایی و نتایج عملی آن باشد، به خاطر امکاناتی است برای حضور کشور عضو 
در نشست های مهم بین المللی و فرصتی که از طریق آن برای تماس در سطوح باال ایجاد می کند. 
کشورها همچنین از طریق عضویت در این نهادها این امکان را پیدا می کنند که به ابزارهای بیشتری 
برای ایجاد توازن در سیاســت خارجی خود دست یابند؛ همان طور که هند اکنون دقیقاً مشغول 

چنین کاری است.

یکس و سازمان همکاری شانگهای قبل از اینکه به لحاظ محتوایی و نتایج عملی آن  ارزش نهادهایی مانند بر
یق  باشد، به خاطر امکاناتی است برای حضور کشور عضو در نشست های مهم بین المللی و فرصتی که از طر
آن برای تماس در سطوح باال ایجاد می کند.

نکته هایی که باید بدانید

در حوزه مالی، بریکس نهاد دیگری موسوم به »ترتیبات ذخیره 	]
احتمالی« )CRA( ایجاد کرده که هدف آن حمایت از اعضا در برابر نوسانات 
ارزی جهانی، ازجمله حمایت از ارزهای ملی اعضا در برابر فشارهای پولی و 

مالی بین المللی است. 
چین 14.7، هند 2.62، روسیه 1.48، برزیل 1.44 تریلیون و آفریقای 	]

جنوبی تنها حدود 375 میلیارد دالر از کل تولید ناخالص داخلی اعضای 
بریکس را در اختیار دارد. تولید ناخالص آمریکا و اروپا در همان سال به 

ترتیب حدود 21 و 18 تریلیون دالر بوده است.
اعضای بریکس مایل اند نشان دهند که بریکس به عنوان یک نهاد مالی و 	]

پولی می تواند گزینه قابل اتکایی در مقایسه با نهادهای تحت کنترل غرب 
مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول باشد.
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چو در دام لغزنده افتاد مور 
 رهاننده را چاره باید نه زور*

محمود احمدی نژاد، با تهییج افکار عمومی با شعار »انرژی هسته ای 
حق مســلم ماست«، و با به صف کشــاندن جوانان بومی و غیربومی 
به صورت ســپر انسانی پیرامون نیروگاه اتمی بوشهر، منظور از انرژی 
هسته ای را به نیروگاه برق معطوف می کرد، با نفی هولوکاست و تأکید 
بر هدف نابودی اسرائیل درواقع میان آن انرژی و این نابودسازی پلی 
می زد که به بمب منتهی می شــد! و با نادیده گرفتن شش قطعنامه 
شورای امنیت، درواقع »هشیار در میان مستان نشسته« و تحریمی 
بین المللی را به ایران تحمیل می کرد که منجر به پذیرش مجازاتی 
نظارتی شــد که کشور بتواند به بهره مندی از آن »چاره« آبرومندانه 
از آن »دام لغزنده« برهد. کشــور رهیده بــود، اما بازوی اقتدار، ذهن 
چاره جویان محافظه کار ســازش طلب را به چالش گرفت و با نمایش 
قدرت موشــکی و هدف گیری اســتراتژیک، چاره متجاوزان زورگو 
به منافع و حقوق فلســطینیان را متقابالً در کاربرد زور دانست. این 
زورآزمایی سرانجام به ریاست جمهوری دونالد ترامپ زورمدار و زورمند 
رسید که چاره همه چیز را در زورورزی می دید. البته سیاست مجاری 
دیگری برای حل دشوارترین مشکالت از طریق مذاکره دارد. اما ترامپ 
میز مذاکــره 1+۵ را ترک کــرد، و زورش را روی تحریم فلج کننده 
جمهوری اسالمی ایران متمرکز کرد. اما تحریم ملت ایران که با وسعت 
کشــور و منابعش، دامنه مرزها و دور زدن ها، خردکننده اگر هست، 
نابودکننده نیست. چه خوش گفت فصیح الزمان شیرازی: »سر ُخِمّ 

می سالمت، شکند اگر سبویی!«
اکنون آن لطمات منجر به مشکالت معیشت روزانه مردم، بیکاری و 
تورم و باال رفتن میزان فقر و جرم و مفاسد دیگر هم شده است. برخی 
چاره را در بازگشت ایران و آمریکا به برجام می دانند. جمهوری اسالمی 
می گوید این مــا نبودیم که برجام را ترک کردیم! آمریکا ترک کرد، 
خودش هم برگردد! و می گوید توپ را به زمین آمریکا انداخته. آمریکا 
می گوید، ما که تحریم نیستیم! شما اگر می خواهید از تحریم خارج 
شــوید گام های برچیدن پایش ها را برگردانید و به تعهدات برجامی 
بازگردید! و توپ را به زمین ایران بازمی گرداند. جمهوری اســالمی 
می گوید که در برجام بودیم و تعهداتمان را هم انجام می دادیم، شما 
تعهداتتــان را انجام ندادید و بانک هــا و بازرگانی ما را تحریم کردید 
و توپ را برمی گرداند به زمین آمریکا! آمریکا می گوید شــما موشک 
زدید و برجام را منهدم کردید. دســت  بردارید و برگردید به برجام، 
و توپ را برمی گرداند به زمین جمهوری اسالمی! جمهوری اسالمی 
می گوید، موشک به شــما ربطی ندارد. برجام درباره اتم بود، درباره 

موشــک که نبود! و ضمناً بدانید موشک خط قرمز ماست. و توپ را 
برمی گرداند به زمین آمریکا. آمریکا می گوید، شما در منطقه خواهان 
نابودی هستید. جلوی اتم را گرفتیم که نابود نکنید و گفتید حاال با 
موشک!! ما هم تحریم کردیم و رفتیم بیرون! حاال هم این شما هستید 
که مسئله دارید، اگر می خواهید تحریم را برداریم، با ما راه بیایید. با 
زور که نمی شــود. و توپ را برمی گرداند به زمین جمهوری اسالمی 
ایران! جمهوری اسالمی می گوید، شما آن بار به تعهدات خود عمل 
نکردید ممکن است این بار هم عمل نکنید و تضمین بدهید، ما هم 
خود دانیم و موشــک و منطقه، در آن باب هم که خط قرمز اســت 
دخالت نکنید. و توپ را برمی گرداند به زمین آمریکا! آمریکا هم دیده 
با تحریم ها مردم نیمه جان شدند ولی نمردند، و ضمناً نفت ایران هم 
برایشان مهم است و اندکی هم واداده اند و فروش نفت ایران از البه الی 
دور  زدن ها افزایش هم یافته اســت، و آن ها مایل هم نیستند همه 
تخم مرغ ها را در ســبد اعراب بگذارند، ظاهراً بدشان نمی آید ایران به 
تعهدات برجامی بازگردد و محدودیت ها و پایش های آژانس را اعمال 
کند، در عوض بانک و نفت و صادرات و واردات آزاد شود، و آمریکا با 
منطقه و خط قرمز هم کاری نداشــته باشد. و توپ را می اندازد توی 
زمین آمریکا!  ملت هم هاج و واج منتظر نشســته و توپ را می بیند 
از این طرف به آن طرف و از آن طرف به این طرف ردوبدل می شــود، و 
حالش را می گیرد. بیکاری و تورم و گرانی و فقر روزافزون و مشکالت 
به جای خود باقی اســت. اما آمریکا کــه این روزها در منطقه حضور 
بیشتری دارد و یارگیری می کند، احتماالً بدش نمی آید امتیازی بدهد 
و نفت از ایران هم به اروپای گرفتار در تحریم نفتی با جنگ اوکراین 
برسد، و اعتباری هم برای صادراتش به ایران پیدا کند، و جواب منطقه 
را هم به »منطقه« واگذار کند! به عبارت دیگر مگر هم اکنون در منطقه 
آن جنگ نیابتی کذایی ادامه ندارد، مگر این ها نمی زنند و آن ها هم! 
شاید این هم یک  راه حل باشد: یعنی ما می خریم، شما هم بخرید. ما 
می فروشیم، شما هم بفروشید. ما حواله می کنیم، شما هم حواله کنید. 
و ما می زنیم، شما هم بزنید، دیگر دعوا چرا! خط قرمز هم کار خودش 
را بکند، اگر الزم شد کمکش می کنیم! از توسل به غافلگیری و جنگ 
پرخطر و ویرانی و کشتار و نابودی شهرها و کشورها، و سیل میلیون ها 
پناهنده گرسنه در همسایگی و در منطقه یعنی راه حل احمقانه نهایی 

که بهتر است! 
* شعر نظامی گنجوی است. گویند حشره ای دامی به شکل قیف از رمل نرم و لغزنده درست 
می کند و خودش در ته قیف پنهان می شود و به انتظار می نشیند، تا مگر موری در آن دام 
افتد. مور که می خواهد از دام برهد، تالش می کند و می لغزد، هرچه بیشتر می کوشد بیشتر 
می لغزد. رهاننده هم نباید زور اضافی بزند، باید خس و خاشاکی را به نرمی کنار مور قرار دهد 
تا از آن طاس لغزنده نجات یابد. 

چرا باید خواند:
اگر به مسائل مربوط 
به سیاست خارجی 

عالقه دارید، خواندن 
این مقاله به شما 
توصیه می شود.

آیا برجام آینده ای دارد؟
رفت و برگشت برجام
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نگاه ایران به مسائل جهانی چگونه نگاهی است و چگونه باید مسائل اقتصادی را از دریچه این نگاه پیگیری کرد؟ 
این مقاله را بخوانید.

فریدونمجلسی
دیپلمات سابق و تحلیل گر 

مسائل بین الملل
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کشتی رانی با تحریم ها چطور دست و پنجه نرم کرد؟

بادبان ها را بکشید
صنعت کشتی رانی اگرچه در اذهان عمومی یک صنعت کامالً دولتی است و بخش عمده ای از حمل و نقل و تجارت دریایی ایران را در خود جای داده است، اما 
طی سنوات گذشته، بخش خصوصی هم در آن فعال شده و توانسته فضایی رقابتی را پیش روی فعاالن اقتصادی قرار دهد. هرچند هنوز هم اعتماد به ناوگان 
دولتی بیشتر از بخش خصوصی است، اما هستند شرکت هایی که توانسته اند اقبال بازار را به دنبال فعالیت خود داشته باشند و در این عرصه حرفی برای گفتن 
داشته باشند. حاال داستان هرچه که باشد، حمل و نقل دریایی به عنوان یکی از ابزارهای مطمئن در عرصه تجارت خارجی قابلیت ها و پتانسیل های باالیی برای 
دو کفه ترازوی تجارت خارجی کشور یعنی واردات و صادرات دارد و نه تنها ظرف سنوات گذشته، حمل کاالهای مورد نیاز کشور از کاالهای اساسی و مواد اولیه 
گرفته تا ماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید را به خوبی انجام داده، بلکه با حمل بار صادراتی کشور در احجام غیرقابل قیاس با حمل و نقل هوایی، جاده ای و 
حتی ریلی، در ارزآوری آن هم در شرایطی که اجازه فروش نفت به دلیل تحریم ها به ایران داده نشد، نقش آفرینی کرد. از این جهت بود که ایاالت متحده آمریکا 
با درک دقیق از میزان اثرگذاری و نقشی که ناوگان کشتی رانی ایران در زنده نگاه داشتن اقتصاد این کشور تحریمی دارد، به تحریم بخش های مختلف و حتی 
جزئی از صنعت کشتی رانی ایران پرداخت و عالوه بر مدیران و افراد اثرگذار و موثر در این حوزه، کشتی های ایرانی و در یک مرحله باالتر کانتینرهای حامل 

بار و کاالهای ایرانی به مقصد بازارهای بین المللی یا بارهای وارداتی به مقصد ایران برای تامین مایحتاج را هم در فهرست تحریم های بلندباالی خود قرار داد. 
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ایستاده در میان تحریم ها
تاب آوری کشتی رانی در شدیدترین تحریم ها

محبوبهفکوری
دبیر بخش روایت

تحریم همچنان در ایران عامل مهمی در بسیاری از محاسبات اقتصادی 
به حساب می آید و اثرات آن هنوز رنگ نباخته است. بخش های مختلف 
صنعتی و معدنی و حتی ســایر بخش های اقتصادی ایــران از دولتی و 
خصوصی متاثر از محدودیت هایی هستند که تحریم کنندگان به خاطر 
تنبیه ایران در مقابل رویدادهایی که در پروژه های هسته ای رقم می خورد، 
در نظر می گیرند و حداقل تا پایان تیرماه امســال هم خبری از لغو آنها 
نیست. حاال مروری بر برخی از بخش هایی که بیشترین تحریم ها را به خود 
دیده اند نشــان می دهد که گویا هرچه صیقل به سنگ می خورد، الماس 
درون آن بیشتر نمایان می شود، هرچند سختی خاص این کار را هم نباید 
فراموش کرد و هزینه هایی را که در این فضای غبارآلود به اقتصاد و فعاالن 

آن تحمیل می  شود نباید نادیده انگاشت. 
رمزخوانی از آنچــه تحریم کنندگان علیه بخش های مختلف اقتصاد 
ایران اعمال کرده اند به خوبی نشان می دهد شدیدترین تحریم ها علیه آن 
بخش هایی از اقتصاد ایران اتخاذ شده که بیشترین اثرگذاری بر اقتصاد را 
دارند و ضربه زدن به آن می تواند تاب آوری اقتصاد ایران را کاهش دهد و 
تحریم کنندگان را پشت میز مذاکره، با شانس بیشتری مواجه سازد، اما 

این چنین نشد. 
حداقل در برخــی از بخش های حائز اهمیتــی که تحریم کنندگان 
قصد داشــتند از ناحیه آن، ایران را فلج کنند این تیر به ســنگ خورده 
و تحریم کنندگان به هدف اصلی خود نرســیده اند، هرچند که باال رفتن 
هزینه های ناشــی از دور زدن تحریم ها و مدیریت آن نیز در برخی موارد، 

طاقت بخش غیردولتی و فعاالن اقتصادی را طاق کرده است. 
ناوگان کشــتی رانی ایران نیز یکی از بخش هایی است که شدیدترین 
تحریم ها را از سوی ایاالت متحده آمریکا و متحدانش به خود دیده است و 
سناریست های تحریم نیز تالش کرده اند تا بلکه با هدف قرار دادن کشتی ها، 
کانتینرها و مدیران ارشد و سیاســت گذاران و تصمیم گیران آن و اضافه 

کردن نام آنها به فهرست تحریم های ظالمانه آمریکا، کم کم شریان های 
تجاری ایران را مســدود کنند و تامین کاالها و نیازهای اساسی مردم را 
به تعویق اندازند و کم کم غیرممکن سازند تا از طریق ایجاد نارضایتی های 
عمومی و ناآرامی هایی که در سطح جامعه رخ می دهد به هدف خود برسند 

و ایران را به پای میز مذاکره برد- باخت بکشانند، اما این طور نشد. 
مروری بــر تاثیر تحریم ها بر صنعت کشــتی رانی در ایران به خوبی 
نشان می دهد که اگرچه ایران برای حمل بار خود به مقاصد صادراتی اش 
در سراســر دنیا، اقدام به ایجاد تغییراتی در بارنامه، تغییر پرچم یا حتی 
به کارگیری برخی راهکارهای تخصصی و محرمانه می کند، اما به هر حال 
توانســته رشد بی سابقه حمل بار را در ســال 1400 رقم زند و نسبت به 
ناکارآمدی تحریم ها در این بخش، یک بار دیگر برای دولت تحریم گر خط 

و نشان بکشد. 
از ســوی دیگر تجارت 100 میلیارد دالری که ایران در سال 1400 و 
در سایه ماندگاری تحریم ها رقم زد، نشانگر آن است که توانسته به خوبی 
ایــن اوضاع را مدیریت کند و البته یک نتیجه دیگر هم به دســت دهد 
که تحریم های بین المللی علیه اقتصاد ایران بر صنعت کشتی رانی کم اثر 
بوده است چراکه بخش عمده ای از بار جابه جاشده بین بنادر ایران با سایر 
کشــورهای دنیا از طریق حمل بار دریایی صورت گرفته است و ناوگان 
کشتی رانی جمهوری اســالمی ایران توانسته در این میان سهم بسزایی 
داشته باشد، هرچند که هزینه های بیشتری به فعاالن اقتصادی تحمیل 

شده و در عین حال، هزینه ها را نسبت به قبل افزایش داده است. 
مروری بر آنچه تحریم ها بر اقتصاد ایران تحمیل کرده نشان می دهد 
که از اول ژوئیه ســال ۲01۳ میــالدی به موجب تحریم های علیه ایران 
همه خطوط بین المللی حمل کانتینر از ورود به بنادر ایران منع شدند که 
در نتیجه این تحریم، بازار حمل کانتینر در ایران به طور قابل توجهی به 
دست ناوگان داخلی فعال در حوزه کشتی رانی افتاده است، اما در سال 9۲ 
و با برداشته شدن تحریم های بین المللی علیه ایران و به سرانجام رسیدن 
برجام، مجدد خطوط کشــتی رانی بزرگ دنیا به ایران برگشتند، اما این 

موضوع هم چند سالی بیشتر به طول نینجامید.
در ادامه یکی از بندهای بازگشــتی تحریم در 1۳ آبان 1۳97 موضوع 
تحریم فعالیت بندرگاهی، کشــتی رانی و صنایع کشتی ســازی ایران از 
جمله خطوط کشتی رانی جمهوری اسالمی ایران و کشتی رانی جنوب و 
شرکت های وابســته بوده است که هم تحریم مدیران عامل شرکت های 
کشــتی رانی را در بر می گیرد و هم فضای تحریم کشــتی ها با آی ام او 
نامبرهایی که دارند و در نهایت، به تحریم کانتینرهای ایرانی سوار بر این 

کشتی ها رسیده و تا این حد به جزئیات پرداخته شده است. 
در واقع، تحریم هایی که قرار بود در خصوص صنعت کشــتی رانی و 
ناوگان ملی کشــتی رانی جمهوری اسالمی ایران برگردد و کشور آمریکا 
آن ها را اعمال کند، اگرچه از جنس تحریم های قبلی بود و فعاالن عرصه 
حمل و نقل بار دریایی و شرکت های کشتی رانی ایرانی، شناخت کافی از 
نحوه اعمال و برخورد حامیان این تحریم داشتند، اما به هر حال مشکالتی 
نیز در این حوزه ایجاد شد که به مرور با تدبیر برداشته شد. بررسی ها در 

تحریم ها علیه 
صنعت کشتی رانی 

ایران، اگرچه با 
روش های متنوعی 
از سوی ناوگان ملی 
کشتی رانی مدیریت 

شده، اما به هر 
حال هزینه های 
بیشتری را به 

فعاالن اقتصادی 
به لحاظ ارزشی و 

زمانی تحمیل کرده 
است

صنعت کشــتی رانی ایران تحریم است، آن هم نه تنها از یک بعد، بلکه از  
ابعاد گوناگون، اما روی پای خود ایستاده تا بلکه بار اصلی تامین نیاز کاالهای 
اساســی و مواد اولیه و تجهیزات تولید را به دوش کشد و از سوی دیگر، 
سهمی عمده در ارزآوری برای کشور با حمل بار صادراتی به مقاصد دور 
داشته باشد، حتی در دوره ای که فروش نفت ایران هم تحریم شده بود، باز هم حمل محموله های نفتی به 
روش های مختلف به مقاصد گوناگون دنیا صورت گرفت تا تاب آوری این صنعت را به رخ کشد و به دنیا این 
پیام مخابره شود که کشتی رانی در ایران زیر بار تحریم تاب آور است. هرچند نباید این نکته را هم از ذهن 
دور داشت که هزینه باالتر و ریسک بیشتری هم به صاحبان کاال در سایه تحریم ها منتقل شد و قیمت حمل 
بار در ایران به شدت باال رفت، اگرچه در دنیا نیز حمل دریایی بار به دلیل شرایطی که کل دنیا را درگیر کرده 
بود، گران تر از گذشته شده بود و تورم بیشتری را نسبت به قبل به صاحبان کاال و متقاضیان حمل بار دریایی 
در تمامی کشورهای دنیا تحمیل می کرد، اما در ایران عامل تحریم هم به هزینه های نرمال دنیا اضافه شد، اما 
باز هم علی رغم همه محدودیت ها، حمل و نقل دریایی کاالها در ایران، بخش عمده ای از سهم انواع روش های 
حمل بار را به خود اختصاص می دهد و با خروج بسیاری از خطوط کشتی رانی دنیا به دلیل تحریم ها از ایران 

نیز، باز هم تمایل بسیار باالیی برای حمل بار از طریق ناوگان تحریمی کشتی رانی وجود دارد.   
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یم ها رقم زد، نشانگر آن است که توانسته به  تجارت 100 میلیارد دالری که ایران در سال 1400 و در سایه ماندگاری تحر
یم های بین المللی بر علیه اقتصاد ایران بر صنعت کشتی رانی کم اثر بوده، چراکه  یت کند و تحر خوبی این اوضاع را مدیر
یایی صورت گرفته است. یق حمل بار در بخش عمده ای از بار جابه جاشده بین بنادر ایران با سایر کشورهای دنیا از طر

این میان نشــانگر آن است که صنعت کشتی رانی در ایران به دو صورت 
قابل تحریم است که روش اول، هدف قرار دادن خود شرکت کشتی رانی 
با محدود کردن حوزه فعالیت این شــرکت اســت که در واقع، برای فلج 
کردن یک شرکت کشتی رانی به صورت مستقیم، قطع نیازهای محرک و 
قطع نرم افزارهای ترددی و مدیریتی شرکت لحاظ می شود که با توجه به 
توانمندی نیروی انسانی به راحتی از آن عبور شد، اما کارشناسان بر این 
باورند که یک کشتی جهت حرکت و انجام فعالیت حمل و نقل بین المللی 
دریایی نیاز به گواهی نامه های بین المللی دارد که این گواهی نامه ها توسط 
موسسات رده بندی معتبر دنیا پس از بازرسی کشتی باید صادر شود که 
در واقع، شروع ساخت یا عمرکشتی با ناظران این موسسات شروع می شود 
و پس از صدور اولین گواهی نامه ها هرســاله و به صورت دوره ای باید پس 
از بازرســی کشتی تمدید شوند و کشتی بدون داشتن گواهی نامه معتبر 
اجازه تردد در آب های بین المللی و ورود و خروج به بنادر کشورها را ندارد.
بررسی ها نشان می دهند که تعداد این موسسات بیش از ۵0 موسسه در 
سراسر دنیا است، ولی 1۳ موسسه جزو برترین ها و عضو انجمن بین المللی 
موسســات رده بندی هستند که اکثرا در اروپا و آمریکا فعال هستند و با 
فشار بر این موسسات و مورد تحریم قرار دادن کشتی رانی، عمالً حرکت 
کشتی های این شرکت با مشکل جدی مواجه می شد که به هر حال ایران 
هم برای این موضوع چاره اندیشی کرده و با روش هایی که در دوره تحریم 
به کار بســته است، این مشکل را حل و فصل کرده و اکنون بنا به گفته 
مدیرعامل کشتی رانی جمهوری اسالمی ایران، کشتی های ایرانی به اقصی 
نقاط دنیا در حال تردد هستند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد و حتی 
یک بندر هم از تردد کشتی های ایرانی جلوگیری نمی کند. البته این کار 
هم هزینه های خاص خود را به ناوگان و فعاالن اقتصادی تحمیل می کند، 

اما حداقل جلو غیرممکن بودن کار را می گیرد. 
نکته حائز اهمیت دوم، بیمه کشتی های ایرانی در دوران تحریم بوده 
است، چراکه کشتی ها طبق قوانین بین الملل که بعضی از آن ها در ظاهر 
اجباری نیستند، ولی در عمل اجبار کامل ایجاد می کنند، باید دارای بیمه 
مسئولیت که همان بیمه کلوپ )P&I( است و بیمه بدنه باشند که بتوانند 

با اطمینان مجوز ورود و خروج به بنادر دنیا را داشته باشند. 
در واقع، بیمه مســئولیت، مسئولیت مالک کشتی و آلودگی محیط 
زیســت و اقالمی دیگر را بیمه کرده و بیمه های بدنه خود کشــتی را با 
شــرایطی خاص در مقابل حوادث احتمالی بیمه می کنند، اما متاسفانه 
بیمه گران مقتدر دنیا در هر دو مورد بیشتر در آمریکا و اروپا به خصوص 
در انگلیس مستقر هستند و بنابراین از بیمه کردن کشتی های ایرانی در 
دوران تحریم سر باز زدند که بر این اساس باز هم ناوگان کشتی رانی ایران 
به راهکارهایی متوسل شد که بتواند این مشکل را حل و فصل کند. بنابراین 
هم اکنون این کار بدون مشکل در حال انجام است، چراکه اگر کشتی ها این 
بیمه ها را نداشته باشند عمالً به هیچ بندری در دنیا نمی توانند ورود کنند. 
نحوه دوم تحریم ها، روش غیرمستقیم است که به عوامل اقتصادی و انرژی 
نفتی بستگی دارد، به این معنا که تامین سوخت کشتی در اقصی نقاط 
جهان امری مهم است که اگر دستخوش تحریم شود، حرکت کشتی ها 
را با مشــکل روبه رو خواهد کرد، بنابراین به نظر می رسید که تحریم های 
اقتصادی تاثیر غیرمستقیم بر روند فعالیت کشتی رانی از این منظر داشته 
باشــند که برای این کار هم چاره اندیشی الزم صورت گرفت و هم اکنون 
100 درصد سوخت مورد نیاز ناوگان کشتی رانی جمهوری اسالمی ایران 
از سوخت داخلی تامین می شود که در بندرعباس و سایت سلخ در قشم 
تولید می شود، و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. حال آنکه اگر چنین 
تدابیری از سوی ایران وجود نداشت به طور قطع، صادرات و واردات کشور 

به نحوی به مشــکل برخورد می کرد که تاثیر بسیاری بر فعالیت حمل و 
نقل دریایی یعنی همان کشــتی رانی به جای می گذاشت. در این مسیر، 
کشتی رانی جمهوری اســالمی ایران و کشتی رانی نفتکش به عنوان دو 
کشتی رانی عمده ایران و البته به عنوان دو بنگاه اقتصادی کشور، با مدیریت 
صحیح در اقتصاد و درآمدزایی کشور توانستند نقش عمده و مهمی را در 
این حوزه ایفا کنند. بنابراین تحریم کردن شرکت های کشتی رانی یک نوع 
تحریم اقتصادی کشور بوده، اما این شرکت ها از پس آن به خوبی برآمده اند 
و هم اکنون حتی شاهد رشد عملکرد وزنی و درآمدی نیز هستند که در 
روند فعالیت باالی ۵0 ساله آنها بی نظیر بوده و تحریم را به فرصتی تبدیل 
کرده اند که نیازهای کشــور را در حوزه واردات و صادرات برآورده سازند. 
هرچند باز هم باید این نکته را تکرار کرد که نباید از افزایش هزینه هایی که 
تحریم به این ناوگان ملی وارد آورده، غافل شد که به تبع آن، افزایش هزینه 

برای فعاالن اقتصادی و صاحبان بار را هم رقم زده است. 
نکته نهایی این است که کشتی رانی های ملی جدا از درآمد اقتصادی که 
ممکن است مورد تحریم قرار گیرد، نماد قدرت و توانایی دریایی یک کشور 
نیز محسوب می شوند و کشتی های این دو شرکت وقتی با پرچم ملی در 
سرتاســر دنیا تردد می کنند، در واقع اقتدار کشور را در جهان به نمایش 
می گذارند. بنابراین وقتی کشور تحریم کننده به تحریم چنین توانایی های  
یک کشور، می پردازد نشان می دهد که خود نیز از توانایی های ذکر شده از 
سوی این ناوگان واهمه دارد، بنابراین این بخش از تحریم که روح نادیده 
جنگ فرهنگی است و با ضعف ملی تحریم کننده همخوانی ندارد، شاید 

مهم ترین بخش تحریم باشد. 
به هرحال، کشــتی رانی جمهوری اســالمی ایران همواره در اولویت 
اول تحریم های غیرقانونی دشــمنان قرار داشــته و  بر این اســاس باید 
تالش کرد تا با توســعه سرمایه گذاری، زمینه را برای تقویت ناوگان ملی 
حمل ونقل دریایی فراهم کرد، هرچند باید توجه داشت که علی رغم چنین 
ظرفیت های بی بدیلی در سرمایه گذاری، متاسفانه در جهت توسعه بخش 
دریایی کشور کوتاهی صورت گرفته است و بنابراین، یکی از اولویت های 
مهم دولت در تدوین سند تحول دولت، سرمایه گذاری مستقیم و یا هدایت 
سرمایه گذاری بخش خصوصی به سمت اقتصاد دریا است، به نحوی که 
زیرساخت مناسبی در صنعت کشتی رانی کشور برای توسعه هرچه بیشتر 
موجود است و صنعت کشتی رانی به علت پیشرو بودن می تواند به پیشران 
صنایع دیگر نیز بدل شود. بنابراین پیشنهاد دولت هم این بوده است که 
دســت اندرکاران این صنعت از ظرفیت گروه های دانش بنیان کشور بهره 
بیشتری بگیرند. ضمن اینکه دولت وعده داده که تالش خواهد کرد زمینه 
حضور شرکت های دانش بنیان را هرچه بیشتر به سمت بخش دریا فراهم 
کند تا شاهد توسعه هرچه بیشتر این بخش با استفاده از توانمندی های 

داخلی باشیم.
البته در دورانی که همچنان تحریم ها پابرجا است یکی از اولویت های 
اصلی در این مسیر، توجه ویژه به کریدور شمال- جنوب است، به نحوی که 
یکی از اولویت های دولت در توسعه تجارت و صادرات که بارها هم از سوی 
مقامات ارشد دولتی اعالم هم شده است، رونق بخشیدن به کریدورهای 
حمل و نقلی در کشور است و دولت در این راستا برخی حمایت ها از جمله 

تخصیص یارانه را در نظر گرفته است.
به هرحال علی رغم همه این تحریم ها، سرمایه گذاری هرچه بیشتر در 
بخش دریا و صنعت کشتی رانی کشــور، امری ضرروری است و صنعت 
کشتی رانی کشور ذیل تحریم های ظالمانه و غیرقانونی افتخارآفرینی کرده 
است و بنابراین معتقدیم که سرمایه گذاری هرچه بیشتر در این حوزه به 

افتخار و غرورآفرینی بیشتر منجر خواهد شد. 

سناریست های 
تحریم تالش 

کرده اند تا بلکه با 
هدف قرار دادن 

کشتی ها، کانتینرها 
و مدیران ارشد و 
سیاست گذاران و 
تصمیم گیران آن 
و اضافه کردن نام 
آنها به فهرست 

تحریم های 
ظالمانه آمریکا، 

کم کم شریان های 
تجاری ایران را 
مسدود کنند و 
تامین کاالها و 

نیازهای اساسی 
مردم را به تعویق 

اندازند
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تحریم کشتی رانی با خروج آمریکا از برجام جدی تر از قبل شد 	�
و محدودیت های ســختگیرانه  ای برای تردد شناورها و کشتی های 
ایرانی به بنادر دنیا را به نمایش گذاشت .  اما اکنون گفته می شود که 
کشتی های ایرانی به تمامی بنادر تردد دارند و با روش های خاص خود، 
کاال را به تمامی مقاصد صادراتی ایران در دنیا جابه جا می کنند. صنعت 
کشتی رانی ایران از تحریم ها چقدر آسیب دید و چطور خود را پیدا 

کرد؟
به هر حال محدودیت هــای بین المللی بر تمامی بخش های اقتصاد 
ایران اثرگذار بوده اســت و نمی تــوان آن را نادیده گرفت .  اما هم اکنون 
اقتصاد ایران به راه خود ادامه می دهد و بســیاری از بخش های اقتصادی 
توانســته اند مســیرهایی را برای روند رو به رشد فعالیت های خود پیدا 
کنند. در کشتی رانی جمهوری اسالمی ایران نیز در چند بخش این فضا 
تجربه شده است. از حوزه سوخت رسانی به کشتی های ناوگان گرفته تا 
تعمیرات ادواری کشــتی ها و حتی سفارش ساخت شناورهای جدیدی 
که قرار است با آخرین تکنولوژی های روز به ناوگان اضافه شوند. بنابراین 
تاثیر تحریم بر ناوگان برای مدتی مشهود بود .  اما اکنون با برنامه ریزی های 
صورت گرفته، بســیاری از بخش ها با اتکا به توان تولید داخلی در حال 
فعالیت هستند و خوشبختانه توانمندی و استعدادی که در شرکت های 
دانش بنیان هم وجود دارد به کمک ناوگان کشتی رانی جمهوری اسالمی 
ایران آمده اســت تا بتواند روند توسعه رو به رشد این ناوگان ملی را در 
حمل بار و جابه جایی کاال میان بنادر ایران و بنادر دنیا تداوم بخشد. در 
این میان، تامین حداکثری مایحتاج ناوگان گروه کشتی رانی جمهوری 
اســالمی ایران طی دو دهه اخیر با جدیت در دستور کار بوده و در حال 
حاضر از تامین نیروی انســانی گرفته تا انجام تعمیرات ادواری و سفری، 
بیمه و سوخت کشتی بعضاً تا صددرصد از داخل کشور تامین می شود. 
در این میان، راهبرد ناوگان کشتی رانی در ایران، تکیه بر توانمندی های 
داخل کشور بوده و هم اکنون بیش از 8۳ درصد از نیازهای ناوگان از داخل 

کشور در حال تامین است که در نوع خود در صنعت کشتی رانی جهان 
بی نظیر است. در این میان، بخشی از 17 درصد باقی مانده نیز مربوط به 
کشتی هایی از ناوگان است که به بنادر داخلی تردد نمی کنند. به هر حال 
باید توجه داشت،  ماهیت صنعت کشتی رانی بین المللی است و به همین 
علت، عمده نیازهای شــرکت ها در عرصه بین المللی تامین می شود، اما 
گروه کشتی رانی جمهوری اسالمی ایران با توجه به نقش و وظایف ملی، 
دارد، تامین مایحتاج ناوگان را تا حداکثر امکان در داخل کشــور انجام 
می دهــد. اکنون با اتخاذ این راهبرد، ۳۳0 میلیــون دالر ارز وارد چرخه 
اقتصاد کشور شده و به عبارتی از خروج آن از کشور جلوگیری شده است، 
به نحوی که حساسیت برای هزینه کرد چنین رقمی در داخل کشور بسیار 
باال است .  چراکه هدف اصلی در کنار خنثی سازی اثر تحریم ها کمک به 
خودکفایی اقتصادی کشور و اشتغال زایی است. از سوی دیگر، بیش از 98 
درصد از پرسنل این شرکت حمل و نقل بین المللی، ایرانی هستند و بر 
اســاس راهبردی که در این حوزه در نظر گرفته شده، طی سال 1401 
تعداد بیشتری از نیروهای داخلی، به ناوگان خواهند پیوست که هم اکنون 

در حال طی کردن مراحل آموزشی هستند.
این یک بعد از ماجرا است .  اما به هر حال میانگین سنی ناوگان 	�

هم موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود. می دانیم که 
خرید کشتی های ایران به خصوص در رده کشتی های اقیانوس پیما 
از کشــورهایی همچون کره جنوبی انجام می شد، در حالی که بعد 
از تحریم، کره جنوبی از جمله کشــورهایی بود که به شــدت از 
سیاست های آمریکا تبعیت کرده و حتی منابع ایران را هم بلوکه کرد. 
بنابراین بعید به نظر می رسد که سفارش ساخت کشتی از ایران قبول 
کرده باشد. این موضوع، آیا نوسازی ناوگان و برنامه های توسعه ای را 

در دوران تحریم تحت تاثیر خود قرار نداده است؟
هما ن طور که شما هم اشاره کردید، محدودیت سفارش ساخت کشتی 
برای ایران وجود داشته و به همین دلیل سیاست اصلی ما، نوسازی ناوگان 
با بهره گیری از توان داخلی بوده است که اگر در خبرها دنبال کرده باشید، 
ســفارش ساخت دو فروند شناور جدید به یک شرکت داخلی داده شده 
اســت. اما به هر حال، رویکرد خرید کشتی از سازندگان خارجی هم در 
دوره های مختلف مدنظر ایران بوده که اکنون به خاطر تحریم ها متوقف 
اســت و تکیه اصلی بر ســازندگان داخلی است. همان طور که می دانید 
آخرین کشــتی از سه فروند شــناوری که قرارداد ساخت آن ها در سال 
۲000 میالدی با یکی از شــرکت های داخلی منعقد شده بود، در سال 
1۳97 به ناوگان ملحق شده و بعد از این الحاق بالفاصله فرآیند قرارداد 
ســاخت شناورهای جدید با این شــرکت ایرانی آغاز شده که بخشی از 
آن نهایی شــده .  اما در حوزه شمال کشور و دریای خزر نیز، ساخت دو 
فروند شــناور ۳۵00 تُنی جنرال کارگــو در یک مرحله، به طرف ایرانی 
ســفارش داده و قرارداد ســاخت دو فروند شناور رو-رو نیز منعقد شده 
است. به موازات هم قرار بر این است که بخشی از نیازهای ناوگان در حد 
شــناورهای کوچک نیز در یکی دیگر از کشتی سازی های کشور صورت 
گیرد. البته در حوزه تامین کانتینر نیز تکیه بر توان داخلی بوده و تولید 

گفت وگوی آینده نگر با عبدالرضا محبی، معاون توسعه ناوگان کشتی رانی جمهوری اسالمی ایران

پایان یک محدودیت
شرکت های داخلی سهم شرکای خارجی صنعت کشتی رانی ایران را در تحریم ها چطور پر کردند؟

تحریم ها هنوز هم هستند، اما بخش های مختلف اقتصادی دیگر آن سردرگمی سابق را ندارند و حاال بهتر از 
قبل می دانند که باید با این موضوع چطور کنار بیایند .  البته برخی دیگر هم یک گام جلوتر گذاشته اند و حتی 
وابســتگی خود را به شرکای خارجی خود به حداقل رسانده اند، یعنی توان و اتکای اصلی خود را به سمت 
داخل و مجموعه توانمندی های شرکت های داخلی گذاشته اند .   هرچند  در برخی از موارد، کیفیت همانی 
نیست که با شرکای قَدر بین المللی تجربه می کردند،  اما به هر حال گلیم خود را از آب بیرون کشیده اند. در 
صنعت کشتی رانی ایران نیز بعد از تحریمی که رخ داده، چنین شرایطی پیش رفته است، یعنی اکنون اتکای 
اصلی به توان داخلی چه در حوزه ساخت کانتینر و شناور و چه در حوزه تعمیرات کشتی و به کارگیری نیروی 
انســانی به جای خارجی در کشتی های اقیانوس پیما است. از سوی دیگر، با رفتن شرکت های کشتی رانی 
خارجی نیز حاال بنادر ایران صحنه شناورها و کشتی های ایرانی است و این موضوع اگرچه ممکن است برای 
فعاالن اقتصادی و صاحبان بار و کاال صحنه ای بدون رقابت را در حمل بارشان به نمایش گذاشته باشد، اما به 
هر حال کارشان را راه می اندازد و باری از آنها را روی زمین نمی گذارد و اکنون بار آنها به سراسر دنیا - هرچند  
با قیمت اندکی گران تر به دلیل محدودیت هایی که باید دور زده شود- در حال تردد است. عبدالرضا محبی، 

معاون توسعه ناوگان کشتی رانی جمهوری اسالمی ایران، از تغییرات این ناوگان بعد از تحریم ها می گوید.

فاز نخست 
احیای کریدور 
شمال- جنوب با 
اختصاص 300 

دستگاه کانتینر از 
سوی کشتی رانی 
جمهوری اسالمی 
ایران، آغاز شده 

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

و تامین حداکثری کانتینرهای مورد نیاز ناوگان از طریق تولیدکنندگان 
داخلی مدنظر بوده است. 

در حــوزه دانش فنی چطور؟ به هر حــال برخی از طرف های 	�
خارجی شــما به لحاظ دانش فنی و تکنولوژیکی هم سرآمد بودند؛ 
عدم دسترسی شــما در دوران تحریم به آنها، چه اختالالتی ایجاد 

کرده است؟
در این حوزه از توان شرکت های دانش بنیان داخلی استفاده شده است. 
به هر حال عدم دسترسی به شرکت های بین المللی نمی تواند روند کار 
صنعت کشــتی رانی را متوقف کند. شــاید الزم باشد اشاره کنم که ۲۳ 
ارگان اعم از دانشگاه های کشور و مؤسسات دانش بنیان در حال همکاری 
با کشتی رانی هستند که عمده این همکاری ها در حوزه تحقیقاتی، تولید 
رنگ های ضد خزه، مواد شیمیایی و نرم افزارها است که موضوعاتی بسیار 
مهم به شــمار می روند. بر این اساس، طی همکاری با دانشگاه صنعتی 
شــریف، مرکز علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد نانو موضوعاتی 
مانند تولید رنگ های ضد خزه، مســائل مربوط به آب، توازن کشتی ها 
و تولید ســوخِت کم سولفور در جنوب کشور در دست اقدام هستند که 
برخی از این فعالیت ها عملیاتی شده اند و برخی نیز مراحل مطالعاتی خود 

را می گذرانند. 
در حوزه تامین ســوخت در اوایل تحریم، خاطرم هســت که 	�

اماراتی ها شناورهای ایرانی را در صف نگه می داشتند یا بعضاً سوخت 
کم کیفیت در اختیار آنها قرار می گرفت. آن گونه که در گزارش ها اعالم 
شده، ســوخت از منابع داخلی برای کشتی های ایرانی تامین شده 

است. تحریم در این بخش چطور اثر خود را به جای گذاشت؟
به هر حال موضوع تامین پایدار ســوخت یکی از نکات مهمی است 
که مورد توجه سیاست گذاران در صنعت کشتی رانی ایران است. اکنون 
تولیدکنندگان داخلی سوخت، نیاز کشتی ها را تامین می کنند و با توجه 
به پروژه هایی که در بندرعباس و قشــم اجرایی شده، سوخت ناوگان به 
صورت صددرصد از تولیدکنندگان داخلی تامین می شود. به همین دلیل 
بعد از محدودیت های تحریمی و با توجه به ضرورت تامین پایدار سوخت 
برای ناوگان، ســرمایه گذاری های جدی در این حــوزه صورت گرفته و 
هم اکنون، تامین حداکثری سوخِت کم سولفورِ مورد نیاز ناوگان از داخل 
کشــور عملیاتی شده است .  این در حالی است که از آن جهت که عمده 
هزینه های جاری ناوگان را ســوخت تشکیل می دهد، اکنون این نیاز از 
داخل تامین می شــود. نکته  ای که باید به آن اشاره کرد این است که بر 
اساس اسناد راهبردی که در این حوزه تدوین شده، تامین سوخت ناوگان 

تا صددرصد از داخل صورت می گیرد. 
یکی از حوزه های مهمی که از آن به عنوان یکی از راهکارهای 	�

دور زدن تحریم ها برای گشودن بازارهای جدید پیش روی صنعت 
کشتی رانی ایران یاد می شود، کریدور شمال- جنوب است که به هر 
حال برنامه ریزی هایی هم در این حوزه صورت گرفته تا بتوان در این 
حوزه نقش آفرینی فعالی را از حمل و نقل دریایی شاهد بود. برای این 

حوزه چه برنامه ریزی هایی صورت گرفته است؟
کریدور شمال - جنوب به جهت کم کردن مسافت و زمان حمل کاال 
از مســیرهای شرق دور و هندوســتان به اروپا به ویژه به اروپای شرقی 
می توانــد تا ۵0 درصد در هزینه ها و 40 تا ۵0 درصد در زمان حمل بار، 
صرفه جویی ایجاد کند. مسیر کریدور از بنادر جنوبی ایران، خاک ایران، 
دریای خزر و روسیه خواهد بود. این مسیر تقریباً مسافت قبلی را نصف 
می کند. به تبع کاهش زمان، هزینه ها را هم می تواند به نصف کاهش دهد. 
این پتانســیل در کشور ایران نهفته بوده و به همین دلیل ضروری است 
که از این پتانســیل حداکثر بهره برداری صورت گیرد. کشورهایCIS و 
چند کشور اطراف دریای خزر، اروپای شرقی و شمالی و افغانستان، حتی 
کشــورهای اطراف ما به نوعی ذی نفع این کریدور هستند. این استعداد 
خدادادی مثل همه استعدادهای دیگر در کشور ما نهفته است،.  ولی نیاز 
است که زیرساخت های الزم را ایجاد کنیم تا از این ظرفیت استفاده کنیم. 
ظرفیت ســازی ها قاعدتاً در ناوگان جنوبی و ناوگان شمالی و همین طور 
 agency حمل و نقل ترکیبی که از داخل کشور رد می شود و شبکه های
و نمایندگی ها خواهد بود. برای این ظرفیت سازی ها برنامه ریزی شده است. 
بخش زیادی از اقدامات این کریدور از چابهار و بندرعباس، حمل و نقل 
داخلی کشور، ناوگان اقیانوســی و ناوگان خزر به طور همزمان در حال 
پیشرفت است و پیشــرفت های خوبی حاصل شده است. حمل یکسره 
از چین و روسیه با تعدادی کانتینرکه در مسیر هستند، آغاز شده است. 
سعی می شود از این مسیر حداکثر بهره برداری صورت گیرد. بر این اساس 
ناوگان کشتی رانی جمهوری اسالمی ایران هم در تجهیز ناوگان جنوبی و 
هم در تجهیز ناوگان شمالی، استقرار در بنادر چابهار و بنادر شمالی دریای 
خزر در روسیه فعال است. تقویت شبکه ترانزیت بار در بنادر داخلی کشور 
با تامین کانتینرهای مورد نیاز و نیز تقویت ناوگان شمالی با ثبت سفارش 
چهار فرورند شــناور جدید به مجموعه های داخلی در دستور کار است. 
همین طور ثبت سفارش ساخت کانتینر در داخل کشور و تامین کانتینر 
مورد نیاز کشور در شــمال با انتقال کانتینر از جنوب به شمال ایران را 
آغاز کرده ایم و این اقدامات در حال پیشرفت است. پیش بینی ترافیک در 
خزر این است که ترافیک بسیار سنگینی در آینده روی این دریا خواهیم 
داشت زیرا حلقه اصلی اتصال این کریدور، دریای خزر است. تقویت ناوگان 
شــمالی به خصوص در حوزه رو- رو و کانتینر، جزو خواسته هایی است 
که مطرح می شود. این مســیر مطمئن تر و ارزان تر خواهد بود. در حال 
حاضر ثبت ســفارش برای کشتی های رو-رو در داخل کشور انجام شده 
است. ساخت این شناورها و طراحی آن شروع شده است و طی یکی، دو 
سال آینده، به این مسیر خواهند پیوست و ظرفیت ما را افزایش خواهند 
داد. به تازگی، فاز نخست احیای کریدور شمال-جنوب با اختصاص ۳00 
دستگاه کانتینر از سوی شرکت کشتی رانی جمهوری اسالمی ایران، آغاز 
شده؛  اقدامی که قرار اســت در آینده منافع اقتصادی زیادی برای ایران 
و کشورهای منطقه داشته باشد. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده از 
سوی گروه کشــتی رانی جمهوری اسالمی ایران، قرار است به تدریج بر 
ظرفیت حمل یکسره در کریدور شمال - جنوب افزوده شود. به هر حال، 
کریدور شــمال- جنوب، مسافت 16 هزار کیلومتری حمل بار از طریق 
کانال سوئز را با یک مسیر 7 هزار کیلومتری جایگزین کرده است که در 

هزینه حمل بار و زمان رسیدن آن به بازارهای هدف تاثیر مستقیم دارد.

بیست وسه ارگان 
اعم از دانشگاه های 
کشور و مؤسسات 

دانش بنیان در 
حال همکاری 
با کشتی رانی 

هستند که عمده 
این همکاری ها در 
حوزه تحقیقاتی، 
تولید رنگ های 
ضد خزه، مواد 

شیمیایی و 
نرم افزارها است 
که موضوعاتی 

بسیار مهم به شمار 
می روند



روایت
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تحریم هــای ظالمانه علیه اقتصاد ایران در ســنوات 
گذشته اگرچه توانست در ابتدای کار اقتصاد ایران را 
دچار سردرگمی کند، اما اکنون بسیاری از بخش های 
اقتصادی توانســته اند بــا اتکای به تــوان داخلی و 
بهره گیــری از توانمندی هــای متخصصان و نیروی 
انسانی ارزشمند ایرانی بر بسیاری از مشکالت فائق 
آیند و اقتصاد را در مسیر خود به حرکت درآورند که 
نتیجه آن، مراودات تجاری 100 میلیارد دالری ایران 
با کشورهای دنیا زیر سایه شدیدترین محدودیت های 
بین المللی در بخش هــای مختلف مرتبط با تجارت 
خارجی است. در این میان البته عالوه بر تالشی که دولت و فعاالن اقتصادی برای به 
ثمر رساندن این حجم از تجارت خارجی در سال گذشته داشته اند، ناوگان کشتی رانی 
نیز در حوزه حمل بار صادراتی و رساندن کاالی وارداتی برای تامین نیازهای معیشتی 
مردم از یک ســو و تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز تولید از ســوی دیگر نقش آفرینی 
کرده و در سایه تحریم هایی که علیه بخش های مختلف این ناوگان و صنعت کشتی رانی 
کشور اعمال شده است، کارنامه درخشانی را به جای گذاشته است. هرچند نباید از این 
نکته هم غافل شــد که وضع چنین تحریم هایی به طور قطع، حمل بار در کشور را با 
سختی هایی مواجه ساخته و ممکن است منجر به باال رفتن قیمت تمام شده حمل بار 
شود، اما مهم آن است که اگرچه کشورهای متخاصم قصد داشتند تا با اعمال تحریم 
علیه ناوگان ملی کشتی رانی جمهوری اسالمی ایران، شریان های حیاتی تجارت کشور 
را هدف قرار دهند، اما عملیات حمل بار تجاری از طریق صنعت کشــتی رانی و حمل 
بار دریایی به هیچ عنوان متوقف نشده و اکنون کشتی های ایرانی در تمامی بنادر دنیا 
حضور دارند. در واقع، ناوگان گروه کشــتی رانی جمهوری اسالمی ایران هم اکنون در 
تمام نقاط دنیا حضور و تردد دارند، و حضور آن در اقصی نقاط جهان، نشــانه دیگری 
از اقتدار جمهوری اسالمی ایران است که توان این سرزمین را یک بار دیگر به رخ دنیا 
کشیده است. از سوی دیگر، درست در سال هایی که تحریم رخ داده، ناوگان کشتی رانی 
ایران نه تنها توانسته در حوزه حمل بار دریایی رکوردهای جدیدی را در سال گذشته 
به ثبت برساند، بلکه بر اساس اعالم مراجع بین المللی، کشتی رانی جمهوری اسالمی 
ایران هم اکنون در جایگاه چهاردهم بزرگ ترین ناوگان های کانتینری جهان و به عنوان 
بزرگ ترین ناوگان منطقه خاورمیانه مطرح اســت، به نحوی که کشتی رانی جمهوری 
اسالمی ایران طی سال گذشته، با حمل بیش از ۲7 میلیون تن کاال و رشد 41 درصدی 
نســبت به ســال 99، رکوردی تاریخی از خود به جای گذاشت که در تاریخ فعالیت 
این مجموعه ماندگار شــده و البته، این موفقیت به همت دریانوردان گروه کشتی رانی 
جمهوری اســالمی ایران و با استفاده از 140 فروند کشتی اقیانوس پیما حاصل شده. 
ضمن اینکه عملکرد این ناوگان طی سه ماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته 
رشد را نشان می دهد و با این روند امیدواریم در سال 1401 نیز رکوردی تازه از حمل 
کاال را به ثبت برسانیم. از سوی دیگر، آمارهایی که به تازگی از سوی کنفرانس تجارت 
و توسعه سازمان ملل )آنکتاد( منتشر شده و در واقع، گزارشی از وضعیت صنعت حمل  
و نقل دریایی جهان اســت هم نشان می دهد که کل تعداد کشتی های تجاری اعم از 
نفتکش ها، کشــتی های کانتینری و کشتی های فله بر در پایان سال ۲0۲1 معادل 99 
هزار و 800 فروند بوده که ظرفیت حمل بار این کشــتی ها بالغ بر ۲ میلیارد و 1۳4 
میلیون و 640 هزار تن برآورد شــده اســت که این رقم نســبت به سال قبل رشد ۳ 

درصدی داشــته است. این در حالی است که در ســال پیش از آن ظرفیت حمل بار 
ناوگان کشتی رانی دنیا ۲ میلیارد و 71 میلیون و 6۳8 هزار تن برآورد شده بود. البته 
آنکتاد در بخش دیگری از گزارش خود کل کشتی های ایران را ۲۵4 فروند اعالم کرده 
که بر این اساس، در سال ۲0۲1 تعداد 8 فروند کشتی جدید به ناوگان تجارت دریایی 
ایران افزوده شده و در سال پیش از آن تعداد کشتی های ایران ۲46 فروند اعالم شده 
بوده که به همین ترتیب ظرفیت حمل بار ناوگان کشــتی رانی ایران در ســال ۲0۲1 
حدود ۵,۵ درصد افزایش یافته اســت و به 19 میلیون و ۲۵1 هزار تن رســیده است. 
همچنین در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده که در سال ۲0۲0 ظرفیت حمل 
بار کشتی های ایران 18 میلیون و ۲4۵ هزار تن محاسبه شده بود و اکنون، بر اساس 
جدیدترین گزارش آنکتاد، مقایسه ایران با سایر کشورها نشان می دهد این کشور از نظر 
ظرفیت حمل بار دریایی در رتبه ۲۲ جهان قرار گرفته است، اما نکته حائز اهمیت آن 
است که ظرفیت ناوگان کشتی رانی ایران حتی از سه عضو گروه هفت کشور صنعتی 
یعنی فرانسه، ایتالیا و کانادا بیشتر است و کشورهایی مثل هلند، عربستان، برزیل، سوئد، 
ویتنام، عمان، مالزی، قطر و نیجریه نیز ناوگان کشتی رانی کوچک تری نسبت به ایران 
دارند. به همین دلیل، برخورداری از یک ناوگان دریایی بزرگ و متنوع یکی از نقاط قوت 
ایران در مقابله با تحریم های آمریکا بوده است و ایران با بهره گیری از این ناوگان بزرگ 
توانسته است تحریم های اقتصادی علیه خود را تا حد زیادی خنثی کند. بر این اساس 
است که می توان ادعا کرد که علی رغم همه مشکالت که با آن ها مواجه هستیم، ناوگان 
کشتی رانی جمهوری اسالمی ایران موفق شده که رکوردهای خوبی را به ثبت برساند، 
به این معنا که طی سال گذشته، رکورد عملکردی و درآمدی چندین ساله کشتی رانی 
جمهوری اســالمی ایران جابه جا شده و علی رغم اینکه کشورهای تحریم کننده گروه 
کشتی رانی جمهوری اسالمی ایران در حوزه های مختلف به دنبال ایجاد محدودیت ها 
بر سر راه فعالیت و توسعه این ناوگان هستند، خوشبختانه با همت پرسنل و مدیران 
خدوم این شرکت، تاکنون نتوانستند به نتیجه برسند. با این حال مجموعه کشتی رانی 
جمهوری اسالمی ایران به واسطه ماهیت بین المللی خود، به مسیر خدمات رسانی در 
عرصه های مختلف تجاری ادامه داده. هرچند در بخش مراودات مالی با موانعی روبه رو 
اســت که با شیوه های مختلف، در حال رفع آن ها است، اما به جهت رونقی که امسال 
در عرصه تجارت دریایی رخ داد، این ناوگان توانســت بیشــترین میزان فروش را طی 
سال های گذشته تجربه کند و در حوزه حمل و نقل کانتینری نیز، سال بسیار خوبی 
را پشت ســر بگذارد و بتواند ۲6 میلیون تن کاال را جابه جا کند که رکورد بی نظیری 
محسوب می شود و به معنای 4۵ درصد رشد در جابه جایی کاال نسبت به سال 99 است. 
هم اکنون نیز، یکی از اولویت های گروه کشــتی رانی جمهوری اسالمی ایران نوسازی 
ناوگان اســت و امروز اگرچه با محدودیت هایی در حوزه خرید شناور مواجه هستیم، 
ولی تالش شــده تا تحریم ها و محدودیت هــا را دور بزنیم و به فعالیت خود به نحوی 
ادامه دهیم که رکوردهای درخشــانی به ثمر رسد، به نحوی که حتی امروز شاهد این 
هستیم که برخی طرف های خارجی همچنان که منتظر نتیجه مذاکرات اند، مشتاق به 
همکاری با گروه کشــتی رانی هستند و البته گروه کشتی رانی جمهوری اسالمی ایران 
فراموش نمی کند که بســیاری از این شــرکت ها به خصوص در حوزه ساخت کشتی، 
بعد از تحریم های سال ۲018 میالدی، اختصاص منابع مالی را که قرار بود به صورت 
فاینانس در اختیار ما بگذارند، به یکباره متوقف و درخواست تسویه کامل مطالبات خود 
را کردند. اما در مجموع روزهای روشــنی در انتظار ناوگان ملی کشتی رانی جمهوری 

اسالمی ایران و حمل ونقل دریایی کشور است. 

نقطه شکست
وضعیت صنایع کشتی رانی در دوران تحریم به کجا رسید؟

یایی در رتبه 22 جهان قرار  ین گزارش آنکتاد، ایران از نظر ظرفیت حمل بار در براساس جدیدتر
یم های اعمال شده، ظرفیت ناوگان کشتی رانی ایران حتی از سه عضو  گرفته است و علی رغم تحر
گروه هفت کشور صنعتی یعنی فرانسه، ایتالیا و کانادا بیشتر است.

محمدرضامدرسخیابانی
مدیرعامل گروه کشتی رانی 

جمهوری اسالمی ایران
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درمسیربیراهه
چرا دولت ها در بازار ارز دخالت می کنند؟

دولت ها مجبور به دخالت در بازار ارز هستند؛ چون بخشی از درآمدهای 
ارزی از فروش نفت است؛ درآمدی که در اختیار دولت است و بازار ارز 

رقابتی و آزاد در کشور وجود ندارد. در ساختار غیررقابتی و دخالت گری 
دولت، استقالل بانک مرکزی، استقاللی بربادرفته است و دخالت گری 

در بازار ارز در مسیر بیراهه.



راهربد
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نظام های ارزی و راهکار کنترل
در بازار ارز ایران چه می گذرد؟

سال هاســت که مســئله نرخ ارز و رفتار بانک مرکزی و دولت در قبال 
نوسانات گسترده و در بسیاری مواقع خانمان برانداز آن به یک مسئله اساسی 
تبدیل شده است. بسیاری این سؤال را می پرسند که واقعاً مسئله چیست؟ چرا 
نرخ ارز این گونه در ایران رفتار می کند؟ و آیا راهکاری در مقابل این نوسانات 

شدید و سرکشی های نرخ ارز وجود ندارد؟

بحث و تحلیل  
مسئله نرخ ارز از نگاه اقتصادی مانند هر موضوعی از کانال عرضه و تقاضا 
قابل بحث و تحلیل است. قاعدتاً ارز که نام هر پول خارجی است که با پول 
ملی یک کشور سنجش شده باشد، مانند یک کاال در یک کشور عمل می کند 
و صادرکنندگان کاالهای داخلی را که با پول داخلی تهیه کرده اند به بازارهای 
خارجی می فروشند و ارز معتبر بین المللی )در بیشتر موارد دالر، یورو، پوند، 
یوان و...( دریافت می کنند و در بازار ارز داخلی عرضه می کنند. در طرف مقابل 
تقاضاکنندگان ارز که واردکنندگان و یا کسانی هستند که قصد هزینه کرد ارز 
معتبر را در بازارهای بیرونی کشور دارند وارد بازار می شوند. تعامل و به توافق 
رســیدن این دو گروه نرخ ارز را تعیین می کند. این نوع از تعیین نرخ ارز به 
نظام شناور ارزی معروف است. نظام شناور ارزی نظامی است که تا حدودی 
بعد از 197۳ و برداشته شــدن نظام نرخ ارز ثابت برتن وودز شکل گرفت. 
هرچند همین نظام شناور هم در کشورهای متفاوت می تواند نمونه هایی از 
برخورد و سیاســت گذاری را در بر گرفته باشد. مثالً اگر نوسانات نرخ ارز در 
یک بازار شناور از حدی که در تحمل اقتصاد کشور باشد خارج شود، در آن 
صورت بانک مرکزی کشور ممکن است وارد عمل شود و با خریدوفروش ارز تا 
حدی که نرخ را در محدوده موردقبول قرار دهد، همچنان حضور مداخله گرانه 
ولی از نوع عرضه یا تقاضا داشته باشد. نوعی دیگر از این مداخالت این است 
که نوسانات نرخ ارز بازار را تنها در یک دامنه قابل قبول دانسته و خارج از آن 
را غیرقانونی اعالم می کنند. نمونه های دیگری از حضور در بازار ارز توســط 
بانک های مرکزی و دولت ها وجود دارد که قاعدتاً شناور بودن را به رسمیت 
نمی شناســند. یعنی اصوالً یک نرخ ثابت را اعالم و طبق آن عمل می شود 
هر مبادله ای خارج از آن نرخ غیرقانونی و ممنوع است. این نوع را نظام نرخ 
ثابت قانونی می نامند. نوع دیگری از نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت 

شکل گرفته است. اگر این گروه از کشورها تنها منبع عرضه پول خارجی خود 
را عرضــه و صادرات نفت بدانند، در این صورت تنها عرضه کننده ارز به بازار 
نیز دولت اســت که مالک ارز است. لذا به هر نرخی که دلش بخواهد عمل 
می کند. تجربه کشور ایران در سال های 1۳60 تا 1۳80 تقریباً این موضوع 
را نشــان می دهد. یعنی در این بیست سال دولت ارز را با نرخ های متعدد و 
متفاوت برای مصارف متفاوت در نظر می گرفت و لذا عمالً بازار ارزی وجود 
نداشت و اگر هم بود آن قدر کوچک و بی تأثیر بود که نظام ارزی چند نرخی 
کنترل شده برقرار بود. این نوع از سیستم ارزی تا زمانی که بحران های بزرگ 
بیرونی و مسائلی مانند تحریم میزان عرضه ارز دولت در بازار را تحت تأثیر 
قرار ندهد، می تواند برقرار باشد. در این صورت تنها عامل داخلی که نرخ ارز 
را در طول زمان تحت تأثیر قرار می دهد همان میزان نقدینگی انباشت شده 
در اقتصاد است که در صورت افزایش بی قاعده آن در یا بازه زمانی مشخص 
باشــد، آنگاه باید انتظار تغییر نرخ ارز را بر اساس چند برابر شدن نقدینگی 
داشت.  ولی اگر نوسانات جدیدی از نوع بحران های بین المللی و تحریم ها را 
به موضوع اضافه کنیم، آنگاه منبع ایجادکننده اختالل به دو بخش تقسیم 

می شود: اختالل گرهای داخلی و اختالل گرهای بیرونی ارز.
در بیست ســاله دوم 1۳80 تا 1400 در بازار ارز اتفاقات جدیدی افتاد. 
عمده موضوع این بود که بخش خصوصی و بخش های غیرخصوصی و البته 
غیردولتی توانســتند قابلیت و قدرت صادرات محصوالت خود را به خارج 
پیداکرده و ارز خود را به بازار عرضه کنند. در این شرایط دیگر عرضه کنندگان 
ارز به بازار سه گروه شده بودند. گروه اول دولت، گروه دوم خصولتی ها و گروه 
سوم خصوصی ها. حال رفتار این سه گروه در بازار ارز کامالً متفاوت خواهد 
بود. اگر میزان عرضه ارز توســط این ســه گروه را با هم حدود 90 تا 100 
میلیارد دالر در سال برآورد کنیم، هر گروه توان تقریبی یک سوم این رقم را 
در دست داشته است. حال در این شرایط دولت همچنان تمایل دارد تا مانند 
قبل کل ارز بازار را کنترل کند بدون توجه به اینکه شرکای جدید اولویت های 
متفاوتی از دولت داشــته و دارند. از ســوی دیگر دولت در بیرون کشور با 
محدودیت ها و تحریم های جدی برای دسترســی به ارز حاصل از صادرات 
خود مواجه است. خصولتی ها البته باید با دولت کامالً هم راستا باشند ولی 
اولویت های آن ها پاسخگویی به سهامداران و صاحبان و البته مجموعه هایی 
است که فرصت های فعالیت و ارتقا و صادرات و را به آن ها داده اند. اینجاست 
که خصولتی ها حاضر به تأمین نظر دولت در دادن ارز خود به دولت که هر 
طوری خواست خرج کند را ندارند. لذا حداکثر بتوان آن ها را وادار کرد تا در 
یک بازار موازی مانند نیمایی ارز خود را با نرخ کمی پائین تر از بازار اسکناس 
بفروشــند و البته آن هم فقط بخشــی از ارز حاصل از صادرات خود. بخش 
خصوصی را که به هیچ وجه نمی توان محدود کرد و این بخش به هر شــیوه 
ممکن ســعی خواهد کرد که تسلط بر ارز خود را حفظ کرده و به هر روش 
در باالترین ســود ممکن بفروشد.  در این شرایط مشاهده می شود که نرخ 
آزاد و شناور ارز در بازار اسکناس تعیین می شود، ارزهای قابل تخصیص به 
واردات اساسی از ناحیه نیمایی و یا تعادل واردات و صادرات بخش خصوصی 
تعیین می شوند و آنچه برای اقتصاد عالمت دهنده اصلی خواهد بود، همان 
نرخ اسکناس است. مدیریت این نرخ اگر دولت عرضه را در دست داشته باشد 
ممکن است، ولی اگر نداشته باشد به سختی صورت خواهد گرفت. لذا فعالیت 
بازار اسکناس ممکن است حتی غیرقانونی تعیین شود و داشتن هر مقدار 
ارز بدون داشتن مجوز، قاچاق محسوب گردد. عمالً دولت زمانی این فرایند 
را طی خواهد کرد که توان تأمین اسکناس را نداشته باشد و همین موضوع 
خودش برای بخش خصوصی یک عالمت دقیق از کمبود توان عرضه است. 
لــذا بخش خصوصی ارزهای خود را حفظ خواهد کرد، خصولتی ها در بازار 
نیمایی کمتر عرضه خواهند کرد و اقتصاد هم خودش را با نرخ ارز اسکناس 

سهرابدلانگیزان
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه 

رازی

نکته هایی که باید بدانید

بدون اعمال اصالحات ساختاری و عمیق در کلیه ارکان اقتصاد و اقتصاد سیاسی و روابط 	]
بین الملل، ارز همواره باالترین ظرفیت را برای ایجاد نوسانات غیرمنتظره و ویرانگر در کشور 

دارد.
هیچ نظام ارزی ممکنی در شرایط کنونی نمی تواند بازار ارز را مدیریت پذیر و پیش بینی پذیر 	]

کند، مادامی که کل روابط بین کشور و جهان مدیریت پذیر و پیش بینی پذیر نباشد.
نمونه های دیگری از حضور در بازار ارز توسط بانک های مرکزی و دولت ها وجود دارد که 	]

قاعدتاً شناور بودن را به رسمیت نمی شناسند. یعنی اصوالً یک نرخ ثابت را اعالم و طبق آن 
عمل می شود هر مبادله ای خارج از آن نرخ غیرقانونی و ممنوع است. 

چرا باید خواند:
نحوه سیاست گذاری 

در بازار ارز چگونه 
است و چه باید کرد؟ 
این مقاله را بخوانید.
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از 1360 تا 1380 دولت ارز را با نرخ های متعدد و متفاوت برای مصارف متفاوت در 
نظر می گرفت و لذا عماًل بازار ارزی وجود نداشت و اگر هم بود آن قدر کوچک و بی تأثیر 
بود که نظام ارزی چندنرخی کنترل شده برقرار بود.

امضای 
توافق نامه های 
تجارت دوطرفه 

با پول های محلی 
ممکن است برای پر 
کردن منوی خبری 

مناسب باشند، 
ولی با توجه به 

مشکالت جدی این 
فرایند، نمی توانند 
به عنوان راهکار 
جایگزین معرفی 
شوند، هرچند 

می توانند اصالح 
روش های غلط 

انتخاب شده قبلی 
را کمی با تأخیر 

مواجه کنند

منطبق و این مسیر عاملی برای وارد شدن یک شوک نوسانی از ناحیه ارز به 
اقتصاد حتی در بخش هایی که کل زنجیره داخلی است خواهد بود.

برای جمع بندی این تحلیل می توانیم این گونه بگوییم که نظام نرخ ارز 
چندنرخی، شناور مدیریت شده و حتی چندبازاری اسکناس و نیمایی و... در 
ایران  همواره مورداســتفاده بوده و چه بسا دولت ها در دوران آینده همچنان 
هریک از این روش ها را به فراخور جایگاهشــان در اقتصاد عملی سازند. اما 
عوامل ایجاد اختالل در بازار ارز دو گروه داخلی و خارجی بودند که در داخل 
هر عاملی که منجر به ایجاد عدم اطمینان به اقتصاد، ناامیدی سرمایه گذاران، 
ایجاد انتظارت تورمی و یا هر چیزی شود که عاملی است برای ناامید شدن 
فعاالن اقتصادی در موفقیت اقتصادی دولت و کشور، می تواند تقاضای آن ها 
را برای ارز، اسکناس و هر نوع دیگری افزایش دهد و لذا عاملی برای افزایش 
نرخ ارز در کوتاه مدت اســت. در بلندمدت از ناحیه داخلی این همراهی نرخ 
ارز با نقدینگی انباشته شده در طول سال هاست که به صورت شوک های ارزی 
ظاهر می شود. از نگاه خارجی هر چیزی که عامل عدم توان دسترسی کشور 
به درآمدهای صادراتی و یا عدم دسترسی به درآمدهای ناشی از صادرات شود 
اثری میان مدت و بلندمدت را همراه یک اثر روانی بزرگ آنی همراه می کند و 
تحریم ها و محدودیت های بازاری که برای اتباع ما در کشورهای دیگر شکل 
می گیرد، همه شــرایط عرضه ارز به بازار را سخت تر و لذا نرخ آن را افزایش 
خواهند داد. در قطاع روزانه و چندروزه و هفتگی نیز مشــاهده می گردد که 
بازار اسکناس ارز به شدت به خبرهای مثبت و منفی حوزه بین المللی و روابط 

بین الملل حساسیت دارد.

چه می توان کرد؟  
همواره در حوزه های سیاست گذاری ارزی گفته شده است که ایران بهتر 
است نظام مدیریت کنترل شده ارزی را داشته باشد. خوب آیا همین مدیریت 
کنترل شده که از ابتدای دهه ۵0 شمســی این گونه بوده نیاز ما را برآورده 
کرده اســت؟ خیر؟ منبع ایجادکننده نوسان از طرف داخل کشور و عوامل 
جدی ایجادکننده نا اطمینانی و بی ثباتی شدید از خارج را نمی توان با شناور 
مدیریت شــده مدیریت کرد. ولی آیا نظام ارزی جایگزینی می شود معرفی 
کرد؟ هست؟ چه راهکارهایی ممکن است وجود داشته باشد؟ چه مسیرهای 
پیموده شده مطمئنی در تجارب دنیا وجود دارد؟ چه نوآوری هایی می توان 
در این حوزه ارائه داد که از شرایط کنونی و نوسان های بزرگ جلوگیری کرد؟

بعضی اقتصاددانان جدا کردن بودجه ارزی از بودجه ریالی را پیشــنهاد 
داده اند. این یعنی کلیه درآمدهای نفتی دولت صرف هزینه های ارزی دولت 
از یک ســو و از طرف دیگر صرف سرمایه گذاری در زیرساخت های ارزی در 
اقتصاد شود. آیا این بهترین پیشنهاد است؟ آیا این پیشنهاد خوب فهمیده 

شده است؟ غیرازاین پیشنهاد دیگری ارائه شده است؟
وقتی خود دولت در داخل با خلق جدی و شدید نقدینگی و از طرف دیگر 
توسعه نهادهای بی ثبات کننده اقتصاد و دخالت عناصر غیرموجه در امور اداره 
کشور عاملی برای بی ثباتی نرخ خلق پول و تعادل پولی در داخل می شود، 
وقتی خود دولت با رفتارهای ماجراجویانه عاملی برای ایجاد انتظارات تورمی 
شدید در جامعه می شود، این یعنی عوامل داخلی ایجادکننده بی ثباتی در 
تعادل ارزی - ریالی اقتصاد به شــدت فعال هستند. وقتی در خارج با سیل 
تحریم های بنیان برانداز اقتصادی مواجه هســتیم، وقتی ما قدرت تصاحب 
هیچ درآمــد ارزی در سمت وســوی دولتی و بخش خصوصــی را نداریم 
و صادرکنندگان با توســل به چندین صراف می توانند به منابع مالی خود 
دسترسی داشته باشند، از نگاه عقلی ممکن است به این نتیجه برسند که 
به هیچ وجه به صرفه نیست که این پول را وارد کشور کنند و یا آن را به اقتصاد 
کشور عرضه کنند، این یعنی عامل اصلی بی ثبات کننده و مشکل آفرین در 

بازار ارز از بیرون کشور به شدت برقرار است و فعال. حال سؤال این است که 
وقتی هم در داخل و هم در خارج عوامل بی ثبات کننده و البته تنزل دهنده 
ارزش ریال برقرار و در حال فعالیت جدی هســتند، چگونه ممکن است که 
بازار ارز در کشور ما بتواند طبق یک چارچوب مشخص فعالیت کند و ثبات 
داشته و عاملی برای ورود نا اطمینانی بیشتر به فعالیت های اقتصادی و البته 

تورم چهارنعل نباشد.
ایــن موضوعات یعنی در وهله اول و البته الزام اول ما نیاز به یک اصالح 
ساختاری جدی داریم و تا زمانی که این اصالحات ساختاری شکل نگیرد، 
عمالً زیرســاخت های تشــکیل یک بازار ارز قابل مدیریت در کشور وجود 
نخواهد داشت. این است که تغییرات مدیریت ها و سیاست های روساختی 
و تزئینی در اقتصاد ایران عمالً بی نتیجه بوده و همواره ارز آماده اســت تا با 
نوسانات غیرمنتظره خود کلیت اقتصاد ایران را به نوسان درآورده و به بازی 
بگیرد. حال ســؤال اولیه هنوز برقرار اســت: چه اصالحاتی در کجا و با چه 

کیفیتی و توسط چه کسانی؟
موضوع باز هم پیچیده تر می شــود. علت هم این است که ساختارهای 
اقتصادی به شدت به ساختارهای تصمیم گیری در حاکمیت مرتبط هستند 
و نمی توان بدون اصالحات جــدی در حاکمیت، تنظیم روابط قدرت بین 
نهادهای قدرت، حذف رانت ها و فساد زدایی از اقتصاد و بسیاری از حوزه های 
دیگر سیاسی، عمالً پول و نظام پولی و به تبع نظام ارزی، که لفافی بر آن ها 
هســتند را اصالح کرد. لذا اینجاست که وقتی سؤال می شود که در اقتصاد 
ایران چه باید کــرد و در حوزه نظام ارزی و مدیریت ارز چه باید کرد؟ باید 
گفت که وقتی یک سیستم نتیجه غلط داده است و خروجی های ناخواسته 
و نامطلوب مخصوصاً از ناحیه اختالل های داخلی و خارج از سیستم در حوزه 
اقتصاد دارد، ضرورتاً باید از حوزه تنظیم روابط قدرت، انتخاب شایستگان و 
نظام تمشیت شایستگی و تمشیت روابط بین الملل به سمت بهبود حرکت 
کند. لذا الزم است تا اول عوامل ایجادکننده داخلی بی ثباتی و نا اطمینانی را 
از اقتصاد حذف کرد و بعد با تعادل بخشی به روابط متقابل با کلیه کشورهای 
دیگر و نظام بین الملل، رفته رفته در حذف عناصر و عوامل بی ثبات کننده و 
ایجادکننــده اختالل از بیرون اقتصاد را کنترل کرد. به نوعی اقتصاد باید به 
سمت پیش بینی پذیری و سیاست پذیری حرکت کند که این موضوع بدون 
وجود یک اراده قدرتمند در نظام تصمیم گیری امکان پذیر نیست.  خوب حاال 
باید دوباره پرســید چه نظام ارزی در اقتصاد ایران باید به کار گرفته شود؟ 
پاســخ این سؤال این اســت که هیچ نظام ارزی ممکنی در شرایط کنونی 
نمی تواند بازار ارز را مدیریت پذیر و پیش بینی پذیر کند، مادام  که کل روابط 

بین کشور و جهان مدیریت پذیر و پیش بینی پذیر نباشد.
اما موضوعاتی مانند امضــای توافق نامه های تجارت دوطرفه با پول های 
محلی ممکن است برای پر کردن منوی خبری مناسب باشند، ولی با توجه به 
مشکالت جدی این فرایند، نمی توانند به عنوان راهکار جایگزین معرفی شوند، 
هرچند می توانند اصالح روش های غلط انتخاب شده قبلی را کمی با تأخیر 
مواجه کنند. لذا برای اصالح بازار ارز اگر هم نظام ارزی شناور مدیریت شده 
پیشنهادشده و حتی توسط بسیاری از همکاران اقتصاد آن  همچنان پیشنهاد 
می  شود، مادام که ســاختارهای نامناسب غلط داخلی و روابط پر از اختالل 
تجاری و اقتصادی ناشی از سیاست های بین المللی کشور برقرار باشد، این 

نظام نیز نمی تواند از نوسانات بزرگ و ویران کننده ارز جلوگیری کند. 

سخن پایانی  
بدون اعمال اصالحات ساختاری و عمیق در کلیه ارکان اقتصاد و اقتصاد 
سیاسی و روابط بین الملل، ارز همواره باالترین ظرفیت را برای ایجاد نوسانات 

غیرمنتظره و ویرانگر در کشور دارد.
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باید برجام امضا شود تا بازار ارز از التهاب خارج شود 
سیدکمال سیدعلی در گفت وگو با آینده نگر از نحوه دخالت های دولت در بازار ارز می گوید

 دولت ســیزدهم چقدر در بازار ارز دخالت کرده است و این دخالت به چه نحوی بوده 	�
است؟

قبل از پاســخ به دخالت و نحوه دخالت دولت ها در بازار ارز، اجازه دهید مقدمه ای را عرض 
کنم . نرخ ارز، مظنه پول ملی است که تأثیر زیادی در مورد واردات و صادرات، سرمایه گذاری و 
در مجموع در اقتصاد کالن دارد . این نرخ خود متأثر است از مسائل سیاسی و اقتصادی ما . یکی 
از مواردی که در دنیا در شرایط عادی طبق آن عمل می شود و نرخ مشخص می شود، مدل های 
اقتصادی ppp یا Purchasing power parity )شــاخص برابری قدرت خرید( است؛ یعنی 
مقایسه کاالهای قابل معامله با کشورهایی که با ارز آنها تجارت داریم . روش دیگر تعیین نرخ ارز 
مقایسه تورم داخلی و خارجی کشورها که عمدتاً طبق کاالهایی است که قابل مبادله باشد . اما 
در بازار کم عمقی مانند ایران و اینکه با فروش نفت، بیشتِر ارز را تأمین می کند، این مدل ها به 
نظرم دقیق نیســتند . ما محدودیت ارزی داریم و آن مدل های اشاره شده در سیستم های شناور 

مدیریت شده یا شناور آزاد عمل می کند . 
 شیوه عمل در ایران چگونه است؟	�

موضوع هایی که مرتبط با ماســت، عالوه بر مسائل حکمرانی داخلی که در ارتباط با اقتصاد 
چه کار باید کرد، موضوعات سیاســی اســت که تأثیر زیادی بر نرخ ارز و بازار ارز دارد . خود آن 

موضوعات سیاسی باعث شده مشکالت اقتصادی ما مانند افزایش نقدینگی، کسری بودجه، عدم 
امکان فروش نفت و تحریم سیستم بانکی تعمیق یابد . وقتی تصمیم گیری های دولت در مقاطع 
مختلف را بررسی می کنیم، متوجه می شویم همه این سیاست ها مقطعی بوده است . بخشنامه ها 
براساس خبرهایی که انتظارات تورمی را باال و پایین می کند، صادر شده است .  اگرچه تصمیم های 
خوبی در اقتصاد نمی گیریم ولی ریشه خیلی از مشکالت اقتصادی، سیاسی است . بنابراین با این 
مقدمه می خواهم عرض کنم که در وضعیت ارزی کشور، چه شرایطی حاکم است . در کشور ما 
امروز، تقاضا قیمت ارز را تعیین می کند نه عرضه . چون منابع ما محدود اســت ولی مصارف ما 
اصالً قابل مقایسه با عرضه نیست . دلیلش این است که مثالً بانک مرکزی در مورد واردات کاال 
می تواند تصمیم گیری کند . در مورد خدماتی که ارزبری دارد می تواند تصمیم گیری کند . ولی 

چهار سرفصل دیگر هست که در اختیار بانک نیست .
  این چهار سرفصل مورد اشاره چیست که در اختیار بانک مرکزی نیست؟	�

اولی »قاچاق کاال« به داخل کشور است . اگر آمارها این را بررسی کنید، گاهی آمار قاچاق به 
18 تا ۲0 میلیارد دالر رسیده است . این سرفصل عمده ای است که بانک مرکزی می خواهد ارز 
آن را تأمین نکند . سرفصل بعدی »فرار سرمایه« از کشور است . دیگری »سفته بازی« در داخل 
کشــور است که روی ارز صورت می گیرد و آخری »تقاضاهای احتیاجی« است که در کشور ما 

چرا باید خواند:
نحوه دخالت گری و 

سیاست گذاری دولت 
در بازار ارز تابع چه 
مواردی است؟ این 

گفت وگو را بخوانید .

اگر ساختار اقتصادی شفاف باشد و همه چیز سر جای خود باشد، شکل گیری سیاست های ارزی با چالش کمتری مواجه خواهد شد . سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی 
می گوید: دولت های بعد از انقالب همیشه در بازار ارز دخالت کرده اند . او به پیمان سپاری ارزی اشاره می کند: پیمان ارزی یا تعهد بازگشت ارز، با مکانیزم بازار مغایر است؛ وقتی توان 

بانک مرکزی در مورد فروش نفت باال باشد، ضرورتی به گرفتن پیمان ارزی وجود ندارد، ولی وقتی منابع ارزی کشور کاهش می یابد و متقاضیان بازار، قیمت ارز را تعیین می کنند، باید 
به سوی دیگری پیش برویم؛ چراکه اگر بانک مرکزی نتواند منابع عرضه ارز را باال ببرد، کار به نحوی پیش می رود که متقاضی در بازار آزاد، قیمت ارز را هر روز با نرخ باالتری تعریف می کند . 

این گفت وگو را بخوانید . 
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وجود دارد . مثالً کارخانه دارها و بنگاه های اقتصادی هستند که به ارز احتیاج دارند و مصارف عادی 
خود را به روز می کنند . آن ها تقاضای آتی خود را زودتر عنوان می کنند؛ دلیل آن هم چندنرخی 
بودن ارز است . آن ها نگران هستند که سال دیگر با قیمت امسال نتوانند ارز خود را وارد کنند . 
جمع این اعداد -اگر خیلی اغراق نکرده باشم- طبق درآمد ارزی کشور، حدود ۳۵ میلیارد دالر 
است . مثالً اگر 18میلیارد دالر کاالی قاچاق وارد کشور شود، از طرف دیگر تقاضای فرار سرمایه 
ما سالی بین 8 تا 10 میلیارد دالر باشد، به همراه تقاضای احتیاجی و سفته بازی که عده ای نگران 
ارزش دارایی خود هستند، به ۳۵ میلیارد دالر می رسد . البته ممکن است بانک مرکزی فقط بر 
روی تقاضای احتیاجی اشراف داشته باشد؛ مثالً اینکه فرد سال قبل چقدر وارد کرده و امسال در 

همان حد به او ارز تخصیص دهد . 
 در حوزه سرفصل های دیگر وضعیت چگونه است؟	�

وقتی ارز چندنرخی است، تقاضاها در مورد سرفصل های مختلف خصوصاً در بحث خدمات، 
چند برابر می شود . به این ترتیب که مثالً یک دانشجو که هیچ وقت ارز درخواست نمی کرد، وقتی 
می بیند می تواند با نرخ پایین تر ارز بگیرد، از وزارت علوم مجوز درخواست می کند تا ارز خود را 
دریافت کند یا مسافری که اصالً مسافر نبوده از مابه التفاوت ارز آزاد و مسافرتی استفاده می کند 
و یا وقتی طبق مقررات با کارت ملی، ارز می فروشند یا با پاسپورت و ویزا ارز می دهند، تقاضاها 
باالتر می رود . این تقاضای اضافی وارد بانک مرکزی و سیستم می شود . خالصه که طرف تقاضا، 

قیمت ارز را تعیین می کنند . 
 در چه مقاطعی پرش نرخ ارز داشتیم؟	�

در چهار مقطع، پرش نرخ ارز را تجربه کرده ایم: اول در سال های 1۳7۲ الی 1۳7۳ است . دوره 
بعدی بین سال های 1۳90 الی 1۳91 بود؛ دوره سوم بین سال های 1۳96 الی 1۳97 بود و بعد 
از آن سال 1400 بود که حدود ۲0 درصد افزایش نرخ ارز در عرض سه، چهار ماه اخیر داشته ایم . 
همه اینها نشان دهنده این است که وقتی درآمد نفتی ما کم می شود، قیمت نرخ ارز باالتر می رود . 
با این موارد باید تاکید کنم که مصارف غیرواقعی ارز نداریم . همه آنها واقعی اســت؛ چون اتفاق 
می افتد . روزی که توانستند جلوی قاچاق کاال را مثالً به داخل کشور بگیرند، می توانیم بگوییم این 
سرفصل دیگر حذف شده است . ولی همه اینها اتفاق می افتد . البته این را هم عرض کنم که از اول 
انقالب تا حاال این اتفاق می افتد . ما هیچ وقت نتوانستیم کسی که می خواسته خانه اش در اینجا را 
بفروشد و خانه ای در خارج از کشور بخرد، جلویش را بگیریم . حاال ببینید این پول از کجاها تأمین 
می شــود؟ این پول از وجوهی تأمین می شود که مثل وقتی ارز دونرخی داریم و نرخ واقعی ما، 
نرخ رسمی که بانک مرکزی می خواهد از مشتری بخرد، کمتر از نرخ بازار آزاد باشد، صادرکننده 
کم اظهاری می کند که ارز کمتری را داخل کشور بیاورد . مابه التفاوت آن را آن طرف نگه دارد . یا 
اینها می توانند اررز خود را به فروشند به افرادی که کاالی قاچاق می آورند، یا به آنهایی می فروشد 
که می خواهند خروج سرمایه کنند، یا به آنهایی می فروشد که اینجا نتوانستند ارز خود را با توجه 
به محدودیت های ارزی تأمین کنند، آن طرف برای آن ها تأمین می شود . یا به صرافانی می دهند 

که به صورت آزاد ارز می خرند . 
 نرخ ارز چه زمانی بهینه است؟	�

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

نیست . نرح بهینه ارز نرخی است که می تواند منجر به تعادل داخلی و خارجی اقتصاد و زمینه ساز 
رشد اقتصادی، افزایش رقابت پذیری و اشتغال و در نهایت افزایش بلندمدت رفاه اجتماعی شود .

 مهم ترین مشکل بانک مرکزی در بازار ارز چیست؟	�
من در باال عنوان کردم که تقاضا نرخ ارز را تعیین می کند نه عرضه بانک مرکزی . از این مسیر 
که بخواهیم حرکت کنیم، اگر توجه کنیم می بینیم بانک مرکزی تقریباً در این ارتباط نمی تواند 
مدیریتی کند . مگر این که روزی مسائل مربوط به قاچاق کاال را ستاد مبارزه با قاچاق کاال مدیریت 
کند یا مثالً فرار سرمایه با تأمین امنیت اجتماعی حذف شود یا انتظارات تورمی کم شود یا مثاًل 
فعاالن اقتصادی ما به ســرمایه گذاری در خارج از کشــور رو نیاورند و بخواهند در داخل کشور 
ســرمایه گذاری کنند، همه اینها مجموعه مسائلی است که مدیریت بانک مرکزی در نرخ ارز را 
می تواند تقویت کند . از اول انقالب هم همه دولت ها می خواستند نرخ ارز را پایین تر تحویل بگیرند 
و در همان میزان هم تحویل دهند . ولی وقتی میانگین تورم ۲۵ درصد را دارید، اگر شیب نرخ 
شما به طرف باال نباشد و نظریه های کارشناسی که در گذشته ها در بانک مرکزی همین بود که 
باید به نحوی عمل کنیم که دالر یک کاالست . اگر تورم باال داشته باشیم،  همان طور که قیمت 
بقیه کاالها افزایش پیدا می کند، قیمت دالر هم باید افزایش پیدا کند، و باید شیبی داشته باشیم 

و حداقل ثابت نگه نداریم .
 تفاوت ثبات ارز با تثبیت نرخ ارز چیست؟	�

ترمینولوژی ما در مباحث اقتصادی و خصوصاً در مباحث ارز، مقداری مشکل دارد با ثبات ارز و 
تثبیت نرخ ارز . یکسان سازی نرخ ارز با تک نرخ هم متفاوت است . وقتی صحبت می کنیم در مورد 
 این که ارز تک نرخی شود، یعنی رانت توزیع نکنیم . یعنی  این که با آخرین نرخی که معامله می شود، 
ما هم ارز بفروشیم . این را  تک نرخی می گویند . مثالً وقتی دولت تصمیم می گیرد به کاالی اساسی 
ارز 4۲00 تومان، اختصاص دهد، بعداً معلوم می شــود که برخی از این به صورت رانت استفاده 
کرده اند . دولت یا بانک مرکزی چطور می خواهد جوابگوی رانتی که توزیع می شود باشد با توجه به 
 این که اجناس با نرخ های باالتری در بازار فروخته می شد؟ پس  تک نرخی این است که فقط رانت 
توزیع نشود . اما بحث یکسان سازی یعنی تعداد زیادی مثالً سرفصل نرخ ارز داریم و آنها یکسان 
شود: مثالً نرخ نیمایی، نرخ بازار متشکل، نرخ سنایی، نرخ ETS،  نرخ تثبیت ارز بانک ها که در 
خود سیستم بانک ها بخشنامه می شود که نرخ ارزهای خود را این طور تسعیر کنید، نرخ بازار آزاد 
و نرخ حواله جات و نرخ های تسویه بدهکاران ارزی یا نرخ خرید ارز از پتروشیمی ها یک نرخ است، 
و همه  اینها تک نرخی شود . یکسان سازی نرخ ارز همانی بود که در سال  1۳81 صورت گرفت و 

چند سالی هم تقریباً موفق بود .
 چرا تقریباً؟	�

من تا سال 8۵ دبیر کمیسیون مدیریت بازار ارز بودم و این شیوه موفق بود .
  اگر موفق بود چرا بعد از آن ادامه پیدا نکرد؟	�

نرخ ارز از سال 1۳8۵ تا سال 1۳90 تثبیت شد و در ارز در یک نرخ نگه داشته شد . ما از 81 

دولت می تواند با تدوین قوانین شفاف و باثبات و مهم تر از آن، تعهد به اجرای این قوانین و پایبندی به آن و 
همچنین برخورد قاطع با متخلفان، فساد را کاهش دهد . اساسًا هرگونه قیمت گذاری دستوری در اقتصاد، همراه با 
ناکارآمدی و فساد است و باید از چنین سیاست هایی اجتناب کرد.

نکته هایی که باید بدانید

اگر سال گذشته برجام امضا می شد، ممکن بود نرخ ارز تا 22 هزار تومان 	]
هم پایین بیاید . چون کل انتظارات تورمی کاهش می یافت . تعلل در این امر، 

خودش باعث شده که نرخ ارز به 32 هزار تومان برسد . 
با توجه به  این که سیاست گذار ارزی باید نگاه کالن  و ملی را در نظر 	]

داشته  و در راستای حداکثرسازی منافع ملی اقدام کند، برقراری سطح 
بهینه نرخ ارز که به عنوان نرخ ارز تراز نیز از آن یاد می شود باید در دستور 

کار سیاست گذار ارزی قرار داشته باشد . نرخ ارز از زمانی بهینه است که 
پایداری داخلی و خارجی اقتصاد به طور همزمان تأمین شود .

الزاماً پایین بودن نرخ ارز، مطلوب نیست . نرح بهینه ارز نرخی است که 	]
می تواند منجر به تعادل داخلی و خارجی اقتصاد و زمینه ساز رشد اقتصادی، 
افزایش رقابت پذیری و اشتغال و در نهایت افزایش بلندمدت رفاه اجتماعی 

شود .
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تا 8۵، تقریباً چون به همه سبد ارزها نگاه می کردیم، االن همه به دالر نگاه می کنند، یورو شروع 
به تقویت شدن کرد و برابری یورو و دالر به ۳,1 رسید . یک یورو که خرج می کردید، یک دالر و 
سی سنت می گرفتید . در صورتی که در ابتدای  یکسان سازی، برابر آنها هشتاد صدم بود . ما آنجا 
نرخ یورو را 1۳00 تومان کردیم . چون توجه همه به دالر بود و دالر هم روی هشتصد و خرده ای 
بود، هیچ نگرانی نداشتند . تا سال 84-8۵ هم این اتفاق افتاد یعنی سالی 1۲ درصد تقریباً میانگین 
نــرخ یورو را افزایش دادیم . یعنی برابری با ریال یورو را افزایش دادیم و به 1۲۵0-1۳00 تومان 
رساندیم که سال 1۲ درصد در مورد یورو می شد . دالر چیزی حدود ۲ درصد افزایش پیدا کرد . 
آن هم به خاطر  این که باز هم بتوانیم بازار را مدیریت کنیم و شیب نرخ ارز را به طرف باال داشته 
باشیم . مثالً دالر 880 تومان یا نزدیک به 900 تومان رسید . از سال 8۵ به بعد، هردوی اینها را نگه 
داشتیم . یعنی تقریباً تثبیت کردیم . چیزی جزئی در حد دو درصد، مجموع این دو ارز افزایش پیدا 
کرد . سال 90 به دلیل درآمدهای زیادی هم که داشتیم، علی رغم همه درآمدها به دلیل تحریم ها، 
آخرین بانکی که حساب ما را می بست و نگه نمی داشت، بانک نور اسالمیک در دوبی بود که آن 
هم نقل و انتقال های ما را انجام نمی داد . آن بحران دیگر تشدید شده بود . تحریم ها هم اضافه شد . 
یعنی آمادگی الزم در آن مقطع پیدا نکرده بودیم . نرخ ارز، پرش کرد . بین اواخر سال 90 تا 9۲ 
از 900 تومان حتی به ۳800-۳900 تومان رسید . یعنی ظرف دو سال، سه و خرده ای برابر شد . 
درواقع باید تاکید کنم که با توجه به عوامل سال های 81 تا 8۵، ما ثبات نرخ ارز داشتیم به دلیل 
 این که همگام با نوسان های بین المللی ارزها، خودمان را تطبیق دادیم . پول ملی را تضعیف کردیم . 
چون به سبد ارزها نگاه می کردیم، وزن یورو و دالر در سبد ارزی ما به نحوی بود . ین ژاپن، دالر 
و فرانک سوئیس و پوند انگلیس هم بودند . اما سهم هر کدام از اینها متفاوت بود . بنابراین اتفاقی 
که افتاد این بود که مجموع این سبد ارزها را نسبت به ریال، ریال را نسبت به سبد ارزها تضعیف 
می کردیم و این تقسیم می شد . بیشترش هم روی یورو رفت چون افزایش و پرش ناگهانی داشت 
در آن مقطع . اما  یکسان سازی الزام های خاص خودش را داشت . وقتی  تک نرخی می گویید، فقط 
رانت توزیع نمی کنید . ولی وقتی می خواهید  یکسان سازی کنید، خیلی مسائل مختلف تکنیکال، 
کمیسیون های مختلف، آموزش های مختلف به سیستم بانکی و مدیریت و مانیتور کردن بازار، 

هرروزه اعم از نقدینگی و بررسی وضعیت ارزی کشور الزم است .
 حتی تعادل عرضه و تقاضا .	�

بله، تعادل عرضه و تقاضا و مانیتور کردن مداوم بازار که چه کار باید کرد .  همین طور هماهنگی 
بهتر با وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد نحوه ثبت سفارش که همیشه باید صورت گیرد . 
آن موقع به نظرم تقریباً خوب صورت می گرفت . اما الزاماتش این است که حساب سرمایه باید 
باز باشــد . هرکس هرچقدر ریال در بانک گذاشت، بتواند ارز بخرد . در آن مقطع هم بازار فرعی 
درست کردیم و هم بازار اصلی . اصلی با مدارک و مستندات بود . نرخ ارز را هم باید از باالترین نرخ 
شروع کنیم . باالخره بدون مقدمات هرچقدر  یکسان سازی کنید، این تفاوت هست و مشکل ایجاد 

می شود . بنابراین بانک مرکزی باید بتواند از آن نرخ دفاع کند . 
 چگونه؟	�

یعنی منابعش  آن طور باشــد که بتواند نرخ را مدیریت کند . لوازم کار این اســت که حساب 
سرمایه باز باشد، نرخ ارز را از باالترین نرخ شروع کند تا بانک مرکزی هم توانایی دفاع از آن نرخ 
را داشته باشد . وقتی نرخ ارز ارزان تر باشد، واردات بیشتر می شود و صادرات کم تر و در نتیجه فرار 
سرمایه شما هم زیاد می شود و سفته بازی هم زیاد می شود، چون می خواهند از آن مابه التفاوت 

سود ببرند .
 گفتید نرخ ارز را تقاضا تعیین می کند، نه عرضه . عرضه ما به نوعی خیلی نســبتی با 	�

تقاضا ندارد .
عرضه ارز ما محدود است اما تقاضا خیلی بیشتر است .

  اخیراً آقای صالح آبادی گفته بود در تاریخ بانک مرکزی، بیشتری ذخیره اسکناس ارز 	�
را داریم .

اسکناس که کالً ۵ تا 10 درصد کل منابع ارزی ما را تشکیل می دهد که نیاز بازار متشکل و 
غیره را بخواهد برآورده کند . این رقم چندان تعیین کننده نیست . اظهارنظر ایشان در این رابطه 
بود که بشود عطش سفته بازان را کم کند که بگوید مشکلی به لحاظ تأمین اسکنانس ارز، چه به 
لحاظ تقاضاهایی که قانونی به سیستم می رود، نداریم و توانایی کنترل این نرخ را، به دلیل منابع 
اسکناسی مان داریم . اما این، کل قضیه را حل نمی کند . به این دلیل که بیشترین تقاضاهای ما 

هم  آن طور که عرض کردم، از بیرون صورت می گیرد . آنجاهاست که نرخ ارز را تعیین می کند .
 قبل از اشــاره به مسئله دخالت های دولت در بازار ارز، این را هم پاسخ دهید که واقعًا 	�

قیمت دالر در شرایط کنونی با واقعیت اقتصادی ما مطابقت دارد؟ 
نرخ ارز واقعی همان اســت که در بازار اســت . حاال چه میزان کنترل و مداخله می تواند این 
نرخ را در این سطح نگه دارد، باز به منابع ارزی ما برمی گردد . ولی وقتی محدودیت ارزی دارید، 
معنی اش این است که نمی توانید قیمتی که در بازار است را تعیین کنید . یعنی وقتی محدودیت 
دارید، امکان مدیریت نرخ بازار نیســت . البته مداخله حتی در زمان آقای نوربخش هم بود ولی 
خیلی خیلی محدود بود . مثالً شاید در چند سال مجموعاً 6 تا 7 میلیارد دالر مداخله شده بود . 
البته تعاریف مداخله هم تفاوت می کند . یعنی باالخره وقتی راجع به مداخله صحبت می کنید، 
می توانید بگویید آن قسمت که در یکسان سازی نرخ ارز هم انجام می دادیم، انتقال ارز آزاد بود . 
هر کس به مناطق آزاد می رفت می توانست بدون مستندات ارز بخرد، به خارج بفرستد و جنسش 
را بیاورد . یا همان مصارف که در ســه چهار سرفصل گفتم، از آن طریق تأمین می شد . بستگی 
دارد آن سرفصل هایی که عرض کردم، چه میزان باشد . گاهی به مجموعاً 10-1۲ میلیارد دالر 
کاهش پیدا می کرد . اما گاهی ممکن است تقاضا ۳0-۳۵ میلیارد دالر باشد که این هم به خاطر 
انتظارات تورمی است . انتظارات تورمی، تأثیر خیلی زیادی در بحث نرخ ارز دارد .  فرض کنید اگر 
سال گذشته برجام امضا می شد، ممکن بود نرخ ارز تا ۲۲ هزار تومان هم پایین بیاید . چون کل 
انتظارات تورمی کاهش می یافت . تعلل در این امر، خودش باعث شــده که نرخ ارز به ۳۲ هزار 
تومان برسد . اما  این که آیا نرخ ارز پایین بیاید، کار خوبی است یا خیر؟ نرخ ارزی درست است که 
صادرات ما خوب باشد، واردات ما که منجر به تولید صادراتی ما شود، خوب باشد . سرمایه گذاری 
در کشــور انجام شود، اشتغال و تولید هم حرکت کند . اگر آن فاکتورها فراهم شود، آن نرخ ارز 
واقعی و درســت است . نرخ ارز با عرضه و تقاضا انجام شود، تعادلی می شد . اگر بخواهیم نرخ ارز 
بهینه باشد، باید چرخ تولید خوب حرکت کند و رشد اقتصادی باال رود، آن نرخ ارز بهینه می شود . 

  دخالت هایی که گفتید به چه صورت بوده است .	�
در دوره های مختلف، ارزپاشی صورت می گرفته، با تعاریف مختلف هم صورت می گرفته؛ در 
این دوره هم صورت می گیرد . به هرحال االن پیمان ارزی داریم اما عددهایی را بانک مرکزی به 
صادرکنندگان ارفاق کرده که می تواند برای خودشان باشد یا مثالً بحث این بود که به افغانستان 
و عراق صادرات داشــته باشند و ریال برگردانند . خود این هم نوعی مداخله است . وقتی فاصله 
نیمایی با بازار آزاد ۵-6 هزار تومان است و نرخ جنسی هم که وارد می شود با آن ۵-6 هزار تومان 
است . خودش نوعی در اختیار واردکننده گذاشتن ارز است . اگر هم صادرکننده کم اظهاری کند، 
باز هم ارز را در اختیار صادرکننده گذاشته اید برای تأمین آن مصارفی که عرض کردم می شود . 

همه اینها مداخله است .
 یعنی هیچ شروطی ندارد؟	�

 مداخله، چند فاکتور خاص دارد . مداخله باید در زمان مشخصی باشد . اگر چهار سال مداخله 
کنید یا پنج سال مداخله می کنید که کردیم، یعنی این مداخله نهادینه شده است . مداخله در دنیا 
انواع و اقسام دارد . یکی  این که زمان خاص دارد، دیگر  این که مبلغ خاص دارد، یکی اثرپذیری آن 
مداخله در آن مقطع است و بعد هم باید مداخله متوقف شود . وقتی مداخله صورت می گیرد، باید 
توجه کرد که چه میزان و چه مبلغ و در چه زمانی باید انجام شود . باز نحوه مداخله تفاوت می کند . 
ممکن اســت تلفن کنید تا ارز بفروشید و خودتان مستقیم به عنوان بانک مرکزی وارد نشوید . 
ممکن است دستور رئیس جمهوری باشد یا سایر مقامات بلندپایه؛ این هم نحوه ای از مداخله است . 
ممکن اســت از طریق مزایده صورت گیرد . با وجود همه شرایط، اگر اعتماد عمومی یا سرمایه 

اجتماعی یا عدم کارایی دولت پایین باشد، جامعه کار خود را خواهد کرد .
 آیا اثرگذاری سیاست های تدوین شده برای جلوگیری از التهاب در بازار ارز با مطالعه و با 	�

استفاده از تجارب قبلی انتخاب شده است؟
دخالت همیشــه بوده و اندازه دخالت در دوره های مختلف متفاوت بوده است . وقتی در حد 
1۵6 میلیون دالر، معاون ارزی بانک مشکل پیدا می کند، موقعی است که عددهای دخالت خیلی 
درشــت است یا در دوران آقای نوربخش، در کل شش میلیارد دالر مداخله شده بوده است . در 
صورتی که برای این شش میلیارد دالر تازه مورد مواخذه قرار گرفته شده بود . به همین خاطر هم 
وقتی آقای همتی، به محض  این که پشت میز بانک مرکزی نشست، از سران سه قوه مجوزهایی را 
گرفت که مثالً می خواهم این کارها را صورت دهم، این اتفاق ها خواهد افتاد . فردا مشکلی برایش 
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به دلیل شوک های درآمدی و ارزی و تورم، هزینه تولید در داخل افزایش یافته و از سوی دیگر، کاالی ارزان قیمت با 
ارز ترجیحی از خارج از کشور وارد شده است . همین موضوع سبب می شود تولیدکننده داخلی توان رقابت خود را از 
دست بدهد که در درازمدت، به ورشکستگی بنگاه های داخلی منجر می شود.

پیدا نشود . پس همه تقاضاها واقعی است، نه غیر واقعی؛ مگر  این که منشأ آن مانند قاچاق، فرار 
سرمایه و سفته بازی و غیره را حذف کنیم . یا مدیریت نظارت بر صرافی ها و سیستم بانکی که خود 
آنها بدانند نظارت دقیقی است، مانیتور شوند . ولی به هرحال این کار خیلی ساده ای نیست و بانک 
مرکزی دو کار عمده دارد . یکی نظارت عمده بر بانک هاست، و دیگری کنترل تورم . ولی در حال 
حاضر، عمدتاً در مورد نرخ سود یا نرخ ارز به او می گویند چرا این طور و  آن طور شده است . همه 
توقع ها در بانک مرکزی از این رابطه است . اصالً از نرخ ارز، چه انتظاری داریم؟ بانک مرکزی برای 
نرخ ارز باید چه کار کند؟ هم خروج از رکود را می خواهید، هم دفاع از تولید ملی را می خواهید، 
هم کنترل واردات باید باشد، اشتغال و تولید و همه اینها را از بانک مرکزی می خواهند . اما آنچه 
مشخص است، وقتی کالن اقتصاد به دلیل تحریم ها مشکل دارد، این انتظار از بانک مرکزی نباید 
باشد . باالخره سازمان برنامه و بودجه است، وزارت امور اقتصاد و دارایی است . با تحریم ها کاهش 
صف تجارت داریم، افزایش هزینه های تجارت داریم . هزینه فرصت کاهش صف سرمایه گذاری؛ 
یعنی کاهش صف سرمایه گذاری در داخل کشور داریم . چطور انتظار داریم در این شرایط وضع 

اقتصاد خوب باشد و بانک مرکزی به همه وظایف خود درست عمل کند؟
 البته سیاست های ارزی در حوزه تجارت هم همیشه مورد نقد بوده است .	�

اگر اقتصادی به صورت شفاف عمل کند و همه چیز سر جای خود باشد، شکل گیری سیاست های 
ارزی با چالش کمتری مواجه خواهد شد . اصوالً پیمان ارزی یا تعهد بازگشت ارز، با مکانیزم بازار 
مغایر است؛ به نحوی که وقتی توان بانک مرکزی در مورد فروش نفت باال باشد، ضرورتی به گرفتن 
پیمان ارزی وجود ندارد، ولی وقتی منابع ارزی کشور کاهش می یابد و متقاضیان بازار، قیمت ارز 
را تعیین می کنند، باید به سوی دیگری پیش برویم؛ چراکه اگر بانک مرکزی نتواند منابع عرضه 
ارز را باال ببرد، به این ترتیب، کار به نحوی پیش می رود که متقاضی در بازار آزاد، قیمت ارز را هر 
روز با نرخ باالتری تعریف می کند . نکته حائز اهمیت این است که در برخی مقاطع، بانک مرکزی 
می گوید، ارز باید به کشــور برگردد و زمانی هم به اقتضای شــرایط اعــالم می دارد که این ارز 
حتماً باید به سیســتم بانکی برگردد که البته این روش غلطی بوده و مقاومت صادرکنندگان و 
واردکنندگان را به دنبال دارد . در این بین، صادرکنندگان می گویند ارز را به کشور بازمی گردانند؛ 
اما به قیمت بازار می فروشند و این موضوع باعث اختالف آنها با بانک مرکزی می شود که نمونه آن 
نیز در سال 99 به وضوح قابل مشاهده است؛ ضمن اینکه به صدور بخشنامه ها و بعضاً تضاد آنها 
منجر می شود یا اصوالً مواردی همچون صادرات ریالی، بالتکلیف می ماند . از سوی دیگر، مهلت 
بازگشت ارز صادراتی نیز با توجه به تحریم های بانکی عمالً قابل پیاده سازی نیست و همین امر، 

مشکالت را دوچندان می کند و اعتراضاتی را از سمت تجار به دنبال دارد .
از سوی دیگر، صادرکنندگان معتقدند، به هر حال ارز به چرخه اقتصادی کشور برمی گردد؛ 
ولــی در این فضا چند مطلب مهم باید مورد توجه قرار گیــرد و آن اینکه آیا صادرکنندگان و 
واردکنندگان، هم می خواهند دیده شــوند و هم دیده نشــوند؛ باالخره زمانی که تراکنش ها و 
نقل وانتقاالت مالی آنها باال می رود، مباحث مالیاتی به وجود می آید و این پرسش مطرح می شود 
کــه ارز صادراتی یا کاالی وارداتی را با چه نرخی فروخته ای، بنابراین فضای امنیتی ای که برای 
تجار درســت می شــود، آن ها را بعضاً از تجارت بازمی دارد؛ به خصوص اینکه در مقاطعی، این 
موضوع مطرح بود که صادرکنندگان پیمان فروشی کرده و به نام افراد دیگری کاال صادر کرده اند، 

واردکنندگان نیز ارز 4۲00تومانی گرفته و کاال وارد کشور نکرده اند .
بنابراین برای اینکه این مشکل حل شود، برخی از تجار به سمت کم اظهاری و بیش اظهاری 
پیش می روند؛ یعنی واردکننده، بیش اظهاری می کند تا ارز بیشتری بگیرد و کاالی کمتری وارد 
کند و صادرکننده کم اظهاری می کند تا ارز کمتری برگرداند .  بنابراین معتقدم، ارز باید به مجموعه 
کشور برگردد و به صورت نامحسوس مدیریت شود تا در میان فعاالن اقتصادی تنش ایجاد نشود . 
ضمن اینکه نهادهای نظارتی و بانک مرکزی باید به درستی بدانند، فردی که از کشور کاال صادر 
کرده، ارز خود را به کدام واردکننده داده و آیا واردکننده، این ارز را برای نیازهای وارداتی ضروری 
کشــور مصرف کرده و کاال آورده یا اینکه کاالهای غیرضروری را در شــرایط مضیقه ارزی وارد 
کرده است . البته سختگیری بانک مرکزی در برخی مقاطع باعث شد که برخی از صادرکنندگان 
خوشنام، از ترس بگیروببندها، وارد بازی صادرات، حتی با باال رفتن نرخ ارز نشوند و خود را کنار 
بکشند . به هر حال، موضوع هرچه باشد، تعامل اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت باید به نحوی باشد که این موضوع به توقف صادرات منجر نشود . ضمن اینکه قیمت در 

هر رنجی که قرار بگیرد، باید ثبات داشته باشد تا اقتصاد کشور از ادامه مسیر بازنایستد .

 حلقه مفقوده کجاست؟ 	�
 دولت می تواند با تدوین قوانین شــفاف و باثبات و مهم تر از آن، تعهد به اجرای این قوانین 
و پایبندی به آن و همچنین برخورد قاطع با متخلفان، فســاد را کاهش دهد . اساســاً هرگونه 
قیمت گذاری دستوری در اقتصاد، همراه با ناکارآمدی و فساد است و باید از چنین سیاست هایی 
اجتنــاب کرد . یکی دیگــر از تبعات تخصیص ارز ترجیحــی به واردات، صدمه واردشــده به 
تولیدکنندگان داخلی محصوالت است . از یک طرف به دلیل شوک های درآمدی و ارزی و تورم، 
هزینه تولید در داخل افزایش یافته و از سوی دیگر، کاالی ارزان قیمت با ارز ترجیحی از خارج از 
کشور وارد شده است . همین موضوع سبب می شود تولیدکننده داخلی توان رقابت خود را از دست 

بدهد که در درازمدت، به ورشکستگی بنگاه های داخلی منجر می شود .
  به نظر می رسد با توجه به شرایط سیاسی و مسائل تحریم ها و مسئله برجام، بازار ارز 	�

بار دیگر روزهای پرالتهابی را می گذارند . در چنین شرایطی برای بازار ارز چه سناریوهایی را 
می توانیم متصور شویم؟

پاسخ به این پرسش به این برمی گردد که چگونه می خواهیم با دنیا تعامل کنیم . آیا برجام 
امضا خواهد شد و به دنبال آن تنش های بین المللی کمتر خواهد شد؟ اگر شرایط برجام فراهم 
شود یک موقعیت ارزی داریم . اگر شرایط  برجام به صورت موقت و مشروط درست شود و بگویند 
نفت تان را بفروشید اما مثالً سیستم بانکی شما تحریم هم نباشد اما از آن طرف عالمت دهند 
که بانک های بزرگ با ما کار نکنند، شرایط دیگری داریم . اگر هم تحریم سیستم بانکی برداشته 
شود و هم فروش نفت آزاد شود، شرایط خیلی خوبی پیش خواهد آمد . ممکن است تفاهم طوری 
باشد که حتی شرکت های نفتی آمریکایی هم با ما کار کنند . اینجا دیگر امکان مشکلی ارزی ما 
خیلی کم می شود . ما حدود 60-70 میلیارد دالر درآمد ارزی داریم، منابع ارزی در خارج از کشور 
داریم که بالک شده است . مقداری نفت روی آب داریم که قابل فروش است . اگر دو میلیون بشکه 
بفروشیم و قیمت نفت باالتر از 1۳0-140 یا همان صد دالر هم که باشد، در یک سال حدود 70 
میلیارد دالر می شود . 4۵ تا ۵0 میلیارد دالر هم اگر شرایط درست باشد، صادرات غیر نفتی ما 
خواهد شد . با برجام امکان  این که شرکت های بزرگ بیایند و در نفت ما به صورت بیع متقابل یا 
قراردادهای نفتی که وزارت نفت تنظیم کرده است ورود پیدا کنند، با سرمایه خودشان وجود دارد . 
بعد هم بخواهند پول شان را از محصول بگیرند؛ چه بیع متقابل و چه جوینت ونچر . در مورد گاز، 
در مورد نفت، کشور ما پرپتانسیل است . اگر پروژه های پتروشیمی اگر در زیرساخت های صادراتی 
ما طی ین چند سال سرمایه گذاری می شد، این نزدیک به ۲0 میلیارد دالر صادرات پتروشیمی 
ما به ۳۲-۳۳ میلیارد دالر تاکنون رسیده بود . همین االن هم اگر صادرات پتروشیمی ما مقداری 
راحت تر باشد . درآمد ارزی باالیی داشتیم . ما با 1۵0 میلیارد، 170 میلیارد دالر درآمد، کشوری که 
مثالً می دانید که ما در سال های 90-91، 64 میلیارد دالر واردات داشتیم . االن به ۳۵ و نزدیک به 
40 میلیارد دالر رسیده است . البته عدد واردات امسال و سال گذشته را نمی دانم . حدود ۳0 تا 40 

میلیارد دالر واردات داریم . خدمات و غیر را هم که اضافه کنیم، عدد فرق خواهد کرد .
در دوره توافق برجام خیلی اعتماد ایجاد شده بود . این اعتماد بین المللی باعث شده بود که 
تجارت خیلی روان شــود . روی تعرفه ها کار می شــد . طی سه چهار سال اخیر و روی کار آمدن 
تعدادی پوپولیســت و راست گرا در جهان، این موقعیت به هم ریخت . حضور ترامپ و خروج او 
از معاهده های بین المللی و  همین طور خروجش از برجام، و حاال هم اقدام های پوتین در جنگ 
با اوکراین، خصوصاً اروپا را با شــوک روبه رو کرده است . این بحران بعد از کرونا که آن هم فشار 
زیادی در سراسر دنیا ایجاد کرد، دیگر نمی شود گفت دیوانگی ترامپ و پوتین و نتانیاهو و سایر 
جنگ طلبان و خشونت ورزان بوده صرفاً . فقط نمی شود  شرایط صرفاً به آنها نسبت داد . حاال دولت 
آقای رئیسی می خواهد هشت سال کار کند . خود آقایان خیلی باید به این موضوع توجه کنند و 
اگر تا االن تعلل کرده اند، به کشور آسیب زده اند . باید برجام امضا شود که مردم از این فشار خارج 
شوند؛ در این صورت بازار ارز هم از التهاب خارج خواهد شد . حاال حتی اگر این توافق موقت هم 
باشــد، بعد می شود قدم های بعدی را برداشت . البته باید با موازنه و توازن قوا در منطقه حرکت 
کرد . هم روسیه، هم چین و هم آمریکا تحرکاتی دارند . اما شدت و حدت و حساسیتی که نسبت 
به غرب و آمریکا داریم، فکر نمی کنم ضامن منافع ملی ما باشد . البته که باید با عزت وارد مذاکره 
شد و تا آنجا که می شود تضامینی گرفت تا حداقل شرکت هایی که می خواهند با ایران کار کنند، 
از طرف آمریکا تهدید نشوند و بانک ها اجازه داشته باشند با ما کار کنند، در این وضعیت مشکالت 

ما خیلی سریع تر حل می شود .
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مدتی است که سیاســت حذف ارز ترجیحی اجراشده و مخالفت با آن 
مشکلی را حل نمی کند. اما تحلیل و بررسی آن در حیطه نظری و سیاستی 
می تواند حــاوی درس های آموزنده ای باشــد. البته من به سیاســت هایی 

ازاین دست به صورت جزیره ای و مجزا نگاه نمی کنم.
وقتی به دنبال اعالم دولت آمریکا مبنی بر قصد خروج از برجام تنش های 
بی ثبات کننده ارزی آغاز شد، عده ای به بهانه حمایت از صادرات و محافظت 
از ذخایر ارزی کشور و به ویژه با حمایت کاسبان تحریم، نرخ ارز را در مسیر 
بی ثباتی و پرش های بی سابقه قراردادند. بازار ارز ما در دهه های اخیر به ویژه 
در ســال های اخیر بازار عمیق رقابتی نبوده و نیست، زیرا ما از زمان افزایش 
چندبرابری قیمت نفت در ســال 1۳۵۲ تاکنون یا مازاد ارزی داشــته ایم یا 
کمبود. درحالی که اگر بازار رقابتی ارز وجود داشت باید قیمت مقدار عرضه و 
تقاضا را تسویه می کرد. از این گذشته عمده منبع ارزی در طرف عرضه این 
بازار، درآمدهای حاصل از نفت یا پتروشــیمی و میعانات گازی است که در 
اختیار دولت است و تابع عوامل برون زای خارجی هم هست، بنابراین شرط 
وجود عوامل فراوان ذره ای در طرف عرضه برای شکل گیری بازار رقابت وجود 
ندارد. در طرف تقاضــا، در مورد تقاضای معامالتی ارز عوامل فراوان در بازار 
حضور دارند اما تجربه نشان داده که در شرایط کمبود ارزی تقاضای سوداگران 
برای ارز به شدت افزایش می یابد و بازار را تماماً بی ثبات می کند. بنابراین ما بازار 
ارز به مفهوم دقیق کلمه و به معنای رقابتی آن نداریم. آنچه در این شــرایط 
پرتنش به آن بازار گفته می شود به هیچ وجه آن بازاری نیست که در آن قیمت 
توسط عوامل مرتبط بنیادی )relevant fundamental forces( تعیین 
می شود و به تخصیص منابع عالمت صحیح می دهد و رفاه را ارتقا می دهد. لذا 
تا وقتی بازار رقابتی ارز وجود ندارد باید طوری آن را مدیریت کرد که به صحنه 
جوالن سوداگران و دست های ذی نفع و صاحب قدرت تبدیل نشود حداقل در 
شرایط پرتنش تقاضای ارز را با مدیریت و نظارت صحیح به تقاضای معامالتی 
محدود کرد و از شکل گیری و رشد تقاضای سوداگری آن ممانعت کرد. البته 
در این وضعیت می توان برعکس هم عمل کرد و در این ســاختار غیررقابتی 
فرمان را به دست های پنهان منفعت طلب صاحب قدرت و سوداگران داد تا نرخ 

ارز را تا جایی که برایشان امکان دارد و قبح ندارد باال ببرند. متأسفانه عملکردها 
نشان می دهد که در این چند سال دست های منفعت طلب و شبه دولتی ها در 
این بازار آشفته به اسم بازار رقابتی تا توانستند در جهت منافع خود بازار ارز 
و نرخ آن را بی ثبات کردند لذا نرخ های شکل گرفته در این سال ها بیشتر بر 
تبانی شبه دولتی ها و ذی نفعان قوی مبتنی بوده است تا بر تعامل و اثرگذاری 

نیروهای بنیادی و مرتبط اقتصادی.
لذا تا توانســتند گاه وبیگاه نرخ ارز را باال بردند و نرخ هایی در اقتصاد رایج 
کردند که موجب تورم باال، کسر بودجه شدید و بی ثبات کردن نقدینگی شد؛ 
نه به رشد سرمایه گذاری و اشتغال کمکی کرد نه موجب صادرات غیرنفتی 
فناورانه شد. حساب های سرانگشتی بسیار ساده ای وجود دارد که به ما نشان 
می دهد که این نرخ های ارز موجود چقدر نامرتبط هســتند. طبق آمارهای 
رسمی نقدینگی کشور در سال 1۳99 نسبت به سال 1۳۵7 حدود 1۳600 
برابر شــده اســت. تولید ناخالص داخلی حقیقی حدود دو برابر شده است. 
بنابراین پتانسیل تورمی نقدینگی )اگر نقدینگی عامل یکه تورم باشد( 6800 
برابر شده است. اما شاخص قیمت مصرف کننده در سال 1۳99 نسبت به سال 
۵7 حدود ۲000 برابر شده است. این در حالی است که یک دالر آمریکا در 

زمان کنونی معادل ۲۵ سنت 1۳۵7 قدرت خرید و ارزش دارد.
ما به طور اسمی پول ملی را نسبت به سال ۵7 حدود 4۵00 برابر کاهش 
ارزش داده ایم که با توجه به 1,4 شدن قدرت خرید دالر در این دوره درواقع 
پول ملی خود را به طور حقیقی در مقابــل دالر 18000 برابر کاهش ارزش 
داده ایم که این نه با 6800 برابر شــدن نقدینگی سازگار است )ضمن اینکه 
نقدینگی در اقتصاد درون زا شــده و در تعیین تورم دســت باال ندارد(. نه با 
تفاوت تورم داخل و خارج در این دوره ســازگار اســت. هر طور که حساب 
کنیم نرخ ارز را ۵ یا 6 برابر مقداری که با رشد نقدینگی و تفاوت تورم داخل 
و خارج مرتبط اســت افزایش داده ایم آن هم به اسم بازار ارز. درحالی که بازار 
عمیق رقابتی ارز اصالً در کشــور وجود ندارد و آنچه وجود دارد یک ساختار 
بازاری غیرشــفاف و تنگ و تاریک که جوالنگاه کاسبان تحریم و دست های 
منفعت طلب است. بنابراین از دید ما مشکل اساسی این است که به اسم بازار 
ارز که شکل رقابتی آن وجود ندارد نرخ های نامرتبطی در اقتصاد رایج کرده ایم 
که با عوامل بنیادی مرتبط سازگار نیست و تنها با منافع صادرکنندگان مواد 
خام و ذی نفعان سازگار است و جز تورم های باال، بی ثباتی و جابه جایی عظیم 
درآمد از گروه های زیادی از مردم به عوامل نامولد و کاسبان تحریم و قماری 
کردن اقتصاد نتیجه ای ندارد. در عمل ما این نرخ های ارز بی ثبات که نه از بازار 
رقابتی به دســت آمده و نه با عوامل بنیادی مرتبط سازگار است را در اقتصاد 
حاکم کردیم و با آن نرخ ارز ترجیحی تعریف کرده ایم و بر اساس آن یارانه های 
هنگفت تعریف کرده ایم. اقتصاد کشور بیش از سه دهه است که در مارپیچ 
»نرخ ارز -تورم- قیمت های کلیدی« گرفتارشــده است و مدام افزایش نرخ 
ارز تــورم ایجاد می کند و تورم موجب باال رفتن دوباره نرخ ارز می شــود در 
حین این رفتارها، نرخ ارز و تورم درآمدها جابه جا می شــود، فضای اقتصادی 
ملتهب می شــود، افق های تصمیم گیری کوتاه می شود و طبقات متوسط و 
پایین و عوامل تولید واقعی به شــدت آسیب می بینند. در این فضای ناپایدار 
رشــد سرمایه گذاری و تولید و ایجاد اشتغال به شدت محدود می شود، کسر 
بودجه دولت تشدید می شود و هربار که این کنش - واکنش نرخ ارز - تورم 
تکرار می شود مردم و اقتصاد هزینه های بی شمار پرداخت می کنند و متعاقب 
آن دولــت یارانه جدید تعریف می کنــد و به جای اینکه به خاطر هزینه ها و 
فشارهایی که بر مردم و اقتصاد وارد کرده است به مردم بدهکار باشد، از آن ها 
طلبکار می شود. لذا دیر یا زود دوباره فالن متغیر کلیدی را باال می برند، تورم 

درست می شود و دوباره باید ارز را باال ببرند... .
بنابراین از دید ما مشکل اصلی وجود این مارپیچ خطرناک است. مشکل 

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

عباسشاکری
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه 

طباطبایی

چرا باید خواند:
چرا فضای ارز در 

کشور ملتهب است و 
چرا بازار رقابتی ارزی 

نداریم؟ این مقاله را 
بخوانید.

نکته هایی که باید بدانید

در شرایط کمبود ارزی تقاضای سوداگران برای ارز به شدت افزایش می یابد و بازار را تمامًا 	]
بی ثبات می کند. بنابراین ما بازار ارز به مفهوم دقیق کلمه و به معنای رقابتی آن نداریم. 

تا وقتی بازار رقابتی ارز وجود ندارد باید طوری آن را مدیریت کرد که به صحنه جوالن 	]
سوداگران و دست های ذی نفع و صاحب قدرت تبدیل نشود. حداقل در شرایط پرتنش تقاضای 

ارز را با مدیریت و نظارت صحیح به تقاضای معامالتی محدود کرد و از شکل گیری و رشد 
تقاضای سوداگری آن ممانعت کرد.

اقتصاد کشور بیش از سه دهه است که در مارپیچ »نرخ ارز - تورم - قیمت های کلیدی« 	]
گرفتارشده است و مدام افزایش نرخ ارز تورم ایجاد می کند و تورم موجب باال رفتن دوباره نرخ 

ارز می شود. در حین این رفتارها، نرخ ارز و تورم درآمدها جابه جا می شود و فضای اقتصادی 
ملتهب می شود
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اصلی و علت تورم، کســری بودجه، رشد باالی نقدینگی و رشد پایین تولید 
و ســرمایه گذاری،... بی ثبات کردن پول ملی و بی ارزش کردن مســتمر آن 
است. لذا نرخ های ترجیحی و یارانه هایی که بر اساس پرش های ناموجه ارزی 
تعریف شده و موضوعیت می یابد مبنای منطقی و منصفانه ندارد. همه تأکید 
ما این اســت که این مارپیچ خطرناک را متوقف کنید. طبق نظریه پولی و 
تورمی تعیین نرخ ارز، شاخص قیمت ها از سال 1۳۵7 تا امروز دو هزار برابر 
شده ارزش دالر آمریکا به 4/1 تقلیل یافته و نقدینگی مستعد برای پوشش 
دادن تولید حقیقی 6800 برابر شده است. لذا این نرخ ارز رایج کنونی ۵، 6 
برابر نرخی است که با نظریه برابری قدرت خرید و نظریه پولی و تورمی تعیین 

نرخ ارز به دست می آید. 
گفته می شود که هزینه تولید در کشور ما باال است و اگر ما بخواهیم کاال 
صادر کنیم باید نرخ ارز باال باشــد پاسخ ما این است که وقتی در بسیاری از 
صنایع شما مسئله محوری مقیاس را نادیده گرفته اید و تشکیالت تولیدی را 
در ابتدای منحنی LAC قرار داده اید جبران نادیده گرفتن ابتدایی ترین اصول 
اقتصادی یعنی رعایت مقیاس بهینه را که نباید مردم پرداخت کنند. پرش 
دادن نرخ ارز به نرخ های باالتر از آنچه متغیرهای بنیانی فوق اقتضا می کند 
تشویق ناکارایی، نابلدی، فساد و سوءمدیریت های گسترده است. وقتی چند بار 
استراتژی توسعه صنعتی ارائه می کنیم و در آن به عامل حیاتی و درعین حال 
ابتدایی مقیاس اشاره ای نمی کنیم در عمل هزینه های تولید را به چند برابر 
متوسط جهانی افزایش می دهیم راه حلش اصالح مقیاس و ایجاد نقشه صنعتی 
واقع گرا و قابل اجرا است نه بی حیثیت کردن پول ملی. بنابراین از دید من باید 
ترجیحی بــودن ارز و یارانه های ادعایی را در این چارچوب تحلیلی که ارائه 
کردم ارزیابی کرد. در این چارچوب مســئله کامالً متفاوت می شود و اشارات 
سیاستی آن هم متفاوت خواهد بود. این همه بی ثباتی، این شکاف طبقاتی، این 
رشد بی رویه فقر، رواج بزهکاری و سرقت، رشد پایین سرمایه گذاری و تولید 
نتایج منطقی بازی کردن این گونه با نرخ ارز است و دولت ها اگر این مارپیچ 
را از کار نیندازند مشکالت فوق الذکر به طور فزاینده ای بازتولید خواهد شد و 
جامعه روی ثبات به خود نمی بیند بنابراین باید ریل سیاست گذاری را از اساس 
تغییر داد و مارپیچ مذکور را از کار انداخت. اساساً این که تورم دورقمی و باال 
و نامتناسب برای چند دهه در کشور ماندگار شده است به طور عمده معلول 
بی ثباتی نرخ ارز است، و اساساً بازتولید تورم های باال در کشور و اوج های تورمی 
حاصل شوک های ارزی بوده است. اساساً اصالح و جراحی اگر مبنای منطقی 
داشته باشد و درست طراحی و اجرا شود باید قیمت های نسبی را تصحیح کند 
و توازن و تعادل و ثبات در اقتصاد را باال ببرد. این چه اصالحات و جراحی است 
که روزبه روز نیروی انسانی را در مقابل میلگرد و آهن و پالستیک و خودروهای 
بی کیفیت و اخیراً هم در مقابل غذا و دارو به شــدت بی ارزش می کند و عدم 
تناسب منطقی میان منظومه قیمت ها را به بدترین وضع می رساند! آیا فرار 
مغزها و ســرمایه ها، قماری شدن اقتصاد، افت رشد تولید و سرمایه گذاری و 
گسترش و تعمیق فقر و شــکاف طبقاتی پیامد محتوم این نوع جراحی ها 
و اصالحات نیســت؟ در این چند سال اخیر که حدود 10 برابر پول ملی را 
بی ارزش کرده ایم، ذخایر ارزی حفظ شد و فرار سرمایه کم شد؟ در این چند 
سال اخیر ایرانیان بیشترین ملک و خانه را در بعضی کشورهای همسایه و غیر 
همسایه خریده اند و فرار سرمایه شدت یافته است، باید این مارپیچ مخرب و 
پرمخاطره را از کار انداخت؛ جراحی و اصالح واقعی در این است نه چیز دیگر.

اما در مورد سیاســت حذف ارز کاالهای اساسی با وجودی که تصمیمی 
اســت که گرفته شــده و در حال اجرا است و نباید خیلی به آن دامن زد، اما 
ارزش یابی مختصر آن، درس های گوناگونی برای آینده دارد. وقتی می خواستند 
این کار را انجام بدهند ادعا شد که ارزهای اختصاص یافته برای این کار صرف 
خرید نهاده برای دام و طیور نمی شود و دامدار و مرغدار می گوید نهاده وارداتی 

در اختیار ما قرار نمی گیرد، ارز آن صرف خرید کاالهای دیگر و فروش آن ها 
به نرخ های باال انجام می شود. همچنین گفته می شد که قاچاق محصوالت 
مشــمول این ارز به شدت افزایش یافته است. دلیل دیگری که آورده می شد 
این بود که قیمت کاالهای مشمول این ارز ثابت نمانده و به شدت افزایش یافته 
است و به مصرف کننده اصابت نکرده است. بنابراین حذف ارز تخصیص یافته 
برای این کاالها یک امر ضروری اســت. البته وقتی نرخ ارز موجود که مدام 
در حال افزایش اســت و چندیــن برابر نرخ مبتنی بر عوامل بنیادی مرتبط 
اســت نرخ بازاری تعادلی در نظر گرفته می شود و مبنا قرار می گیرد طبیعتاً 
زمینه های فساد از ناحیه تفاوت نرخ ترجیحی و نرخ آزاد به وجود می آید. اما 
نه به آن شــدت و حدتی که سیاست گذار و رسانه ها ابراز می کردند. اوالً اگر 
این ها درست باشد باید دولت این ارز را حذف کند و آب از آب تکان نخورد. 
کاالهای مربوط به آن هم گران نشــود چون آقایان مدعی بودند که همه اش 
رانت و فســادآمیز شده و به دست دامدار و مرغدار و مصرف کننده نمی رسد. 
این که گفته می شد این کاالها گران شده و اختصاص ارز ترجیحی مانع گرانی 
آن ها نشده جای بحث و تردید دارد. وقتی در این چند سال قیمت دستمزد 
کارگر چند برابر شده، قیمت حمل ونقل آن ها چند برابر شده، سایر هزینه های 
دیگر متناسب با تورم گران شده، طبیعی است که قیمت این کاالها هم باال 
می رود اما نه به تناسب سایر کاالها. آمارها هم نشان می دهد که تورم کاالهای 
مذکور از تورم عمومی کمتر بوده است. درهرصورت پیامد منطقی این ادعاها 
اگر صحیح باشــد باید با اجرای این سیاست قیمت این کاالها و هیچ کاالی 
دیگر افزایش نیابد. در کنار این ادعا عده ای هم با ادعای اینکه کار مدلی و کمی 
آن ها نشان می دهد تورم ناشی از این سیاست ۵، 6 درصد بیشتر نخواهد بود 
بر ضرورت این کار پافشاری می کردند. اما وقتی انجام شد دیدیم که چگونه 
قیمت کاالهای مشمول به شدت افزایش یافت و اثرات قیمتی این سیاست 
برای کاالهای مشمول تا چند ماه بعد بیشتر هم می شود و به جای چند قلم 
محدود کاالها، ده ها و صدها بلکه هزاران کاال با پرش قیمت مواجه شدند و 
طبقات پایین و متوسط به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند. نکته جالب این است 
که قرار شد با دادن چندصد هزار تومان به هر نفر از گروه هایی از مردم آن ها را 
جبران کنند. نکته جالب تر این است که این کار را هم به اجرای عدالت تعبیر 
می کنند، دلیلش هم این است که با یک حساب ساده جزئی نگر تفاوت قیمت 
چند کاال را در نظر می گیرند و بخشی از آن را به عنوان یارانه نقدی به افرادی 
می دهند و دیگر اثرات غیرمستقیم و اثرات زلزله وار تورمِی آن را  که طبقات 
پایین و متوسط را در مضیقه شدید قرار می دهد در نظر نمی گیرند درحالی که 
این تورم مصداق ظلم به آنان اســت تنزل دادن عدالت به داستان تلخ یارانه 
نقدی هم معضل دیگری است که باید با طور جداگانه به آن پرداخت. حاال هم 
که این سیاست اجراشده و زلزله در قیمت های مرتبط و نامرتبط ایجاد کرده، 

می گویند به خاطر افزایش قیمت نهاده ها در بازارهای جهانی است.
افزایــش قیمت های جهانی چند ماه قبل اتفاق افتــاد و اندازه آن با این 
افزایش های قیمت در کشور تناسبی ندارد. بنابراین افزایش قیمت چند هفته 
اخیر ربطی به افزایش قیمت های جهانی ندارد اتفاقاً وقتی ادعا می شــد که 
قیمت های کاالهای مشمول ارز ترجیحی باال رفته است و نتیجه می گرفتند 
این ارزها صرف واردات نهاده و کاالهای اساســی نشده در پاسخشان گفته 
می شــد که بخشــی از افزایش قیمت کاالهای مذکور در سال های گذشته 
به خاطر افزایش قیمت جهانی و بخشــی هــم به خاطر افزایش هزینه های 
داخلی دیگر است. بنابراین استفاده از واژه های اصالحات، جراحی، عدالت و 
مولدسازی و غیره وجه منطقی ندارد؛ اما حاال که اجراشده باید کمک کرد آثار 

بی ثبات کننده آن به حداقل برسد.

*برگرفته از متن سخنرانی ارائه شده در موسسه دین و اقتصاد

 بازار ارز ما در دهه های اخیر به ویژه در سال های اخیر بازار عمیق رقابتی نبوده و نیست زیرا ما 
از زمان افزایش چندبرابری قیمت نفت در سال 1352 تاکنون یا مازاد ارزی داشته ایم یا کمبود. 
درحالی که اگر بازار رقابتی ارز وجود داشت باید قیمت مقدار عرضه و تقاضا را تسویه می کرد.

مشکل اصلی و 
علت تورم، کسری 
بودجه، رشد باالی 

نقدینگی و رشد 
پایین تولید و 

سرمایه گذاری،... 
بی ثبات کردن پول 

ملی و بی ارزش 
کردن مستمر آن 

است. لذا نرخ های 
ترجیحی و 

یارانه هایی که بر 
اساس پرش های 

ناموجه ارزی 
تعریف شده 

و موضوعیت 
می یابد مبنای 

منطقی و 
منصفانه ندارد. 
همه تأکید ما 

این است که این 
مارپیچ خطرناک 

را متوقف کنید
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 دولت ها در ایران معموالً از روش ارزپاشــی و ســرکوب نرخ ارز 
استفاده می کنند درحالی که چنین روشی در دنیا مرسوم نیست؛ با 
این روش، تورم در کوتاه مدت پایین نگه  داشــته می شود ولی با یک 
اتفاق غیرمنتظره مانند خروج ترامپ از برجام، فنر تورم رهامی شود 
و با تورم باالیی روبه رو می شــویم. بر همین اساس از نیمه دوم سال 
1۳97 دچار مشــکل جدی در این حوزه شدیم چراکه دولت وقت 
امریکا بنا را بر فشــار حداکثری گذاشــت و فروش نفت ما را بسیار 
محدود کرد. این درحالی که است که در دوره های قبل نفت را گران 
می فروختیم و درآمد خوبی هم از این محل داشــتیم. مثالً قیمت 
نفت در دوره دوم محمود احمدی نژاد به اوج خود رسید و نفت را با 
قیمت باال می فروختیم؛ اواخر سال 94 روزی 4 میلیون بشکه نفت 
می فروختیم که یا پولش را وارد کشــور می کردیم یا در حساب های 
خارجی بانک مرکزی بلوکه می شد! بانک مرکزی ریال این پول ها را به 
دولت می داد درصورتی که ارزی نداشت که بازارسازی انجام دهد و به 
همین دلیل با تکرار این رویه، دالر تا ۳۲ هزار تومان باال رفت. البته در 
قانون پولی و بانکی، وظیفه بانک مرکزی، کنترل تورم و حفظ ارزش 
پولی و ثبات بازارهاست؛ روسای بانک های مرکزی نیز برای رسیدن به 
این سه هدف معموالً مدیریت بازار ارز را در دستور کار قرار می دهند. 
روش مدیریت بانک مرکزی در این خصوص شناور مدیریت شده که 
براساس نیاز بازار، عرضه و تقاضا و... بانک مرکزی ورود می کند و بازار 

را به تعادل می رساند.
حاال بار دیگر پرسش این است که دولت چقدر در بازار ارزپاشی 
کرده اســت؟ واقعاً و به طور مستند نمی توانیم پاسخ دقیقی داشته 
باشیم و بگوییم که دولت چقدر در بازار ارز دخالت مستقیم داشته 
است. چون این آمارها، آمارهای محرمانه است؛ ولی می توانیم بگوییم 
با سیاستی که در پیش گرفتند و در دوره های قبل هم داشتیم، ابتدا 
سخت گیری های فراوانی انجام می دهند و بعد آن شرایط را تسهیل 
می کنند. این مســئله در رابطه با ارز صادرکنندگان اســت که ابتدا 
صادرکنندگان را مجبور می کنند که ارز خود را با نرخ دســتوری به 
بازار عرضه کنند که پایین تر از نرخ بازار آزاد و معامالتی است؛ با این 
دلیل و استدالل که ما در داخل کشور سوبسید می دهیم، انرژی های 
ارزان می دهیم، امکانات فراوان دولتی می دهیم و شــما باید این ارز 

را که مال دولت اســت، همان طور که آقــای روحانی در دوره قبل 
می گفت، به دولت بفروشید. در این مورد ابتدا سخت گیری می کنند؛ 
ولی بعد از این که بازار دچار مشــکل می شود، به خصوص اسکناس، 
این را به عنوان یک امتیاز به صادرکننده می دهند و سیاست دیگری 
در پیش می گیرند و می گویند که شما بیا ۳0 درصد یا ۵0 درصد ارز 
حاصل از صادرات را در بازار آزاد بفروش و بقیه را هم مثالً در بازار نیما 
بفروش؛ لذا این بار هم همین اتفاق افتاده است و این سومین بار بود 
که در سه دولت گذشته این اتفاق افتاده و مجدداً این راه را باز کردند 
و اجازه دادند که در بازار متشکل ارزی که نزدیک به بازار آزاد است، 
صادرکننده ها ارزهای خود را بفروشند و بازار به تعادل برسد. اگر این 
اتفاق نمی افتاد و نظارت های بانک مرکزی نبود، ممکن بود که ما ارز را 
در قیمت های باالتر ببینیم. چنانچه در همین مقطع ما با محاسبه ای 
که بر نرخ ســکه می کردیم، می توانستیم بگوییم که دالر باالی ۳۵ 
هزار تومان بود؛ ولی چون ارز یک مســئله حیثیتی برای دولت ها و 
حاکمیت شــناخته می شود، روی آن حساسیت وجود دارد و تالش 
می شود که از نرخ ۳۲ هزار تومانی که در چند سال اخیر در باالترین 

وضعیت بوده، عبور نکند.
سؤال دیگر این است که اگر ارزپاشی صورت نمی گرفت، قیمت ها 
چقدر رشــد می کرد؟ در این شرایط نرخ دالر، می توانست ۳۵ هزار 
تومان را رد کند و تا پایان سال شاید بیشتر هم شود. چون اگر مسئله 
تورم را در نظر بگیریم و ارز را به عنوان یک کاال در نظر داشته باشیم، 

میانگین تورم می تواند بر ارز هم اثر بگذارد.
اما اینکه تأثیر مداخله گری های دولت در بازار ارز، به غیر از ارزپاشی 
چیست؟ باید گفت به غیر از این که بخواهد در بازار ارز توزیع کند، 
سیاست های تسهیل برای صادرکننده و واردکننده ایجاد می کند. 
مقررات معافیت ایجاد می کند. به طور مثال در قانون اخیر در ارتباط 
با قاچاق کاال و ارز که در اسفند گذشته تصویب و در اردیبهشت ابالغ 
شــد، به صراحت آمده است که ورود و خروج ارز بدون این که مبدأ 
و منشأ آن معلوم باشد، قاچاق محسوب و با آن برخورد می شود. در 
این جا وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی بخشنامه کردند و 
گفتند که ورود ارز به هیچ وجه قاچاق محسوب نمی شود و نیازی هم 
نیست که منشأ آن معلوم باشد. فقط در مبادی ورودی اظهار کنند 
و هیچ کس نمی تواند از آن ها ســؤال کند که این را از کجا آوردید و 
مالیات آن را باید بدهید. این ها سیاست هایی است که دولت و بانک 
مرکزی به غیر از این که بخواهند در بازار ارزپاشی کنند، می توانند از 
آن اســتفاده و نرخ ارز را کنترل کنند. در مجموع سیاست هایی که 
دولت ها و بانک مرکزی اجرا می کنند باید جامع االطراف باشد و بتواند 
تمام شرایط را در بر بگیرد نه این که فقط یک یا دو یا سه مشکل را 
حل کند. باید به مسائل با دیدی بلندمدت نگاه کرد و تمام مشکالت 
را در تصمیمات دید و در این جا می طلبد که نگاه کارشناســی به 
مسائل داشته باشیم و از کارشناسان و نظرات آن ها استفاده بهینه 

ببریم. 

دخالت گری ارزی
دولت چقدر در بازار ارزپاشی کرده است؟

یوسفکاووسی
 کارشناس پولی و بانکی

نکته هایی که باید بدانید

سومین بار بود که در سه دولت گذشته اجازه دادند که در بازار متشکل ارزی که نزدیک به 	]
بازار آزاد است، صادرکننده ها ارزهای خود را بفروشند و بازار به تعادل برسد.

دولت به غیر از این که بخواهد در بازار ارز توزیع کند، سیاست های تسهیل برای صادرکننده 	]
و واردکننده ایجاد می کند. مقررات معافیت ایجاد می کند.

سیاست هایی که دولت ها و بانک مرکزی اجرا می کنند باید جامع االطراف باشد و بتواند تمام 	]
شرایط را دربر بگیرد نه این که فقط یک یا دو یا سه مشکل را حل کند. 

چرا باید خواند:
دولت چگونه و به چه 

شیوه هایی در بازار ارز 
دخالت می کند؟ پاسخ 

را در این یادداشت 
بخوانید.
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»حق« به جای »خیریه«
پشت پرده خیریه ها؛ از منفعت اقتصادی تا استثمار نیروی انسانی

خیریه های پرتعداد که شعار عدالت اجتماعی می دهند و سیاستمدارانی که دل به خیریه ها بسته اند؛ اما نه فقر پایانی دارد و نه 
سیاستمداران از شفافیت خیریه ها دفاع می کنند و برای همین عده ای از »شرارت امر خیر« در کشور می گویند و عده ای در 
پی علت ها هستند نه معلول ها؛ همین  رویه باعث شده بسترهای امر خیر به ابتذال بکشد و مسئولیت اجتماعی به حاشیه رود.



توسعه
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علیه وضع موجود
چرا برخی از خیریه ها تعطیل شده اند؟

مدتی اســت که از زور کتک های شوهر و پدر، دست 
سه فرزند خود را گرفته و راهی ایران شده است؛ قبال 
هم به ایران آمده بود و در موسسه ای درس می خواند 
و کالس خیاطی می رفت. به اجبار، شوهرش دادند و 
این بار با سه فرزند راهی ایران شده است از افغانستان 
و چشــم امید بسته باز هم به همان موسسه و همان 
کالس هــا. کالس هایی که خیلی از زنان سرپرســت 
خانوار آنجا را تنها مسیر امید به زندگی می دانند، وقتی 
که تن شان درد می کند از سختی روزگار، از سیلی های 

همسر و پدر.
در اطراف پارک میثاق چندین گعده های چندنفری 
معتــادان که هرکــدام به دور آتــش حلقه زده اند در 
قاب ذهن جای می گیرد در کنــار گروهی از جوانان 
فوتبالیست. آرزو و سیدپیمان باهم نشسته اند و هروئین 
می کشند. آرزو می گوید: »نه ما به آن ها کار داریم و نه 
آن ها ما را آدم حساب می کنند؛ هرکدام زندگی خود 
را داریم.« پیمان به ســختی حاضر می شود گفت وگو 
کند؛ تکه های کارتون می سوزد؛ آرزو تکه ای از کارتون 
را فــرش زیر پای مهمان ناخوانده می کند و پیمان از 
اینکه وسیله پذیرایی در این پارک بی آب ورنگ ندارد 
عذرخواهی می کند. سر در گریبان نشسته است؛ لوله 
و گــرد را کنار می گذارد؛ فندک را خاموش می کند و 
با صورتی شرمگین لب به سخن می گشاید:  »طالساز 
بودم؛ ورشکست شــدم؛ زندان رفتم؛ در زندان معتاد 
شدم؛ بعد از آزادی یک  شب با زنم دعوایم شد و برای 
یک  شــب از خانه بیرون زدم و حاال 1۵ ماه است که 
کارتون خواب شده ام.« بغض می کند و شروع می کند 
به گفتن از ایلیا؛ پسر پنج ساله اش را می گوید؛ می گوید دلم برایش تنگ شده؛ می خواهد 
زارزار گریه کند؛ رو به آرزو، از آرزوهای کوچکش می گوید؛ گاهی دلم می خواهد ترک 
کنم؛ مامورهای شهرداری که به پاتوقمان می زنند همراهی می کنم اما دوام نمی آورم و 
باز برمی گردم به همین زهرماری؛ قبال هم چنین بار از خیریه ها آمده اند و نشد که نشد. 
ماه هاســت دلم یک  سیخ جگر می خواهد و یک بغل سیر بوسیدن ایلیا؛ اما نمی شود. 
آرزو هم از دو دختر جوان و از نوه هایش می گوید؛ از شــیراز بیرون آمده و دیگر هرگز 

برنگشته؛ راه ها بن بست است.
به چشمان پردرد کودکی سرطانی می نگرم که سوسو می زند از درد و رنج؛ به پای 
نیمه برهنه دخترکی که دمپایی پالســتیکی ای نصف پای او را به بیرون انداخته و به 
چهره ســیاه چرده زنی که دست امیدوار خود را دراز کرده به امید دریافت کمک؛ به 
خانه های ویران شده و به سیلی ویرانگر که به جان زمین ها زده است؛ به آوار زمین و 
به همه این دردها که جوانه می زنند هربار و بار دیگر؛ به کانکس های فلزی، به بخاری 
آتش گرفته و چهر های سوخته دختران در آن آتش؛ به نو عروسانی که چشم انتظارند. 
در همه این ها پرســش از »خود« و »دیگری« این است که چه باید کرد به حال این 

تن ها رنجور و چگونه این مســیر را طی کرد تا درمان خود دردی نشــود بی درمان از 
ندانستن ها؟ شاید برخی راه ها بی راهه باشد و برخی اگرچه نقطه امید در ذهن ما ولی 
عده ای خود در کوران مشقت، شفقت رها کرده اند و به راه های سوء استفاده از خیریه ها 
می اندیشیند. در همه این پرســش ها به »خیریه« ها فکر می کنم؛ به خیریه های که 
آمیخته با خیر و شر هستند و مسیر برخی از آنها دیگر از »خیر« کم بهره است. برای 
همین در ۲۲ ام آبان ماه 1۳96 محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس می گوید: »7000 مجموعه خیریه وجــود دارد که حتی یک صفحه صورت 
مالی افشــا نمی کنند و این خطر بزرگی برای اقتصاد کشور است.«  خیلی ها از فساد 
و عدم شــفافیت در خیریه ها می گویند و اینکه برخی از خیریه ها محمل پولشــویی 
و فعالیت های اقتصادی شده اند. مؤسســاتی که به روایتی تعداد آنها به 1۵ هزار هم 
می رسد. خیریه هایی که خیریتی در آنهاست و حاال عدم شفافیت باعث شده انگشت 
اتهام به ســمت آنها برگردد که چرا نهاد خیریه چنین به ابتذال کشیده شده است و 
با کدام سنگ محک باید تشخیص داد خیر را از شر؟ ماده ۳ قانون خدمات کشوری، 
مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی را تعریف و معرفی کرده که از بنیاد مستضعفان 
و بنیاد شهید تا صندوق هایی مانند صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی 
روستاییان و عشایر و حتی مؤسسات منحل شده ای مانند سازمان دانش آموزی حزب 
جمهوری اســالمی را شامل می شود. وقتی در این مؤسسات و نهادها انتشار عمومی 
اطالعات جدی گرفته نمی شود، تکلیف مؤسسات دیگر مانند مؤسسات خیریه کامال 
روشن است. مؤسسات خیریه طبق قانون مکلف هستند تحت  نظارت دولت و نماینده 
آن یعنی سازمان امور مالیاتی باشند. همه جای دنیا مؤسسات زیر ذره بین دولت ها قرار 
دارند، چون مستعد درگیرشدن در فساد و پول شویی هستند چون خود دولت که باید 
پاسخ گو باشد؛ اما خیلی وقت ها خیریه ها چنین نمی کنند و برای همین این مسیر را 
برخی محمل پولشــویی می خوانند؛ مسیری که مدت هاست سیاستمدارها هم به آن 
وارد شــده اند تا شاید از این خوان بی بهره نمانند و چنین است که مرز خیر و شر به 
هم آمیخته می شود و باید علیه این وضع شورید با ابزار قانون و شفافیت و باز تعریف 

مسئولیت اجتماعی. 
داگالس نورث در کتاب »فهم فرآیند تحول اقتصادی« می گوید: همه فعالیت های 
سازمان یافته انسان، مستلزم وجود ساختاری برای تعریف روش انجام بازی است؛ خواه 
این بازی، فعالیتی ورزشی باشد یا عملکرد یک اقتصاد« باید همه بازی ها در ساختاری 
شــفاف ادامه یابد و عملکرد این افراد داوری شود؛ اگر عملکرد خیریه ها، شرکت هایی 
که دم از مسئولیت اجتماعی می زنند داوری شود، آن وقت است که می توان گفت: »تا 
سیه روی شود هرکه در او غش باشد« وگرنه ممکن است تر و خشک با هم بسوزند و 
کســی نبیند اشک داغ صورت زنی که هنوز تنها امیدش موسسه ای است که در آنجا 
خیاطی می آموزند و کودکی دردمند که باید داروی درد خود را با کمک موسسه ای تهیه 
کند؛ شاید کسی نبیند دفتر و کتاب هایی که بسته می ماند و تن رنجور زنی که شاید 
خورشــید زندگی اش از همان خانه ای طلوع کند که قفل بر درش زده می شود. شاید 
در مسیر شفافیت است که سیاستمدار راه بازگشت خود به دنیای سیاست-اقتصاد را 
باید از حزب و بنگاه اقتصادی جست وجو کند نه از خیریه و فعال اقتصادی برای فرار 
مالیاتی راهی خیریه ها نشود و به مسئولیت اجتماعی پایبند باشد و بندبازی نکند. شاید 
در آن صورت »سیاسی کاری« دور از ذهن ترین اتهامی باشد که با دستاویز آن موسسه  

خیریه ای را تعطیل کنند و امیدهایی را ناامید. 

چرا باید خواند:
همه فعالیت های 

سازمان یافته انسان، 
مستلزم وجود 

ساختاری  برای تعریف 
روش انجام بازی است؛ 
خواه این بازی، فعالیتی 

ورزشی باشد خواه 
عملکرد یک اقتصاد. 

باید همه بازی ها 
در ساختاری شفاف 
ادامه یابد و عملکرد 

این افراد داوری شود؛ 
اگر عملکرد خیریه ها، 
شرکت هایی که دم از 
مسئولیت اجتماعی 

می زنند داوری شود، آن 
وقت است که می توان 

گفت: »تا سیه روی 
شود هرکه در او غش 

باشد«.

لیالابراهیمیان
دبیر بخش توسعه



63 شماره صد و بیست ودوم، مرداد و شهریور tccim.ir | 1401 | آینده نگر 

باید اصالحات نهادی، اصالحات قانونی و حقوقی صورت بگیرد و متقاعد کردن دولت نسبت به این که ظرفیت های 
مشارکت جامعه را باال ببرد و از جامعه جهت باال بردن مشارکت حمایت کند؛ قائل شدن به حقوق شهروندی، مشارکت های 
جمعی و سپردن قلمروهای زدوده شده و ستانده شده جامعه به خود جامعه؛ تحویل اختیارات به خود جامعه.

  مسئولیت اجتماعی چیست؛ مسئولیت دفاع از چه کسی در برابر چه چیزی؟	�
مسئولیت با این پرسش آغاز می شود که فرد، امور، نهاد خیریه، نهاد مدنی و NGOها 
در برابر خود می بینند؛ البته خطاب پرسش و مخاطب پرسش یکی است؛ یعنی پرسش 
فرد از خود فرد است. مثالً من از خود می پرسم، مسئولیت تو به عنوان یک معلم دانشگاهی 
چیست؟ مسئولیت تو به عنوان یک ایرانی چیست؟ پرسشی است که از من برمی خیزد و 
مرا مخاطب خود قرار می دهد. این پرسش به شکل صدای وجدان است. وجدان خودآگاهی 
که از درون ما بلند می شود. یک وضعیت وضعیت وجودی. یک »درد اگزیستانسیال« که 
فرد را مورد سؤال قرار می دهد. این پرسش از خود فهمی حرفه ای من معلم برمی خیزد. 
یا شــما به عنوان روزنامه نگار، از خود می پرسید که چه فایده هایی برای جامعه دارید. در 
قبال رنج ها و دردهای مردم چه کارهایی باید انجام دهید؟ پس یک خودفهمی حرفه ای 
در شمای روزنامه نگار و مِن معلم و محقق به شکل اگزیستانسیال، وجدانی و خودآگاهی 
ایجاد می شــود. دعوتی اســت که از خود ما برمی خیزد. گاهی هم مسئولیت، پرسش از 
دیگران اســت؛ در این جا سؤال شما از من است که شما به عنوان معلم چه مسئولیتی 
دارید؟ پاســخ شــمای معلم که چهار دهه تحقیق و تدریس کردید، به دردها، رنج ها و 
مشکالت جامعه ایرانی چیست؟ دیگرانی که از ما سؤال می کنند، می توانند همکاران ما، 
همسایگان ما، مخاطبان ما، دانشجویان من، خوانندگان نشریه ما و غیره باشند و یا می توانند 
صاحبان سهام یک شرکت باشند. ممکن است پرسش اهالی یک محل از شرکت صنعتی 
که در آن محل کار می کند، باشــد و آن ها ســؤال کنند که شما با محیط زیست محله 
ما چه کردید؟ یعنی ذی نفعان بیرونی و درونی یک ســازمان. کسانی که در آن سازمان 
هستند؛ یعنی کارکنان، سؤالی که از رئیس سازمانی پرسیده می شود که شما این سازمان 

را چگونه ریاســت می کنید؟ اگر همین وضعیت را ادامه دهیم، ممکن است به پرسش از 
»دیگران تعمیم یافته« برسیم. یعنی زمانی شما از من سؤال می کنید، زمانی همسرم، زمانی 
همسایه ام، زمانی دانشجو، زمانی خواننده و زمانی هم »دیگری تعمیم یافته« از من سؤال 
می کند. یعنی یک دیگری وجود دارد که در مقیاس همه تعمیم یافته و به طور ضمنی از 
من سؤال دارند که شما به عنوان یک موجود خودآگاه و حرفه ای برای این محنت ها چه 

کرده اید؟ این همان مسئولیت اجتماعی است.
 مسئولیت اجتماعی را به چند شکل می توان صورت بندی کرد؟	�

مسئولیت اجتماعی یا Social Responsibility را می توان به دو شکل صورت بندی 
کــرد: صورت بندی »اخالقی- هنجاری« و صورت بندی »حقوقی- قانونی«. صورت بندی 
اخالقی با زبان نُرم ها و ارزش ها و هنجارهای اجتماعی مطرح می شــود. به طور مثال من 
به عنوان یک معلم و محقق، اخالقاً مسئولیت دارم. صورت بندی حقوقی می تواند به شکل 
مدون یا نانوشته، رسمی و غیر رسمی باشد که مسئولیت من را مشخص می کند. مثالً آیا 
من در کتابی که نوشته ام، اسرار شخصی کسی را فاش کرده ام؟ آیا به کسی بی احترامی 
کرده ام؟ در این صورت خود شما یا فرزندتان می توانید با استناد به قانون مرا بازخواست 
کنید یا ممکن اســت درترم تحصیلی به دانشجویی نمره غیرعادالنه داده باشم، دانشجو 
اعتراض می کند که چون من در کالس از شــما انتقاد کردم و با دلیل اغراض شخصی یا 
عصبانیت، نمره من را کم کرده اید. این هم مســئولیت اجتماعی من معلم است؛ اما این 
مسئولیت به زبان درشت حقوقی بیان می شود. یک بعد دیگر مسئولیت اجتماعی اخالقی 
است؛ یعنی کسی من را بازخواست نمی کند؛ ولی من اخالقاً وظیفه دارم به دانشجویانم 
عادالنه و به هر نفر به اندازه توان و کوشش او نمره بدهم. پس اولی مسئولیت اجتماعی 

چرا باید خواند:
چقدر ساختارها از 
مسئولیت اجتماعی 
حمایت می کند و نقش 
عاملیت اجتماعی 
چقدر است؟ این 
مصاحبه را بخوانید.

جامعه ایران، جامعه شورشی است
»مسئولیت اجتماعی: ساختارها و عاملیت فردی؛ خیریه ها«

در گفت وگو با مقصود فراستخواه

سال هاست که از مسئولیت 
اجتماعی و اخالق می گوید؛ از 

مسئولیت فردی، مسئولیت معلمی، 
شهروندی و از وجدان خودآگاهی 
که درون هر فردی است. مقصود 

فراستخواه، جامعه شناس و 
روشنفکر ایرانی مسئولیت 

اجتماعی را در بعد اخالقی و 
حقوقی می بیند و از آن دفاع 

می کند و از سوژه های اداره پذیر 
انتقاد می کند که ضد خالقیت و 

مسئولیت است. او اگرچه نسبت 
به رفتارهای نمایشی و لبخندهای 

تظاهری انتقاد دارد اما معتقد است 
که باید به عاملیت های فردی بها 
داد؛ برای همین همچنان امیدوار 

است به آینده و اصالح آن.



توسعه

آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و بیست ودوم، مرداد و شهریور 641401

 Social Accountability است که شکل اخالقی مسئولیت اجتماعی است و دومی را
یا پاسخ گویی اجتماعی یا حساب دهی اجتماعی می خوانیم که همان صورت بندی حقوقی 
اســت. گاهی این دو سطح را در یک جا به کار می گیرند. مسئولیت اجتماعی به معنای 
اخالقی کلمه که به زبان ارزش ها است، و پاسخ گویی اجتماعی به معنای حقوقی و قانونی 

و رسمی تر کلمه.
 یعنی در مقابل مسئولیت اجتماعی، نظارت حقوقی کمرنگ می شود؟	�

 مسئولیت اجتماعی نهادهای خیریه، هم بخش اخالقی دارد، هم بخش حقوقی. به گفته 
لویناس1 اخالق شــنیدن صدای دیگری است، اخالق به معنای احترام به خود، دیگری، 
هســتی و کائنات اســت. اگر آموزش و پرورش به کودکان عزت نفس نیاموزد، نمی توان 
در آینده انتظار رفتارهای اخالقی داشت. اخالق به معنای استفاده از سطوح مغز و هوش 
هیجانی است؛ فردی که قادر به کنترل احساسات و عواطف خود بوده دارای اخالق است 
چنین فردی امکان رسیدن به حکمت را داشته و قراردادهای خوبی با خود می بندد. اخالق 
شهروندی به معنای شنیدن صدای دیگری، احترام به محله، محیط زیست و شهروندان 
و حس تعلق سرزمینی است. یا اخالق دانشگاهی نیز به نوعی شنیدن صدا دیگر و احترام 
به خود است؛ اخالق شنیدن صدای دیگری است. به نظر من مسئولیت اجتماعی جلوه گاه 
اخالق اســت. در جامعه ما اخالق، به لبخندفروشی و تعارفات دِم دری تقلیل یافته است! 
یعنی این که من به شما لبخند بزنم؛ در حالی که اخالق این است که من حق شما را رعایت 
کنم. اخالق به این شکل عینیت پیدا می کند. به همین دلیل مفهوم عینی اخالق، شنیدن 
صدای دیگران است. من باید کیفیت خدماتی را که در این مصاحبه به شما می دهم، رعایت 
کنم. باید مسئولیت اجتماعی خودم را ایفا کنم. این یک کیفیت خدمات دهی است و ما باید 

در خدماتی که به مردم می دهیم، مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کنیم.
 سؤالی که در این جا به ذهن می آید، این است که اهتمام به مسئولیت اجتماعی 	�

در قالب خیریه ها، در ایران چه وضعیتی دارد؟ آیا این تالش ها بیشتر با تکیه بر بعد 
اخالقی انجام می شود؟

طبق آخرین آماری که مطالعه کرده ام، ما ایرانی ها در شــبانه روز، 1 تا ۳ دقیقه برای 
کارهای داوطلبانه وقت  صرف می کنیم. برای این که این ۳ دقیقه روشن تر شود، مقایسه ای 
را انجام می دهم: ما به طور متوسط در شبانه روز 1۳ ساعت و نیم زمان صرف نگهداری و 
مراقبت شخصی می کنیم؛ یعنی فعالیت هایی مثل خوابیدن، غذا خوردن، استحمام و... در 
مقابل آن، 1 تا ۳ دقیقه را صرف امور خیریه می کنیم. 40 دقیقه را صرف آموزش می کنیم. 
آقایان حدود ۵ ساعت را صرف فعالیت شغلی خود می کنند و خانم ها هم به طور متوسط 
40 دقیقه از شبانه روز خود را صرف فعالیت شغلی می کنند. می دانید که مشارکت اقتصادی 
خانم ها در جامعه پایین اســت. زن و مرد به طور متوســط ۲ ســاعت و 46 دقیقه برای 
فعالیت های شغلی وقت می گذارند. خانم ها ۵ ساعت و ۲۵ دقیقه را هم صرف فعالیت های 
خانه داری می کنند. تمامی این ها عددها نگران کننده هستند. هیچ کدام عدد خوبی نبوده، 

به خصوص میزان فعالیت های خیریه. 1 تا ۳ دقیقه خیلی کم است.
گویا ما در کشور 14 هزار NGO داریم: بخشی از این ها Charity / خیریه هستند و 
بخشــی هم موارد دیگر. ولی من فکر می کنم که بیشــتر از 7 تا 8 هزار  NGOدر کشور 
نداشته باشیم. مجموع اعضای فعال یا نیمه فعال! در این نهادها 1 میلیون نفر است. اگر 
این میزان را ضرب و تقسیم کنیم، 1,۵ درصد جمعیت باالی 1۵ سال ایران، عضو فعال 
یا کمتر فعال، پاره وقت یا تمام وقت خیریه ها هستند. این رقم در آمریکا که ۳۲۵ میلیون 
جمعیت دارد، ۲۵ درصد اســت؛ این در حالی است که ما خودمان را کشوری عدالت گرا 
می دانیم و آمریکا را یک کشور سرمایه داری! در کشورهای دیگر حتی وضعیت از آمریکا 
 NGO ها هستند و ۲ میلیون همNGO هم بهتر است. در آمریکا ۲۵ درصد جمعیت عضو
فعال است. در فرانسه 1 میلیون NGO وجود دارد و عضو خیریه شدن، شاخصی است از 
حس مسئولیت اجتماعی. تعداد خیریه ها و عضویت در آن ها و صرف زمان در آن ها بسیار 
اهمیت دارد. ما در ایران هم سنت های عیاری، سنت های محله ای، و ظرفیت های مشارکتی 
داشتیم؛ ولی از این ظرفیت ها حمایت نکردیم و البته هنوز هم در سیستم های ما از این 
سنت ها حمایت نمی شود. اگر بخواهید برای یک خیریه مجوز بگیرید، زمانی بسیار طوالنی 
را باید صرف این کار کنید. چون در این زمینه بروکراسی بسیار سخت و پیچیده ای حاکم 

است. نسبت به charityها نگاه امنیتی وجود دارد. محدودیت ها و مفروضات بدبینانه پیش 
روی این ها است و هیچ حمایت نهادی مناسب و کافی ومؤثری هم نمی شود؛ در نتیجه 

charityها توسعه نمی یابند.

 به هر حال خیریه ها باید از جایی کار خود را شــروع کنند؛ یا باید متکی به فرد 	�
باشند یا برندی؛ اگرچه خیلی از شرکت ها و برندهای تجاری از مسئولیت اجتماعی 
می گویند اما از آنجایی که در عمل بروز چندانی دیده نمی شود، گاهی به نظر می رسد 
که این ایده به یک کار لوکس اداری تبدیل شده است و انگار با واقعیت اجتماعی انطباق 

ندارد. تحلیل شما در این زمینه چیست؟
 در این زمینه من با شما همدل هستم؛ متأسفانه »زبان« در جامعه ایران آشفته شده 
اســت. ما زبان را بی مقدار کرده ایم. کلمات در ایران نابود و تهی از معنا شده و مسئولیت 
اجتماعی هم به محاق رفته است. ما مفهومی داریم باعنوان »terms of Recogtion«؛ 
یعنی شرایط شناسایی. مسئولیت اجتماعی شرایط شناسایی خود را از دست داده است. 
وقتی می گوییم مســئولیت اجتماعی تبدیل شده به یک امر لوکس و تزیینی که توسط 
مدیران تکرار می شــود، یعنی نفوذ معنایی مسئولیت اجتماعی در زوال است. کلمات در 
ایران بی مقدار شده اند. ذهن آشفته و زبان آشفته است. نتیجه اش این است که مسئولیت 
اجتماعی واژه ای سرد است. تلفظ های صورِی مسئولیت اجتماعی جان من را گرم نمی کند. 
وقتی گفته می شود مسئولیت اجتماعی، در جان من اهتزاز نمی کند؛ یعنی عقل سلیم 
اجتماعی می گوید مســئولیت اجتماعی از آن حرف ها است که بی معناست! عقل سلیم 
اجتماعی فهمیده است که این کلمات لقلقه زبان شده است. حیف از جامعه ای که در آن 
کلمات از معنا تهی شده باشد. ما می گوییم محیط زیست خراب شده است و برای نسل 
دهه 90 چیزی باقی نگذاشــته ایم؛ ولی از بین رفتن آب و خاک یک قصه است و این که 
کلمات را هم نابود کرده باشیم، یک قصه بزرگ تر است. کاش حداقل می گذاشتیم کلمات 
بمانند تا جان کودکان و نسل آینده را گرم کند. ما در جوانی و دانشجویی هزینه های زیادی 
دادیم؛ ولی جان ما گرم بود. حاضر بودیم برای یک کلمه جان بدهیم؛ اما اآلن کلمات آتش 

نمی زنند بر دل ها؛ بنابراین چنین مسئله ای وجود دارد.
 چرا زبان به سمت ابتذال رفته است؟	�

»اگر ز باغ رعیت ملک خورد ســیبی/ برآورند غالمان او درخت از بیخ«. مســئولیت 
اجتماعی و پاسخ گویی اجتماعی، قبل از همه باید از سیستم شروع شود. وقتی سیستم 
پاسخ گو نیست، وقتی گفته می شود مردم مسئولیت اجتماعی داشته باشید، و مردم احساس 
می کنند که به شعور آن ها اهانت می شود، چه انتظاری باید داشت؟ مردم می گویند، ای 
سیســتم، تو خودت مســئولیت اجتماعی را می فهمی؟! وقتی که در دولت پاسخ گویی 
اجتماعی وجود ندارد، انتظار پاســخ گو کردن مردم یا نهادهای خیریه کار دشواری است. 
همین اآلن اگر اتفاقاتی برای شخص من در جامعه رخ دهد، کسی مسئول نیست. به عنوان 
مثال من معموالً با وسایل حمل و نقل عمومی رفت و آمد می کنم. یک هفته پیش که از 
دانشگاه شهید بهشتی برمی گشتم، در ایستگاه نمایشگاه به زور سوار شدم اتوبوس شلوغ بود 
و در آن شلوغی، پیرمردی موقع سوار شدن پشت در ماند! جوان ها به او خندیدند و گفتند 
که شما انقالب کردید و حاال وضعیت این گونه شده. پیرمرد بازویش را باز کرد و پشت آرنج 
خود را نشان داد و گفت من ۳0 سال پیش عمل قلب باز کردم. مدتی در دستم احساس 
ناراحتی و درد داشتم. به پزشک مراجعه کردم و مشخص شد که یک تکه سیم در دستم 
جا مانده است. وقتی گفتم که شکایت می کنم، گفتند به هرجا که می خواهی شکایت کن!؛ 
اما من در نهایت نتوانستم مرجعی را پیدا کنم که در این زمینه در آن جا طرح شکایت کنم. 
این همان درد بی مسئولیتی و عدم پاسخ گویی است. یعنی مرجعی برای رسیدگی به چنین 
اموری وجود ندارد. من نمی گویم که ما اخالقاً مسئولیت نداریم چون دولت ما مسئولیت 
ندارد؛ ولی از نظر اجتماعی این شیوه به تنهایی جواب نمی دهد، کارها پیش نمی رود. در 
یک کشور می بینید که وزیر استیضاح می شود، رئیس جمهور استیضاح می شود و گردش 
قدرت وجود دارد؛ در این صورت وقتی به شما می گویند شهروند هم مسئولیت اجتماعی 

دارد، و این مفهوم، عمق و معنای بیشتری پیدا می کند.
 در تعمیق این فردگرایی منزوی، امر معاش هم تاثیرگذار است.	�

دقیقاً! وضعیتی را در جامعه ایجاد کرده ایم که همه فقط به فکر ســرپا نگه داشــتن 
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 هم ارجاع بدهم به نهادها و ساختارها 
ً
اگرچه اراده گرایی رمانتیک را درست نمی دانم اما نمی خواهم تماما

و بگویم تمام. یعنی چون ساختارها و نهادها ناکارآمد است، پس ما دچار یک قفل اجتماعی، فرهنگی و 
یه ای شدیم. باید برگردیم به عاملیت، شیوه های عمل، ابتکارات، نوآوری ها، ابزارها و مدل های تازه. خیر

خودشان هستند؛ در این وضعت اقتصاد هم بی تأثیر نیست. اقتصاد ما سیاسی شده و در 
وضعیت اقتصاد سیاسی و دستوری هم مشخص است که کشور چه وضعیتی پیدا می کند. 
این وضعیت نابه سامان را همه هر روز می بینیم و روز به روز هم وضعیت بدتر می شود. در 
وضعیتی که اقتصاد مردم از بین می رود، همه سعی می کنند که فقط گلیم خود را از آب 
بکشند. وقتی همه بخواهند به فکر خود باشند، دیگر خیر عمومی از ذهن ها کنار می رود 
و زمانی که خیر عمومی از ذهن ها کنار می رود، آن دیگری تعمیم یافته، دیگر وجود ندارد. 
دیگری تعمیم یافته زیر پاهای ما له می شود و ما اصالً توجه نداریم. در آن اتوبوس که اشاره 
کردم که همه به شکل فشرده سوار شده بودیم، چقدر امکان دارد که کسی به فکر دیگری 
باشد. وضعیتی می شود که هر کس فقط مراقب کاله خود است. من چند روز پیش بحثی 
داشتم برای دوستان انجمن علمی و در آن جا مطرح کردم که ما »سوژه های اداره پذیر« 
شده ایم. وقتی تبدیل می شویم به سوژه های اداره پذیر، در واقع تحت انقیاد هستیم. بدون 
این که لزوماً زندانی شویم. مسئله همان است که »میشل فوکو« می گوید، یعنی »زیسْت 
قدرت«. فوکو می گوید که در گذشته حکمران ها افراد را به زندان می انداختند، اما اآلن یک 
زیســت قدرت وجود دارد که مردم به شکل نامرئی از طریق نظام معیشت، نظام اداری، 
نظام رسانه ای، ایدئولوژیک، فرهنگی اجتماعی و آموزشی سازماندهی می شوند و تبدیل 
به سوژه های سر به زیر و اداره پذیر و تحت مراقبت می شوند و بدون خالقیت و مسئولیت. 
همه ما اداره پذیر شــده ایم و همه به فکر منافع وهمناک خودمان هستیم. دیگر به فکر 
همســایه و دیگری نیستیم. در سریال »جیران«، شخصیت خواجه ای به نام »روشن« را 
ببینید که مدام توطئه می کند و می گوید، »لبخند بزن«! سیستم هم مدام کارش را می کند 
به ما می گوید که لبخند بزنید. ما اداره پذیر شده ایم و در نتیجه ارزش های نوع دوستی و 

همبستگی اجتماعی مدام گم می شود.
 البته نقدی هم به خیریه ها مطرح می شــود و آن این که آیا واقعاً آن ها همیشه 	�

فعالیت خود را با هدف خیرخواهانه شروع می کنند یا گاهی اهداف دیگری پشت این 
فعالیت خیر وجود دارد؟

 توصیه من به شــما این است که به دنبال معلول ها نباشید. به دنبال علت ها بروید. 
این که اآلن رفتار خیریه ها به چه چیزی تبدیل شده است، تحت تأثیر سلسله و زنجیره ای 
از علل اجتماعی است. اوالً که در خیریه ها کسانی چون شما و من کار می کنیم؛ البته من 
انسان های بسیار با شرفی را در خیریه ها دیده ام. این چیزی نیست که من فقط به عنوان 
محقق اسناد آن را دیده باشم. من خودم با این خیریه ها زندگی می کنم. مردمانی هستند 
که واقعاً زحمت می کشند. برای بچه ها، کودکان خیابانی، مادران سرپرست خانوار، بیماران 
مشکل دار و غیره. در خیلی از خیریه ها واقعاً خالقیت هایی وجود دارد و در آن ها احساس 
مسئولیت دیده می شود. انسان های دلسوزی همچنان کار می کنند؛ اما این که در خیریه ها 
انواع و اقسام مشکالت به وجود بیاید، علل زیادی دارد. ما فرصت ندادیم که جامعه تقویت 

و توانمند شــود. اگر شما فرزند خود را توانمند نکنید؛ یعنی به او اختیار ندهید، برایش 
فرصت و شرایط فراهم نکنید که تمرین کند و پرورش یابد، خود تنظیمی بیاموزد، رشد 
نخواهد کرد. اگر شما این کارها را بکنید، فرزند شما خود تنظیم می شود، خودش را اداره 
می کند و نیاز نیست او را از بیرون کنترل کنند؛ اما وقتی خانواده ای نتواند این شرایط را 
برای فرزندش فراهم کند، در نتیجه فرزندشان آسیب پذیر می شود. در جامعه ما این اتفاق 
رخ داده که طی ســال ها از جامعه قلمروزدایی شده است؛ یعنی قلمروهای جامعه از آن 
گرفته شده و فشرده شــده در دولت بزرگ. دولت می خواهد تمام اختیارات را در دست 
خود داشته باشد؛ بنابراین قلمرو جامعه را از جامعه گرفته است. مدام قلمروهای جامعه از 
آن گرفته شــده و قلمرو دولت بزرگ شده است. هر زمان هم که دولت به مردم مراجعه 
می کند یا برای تبلیغات است یا برای شکل دادن به امواج پوپولیستی یا برای گرفتن پول. 
قلمرو جامعه مدام دارد محدود می شود. ما در علوم اجتماعی به این وضعیت قلمروزدایی 
می گوییم. دولت برای خودش قلمرو ایجاد می کند و قلمرو جامعه را هم می ستاند و جامعه 
را تحت اســتعمار خود می کند. در چنین وضعیتی معلوم اســت که جامعه هم توانمند 
نمی شود، شخصیت هایش را از دست می دهد و در نتیجه NGOها و خیریه هایی هم وجود 
دارد که تشریفاتی هستند و گاهی وسیله پولشویی هستند؛ ولی توصیه من این است که 
فقط از این زاویه به مسئله نگاه نکنید. چون آب باریکه کوشش هایی که در جامعه وجود 
دارد هم خدای نکرده نابود می شود. چون قوانین مدام دارد جامعه را قلمروزدایی می کند و 
دولت بزرگ با تمام اختیارات را شکل می دهد؛ البته ظاهراً هم نمی گوید؛ ولی کاری کرده 
است که شما در جامعه هر کاری کنید، در آخر در جاهای حساس دولت مداخله می کند. 
یعنی هر لحظه دولت در شما حضور دارد و در نتیجه جامعه تمرین نکرده است که بتواند 
مسئولیت اجتماعی را بپذیرد؛ یعنی زمینه را فراهم نکردیم که جامعه تمرین و در نتیجه 
آن پیشــرفت کند و به بلوغ برسد. وقتی شما معلم باشید، اما به بچه ها فرصت همکاری 
و مشارکت ندهید، بچه ها سعی می کنند تقلب کنند و بر سر و کول هم بپرند و طبیعی 
اســت که توانمند نشوند؛ ولی وقتی شــما آن ها را مدیریت کنید، برایشان فرصت ایجاد 
کنید، رشــد می کند. این وضعیت کمی هم ریشه های فرهنگی دارد. ما در ایران میل به 
موفقیت داریم، اما شاخص جمع گرایی درون گروهی پایین است. وقتی در جامعه ای علت ها 
جمع می شود و شاخص جمع گرایی درون گروهی پایین می آید، یعنی کار تیمی، فعالیت 
مشترک، تعهد به تصمیم جمعی و همکاری در کار جمعی و دنبال کردن منفعت جمعی 
کم می شود، بنابراین »طفیلی گری« رشد می کند. در جامعه شناسی بحثی تحت عنوان 
پیشــرفت طفیلی گری در جامعه وجود دارد؛ یعنی وقتی فرهنگ طفیلی گری پیشرفت 
می کند، به این صورت می شــود که مثالً من و شما و چند نفر دیگر با هم می رویم کوه. 
یک نفر می خواهد از خدمات بقیه استفاده کند و نمی خواهد خودش را خیلی زیر کار ببرد. 
طفیلی گری یعنی یک نفر در جمع حضور دارد که می گوید، بگذار من با کمترین زحمت 
از نتیجه کار دیگران استفاده کنم. در جامعه ای که طفیلی گری رشد کند، معموالً کارهای 
جمعی پیش نمی رود. کار خیریه ای هم نیاز به جمع گرایی درون گروهی دارد. نیازمند نوعی 
حس مشترک در جمع و انسجام جمعی و تعهد به کار جمعی است. حس جمع گرایی در 
کشور ما پایین آمده است. علت هم این نیست که ما ذاتاً مشکل داریم بلکه قوانین حمایت 
نکرده است، ساختارها و نهادها ایراد دارد، موقعیت ها بد جوری چیده می شود، حمایت ها 

و آموزش های کافی نبوده.
  در مواقع بحران، بیشــتر از دولت رد پای خیریه ها را در می بینیم. برخی این 	�

فعالیت ها را تعبیر به به رخ کشــیدن ضعف دولت می کنند و برخی قدرت خیریه ها. 
این مسئله چقدر می تواند به موقیت این دو آسیب برساند؛ تحلیل شما از آن چیست؟
NGO نباید یک ابزار اعتراض سیاسی باشد. چون شکاف دولت ملت و سوء تفاهمات 
آن قدر زیاد شده که گاهی charity و خیریه ها هم نوعی اعتراض غیرمستقیم به دولت 
حساب می شود. هم دولت از charity و خیریه تلقی سیاسی و امنیتی دارد و هم افرادی 
که در charity کار می کنند نسبت به دولت بدبین هستند و کارها نوعی داللت سیاسی 
پیدا می کند؛ در حالی که نباید این چنین باشد. اساساً حوزه کنش سیاسی غیر از حوزه 
کنش خیریه ای و اجتماعی است. به طور کلی حوزه کنش اجتماعی باید کمتر رنگ و بوی 
سیاسی به خود بگیرد. چه از طرف دولت و چه از طرف مردم؛ اما متأسفانه چون ساختارها 

نکته هایی که باید بدانید

حوزه کنش اجتماعی باید کمتر رنگ و بوی سیاسی به خود بگیرد. چه از 	]
طرف دولت و چه از طرف مردم؛ اما متأسفانه چون ساختارها حامی مشارکت 

اجتماعی نیستند و قوانین به قدر کافی از مشارکت جامعه در حل مسائل 
حمایت نمی کند، جامعه هم به نوعی حس قربانی بودن می رسد و نوعی حس 
پرخاش و اعتراض در جامعه بروز می یابد؛ در واقع جامعه رفتار شورشی دارد. 

در ایران هم سنت های عیاری، سنت های محله ای، و ظرفیت های 	]
مشارکتی داشتیم؛ ولی از این ظرفیت ها حمایت نکردیم و البته هنوز هم در 

سیستم های ما از این سنت ها حمایت نمی شود.
مسئولیت اجتماعی شرایط شناسایی خود را از دست داده است. وقتی 	]

می گوییم مسئولیت اجتماعی تبدیل شده به یک امر لوکس و تزیینی که 
توسط مدیران تکرار می شود، یعنی نفوذ معنایی مسئولیت اجتماعی در زوال 

است.
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حامی مشارکت اجتماعی نیستند و قوانین به قدر کافی از مشارکت جامعه در حل مسائل 
حمایت نمی کند، جامعه هم به نوعی حس قربانی بودن می رسد و نوعی حس پرخاش و 
اعتراض در جامعه بروز می یابد؛ در واقع جامعه ایرانی رفتار شورشی دارد. رفتار شورشی به 
این معنا که در مجامع، در تاکسی و حتی مهمانی ها، همه دارند اعتراض می کنند. در واقع 
واکنشی است به ترومایی که در ما وجود دارد که حس می کنیم سرمان کاله رفته است و 
حس می کنیم کسی دارد حقوق ما را از ما می گیرد، عزت نفسمان از بین رفته و در نتیجه 
به طور مداوم پرخاش می کنیم. بپذیرید که این مسائل سبب می شود که حس ما نسبت 
به مسئولیت اجتماعی کم شود. حس مسئولیت جمعی، همبستگی اجتماعی، این که به 
دردهای خودمان برسیم و مدام می خواهیم به هم نق بزنیم. من به شما نق می زنم، شما 
به دیگری؛ اما این که من به شما فکر کنم، من به شما کمک کنم، به همسایه، همشهری 
و گروه های آسیب پذیر کمک کنم، دیگر چنین حس سرزندگی، همبستگی اجتماعی و 

نوع دوستی کم می شود.
 البته به نظر می رسد در این شرایط نهادهای آموزشی هم عقب نشینی کرده اند.	�

 متاسفانه آموزش و پرورش ما اآلن رفتارهای فردگرایانه و رقابت های فردی را در بچه ها 
تقویت می کند. معموالً نمره را به رفتارهای فردی بچه ها می دهیم. این که فقط خودشان 
بتوانند موفق شوند و نمره بیست بگیرند. سیستم آموزشی و رسمی مدارس ما بیشتر به 
این شکل است. به کارهای گروهی نمره نمی دهیم. نمره فعالیت های مشترک در مدارس 
ما ابهام دارد. ارزش کارهای مشــترک خیلی دیده نمی شود. فعالیت های گروهی ارزش 
فانتزی و به قول شما حالت لوکس دارد. ما در زمانی که در دبیرستان درس می خواندیم، 
کلوپ داشــتیم. ناهار مشترک داشــتیم. اگر ما کارهای کلوپی و مشترک را ارزشیابی و 
شناسایی کنیم، رقابت های جمعی ایجاد کنیم، اجتماعات یادگیری ایجاد کنیم. به طور 
مثال مســئولیت اجتماعی را از مدرســه به بچه ها آموزش دهیم. مثالً به بچه ها آموزش 
بدهیم که بروند با همسایه مدرسه در خصوص سر و صدای مدرسه حرف بزنند و بگویند 
ما چه کار کنیم کمترین لطمه را به محله می زنیم. نظر شما در این مورد چیست. آیا راه 
حلی دارید؟ ما هم مثل بچه های شما هستیم. یا این که بچه ها را در نظم و نظافت محله 
مشارکت دهند. در دنیا یکی از کارهایی که بچه ها را به آن تشویق می کنند کاشت درخت 
است. می توانند در روزهای خاصی تعدادی نهال بیاورند و از بچه ها بخواهند که در کوچه ها 
بکارند. بچه ها را تشویق کنند که بعضی از کارهای با ارزش محله را به شکل نمادین انجام 
دهند؛ بنابراین بچه ها از کودکی و از زمان مدرسه یاد می گیرند که باید به حیثیت، حقوق، 
رفاه و نظم محله ای که مدرسه شان در آن وجود دارد، توجه داشته باشند و در آن مشارکت 
کنند. بچه هایی که در مدرسه حس مسئولیت را می فهمند، نسبت به هم کالسی هایشان، 
نسبت به کالس های دیگر، نسبت به محیط مدرسه، اداره مدرسه و محل و اجتماعی که 

مدرسه در آن قرار دارد، حس مسئولیت دارند.

 به نظر شما در این شرایط چه باید کرد؟	�
 از همــه مهم تر اینکه اصالحات نهادی، اصالحات قانونی و حقوقی صورت بگیرد و 
متقاعد کردن دولت نسبت به این که ظرفیت های مشارکت جامعه را باال ببرد و از جامعه 
جهت باال بردن مشارکت حمایت کند. قائل شدن به حقوق شهروندی، مشارکت های 
جمعی و ســپردن قلمروهای زدوده شده و ستانده شده جامعه به خود جامعه. تحویل 
اختیارات به خود جامعه. توانمندسازی جامعه به این که بتوانند امور اجتماعی خود را به 
عهده بگیرند از طریق بوروکراسی زدایی از چریتی ها و در نهایت الگوسازی. شاید اسم 
حوله »برق المع« را شــنیده باشید. پنجاه سال پیش حوله برق المع می درخشید و 
یک برند بود. حوله برق المع را حاج جواد برق المع که کارآفرین بود، تولید می کرد. ما 
بچه بودیم که آقای برق المع واحدهای اجتماعی و کارآفرینی و عام المنفعه در محالت 
فقیرنشین داشت. هیچ کارگری در کارخانه برق المع کار نکرد جز این که در آخر به رفاه 
رسید. محیط بسیار سالمی هم در کارخانه درست کرده بود و از نظر تولید و موفقیت 
هــم خیلی اوج گرفته بود و واقعاً هم برند شــد. این برای ما الگو بود. بعدها که جوان 
شدیم و رفتیم دانشگاه و دنبال کارهای خیریه بودیم، الگوی ما آقای برق المع بود؛ البته 
چون ایشان سرمایه دار بود و ما هم نگاه چپ روشنفکری داشتیم نه کنشگر سیاسی، 

انتقادهایی هم مطرح می کردیم
نگاه چپ اجتماعی و عدالت خواهی باعث شده بود به نظام ثروت انتقاد داشته باشیم 
که باید برابری وجود داشــته باشد و فرصت های برابر برای تمام شهروندان وجود داشته 
باشــد؛ ولی با این وجود ما برای او احترام قائل بودیم. هر چه بتوانیم الگوهای موفقی از 
کار خیریه که بیش از آن که کارهای لوکس و تشریفاتی رو بنایی کنیم، کارهای اساسی 
کنیم. ما نباید از جامعه تور را بگیریم و ماهی بدهیم، باید تور ماهیگیری اش را به خودش 
بدهیم. خیریه هایی که نخواهند فقط به خانواده ها نان بدهند، می خواهند آموزش بدهند، 
می خواهند توانمند کنند، می خواهند آن ها را کارآفرین کنند، کیفیت زندگی آن ها را باال 
ببرند. این نوع ابتکارات اجتماعی، نوآوری در خیریه مهم است. خیریه هایی که در روش، 
ادبیات، ارتباطات و ســازمان خود نوآوری کردند و ابتکارات تازه ای را به وجود آوردند و 
توانســتند در جامعه حس تازه ای از کار جمعی و مشارکت به وجود بیاورند، خیلی کار 
ارزشــمندی کرده اند و باید ارج ببینند. باید با چنین فعالیت هایی نشان بدهیم که این 
جامعه با وجود تمام لطمه هایی که از ســاختارها، نهادها، قوانین نادرست، ساختارهای 
ناکارآمد و حتی نامشــروع دیده است، همچنان جامعه ای است که در آن زندگی جاری 
است و یک حس انسانی و یک نوع توجه به خیر و یک ذخیره اجتماعی در جامعه ایران 
موجود است. یک ذخیره فرهنگی در ایران است که در آن مدام روزنامه نگاران، نیکوکاران 
بسیار خالق، شهروندان بســیار نو آور، کارآفرینان اجتماعی، سازماندهی های مبتکرانه، 
جوشش های جمع، کوشش های بسیار خالقانه شکل می گیرد که نشان دهنده این است 
که خیر عمومی به رغم تمام زخمی که به این جامعه وارد شده، به رغم تمام تروماهایی 
که این جامعه به آن دچار شده، در کشور وجود دارد و آب باریکه ای از حس نیکوکاری، 
به خصوص نیکوکاری هایی که جنبه زیربنایی تر و توانمندسازی اساسی جامعه دارد، دیده 

می شود.
 در کنار ساختارها چقدر به عاملیت اجتماعی ارزش می دهید؟	�

من با اینکه اراده گرایی رمانتیک را درســت نمی دانم اما نمی خواهم تماماً هم ارجاع 
بدهم به نهادها و ساختارها و بگویم تمام. یعنی چون ساختارها و نهادها ناکارآمد است، 
پس ما دچار یک قفل اجتماعی، فرهنگی و خیریه ای شدیم. من معتقد هستم که کمی 
هم باید برگردیم به عاملیت، شیوه های عمل، ابتکارات، نوآوری ها، ابزارها و مدل های تازه. 
مثالً اگر کسی روزنامه نمی خواند، با الگوی جدیدی از بستن خبرها و ابتکارات ژورنالیستی 
سعی کنیم که دوباره توجه بخشی از جامعه را برای خواندن مطالب جلب کنیم. اگر همه 
مدرک گرا شده اند، فراستخواهِ معلم بیاید با نوآوری و خالقیت خود حس و حال دانشجوها را 
دوباره  ترمیم و شوق آموختن را در آن ها زنده کند. هریک از ما باید با ابتکارات عاملیتی خود 
همچنان ارزش خیر عمومی و نیکوکاری ها، تقلیل محنت های انسانی و کاهش رنج های 

هم نوعان و حس نوع دوستی و شرف انسانی را در جامعه و فرهنگ خود حفظ کنیم. 
* Emmanuel Levinas

نکته هایی که باید بدانید

فوکو می گوید که در گذشته حکمران ها افراد را به زندان می انداختند، 	]
اما اآلن یک زیست قدرت وجود دارد که مردم به شکل نامرئی از طریق 

نظام معیشت، نظام اداری، نظام رسانه ای، ایدئولوژیک، فرهنگی اجتماعی و 
آموزشی سازماندهی می شوند و تبدیل به سوژه های سر به زیر و اداره پذیر و 

تحت مراقبت می شوند و بدون خالقیت و مسئولیت.
مسئولیت اجتماعی جلوه گاه اخالق است. در جامعه ما اخالق، به لبخند 	]

فروشی و تعارفات دِم دری! تقلیل یافته است؛ در حالی که اخالق این است که 
من حق شما را رعایت کنم. اخالق به این شکل عینیت پیدا می کند. به همین 

دلیل مفهوم عینی اخالق، شنیدن صدای دیگران است.
بچه هایی که در مدرسه حس مسئولیت را می فهمند، نسبت به 	]

هم کالسی هایشان، نسبت به کالس های دیگر، نسبت به محیط مدرسه، اداره 
مدرسه و محل و اجتماعی که مدرسه در آن قرار دارد، حس مسئولیت دارند.
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یب  یست را تخر یاد می کند. می تواند باعث گسترش فقر شود. می تواند محیط ز توسعه اقتصادی به تنهایی شکاف های طبقاتی را ز
کند و آسیب های اجتماعی وحشتناکی را به همراه داشته باشد و درمجموع به ضد خودش تبدیل شود. بنابراین این ایده ها در دهه 
آخر قرن بیستم تجمیع شد و بحث مسئولیت اجتماعی شرکت ها به شکل خیلی تخصصی مطرح شد.

 مسئولیت اجتماعی از چه زمانی مورد توجه قرار گرفته است؟	�
مسئولیت اجتماعی از دهه آخر قرن بیستم اهمیت زیادی پیدا کرده و تحت عنوان مشخص تِر 
مسئولیت اجتماعِی شرکت ها از آن یاد شده است. شأن نزول مسئولیت اجتماعی از این جهت 
است که زندگی در دنیای سرمایه داری و توسعه صنعتی تحوالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
زیادی به همراه داشــت و آســیب های اجتماعی و شــکاف طبقاتی زیادی ایجاد شد. عمالً با 
فربه شدن جامعه، رشد انواع و اقسام فناوری ها و همچنین مداخالت بی حدوحصری که انسان 
امروز به دلیل توانمندی های علمی و فناورانه می تواند در تمام عرصه های زندگی داشته باشد، از 
همان آغاز انقالب صنعتی مشکالتی ایجاد کرد و ما شاهد مشکالت بسیار عدیده ای بودیم که 
ناشی از مداخالت گسترده در تمام ابعاد زندگی بود. از بعد اقتصادی گرفته تا محیط زیست، بعد 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، تحت تأثیر پیامدهای شگرف و زیان بار این مداخالت بوده است. 
ما در قرن نوزدهم هم شاهد این پیامدها بودیم که ناشی از فقر و استثمار انسان ها و از بین رفتن 
محیط زیســت و فشارهای وارد شده بر محیط زیست ایجادشده بود. خود همین هم باعث بروز 
انقالب های اجتماعی، کمونیســتی و جنبش ها و اعتراض هایی شد و نظام های سرمایه داری به 
نحوی زیر سؤال رفت و خیلی ها اندیشیدند که این وضعیت می تواند بحران های بسیار جدی برای 
بشریت ایجاد کند. همچنین می توان گفت بعد از پایان جنگ دوم جهانی، توسعه اقتصادی برای 
کشورهای درحال توسعه اهمیت زیادی پیدا کرد؛ ولی همین توسعه اقتصادی چون فاقد مبانی 
اجتماعی و پیش بینی و برنامه ریزی در تمام زمینه ها بود، منجر به مشکالت و آسیب های فراوانی 
در کشــورهای درحال توسعه و بقیه جهان شــد و درنهایت از دهه 80 قرن گذشته، بحث های 
جدیدی را در ارتباط با توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی، توسعه پایدار و توسعه متوازن و نظیر 
این ها داشــتیم که تمرکزشــان بر این بود که توسعه و رشد اقتصادی صرف، نه تنها نمی تواند 

مشــکالت بشر را حل کند و انســان را به معیارهای یک زندگی خوب برساند، بلکه برعکس، 
اگر توسعه فاقد بنیان های اجتماعی و فرهنگی باشد، آثار مخربی حتی در رفاه و بعد اقتصادی 
هم ایجاد می کند. توسعه اقتصادی به تنهایی شکاف های طبقاتی را زیاد می کند. می تواند باعث 
گسترش فقر شود. می تواند محیط زیست را تخریب کند و آسیب های اجتماعی وحشتناکی را به 
همراه داشته باشد و درمجموع به ضد خودش تبدیل شود. بنابراین این ایده ها در دهه آخر قرن 

بیستم تجمیع شد و بحث مسئولیت اجتماعی شرکت ها به شکل خیلی تخصصی مطرح شد.
  مسئولیت چه کسی در مقابل چه چیزی مورد توجه است؟	�

مسئولیت اجتماعی مجموع وظایف و تعهداتی است که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی باید در 
جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه و محیط زیستی که در آن فعالیت می کنند، انجام دهند؛ 
به عبارت دیگر، شرکت ها به دلیل این که در سیستمی متمرکز کار می کنند که در آن هم جامعه 
دخالت دارد و هم محیط زیست، الجرم هر نوع فعالیتی که شرکت ها انجام می دهند، می تواند 
آثار زیان باری هم برای جامعه و هم برای محیط زیست داشته باشد. بنابراین در بحث مسئولیت 
اجتماعی شرکتی، توصیه شده است که اوالً تمام شرکت ها ملزم هستند قبل از این که طرح ها 
و پروژه های خود را به اجرا بگذارند، مطالعات جدی در حوزه تأثیرات اجتماعی و محیط زیستی 
پروژه و طرح خود داشته باشند؛ یعنی عمیقاً ارزیابی کنند که این پروژه اقتصادی چه آثاری بر 
محیط زیست، جامعه و فرهنگ خواهد داشت؛ درنتیجه اگر این آثار زیان بار و شدید است، این 
پروژه ها اجرا نشود و به عمل در نیاید و اگر درنتیجه بررسی ها پی برند که آثار و پیامدهای آن 
کم است، )چون به هرحال هر پروژه ای آثار خودش را دارد(، یا این آثار، مخرب و زیان بار نباشد، 
بازهم شرکت ها بایستی بدانند که حتی در عالی ترین برنامه ریزی هایی که متوجه امور اجتماعی 
و محیط زیستی است، بازهم ممکن است آثاری ولو خفیف بر جامعه و محیط زیست ایجاد کنند. 

جامعه ما جمعیت فروپاشیده است
مسئولیت اجتماعی و چیستی آن در گفت وگو با سعید معیدفر

ایران فاقد یک نظام جامع مسئولیت اجتماعی شرکتی یا بنگاهی است و برای همین کارها عمدتاً پراکنده و ناقص است؛ فراگیر نیست و یک پرستیژ است. سعید معیدفر، جامعه شناس 
می گوید:  مسئولیت اجتماعی با هزینه های خیریه ای تفاوت دارد و هیچ کدام از هزینه های خیریه ای در قامت مسئولیت اجتماعی شرکتی نمی گنجد. معیدفر درباره فضای مسئولیت اجتماعی 

در ایران معتقد است: رقابت در جامعه و فضایی که فضای مشارکت مدنی نیست، فضای رقابت کشنده است. در چنین فضایی معلوم است که مسئولیت اجتماعی در حداقل است.

چرا باید خواند:
چرا فضای 

فعالیت های مدنی در 
ایران با چالش هایی 

روبه روست؛ علت 
چیست؟ این مصاحبه 

را بخوانید.
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بنابراین کار اول شــرکت ها این اســت که پروژه ها و طرح هایی که آثار زیان باری بر جامعه و 
محیط زیست دارد، به اجرا نگذارند و کار دوم آن ها این است که اگر درنتیجه بررسی ها و مطالعات 
خود متوجه شدند که آثار و پیامد طرح هایشان مخرب نیست، با این حال پیش بینی کنند که 
ممکن است چه آثار خفیفی بر جامعه و محیط زیست ایجاد کند و به همان میزان که در پروژه 
سرمایه گذاری می کنند، برای کاهش آثار اجتماعی و محیط زیستی آن پروژه، سوبسید بدهند یا 
به عبارتی هزینه کنند. به طور مثال اگر فرد در جایی کارخانه ای تأسیس می کند که آثاری را بر 
جامعه محلی بگذارد که قطعاً می گذارد و این آثار اگر خیلی زیان بار باشد، کارخانه نباید ایجاد 
شود؛ ولی اگر این پروژه آثار زیان بار نداشته باشد، باید بررسی کند که چه آثار ناخواسته ای را بر 
جامعه محلی یا حتی جامعه بزرگ تر می گذارد و برای کاهش آن هزینه کند. مثالً ممکن است 
باعث شود که عده ای از ساکنان محلی کسب وکار خود را از دست بدهند یا ممکن است نوعی 
اثر سوء محیط زیستی در زندگی آن ها ایجاد شود یا ممکن است باعث شود که ساختار اجتماعی 
جامعه محلی در اثر هم جواری با آن کارخانه، دچار اختالالتی شود؛ لذا این کارخانه یا شرکت 
باید تمام هزینه های این تغییرات را بپردازد. اگر کسانی بیکار شدند، باید آن ها را به کار گیرد. 
اگر در ساختار اجتماعی یا فرهنگی آن جامعه اختاللی ایجادشده، باید به بهبود آن کمک جدی 
شود. باید تالش شود که اوضاع را بسامان کنند. اگر الزم است، نهادهایی در این حوزه تأسیس 
شود. درمجموع مسئولیت اجتماعی شرکتی، چنین معنایی دارد و این البته می تواند به  کل یک 

سیستم تعمیم داده شود.
 در کشورهایی با اقتصاد آزاد و دولتی توجه به مسئولیت اجتماعی چگونه است؟	�

در کشورهای توسعه یافته، عمالً عامالن تغییرات خود شرکت ها و مردم هستند. سازمان ها 
و فعالیت هایی که بنیان آن عمدتاً بر عهده مردم است. در آنجا اقتصاد و صنعت دولتی نیست و 
صاحب هر برندی باید مسئولیت کار خود را خود برعهده گیرد. ولی در کشورهایی مثل کشور ما 
که بسیاری از فعالیت ها در حوزه صنعت، اقتصاد و در تمام حوزه ها، در دست دولت و حکومت 
است، این قضیه مسئولیت اجتماعی عمالً بر عهده دولت ها است. دولت ها برنامه ریزی هایی دارند، 
کارهایی انجام می دهند، تصمیم گیری هایی می کنند چه در حوزه صنعت، چه در حوزه اقتصاد 
و دیگر حوزه ها که این تصمیمات آن ها آثار مخربی دارد. آن ها باید ضامن مداخالت خود باشند 
و مطالعات داشته باشند. مثالً کاری که شهرداری ها در سال های گذشته تحت عنوان »اتاف« 
یا »ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی طرح های توسعه« )مطالعات فرهنگی اجتماعی طرح ها 
و پروژه ها( انجام می دادند، به خصوص شــهرداری تهران، کاری است که برای جبران هزینه ها، 
تحت عنوان مســئولیت اجتماعی خود انجام دادند. بقیه سازمان ها هم باید چنین کارهایی را 
انجام دهند. مثالً وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت و معدن، وزارت نیرو، دستگاه های دیگر و 
همچنین نظام برنامه ریزی کشور معطوف به این باشد که تصمیم گیری هایی که هر لحظه انجام 
می شود، چه آثار زیان باری در تمام عرصه ها می گذارد و ما چطور می توانیم آن را جبران کنیم. در 
انتهای داستان هم این طور گفته می شود که اگر این مسئولیت اجتماعی ایفا نشود، چه از طریق 
بنگاه های اقتصادی و چه از طریق دولت ها، باعث می شود که حتی منافع خود شرکت ها و بنگاه ها 
در آینده زیر سؤال رود؛ یعنی فروپاشی اجتماع محلی یا جامعه، با فروپاشی محیط زیست، طوری 
که عمالً ادامه کار آن ها ناممکن شود. بنابراین بحث این می شود که مسئولیت اجتماعی شرکتی 
الزاماً فقط صدقه ای نیست که شرکت ها و بنگاه ها یا دولت به مردم یا محیط زیست می دهند بلکه 
یک نوع ســرمایه گذاری درازمدت است که آن ها برای آینده خود می کنند. چون اگر جامعه ای 
نباشد، جامعه ای مضمحل شود و کارکردهای خود را به دلیل برنامه ریزی های نامناسب از دست 
بدهد یا اگر محیط زیست تخریب شود، خود شرکت ها هم در آینده زیان می بینند و حتی ممکن 
است با رکود و ورشکستگی روبه رو شوند. بنابراین بحث این است که مسئولیت اجتماعی شرکتی 
اگرچه وظایف و تعهداتی است که شرکت باید در قبال محیط زیست و جامعه به عهده بگیرد؛ 
ولی نوعی سرمایه گذاری است برای پایداری بنگاه های اقتصادی یا پایداری نظام های برنامه ریزی 

و دولت.
  در جوامع مختلف مسئولیت اجتماعی در چه قالب هایی تعریف می شود و بیشتر وظیفه 	�

چه کسانی است که باید به این مفهوم توجه کنند؟
من به طور ضمنی این نکته را در پاسخ به سؤاالت قبلی اشاره کردم. درواقع در کشورهایی 
که نظام برنامه ریزی و مداخالت اقتصادی و صنعتی در اختیار بنگاه ها و شرکت هایی است که 
مستقل از دولت ها هستند، این مسئولیت اجتماعی عمدتاً بر عهده آن ها است و در جوامعی مثل 

ما که دولت ها و حکومت ها به طور اعم متولی امور اقتصادی صنعتی هستند و نقش آن ها نقش 
فائق است، اگرچه بنگاه ها و شرکت های مستقل از دولت هم وجود داشته باشد، در هر حال هم 
دولت ها و هم شرکت هایی که به گونه ای مستقل از دولت هستند، باید به مسئولیت اجتماعی 
توجه کنند. امروزه نهادهای مدنی را داریم که سعی کرده اند در این زمینه ها کاری انجام دهند، 
اگرچه ممکن است متولی امور اقتصادی و صنعتی هم نباشند؛ اما این  یک اقدام داوطلبانه است. 
یعنی ممکن است ما در جوامعی شاهد این باشیم که افرادی که هر چند متولی امور اقتصادی 
و صنعتی نیســتند، اما از جهت نگرانی هایی که نسبت به محیط زیست و جامعه و آسیب های 
اجتماعی جامعه خود دارند، داوطلبانه درگیر چنین کارهایی شوند؛ ولی کاری که این ها انجام 
می دهند، الزاماً تحت عنوان مســئولیت اجتماعی در معنای تخصصی آن نیست، اگرچه نوعی 
مسئولیت اجتماعی در برابر جامعه است. وقتی از مسئولیت اجتماعی می گوییم، عمدتاً به لحاظ 
تخصصی معطوف به این هستیم که ما داریم از جامعه و محیط زیست بهره هایی می بریم و باید 
هزینه های آن را هم بپردازیم. معموالً این کار برای دولت ها و شرکت ها قابل فهم است؛ ولی برای 
نهادهای دیگری که شاید نفع مادی و اقتصادی از فعالیت های خود نمی برند، مسئولیت اجتماعی 
مفهوم عام تری دارد که حاکی از این اســت که من به عنوان عضوی از جامعه، برای ســالمت 
جامعه و محیط زیســت خودم داوطلبانه درگیر فعالیت های مدنی شدم و برای بهبود جامعه و 

محیط زیست تالش می کنم.
  نسبت فعالیت های غیرانتفاعی با مسئولیت اجتماعی چیست؟	�

 ما اآلن خیریه هایی داریم که ممکن است موردحمایت بنگاه های اقتصادی یا دولتی باشند. 
به طور مثال کمیته امداد امام که یک مؤسسه خیریه ای و یک نهاد حکومتی است، موردحمایت 
دولت است، بودجه دریافت می کند، درعین حال کمک های مردمی را هم جمع می کند. این یک 
طرف قضیه است که شاید بتوان گفت که یک کار داوطلبانه نیست بلکه یک فعالیت حکومتی 
است؛ البته ممکن است افرادی که در آن کار می کنند، بعضاً داوطلب هم باشند؛ ولی به هرحال یک 
سازمان دارای درآمد و حقوق است. معموالً مؤسسات خیریه ای باید غیرانتفاعی و مدنی باشند. به 
این معنا که جمعی از کسانی که مشکل یا آسیبی را در ارتباط با مسائل اقتصادی اقشار خاصی 
از مردم یا آسیب های اجتماعی احساس می کنند، به صورت داوطلبانه تالش می کنند که هم به 
لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ توانمند کردن افراد آسیب پذیر که شامل کودکان، سالخوردگان، 
زنان یا آسیب دیدگان اجتماعی، کارهایی انجام دهند. بخش عمده ای از این فعالیت ها، به دلیل 
حس مســئولیتی اســت که این افراد دارند. به طور مثال جمعیت امام علی گروهی بودند که 
توانستند کار خود را خیلی هم توسعه بدهند و جمعیت کثیری از دانشجویان یا مرتبط با آن ها، 
مشغول کمک به کودکان و خانواده های آن ها بودند. دفاتری در سراسر کشور داشتند و هدایا و 
کمک ها را از این طریق جمع می کردند و بعضاً ممکن بود که برخی از شرکت ها و بنگاه ها هم 
از لحاظ اقتصادی از آن ها حمایت کنند. این ها معموالً افراد خیری هســتند؛ ولی این ها تقریباً 
مسئولیت های اجتماعی پراکنده و عامی است که انجام می گیرد. در برخی از شهرستان ها کسانی 
را داریم که خیرات و کمک های مردم را به مناسبت های مختلف جمع می کنند، حتی در مراسم 
عــزاداری، به نیازمندان کمک می کنند و در کشــور ما عمدتاً هم این نوع فعالیت ها نیز انجام 
می شود؛ یعنی کارهای خیریه ای صرفاً جمع آوری هدایا و کمک به ایتام یا زنان بدون سرپرست 
یا بد سرپرست و بیشتر کمک اقتصادی است تا وجوه دیگر. معدود هستند نهادهای مدنی یا امور 
دیگری که البته ممکن است عنوان خیریه نام نگرفته باشند؛ ولی معطوف باشند به توانمندسازی، 
خدمات اجتماعی، فرهنگی، آموزشی یا حتی حقوقی. این ها معموالً خیلی معدود هستند؛ اما 
مجموعاً هیچ ارتباطی با بحث مسئولیت اجتماعی شرکتی یا بنگاهی ندارد. به طور مثال، بانک ها 
بعضاً در یک سری فعالیت های خیریه ای شرکت کرده اند. من به یاد دارم که دو سه همایش و 
نمایشگاهی هم برگزار شد و در کنار آن برخی از سازمان ها یا بانک ها یا مؤسسات اقتصادی، چه 
دولتــی و چه خصوصی، می آمدند و کمک هایی را که به مردم کرده اند و کارهای خیریه ای که 
انجام داده اند را به نمایش می گذاشتند. مثالً شرکت نفت در برخی از مناطق بهره برداری نفت، 
برای مردم محلی، مدرسه و مسجد ساخته است یا برخی از فعالیت های عمومی را در ایجاد و 

مرمت معابر انجام داده است. به صورت پراکنده چنین کارهایی انجام می شود.
 با توجه به این فعالیت هایی که اشاره شد آیا ما نظام جامع مسئولیت اجتماعی شرکت ها 	�

را مورد توجه قرار داده ایم؟
 خیر! حقیقتاً ما فاقد یک نظام جامع مسئولیت اجتماعی شرکتی یا بنگاهی هستیم. کارهایی 
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که انجام شده، عمدتاً ممکن است پراکنده و ناقص باشد، فراگیر نباشد و صرفاً یک پرستیژ باشد؛ 
یعنی هدفشان این بوده که نشان دهند که صرفاً به انتفاع مادی فکر نمی کنند بلکه یک سری 
خدمات را هم به مردم ارائه می کنند؛ ولی واقعاً هیچ کدام از این ها، در قامت مسئولیت اجتماعی 
شرکتی نمی گنجد. ما ضعف های بســیار جدی داریم. نظام برنامه ریزی ما چه در دولت و چه 
در بخش خصوصــی و عمومی در این زمینه ها فاقد مطالعات جدی برای احتراز از مداخله در 
محیط زیست و جامعه است. دولت ها و شرکت ها به راحتی تصمیم می گیرند و مداخالتی می کنند 
که بســیار زیان بار است. آثار زیان بار آن قدر زیاد است که با چنین اقدامات کوچک و محدودی 
به هیچ وجه قابل جبران نیست. اساساً اگر مداخالت خطرناک و زیان بار باشد، باید از همان آغاز 
جلوی آن گرفته شود. به طور مثال، سال ها است که ما داریم در کشور سدسازی می کنیم. بدون 
این که مالحظات محیط زیستی داشته باشیم، دولت ها پشت سر هم دارند سد می سازند. آیا واقعاً 
چنین کاری متناسب با جامعه و محیط زیست ما است؟ آیا اتفاقاتی که امروز در محیط زیست ما 
رخ می دهد، این گردوخاک و شرایطی که در ارومیه و جاهای دیگر ایجادشده که نمی شود جلوی 
آن را گرفت و آثارش آن به قدری وسیع است که با فعالیت های خیریه ای اصالً قابل جبران نیست. 
این مسائل در حوزه مسئولیت اجتماعی قرار می گیرد و باید قبل از اجرای طرح ها و پروژه ها انجام 
شود. اآلن در خیلی از کشورهای دنیا سدهایی را که قبالً ساختند و می دانند خطرناک است، 
تخریب کرده اند؛ ولی ما در اینجا همین طور داریم سد می سازیم. چون این سدها منافع بسیار 
عظیمی برای عده ای دارد. خود من زمانی از طرف وزارت نیرو رفتم آذربایجان غربی و دیدیم که 
سد زده اند. بررسی کردیم و دیدیم که هیچ توجیه اجتماعی و محیط زیستی و حتی اقتصادی هم 
نداشته است و اآلن داریم می بینیم که چطور دارد محیط زیست را نابود می کند و دریاچه ارومیه 
را نابود کرد. این ها دیگر با فعالیت های خیریه ای و صدقات و مبرات قابل حل نیست؛ بنابراین یکی 
از دالیلی که چرا امروز خیریه ها و بعضی از فعالیت های اجتماعی که شرکت ها یا دولت ها انجام 
می دهند، تکافوی مشکالت و آسیب های وارد شده به محیط زیست و جامعه را نمی کند، همین 

است که ما باید مسئولیت اجتماعی را قبل از اجرای پروژه و طرح در نظر بگیریم.
 حتی در خصوص مسئله فقر هم گفته می شود که در کشور با وجود تعدد خیریه های 	�

ثبت شده و گستردگی این خیریه ها چرا در حوزه کاهش فقر و برنامه ریزی برای کاهش آن، 
خروجی مناسبی نمی بینیم؟

 من همان نکته را دوباره می گویم. ما دچار دو مشکل اساسی هستیم. اول این که حتماً این 
داستان را شنیدید که یک نفر داشت غرق می شد، یک نفر پرید در آب که او را نجات دهد، 
او را که از آب کشید بیرون، دید که دو نفر در آب هستند. پرید در آب که آن دو نفر را نجات 
دهد، بعد دید که چهار نفر در آب هســتند. پرید که آن چهار نفر را نجات دهد؛ اما دید که 
تعداد افراد به طور تصاعدی دارد باال می رود. نگاه کرد و دید که یک نفر از آن باال دارد مردم را 
می اندازد داخل آب. فعالیت های خیریه ای مثل کار همان شخصی است که می پرد در آب که 
کسی را که در حال غرق شدن است نجات دهد. این فعالیت ها برای زمانی است که شما قباًل 
سرچشمه های مشکل را کور کرده باشید. وقتی کسانی دارند در ساختارهای اقتصادی اجتماعی 
کشور مداخالتی می کنند که فقر گسترده و بی حدوحصر را ایجاد می کند، این فعالیت های 
خیریه به جایی نمی رســد. مثالً در سال گذشته و امســال که طرح هایی را در خصوص ارز و 
مسائل اقتصادی اجرا کردند. اصالً توجه ندارند که چه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بر جامعه 
می گذارد. درنتیجه اجرای این طرح ها، من شاهد هستم که مؤسسه خیریه رعد در طالقان دو، 
سه سال قبل حدود 1۵0-160 مددجو داشتند که به همراه خانواده موردحمایت این مؤسسه 
بودند؛ اما امروز به دلیل بحران های اقتصادی و ساختاری کشور، آن قدر تعداد این ها زیاد شده 
و آن قدر هزینه های این ها زیاد شده که مؤسسه نمی تواند تعداد قبلی را هم حمایت کند چه 
برسد به این که بتواند چندین برابر مددجو را تحت پوشش بگیرد. وقتی پروژه ها و مداخالت 
دولتی و شرکتی بدون محاسبه پیامدهای اجتماعی و محیط زیستی و حتی اقتصادی باشد و 
تصمیم گیری ها بدون برنامه باشــد، درنهایت شما حتی اگر 40 هزار یا 400 هزار خیریه هم 
داشته باشید، نمی تواند مشکالت را حل کند؛ بنابراین علت اصلی در این است که ساختارهای 
اقتصادی و اجتماعی ما خراب اســت، نظام برنامه ریزی درستی نداریم، پیش بینی های الزم 
از قبل در ارتباط با این که هر برنامه چه آثاری از هر جهت، اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و 
فرهنگی دارد، نداریم؛ یعنی مطالعات اتاف نداریم، مطالعات توجیهی برای پروژه ها و مداخالت 
خود نداریم؛ بنابراین تصمیمات ما آثار بسیار زیان باری دارد که اصالً نمی توان آن ها را جمع 

کرد. مسئله بعدی این است که ما حتی در بحث خیریه ها و نهادهای مدنی که بتوانند کمک 
کنند هم با یک نوع فقدان برنامه ریزی جامع مواجه هستیم. به طور مثال بانک ها دارند زیان های 
بزرگی را به کشور وارد می کنند. به طور مثال میلیاردها میلیارد خسارت زده و حاال چند میلیون 
می دهد برای ساختن یک مدرسه. این کمک اصالً در قیاس با آن خسارت نیست؛ یعنی هم 
عرض آن نیســت. نکته دوم درواقع عدم تکافوی نهادهای مدنی است. در آمریکا صدها هزار 
نهاد مدنی وجود دارد که در امور خیریه ای و کمک به آسیب دیدگان کار می کنند. حاال شما 
می گویید چند هزار مؤسسه خیریه در ایران وجود دارد. این ها را با هم مقایسه کنید. جمعیت 
آمریکا اآلن سه یا چهار برابر جمعیت ما است؛ ولی میزان نهاد مدنی و خیریه ای در آنجا باید 
بگوییم که دویست برابر ما است، اگر بیشتر از این نباشد. نکته سوم این که وقتی نظام اجتماعی 
دچار اختالل شده باشد و نیروهای همبستگی در آن تبدیل به نیروهای گسیختگی شده باشد؛ 
به عبارتی آدم ها به جای این که احساس هم پیوندی با هم داشته باشند، احساس رقابت کشنده 
با هم دارند؛ بنابراین در چنین سیستمی که بنیاد اجتماعی در آن سست شده، زوال پیدا کرده 
و من بارها گفته ام که جامعه ما، دیگر جامعه نیست، یک جمعیت فروپاشیده است که آدم ها در 
آن بر سر منافع رقابت کشنده دارند، باید با ذره بین بگردید و عده ای را پیدا کنید که از لحاظ 
تربیتی و خانوادگی افراد خیری هستند. این ها در مقابل جمع کثیری که با هم رقابت کشنده 
دارند، اصالً هیچ است؛ بنابراین جامعه ما هر روز دارد به سمت گسیختگی می رود و در چنین 
شرایطی شما دیگر نمی توانید احساس مسئولیت اجتماعی را در افراد تقویت کنید. احساس 
مسئولیت اجتماعی زمانی قوت می یابد که شما با یک جامعه همبسته منسجم با نهادهای 
مدنی متعدد و نهادهای اجتماعی که هر کدام جایگاه خود را دارند، سر و کار داشته باشید. شما 
امروز در شرایطی هستید که خانواده تان هم دچار بحران شده است؛ در نهاد اجتماعی خانواده، 
اعضا سر میراث با یکدیگر در جنگ هستند، آن هم جنگ کشنده. میزان پرونده های قضایی را 

نگاه کنید؛ بنابراین سه تا از پایه های ما لنگ است.
 این ها چه هستند؟	�

ما فاقد یک نظام برنامه ریزی قبل از اجرای پروژه هستیم؛ نهادهای مدنی ما تکافوی انجام 
فعالیت ها و مشکالت اجتماعی را ندارند و اصالً در مقایسه با دنیای توسعه یافته ما در این زمینه 
هیچ هستیم. باید ببینیم که چه تعداد از این 4 هزار مؤسسه خیریه، اصیل هستند و دنبال منافع 
شخصی و فردی نیستند. چون متأسفانه این مشکل را هم داریم که بعضی از خیریه های ما مغازه 
دو نبش هســتند و به طور پنهان کارهای دیگری پشت فعالیت های خیریه می کنند. حتی اگر 
فرض را هم بر این بگذاریم که همه این چند هزار خیریه، سالم است؛ ولی این در مقابل نهادهای 
خیریه ای که در دنیا توسعه یافته امروز وجود دارد، هیچ حساب می شود. پایه مهم بعدی هم ضعف 
جامعه، ضعف نهادهای اجتماعی و شرایطی که حاکی از گسیختگی در روابط اجتماعی ما است. 
رقابت کشنده در جامعه و فضایی که فضای مشارکت مدنی نیست، فضای رقابت کشنده است. 

در چنین فضایی معلوم است که مسئولیت اجتماعی در حداقل است. 

یه ای و کمک به آسیب دیدگان کار می کنند. حاال شما می گویید چندهزار  یکا صدها هزار نهاد مدنی وجود دارد که در امور خیر در آمر
یکا اآلن سه یا چهار برابر جمعیت ما است؛ ولی میزان  یه در ایران وجود دارد. این ها را با هم مقایسه کنید. جمعیت آمر مؤسسه خیر
یه ای در آنجا باید بگوییم که دویست برابر ما است، اگر بیشتر از این نباشد. نهاد مدنی و خیر

نکته هایی که باید بدانید

جامعه ما هر روز دارد به سمت گسیختگی می رود و در چنین شرایطی 	]
شما دیگر نمی توانید احساس مسئولیت اجتماعی را در افراد تقویت کنید. 

احساس مسئولیت اجتماعی زمانی قوت می یابد که شما با یک جامعه 
همبسته منسجم با نهادهای مدنی متعدد و نهادهای اجتماعی که هر کدام 

جایگاه خود را دارند، سروکار داشته باشید. 
ما فاقد یک نظام برنامه ریزی قبل از اجرای پروژه هستیم؛ نهادهای مدنی 	]

ما تکافوی انجام فعالیت ها و مشکالت اجتماعی را ندارند و اصالً در مقایسه با 
دنیای توسعه یافته ما در این زمینه هیچ هستیم.

مسئولیت اجتماعی شرکتی اگرچه وظایف و تعهداتی است که شرکت 	]
باید در قبال محیط زیست و جامعه به عهده بگیرد؛ ولی نوعی سرمایه گذاری 

است برای پایداری بنگاه های اقتصادی یا پایداری نظام های برنامه ریزی و 
دولت.



توسعه
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پاسخ گویی، حلقه گم شده خیریه هاست
پاسخ محمد کیانوش راد، نماینده مجلس ششم و فعال سیاسی به سؤاالت آینده نگر

 خیریه ها در ایران چه وضعیتی دارند و چرا و چگونه از این 	�
بسترها سوءاستفاده می شود؟

کمک رســانی های غیردولتــی، داوطلبانــه و بــدون انتفاعی و 
غیرسیاسی، به رغم همه جنبه ها و انگیزه های دینی و انسانی، در عمل 
بعضاً با سوءاستفاده های گسترده ای نیز همراه بوده و هست.  خیریه ها 
و کمک رسانی های غیردولتی به اقشار نیازمنِد جامعه، سنتی دیرینه 
در میان جوامِع بشــری اســت و در ادیان و مذاهب گوناگوِن بشری 
مورد توصیه، تأکید و حمایت قرار گرفته است. سازمان ها و نهادهای 
خیریه ای هم مثل هر برچسب مثبتی، بعضاً وسیله ای برای سوءاستفاده 
هم قرار گرفته اســت. پول شــویی گســترده و پوشِش فعالیت های 
اقتصادِی متفاوت و گاه متعارِض با اهداف اعالم شده موسسه خیریه، 
مهم ترین انحرافی است که به دلیل پوشش های غیرشفاف و چندالیه 
و با حمایت هایی که گاه در بخش هایی از حکومت صورت می پذیرد، 
فعالیت ها و فداکاری های ارزشمند برخی از مؤسسات را هم بعضاً زیر 
سؤال برده اســت.  فرارِ مالیاتی در پوشش تصمیماِت هیئت امنای 
این گونه مؤسسات که به صورت قارچ گونه و بی ضابطه در حال گسترش 

است از مهم ترین آفات مؤسسات خیریه ای کنونی است.
عدم نظارت های قانونِی مؤثر در این زمینه باعث گسترش تقاضای 
تشکیل این گونه مؤسسات شده است. فعالیت هایی که حتی هیچ گونه 
سنخیتی با مؤسسان خیریه ندارد. بسیار شنیده می شود که واریزی 
وجوهِ برخی از معامالت و خرید و فروش اجناس و خدمات به  حساب 
مؤسساتی با عناوین ظاهراً موّجه و حتی مذهبی صادر می شود. در این 
موارد هدف اصلی دور زدن قانون و فرار مودیاِن مالیاتی است و آسیب 
اصلی به نظام مالیاتی کشور است. حضور بسیاری از مسئوالن بلندپایه 
دولتی در این گونه مؤسسات، که متأسفانه بعضاً با سوءاستفاده از قدرت 
دولتی و رانت های مختلف همراه بوده و هست و ضعف قانون درزمینه 

نظارت و تعارض منافع -حتی در مؤسسات خیریه ای- باید موردتوجه 
جدی قرار گیرد. متأسفانه مهم ترین حساسیت ها در ایران، نه درزمینه 
تخلفات مالی، که درزمینه حساسیت های سیاسِی در امور مؤسسات 
خیریه ای است. پرواضح است که مؤسسات خیریه نباید اهداف سیاسی 
را دنبال کنند و اســتفاده از پوشش خیریه به منظور اهداف سیاسی 
باشــند، اما بهانه جویی های موجود را نیز نمی توان انکار کرد. یکی از 
مشکالت موجود عدم تفکیک شخصیت حقیقی افراد، با شخصیت 
حقوقی آنان در مؤسسات خیریه ای است که باید به رسمیت شناخته 
شود. متأسفانه دخالت های جناحی و سیاسی در صدور مجوزِ فعالیت 
یا توقف فعالیت برخی از این مؤسســات را شــاهد هستیم. دخالِت 
حساسیت های بی مورد و خالف قانون را متأسفانه در سایر امور شغلی 

و عدم تأیید صالحیت افراد را شاهد هستیم.
مشــاهدات تجربی و تاریخی نشــان می دهــد در حکومت های 
توتالیتر و یا ایدئولوژیک امکان فعالیت مؤسسات خیریه ای مستقل 
چندان فراهم نیست. مؤسســات باید تابع سیاست های تبلیغاتی و 
اهداِف ایدئولوژیک و حاکمیِت دولِت توتالیتر باشــند. حکومت های 
دموکرات و غیر ایدئولوژیک، مؤسسات و بنیادهای خیریه ای را رقیب و 
آلترناتیو خود نمی بینند. در این حکومت ها، مؤسسات خیریه ای با انواع 
تسهیالت و معافیت های مالیاتِی قانونی، مشوق مؤسسات خیریه ای 
مردمی هستند. وجود انجمن ها و مؤسســات داوطلبانه مردمی، به 
تعمیق همبستگی اجتماعی و ایجاد رابطه معنادار و همبسته، با رشد 

دموکراسی در جوامع همراه بوده است.
الکسی دوتوکویل، نویسنده فرانسوی در 18۳1 به آمریکا سفر کرد. 
او شــرح مشاهدات خویش را در کتاب »تحلیل دموکراسی آمریکا« 
به رشــته تحریر درآورد. دوتوکویل در سفرنامه تحلیلی و موشکافانه 
خویش به مســائل گوناگونی جامعه امریکا اشاره می کند. دوتوکویل 

چرا باید خواند:
مجلس چقدر توانسته 

از نهادهای خیریه 
تحقیق و تفحص 

کند؟  پاسخ را در این 
مصاحبه بخوانید.

در نظام های 
توتالیتری، 
دیکتاتوری، 
استبدادی و 

ایدئولوژیک از 
شکل گیری و 
رشد هر نهاد 

مردمِی مستقِل 
از قدرت - چه 

مؤسسات خیریه، 
یا ان جی اوها و با 
احزاب سیاسی 

- ممانعت به 
عمل می آید. تنها 
استثنا در این گونه 
حکومت ها، وجود 
نهادهای مردمِی 
داوطلبانه هوادار 
و حامی وابسته به 

حکومت است
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یه و نهادهای نظارتی و برخورد عادالنه قوه قضائیه مستقل با تخلفات  قوانین کارشناسانه قوه مقننه، نظارت دائمی قوه مجر
احتمالی و وجود آزادی های رسانه ای و خبری، شرط و پیش نیاز هرگونه توسعه ای در کشور و در ابعاد گوناگون اجتماعی است 
که متأسفانه با ناکارآمدی گسترده ای مواجه است و دستیابی به نتایج امیدوارکننده را دور از دسترس می نمایاند.

یکی از عوامل مهم رشد دموکراسی و پیشرفت جامعه امریکا را، وجود 
انجمن های داوطلبانه مردم در مشــارکت های جمعی ذکر می کند. 
وجود انجمن های داوطلبانه در امریکا اعم از خیریه یا دیگر سازمان های 
مردم نهاد، و میل مشارکِت داوطلبانه در سرنوشت عمومی کشور یکی 
از پیش زمینه های اصلی رشــد دموکراســی نامیده شده است. البته 
اذعان باید کرد که پیش نیاز تشکیِل مؤسسات و نهادهای غیردولتی 
و غیرانتفاعی وجود آزادی های مدنی و آزادی انتخاب اســت. در این 
نگاه، انجمن ها و مؤسســات داوطلبانه و غیردولتی همیاران دولت و 
حکومت هستند و نه رقیب آن ها. دوتوکویل با اشاره به نقطه عزیمِت 
متفاوت روسیه و امریکا برای دستیابی به اهداف حکومتی می نویسد: 
در روسیه، قدرت های جامعه در وجود یک فرد متمرکز شده است و 
در آمریکا اصل اساسی آزادی است. نهادهای خیریه ای در کشورهای 
غیر دموکراتیک - صرف نظر از تأثیرات واقعی آن ها - صرفاً نهادهای 
ابزاری حکومت با ظاهری غیردولتی است و عمالً در خدمت پیگیری 
اهداف حکومت ها هستند. بدون شک کمک های خیریه مفید و سازنده 
است اما باید توجه داشت حل ریشه ای نابرابری های اجتماعی و فقر 
در طبقات فرودست اقتصادی، به برنامه ریزی های عمیق تر و پایاتری 

نیازمند است.
 افراد با چه هدفی به این حوزه وارد می شوند؟	�

آغــاز دغدغه مندی و اقدام به امور خیریه ای شــاید با این جمله 
طالیی معنا می یابد که »آنچه بر خود نمی پسندی بر دیگران مپسند«. 
همکاری و تعــاون از اولین نمادهای تغییر و تحول جوامع از مفهوم 
اجتماع به مفهوم جامعه بوده اســت. فرض اصلی و اولیه در این گونه 
مؤسسات، دغدغه عدالت، رفع ضعف و گرسنگی در میان مردم، وجود 
ناهنجاری و بزه های اجتماعی و ناتوانی های گوناگون مادی و معنوی 
در بخش هایی از اقشــار اجتماعی است. بسیاری از افراد متمکن و یا 
افرادی با وجهه مثبت اجتماعی باانگیزه های انسانی و نوع دوستانه، بانی 
و مؤسس چنین خیریه هایی می شوند و هدفی جز دستگیری و رشد و 
ارتقای مالی، بهداشتی، آموزشی، علمی و موردی از این دست ندارند. از 
آنجا که هر امر مثبتی که منجر به جلب اعتماد مردم می شود، می تواند 
به عاملی جهت سوءاستفاده قرار گیرد وجود قوانیِن مناسب و شفافیت 
و کنترل های نظارتی ضرورت می یابد. انحراف در مؤسسات خیریه ای 
با اهداف گوناگون و متنوعی همراه بوده است که بدتریِن آن مسائلی 
چون فرارهای مالیاتی و پول شویی و به خدمت گرفتِن شبکه هایی با 
پوشش انسان دوســتانه برای ردوبدل کردن پول های آلوده و کثیف 

است.
  چرا با وجود این همه خیریه هنوز فقر در کشــور ریشه کن 	�

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

فقر را نمی توان با موسسات خیریه ای و صدقه و انفاق ریشه کن کرد 
و چنین انتظاری از ابتدا اشتباه است. با پیچیده تر شدن جوامع بشری، 
ضرورت ایجاد ساختارهای متناسب در دوران مدرن بیش از گذشته 
احســاس می شود تنها با تغییرات ساختاری عمیق و ایجاد نهادهای 
متناســب توســعه ای می توان به رفع معضل فقر امیدوار بود، ضمن 
آنکه فقر مفهومی نسبی و برخاسته از فرهنگ، مناسباِت اجتماعی و 
انتظارات فرد، گروه و اقشار اجتماعی است. ریشه کن کردن مطلِق فقر، 
از آرزوهای همیشگی و البته دست نایافتنی بشر است. به نظر می آید 
تنها بتوان از شرایط بهتر و مصائب کمتر انسان ها و جوامع سخن گفت. 
برخالف گذشته که ریشه کنی فقر مادی در اولویت نهادهای خیریه ای 

بود و صرفاً به کمک رسانی مالی معطوف می شد، امروزه توانمندسازی 
علمی و گسترش نهادهای خیریه ای در آموزش مهارت و کسب وکار و 
ارتقای سبک زندگی در میان اقشار ناتوان اولویت دوچندان یافته است.
مطالعات گوناگون نشان می دهد که باید در جهت ریشه کن کردن 
فقر به شــیوه های نوین فکر کرد. روتخر برگمان در مقاله »چرا فقرا 
این قدر تصمیم های بد می گیرند؟« )فصلنامه علوم انسانی ترجمان، 
تابستان 1۳97(، به این مسئله اشاره دارد که پخش ساالنه کیسه ای 
از پول نشــانه ها را درمان می کند ولی به بیماری بی توجه است. او با 
تأکید بر مطالعات کاستلو در خصوص سالمت روانی جوان های منطقه 
جنوب کوهستاِن »گریت اسموکی« نشان می دهد که کودکانی که 
در فقر رشــد کرده بودند، به نسبت سایر کودکان، بسیار بیشتر در 
معرض مشکالِت رفتاری قرار داشتند. اما سوالی که همچنان باقی بود 
اینکه، علت اصلی چیست؟ کاستلو نشان داد که کودکان هرچه در سن 
پایین تری از فقر بگریزند، سالمت روانی شان در نوجوانی بیشتر است. 
او کاهشی چشمگیر در رفتار مجرمانه جوانان گروهِ مورد پژوهش را 
مشــاهده کرد. برگمان در ادامه به سخن مارگارت تاچر نخست وزیر 
بریتانیا اشــاره می کند که زمانی گفته بود فقر یک مسئله مربوط به 
»ضعف شخصیتی« است. به نظر این دسته باید دولت ها هم به فقرا 
کمک کنند اما فقر چیزی است که افراد باید خود بر آن غلبه کنند. 
برگمان با رد این نظر معتقد همه مسئله این نیست. »اگر فقرا عماًل 
توان کمک به خود را نداشــته باشــند چه؟ اگر تمام مشوق ها، تمام 
اطالعات و آموزش ها مصداق آب در هاون کوبیدن اســت چه؟ و اگر 

تمام آن سقلمه های با نیِت خوب تنها وضع را بدتر کند چه؟«
کمک های مؤسسات خیریه ای، با همه ویژگی های انسانِی مثبت 
برای بانیان آن و تحمل پذیرتر کردن نابرابری برای فقرا، مشکل فقر 
را حل نمی کند. به عقیده برگمان رفع فقر بسیار گران تر از این گونه 
کمک هاست و قاعدتاً مؤسسات خیریه واقعاً نمی توانند مشکل فقر را 
به صورت ریشــه ای حل کنند. چنین کمک هایی فقط تا حدی مؤثر 

است. پس واقعاً چه باید کرد؟
 نقش دولت ها و حکومت ها در این میان چیست؟	�

دولت چه در نظام 
سوسیالیستی و 
چه در نظام های 

لیبرال و نئولیبرال، 
به رغم تفاوت 

در میزان دخالت 
آن ها در اقتصاد و 
جامعه، هنوز نقش 
اساسی و محوری 

را در توسعه 
کشور ایفا می کند. 

سیاست هایی 
که در عمل به 

گسترش نابرابری، 
یا گسترش رفاه 
منجر شده است

نکته هایی که باید بدانید

اصلی ترین آسیب که از درون نهادها خیریه را تهدید می کند دور شدن از اهداف اعالم شده 	]
این نهادها است. آلوده شدن این نهادها به فعالیت های اقتصادی است که به سرعت شکل 

انتفاعی نیز به خود می گیرد.
وظیفه دولت ها حمایت از حرکت های خودجوش مردمی، فارغ از نوع گرایش های معمول 	]

سیاسی و جناحی و مذهبِی دست اندرکاران نهادهای مردمی است. رفع موانع و دوری از 
کارشکنی در برابر این مؤسسات و به رسمیت شناختن استقالِل نهادهای مردمی گام مهمی در 

جهت ترغیب مردم به فعالیت های انسانی و خداپسندانه است.
نهادهای خیریه ای در کشورهای غیر دموکراتیک - صرف نظر از تأثیرات واقعی آن ها - صرفًا 	]

نهادهای ابزاری حکومت با ظاهری غیردولتی است و عمالً در خدمت پیگیری اهداف حکومت ها 
هستند. بدون شک کمک های خیریه مفید و سازنده است اما باید توجه داشت حل ریشه ای 

نابرابری های اجتماعی و فقر در طبقات فرودست اقتصادی، به برنامه ریزی های عمیق تر و 
پایاتری نیازمند است.

انحراف در مؤسسات خیریه ای با اهداف گوناگون همراه بوده است که بدتریِن آن مسائلی 	]
چون فرارهای مالیاتی و پول شویی و به خدمت گرفتِن شبکه هایی با پوشش انسان دوستانه 

برای ردوبدل کردن پول های آلوده و کثیف است.
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 کمک های 
مؤسسات 

خیریه ای، با 
همه ویژگی های 

انسانی مثبت 
برای بانیان آن 
و تحمل پذیرتر 
کردن نابرابری 

برای فقرا، مشکل 
فقر را حل نمی کند. 
به عقیده برگمان 
رفع فقر بسیار 

گران تر از این گونه 
کمک  هاست و 

قاعدتاً مؤسسات 
خیریه واقعًا 

نمی توانند مشکل 
فقر را به صورت 

ریشه ای حل کنند. 
چنین کمک هایی 

فقط تا حدی مؤثر 
است. پس واقعًا 

چه باید کرد؟

در اینجاست که به نقش سیاست های توسعه اِی درست یا نادرست 
حکومت ها باید توجه کرد. با توجه به نگاه چپ گرایانه یا راست گرایانه، 
نگاه جامعه محوری یا فردمحوری، رویکرد لیبرالیسم یا سوسیالیسم، 
اقتصاد باز یا دســتوری و... هرکدام داعیه حل مشــکالت جامعه و 
ریشه کنی فقر و نابرابری ها و تولید ثروت و رفاه برای مردم، به شیوه 
خاص خود را دارند که درستی یا نادرستی هریک از نظریه ها در جای 
خود قابل بحث است. توسعه در مفهوم کلی به معنای بهبود وضعیت 
زندگی - اعم از مادی و معنوی - تعریف شده است. دولت چه در نظام 
سوسیالیستی و چه در نظام های لیبرال و نئولیبرال، به رغم تفاوت در 
میزان دخالِت آن ها در اقتصاد و جامعه، هنوز نقش اساسی و محوری 
را در توسعه کشور ایفا می کند. سیاست هایی که در عمل به گسترش 
نابرابری، یا گسترش رفاه منجر شده است. مؤسسات خیریه از این نظر 
بخش بسیار کوچکی از وظایف دولت ها را در قبال رفع فقر و نابرابری 

در جامعه ایفا می کنند.
 چقدر این دو نهاد در کنار یا در مقابل هم هستند؟	�

تقابل یا تعامِل دو نهاد مردمی و نهاد دولتی در وهله نخســت 
به نوِع دولت ها و شکل نظاِم حکومت ها بستگی دارد. همان گونه 
که در پرســش قبل اشاره شــد، نوِع نظام سیاسی بسیار اهمیت 
دارد. در نظام های توتالیتری، دیکتاتوری، استبدادی و ایدئولوژیک 
از شــکل گیری و رشد هر نهاِد مردمِی مســتقِل از قدرت - چه 
مؤسســات خیریه، یا ان جی اوها و با احزاِب سیاسی - ممانعت به 
عمل می آید. تنها استثنا در این گونه حکومت ها، وجود نهادهای 
مردمی داوطلبانه هوادار و حامی وابسته به حکومت است. رابطه 
میان فعالیت های مدنی و کارآمدی دموکراسی از نکات قابل تاملی 
اســت که موردتوجه برخی پژوهشگران قرار گرفته است. روبرت 
پاتنام در »دموکراســی و سنت های مدنی« با پژوهشی که از بهار 
1970 آغاز کرد، با مطالعه ای بلندمدت و سیستماتیک، به چگونگی 
توسعه نهادها و انطباق آن با محیط اجتماعی شان پرداخت. پاتنام 
در بررســی بخش شمالی و جنوبی ایتالیا متوجه تفاوت عملکرد 
موفق یا ناموفِق این مناطق شد. این تفاوت ها از نظر پاتنام ریشه 
در تاریخ و تجربه اجتماعی شــمال و جنوب ایتالیا داشت. سؤال 
اساســی پاتنام که پس از مشاهده عملکرد موفق شمال و ناموفق 
جنــوب ایتالیا ذهن پاتنام را به خود مشــغول کــرد این بود که 
چــرا برخی از حکومت های دموکراتیــک موفق و بعضی از آن ها 
ناموفق اند؟ در این فرض، کارکرد مثبت حکومت ها فراتر و متفاوت 
از بحث دموکراسی و دیکتاتوری و توتالیتریسم بود. پژوهش پاتنام، 
بحث کیفیت »عملکرد نهادی« اســت. عملکــردی که در حوزه 
کشورهای دموکراتیک، با زمینه های متفاوت فرهنگی موضوعیت 
می یافــت. پاتنام نتیجه گرفت که موفقیــِت عملکردی در نظام 
دموکراسی، ازجمله در شمال ایتالیا به نسبِت جنوِب آن، به علت 
وجود ســنت های مدنی این مناطق است. در این نگاه، مؤسسات 
غیرانتفاعیِ  غیردولتی و دولت ها و حکومت ها، نه تنها در نظام های 
مبتنی بر دموکراسی در تقابل با یکدیگر نیستند، که اصوالً وجود و 
کثرِت نهادهای مشارکت جویانه مردمی، خود علت افزایش کارایی 
و عملکرد مثبِت نهادی است. نهادهای مدنی داوطلبانه غیردولتی، 
فرایند جامعه پذیری فرهنگی و همیاری و همبستگی اجتماعی را 
تقویت و جامعه قدرتمند، دولت و حکومت مشروع و قدرتمند و 
دموکراتیک را ایجاد می کند. دستاورد استقالل و توازن قوا میان 
جامعه و دولت، ثبات اجتماعــی و ثبات حکومت ها و دولت ها و 

پیشبرد پروسه توسعه را تسهیل می کند.
 آسیب نهادهای غیرانتفاعی در کجاست و چه باید کرد؟	�

مؤسسات خیریه در همه جای دنیا معموالً توسط افراد متمّکن 
تأسیس می شود. متأسفانه بسیاری از مؤسسات خیریه ای در ایران، 
نه حتی برای پخش پول میان نیازمندان، که برای جمع آوری پول 
تشکیل می شود. شرایط ســهل و آسان تأسیس موسسه تنها با 
یک صد هزار تومان و عدم نظارت بر گردش مالی این مؤسســات 
از اصلی ترین علل آســیب پذیری و سوءاستفاده است، و بعضاً به 
کسب وکاری پردرآمد در این حوزه تبدیل شده است. رشد شتابان 
این مؤسســات و سوءاستفاده های صورت گرفته به این نام، مردم 
را در همراهی و مشــارکت با مؤسســات خیریــه دولتی و حتی 
غیردولتی نیز دچار تردید کرده است. این وضعیت را جمع آوری 
کمک های مردمی و خارج از سیســتم دولتی مثل هالل احمر و 
سازمان بهزیستی و کمیته امداد در سال های گذشته در حوادث 
طبیعی چون سیل و زلزله شاهد بودیم. همچنین متولیان گوناگون 
صدور پروانه و مجوز فعالیت چون وزارت کشــور، شــهرداری ها، 
نیروی انتظامی، مساجد، بهزیستی، وزارت آموزش وپرورش و وزارت 
بهداشت و... باعث پراکندگی و ناتوانی و نظمی در نظارِت اصولی بر 
خیریه ها شده است. حتی سازمان های نظارتی نمی توانند از میزان 
درآمد و موجودی حساب های موسسه مطلع شوند. تا سال 97 تنها 
تعداد 8۲00 مورد پروانه و مجوز فعالیت توسط سازمان بهزیستی 
ثبت شده است. درحالی که اکنون آمار رسمی مؤسسات در کشور 
به بیش از پنجاه هزار مورد رســیده است. اصلی ترین آسیب که از 
درون این نهادها را تهدید می کند دور شدن از اهداف اعالم شده این 
نهادها است. آلوده شدن این نهادها به فعالیت های اقتصادی است 
که به سرعت شکل انتفاعی نیز به خود می گیرد. بهانه کسب درآمد 
برای انجام برنامه های موسســه و ورود به مناسبات رانتِی دولتی 
آغاز انحراف در این گونه مؤسسات است. وظیفه دولت ها حمایت 
از حرکت های خودجوش مردمی، فارغ از نوع گرایش های معمول 
سیاسی و جناحی و مذهبِی دست اندرکاران نهادهای مردمی است. 
رفع موانع و دوری از کارشکنی در برابر این مؤسسات و به رسمیت 
شناختن استقالِل نهادهای مردمی گام مهمی در جهت ترغیب 

مردم به فعالیت های انسانی و خداپسندانه است.
 آیا مجلس از این حوزه تحقیق و تفحص کرده و یا این کار 	�

به نتیجه ای هم رسیده است؟
تحقیق و تفحص در مجلس، متأسفانه در اکثر مواقع دستخوش 
مناسبات سیاسی و جناح بندی های رایج و یا در چنبره مالحظات و 
مصلحت  سنجی های سیاسی بوده است. حضور چهره های سیاسی 
و حتی دینی و حوزوی در برخی از مؤسســات خیریه، عمالً راه 
را بر هرگونه تحقیق و تفحص جدی ســد می کنند. پاسخ گویی، 
حلقه  گم شده بسیاری از مؤسسات به ظاهر غیردولتی- غیرانتفاعی 
است. نیازی به ذکر نیســت که در پشت هر کدام از این نهادها، 
بعضاً شخصیت های مهم سیاسی قراردادند که از مصونیتی آهنین 
برخوردارند. قوانیِن کارشناسانه قوه مقننه، نظارت دائمی قوه مجریه 
و نهادهای نظارتی و برخورد عادالنه قوه قضائیه مستقل با تخلفات 
احتمالی و وجود آزادی های رســانه ای و خبری، شرط و پیش نیاز 
هرگونه توسعه ای در کشور و در ابعاد گوناگون اجتماعی است که 
متأسفانه با ناکارآمدی گسترده ای مواجه است و دستیابی به نتایج 

امیدوارکننده را دور از دسترس می نمایاند. 
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نکته هایی که باید بدانید

یا حجم فعالیت خیریه و انسان دوستانه در کشورمان متناسب با ابعاد نجومی نیاز و 	]
کاستی های موجود نیست، و یا آرایش و ساماندهی این نیروی عظیم اجتماعی به گونه ای نیست 

که بتواند همه حوزه ها را پوشش بدهد و به بیان دیگر عملکرد آن همراه با ناکارآمدی است.
فعالیت های انسان دوستانه که با اهداف اجتماعی شکل می گیرد، بار بزرگی را از دوش 	]

دولت ها برمی دارد. در نبود این فعالیت ها، دولت باید با صرف هزینه گزاف از بودجه عمومی 
کشور این کمبود را جبران می کرد. مؤسسات خیریه کمک بزرگی به دولت ها رسانده و در مسیر 

اهداف و برنامه های اجتماعی دولت تالش می کنند. 
دولت با رصد فعالیت خیریه ها به بررسی این واقعیت خواهد پرداخت که آیا همراهی مردم 	]

با خیریه ها و توجه و عالقه آنان به فعالیت های انسان دوستانه درحال افزایش یا کاهش است و 
برای افزایش سرعت رشد این عالقه و همراهی چه باید کرد؟

همه ساله مبالغ هنگفتی از سوی مردم در مراسم اعیاد مذهبی و عزاداری ها و با هدف تعظیم 	]
شعائر مذهبی هزینه می شود. عظمت این هزینه ها نشان از قدرت ایمان مذهبی جامعه و عالقه 
فطری به امور خیر دارد. اما متولیان امر هیچ گاه برای استفاده بهینه از این نیروی عظیم تالش 

معقول و نتیجه بخشی نکرده اند.

برخی تشکل ها با هدف رفع موانع رشد و توسعه پایدار جامعه و بهره مندی جامعه و خود و فرزندانشان از آثار این تحول اجتماعی، به 
یک سو فقر گسترده مانع دستیابی به هدف توسعه  یرا بر این باور هستند که از رفع کاستی های جامعه و زدودن فقر همت می گمارند، ز
بلندمدت جامعه است، و از سوی دیگر زندگی همراه با سربلندی و رفاه خود و فرزندانشان در گرو تحقق این هدف است.

پرونده مؤسسات خیریه در کشورمان چندین سال است که مورد 
توجه روزافزون رسانه ها و کارشناسان قرار گرفته است. یکی از دالیل 
این توجه روزافزون گستردگی کّمی خیریه ها در کنار کمرنگ بودن 
آثار حضور و فعالیت آن ها در جامعه است. ناظران از حضور چندده هزار 
مؤسسه خیریه در کشور سخن می گویند، بااین حال به نظر می رسد 
دستاورد حضور و فعالیت این همه تشکل چندان رضایت بخش نیست، 
زیرا در کنار این حضور پرتعداد، هنوز در بسیاری از حوزه های اجتماعی 
از جمله کمک به مناطق محروم، نیاز به حضور جدی مؤسسات خیریه 
احساس می شود. این بدان  معنی است که یا حجم فعالیت خیریه و 
انسان دوستانه در کشورمان متناسب با ابعاد نجومی نیاز و کاستی های 
موجود نیست، یا آرایش و ســاماندهی این نیروی عظیم اجتماعی 
به گونه ای نیست که بتواند همه حوزه ها را پوشش بدهد و به بیان دیگر 

عملکرد آن همراه با ناکارآمدی است.

الف- نکات کلیدی و پایه  
ازاین رو نگاه آسیب شناسانه به موضوع می تواند در مسیر درک بهتر 
صورت مسئله و یافتن راه حل مناسب و کارآمد کمک بکند. در قدم 
اول باید تصویری درســت از صورت مسئله تهیه شود. در این راستا 

توجه به نکات زیر ضرورت دارد:

حس انسان دوستی یک حس درونی و ذاتی است و انسان ها  در شرایط عادی تمایل به همراهی با فعالیت های انسان دوستانه 1
و خیرخواهانــه دارنــد. ازایــن رو در همه جوامع بشــری کم وبیش 

فعالیت های انسان دوستانه جریان دارد.

هرچند ادیان الهی پیروان خود را به همراهی با فعالیت های  خیریه توصیه کرده، و بر این رفتار تأکید فراوان داشته اند، اما 2
حتــی در جامعه ای که با ارزش های دینی آشــنایی نــدارد، باز هم 
فعالیت های انسان دوستانه در مقیاس وسیع قابل مشاهده است، زیرا 
همان گونه که اشــاره شد، انسان دوستی حســی ذاتی است و همه 
انســان ها نیاز به »انســان نیک« بودن را به عنوان یک نیاز اخالقی و 
معنوی درک می کنند. ازاین رو می توان گفت فعالیت های خیریه حتی 
فراتر از باورهای دینی برای بشر مطرح است، هرچند ادیان و پیشوایان 

دینی بزرگ ترین مروجین رفتار انسان دوستانه بوده اند.

یک قدم فراتر، فعالیت های انسان دوستانه حتی با اهداف ماّدی  و درعین حال غیرانتفاعی هم قابل انجام است. به عنوان نمونه 3
برخی تشــکل ها با هدف رفع موانع رشد و توســعه پایدار جامعه و 
بهره مندی جامعه و خود و فرزندانشان از آثار این تحول اجتماعی، به 
رفع کاستی های جامعه و زدودن فقر همت می گمارند، زیرا بر این باور 
هســتند که ازیک سو فقر گسترده مانع دســتیابی به هدف توسعه 
بلندمدت جامعه است، و از سوی دیگر زندگی همراه با سربلندی و رفاه 

خود و فرزندانشان در گرو تحقق این هدف است.

یک قدم دیگر فراتر، حتی فعالیت های انسان دوستانه همراه با  منافع ماّدی هم قابل تصور است. فعالیت هایی از نوع مسئولیت 4
اجتماعی شرکت ها را می توان نمونه ای از این نوع دانست. یک بنگاه 
اقتصادی ازیک سو برای تداوم فعالیت خود، بهبود ارتباط با جامعه و 
تقویــت برند خــود نیازمند ارائه تصویری مثبــت از خود به جامعه 
ذی نفعان است. از سوی دیگر ارتقای کیفیت زندگی جامعه هم جوار و 
بهبود سطح آموزش می تواند فضا را برای فعالیت آینده بنگاه در مقیاس 

گسترده تر آماده سازد.

فعالیت های انسان دوســتانه که با اهداف اجتماعی شــکل  می گیرد، بار بزرگی را از دوش دولت ها برمی دارد. در نبود این 5
فعالیت ها، دولت باید با صرف هزینه گزاف از بودجه عمومی کشور این 
کمبود را جبران می کرد. به بیان دیگر مؤسسات خیریه کمک بزرگی 
به دولت ها رسانده و در مســیر اهداف و برنامه های اجتماعی دولت 
تالش می کنند. ازاین رو هرقدر حجم این فعالیت ها افزایش یابد، دولت 
انتفاع بیشــتری خواهدبــرد. و به همین دلیل دولت ها می بایســت 
سیاست های تبلیغی سنجیده برای تشویق شهروندان به امر مشارکت 

در فعالیت های خیریه به کار گیرند.
دولت با نظارت بر اقدامات تشــکل های خیریه و تشویق مردم و 
نهادهای مردمی به فعالیت در این میدان، می تواند نیروی اجتماعی 
عظیمی را در خدمت اهداف خود به کار بگیرد. دولت با رصد فعالیت 
خیریه ها به بررسی این واقعیت خواهد پرداخت که آیا همراهی مردم 

شبیخون به اعتماد عمومی
نگاهی آسیب شناسانه به مؤسسات خیریه

چرا باید خواند:
با توجه به گستردگی 
کّمی خیریه ها چرا 
حضور و فعالیت آن ها 
در جامعه کمرنگ 
است؟ پاسخ را در این 
مقاله بخوانید.

ناصرذاکری
پژوهشگر اقتصادی
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با خیریه ها و توجه و عالقه آنان به فعالیت های انسان دوستانه درحال 
افزایش یا کاهش اســت و برای افزایش ســرعت رشــد این عالقه و 

همراهی چه باید کرد؟

اقدامات انسان دوستانه تحت تأثیر روحیات و باورها و اطالعات  شهروندان شکل می گیرد. به عبارت دیگر این عوامل تعیین 6
می کنند که منابع مالی کنار گذاشته شده برای چنین فعالیت هایی 
صرف دستیابی به چه اهدافی بشوند. بدین ترتیب لزوماً صرف این منابع 
توسط تشکل های مردمی با بهترین شیوه تخصیص و مدیریت همراه 
نخواهدبود و ممکن است گرفتار افراط و تفریط شود. دولت می تواند از 
طریق آموزش و نیز ساماندهی فعالیت های انسان دوستانه، مانع از هدر 
رفتن منابع شده، و بهره وری و کارآمدی را در این میدان به باالترین 
سطح ممکن ارتقا بدهد. بدین ترتیب فعالیت های انسان دوستانه اهدافی 
را دنبال خواهندکرد که متضمن بیشــترین درجه رفاه اجتماعی و 
توســعه بلندمدت جامعه باشند. به بیان دیگر دولت با تدوین برنامه 
بلندمدت توسعه کشور مسئولیت انجام بخشی از امور عام المنفعه را به 
مؤسسات خیریه واگذار کرده، و از این طریق می تواند منابع محدود 

خود را صرف پروژه های دیگر برای تسریع جریان توسعه بکند.

تمایل ذاتی مردم به همراهی با فعالیت های انسان دوســتانه  ممکن است موقعیتی را در اختیار افراد فرصت طلب و سودجو 7
بگذارد که با فریفتن شــهروندان و گردآوری منابــع مالی در قالب 
کمک هــای مردمی، منافع فردی خــود را دنبال کنند. بدین ترتیب 
بخشی از منابع مالی گردآوری شده برای امور خیر از این چرخه خارج 
می شود. اما مهم تر از آن، اعتماد عمومی به تشکل های خیریه تضعیف 
می شــود. به همین دلیل دولت می تواند با نظارت دقیق خود در این 
میدان و ساماندهی تشکل های مردمی فعال در این عرصه، مانع از انجام 
چنین اقداماتی بشــود. به بیان دقیق تــر مصلحت اجتماعی ایجاب 
می کند مؤسسات خیریه در مسیری حرکت و فعالیت کنند که بتوانند 
بیشترین حد اعتماد شهروندان را جلب کنند. دراین صورت شهروندان 
با طیب خاطر در فعالیت های عام المنفعه شرکت کرده و کمک های 
خود را در اختیار این مؤسســات قرار خواهندداد. نظارت دولتی باید 
به گونه ای شکل بگیرد که هر عاملی که موجب سلب اعتماد مردم به 

این مؤسسات می شود، حذف و بی اثر شود.

ممکن است برخی متخلفان برای اقداماتی مانند پول شویی یا  فرار مالیاتی یا دریافت مجوزهای مختلف برای فعالیت های 8
ســودآور از عنوان مؤسســات خیریه استفاده کنند، یعنی با پوشش 
مؤسسه خیریه فعالیت های خود را گسترش بدهند، زیرا طبعاً عنوان 
مؤسسه خیریه می تواند اعتماد مقامات دولتی و عموم مردم را جلب 
کند. ازاین رو باید نظارتی مستمر و منسجم بر فعالیت این مؤسسات 
اعمال شود تا بروز این اتفاقات اعتماد مردم را به این نهادها خدشه دار 

نکند.

هرچنــد همان طور که گفته شــد، میل به انجــام اقدامات  انسان دوستانه میل و گرایشی ذاتی است و همه انسان ها در 9
درون خود این تمایل را دارند، و گاه و بیگاه دست به این گونه اعمال 
می زنند. اما طبعاً ســاماندهی ایــن اقدامات در قالب تشــکل ها و 
سازمان های مردمی شانس موفقیت را بیشتر می کند، زیرا این تشکل ها 

می تواننــد به صورت حرفه ای و تخصصی فعالیت خود را پیش ببرند. 
ازایــن رو مصلحت اجتماعی ایجاب می کند شــهروندان برای انجام 
فعالیت های انسان دوستانه به سمت مؤسسات ذی ربط هدایت شوند تا 

آثار مثبت فعالیتشان بیشتر محسوس شود.

اهداف اجتماعی اختصاص می دهند، لزوماً به صورت پول نقد 10 امکاناتی که شــهروندان برای فعالیت های انسان دوستانه و 
یا حتی کمک های کاالیی نیست. برخی شهروندان حاضرند ساعت ها 
از وقت و توان و انرژی خود را در مسیر اهداف اجتماعی صرف کنند. 
بنابراین تشکل های مردمی فعال در میدان فعالیت های انسان دوستانه 
باید از آنچنان توانایی و قابلیتی برخوردار باشــند که بتوانند این نوع 

کمک های مردمی را هم در مسیبر اهداف اجتماعی به کار بگیرند.

ب - نگاهی به وضع موجود  
مروری بر وضعیت موجود مؤسســات خیریه در کشــورمان و شیوه 
فعالیت آن ها نشــان می دهد که برای ســامان یافته تلقی کردن این 
حوزه راهی بسیار دور و دراز در پیش داریم. برخی از موارد مشهود از 

کاستی های وضع موجود را به شرح زیر می توان برشمرد:

حضور چندده هزار مؤسسه به موازات هم و بی میلی آن ها به  ادغام و تشکیل شبکه گسترده مؤسسات خیریه اولین عالمت 1
منفی است. این بدان معنی است که شهروندان عالقه مند به انجام امور 
خیریه به جای سپردن زمام امور به یکی از این همه مؤسسه موجود و 
اعتماد کردن به آن، ترجیح می دهند خودشــان مؤسســه مستقلی 
تشکیل بدهند. همچنین شاید علت تمایل به تشکیل مؤسسه جدید 
همان بی اعتنایی مردممان به کار گروهی باشد. اما شواهد و قرائنی نیز 
در دست است که برخی از این تابلوهای پرتعداد فقط هدف استفاده از 
عنوان خیریه و بهره برداری از پوشــش آن برای منافع فردی و رفتار 
سودجویانه را نشانه رفته اند. بروز و ظهور چنین وضعیتی بهترین شاهد 
این مدعا اســت که نظارت دقیق و کارآمدی بر این حوزه مهم انجام 

نمی گیرد.

ســازمان های رســمی متولی امور خیریه در طول دهه های  گذشته نیازمند ارتباط با بودجه دولتی شده اند. این بدان معنی 2
اســت که در جلب کمک مردم و همــراه کردن آن ها با فعالیت های 
انسان دوستانه توفیق چندانی کسب نکرده اند. این کم توفیقی را باید 
نشان کاهش اعتماد مردم به مؤسسات خیریه تلقی کرد. زیرا با مروری 
مختصر می توان دریافت که شــهروندان انگیزه قوی برای همراهی با 
فعالیت های انسان دوستانه و خیرخواهانه دارند، مثالً به دنبال وقوع یک 
حادثه طبیعی و بروز خسارت برای گروهی از هم وطنانمان، با اعالم یک 
شماره حساب از طرف فالن شخص مشهور به سرعت مبالغ هنگفتی 
کمک به آن حســاب واریز می شود؛ اتفاقی در پاییز سال 1۳96 و به 

دنبال زمین لرزه کرمانشاه شاهد آن بودیم.
نکته بســیار قابل تأمل دیگر این که چند سال پیش یکی از مقامات 
ارشد این نهادهای رسمی در پاسخ به سؤال خبرنگار از »مورد مصرف« 
کمک های مردمــی و با هدف جلب اعتماد مردم ناگزیر از یاد کردن 
قسم حضرت عباس شــد! این بدان معنی است که این نهادها شیوه 
مناسب و کارآمد اطالع رسانی برای جلب اعتماد و سپس برخورداری 

از همراهی مردم ندارند.

 ممکن است برخی 
متخلفان برای 
اقداماتی مانند 

پول شویی یا فرار 
مالیاتی یا دریافت 
مجوزهای مختلف 
برای فعالیت های 
سودآور از عنوان 
مؤسسات خیریه 

استفاده کنند، 
یعنی با پوشش 
مؤسسه خیریه 
فعالیت های خود 
را گسترش بدهند، 
زیرا طبعاً عنوان 
مؤسسه خیریه 
می تواند اعتماد 
مقامات دولتی و 

عموم مردم را جلب 
کند. ازاین رو باید 
نظارتی مستمر و 
منسجم بر فعالیت 

این مؤسسات 
اعمال شود
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یه اولین عالمت  حضور چندده هزار مؤسسه به موازات هم و بی میلی آن ها به ادغام و تشکیل شبکه گسترده مؤسسات خیر
یه به جای سپردن زمام امور به  یه است. این بدان معنی است که شهروندان عالقه مند به انجام امور خیر منفِی وضعیت خیر
یکی از این همه مؤسسه موجود و اعتماد کردن به آن، ترجیح می دهند خودشان مؤسسه مستقلی تشکیل بدهند.

از جانب متولیان امر برنامه ســنجیده ای برای تجهیز منابع  مردمی برای امور انسان دوســتانه مشــاهده نمی شود. آنچه 3
جریان دارد، صرفاً گســترش کّمی تبلیغ با روش سنتی است. ظاهراً 
آنچه از ذهن آنان می گذرد، مشابه این مطلب است که اگر مثالً ده تابلو 
در فالن مسیر برای تشویق مردم نصب کردیم و نتیجه رضایت بخش 
نبود، کافی است تعداد تابلوها را به بیست و سی عدد برسانیم تا شاهد 

تأثیرشان باشیم!

همه ساله مبالغ هنگفتی از سوی مردم در مراسم اعیاد مذهبی  و عزاداری ها و با هدف تعظیم شعائر مذهبی هزینه می شود. 4
عظمت این هزینه ها نشــان از قدرت ایمان مذهبی جامعه و عالقه 
فطری به امور خیر دارد. اما بااین حال متولیان امر هیچ گاه برای استفاده 
بهینه از این نیروی عظیم تالش معقول و نتیجه بخشــی نکرده اند. 
به عنوان نمونه بخش مهمی از منابع مالی خیرات صرف تهیه غذای 
نذری می شود و البته لزوماً این غذا نصیب نیازمندان نمی شود، بلکه با 
دامن زدن به چشم و هم چشمی ها بعضاً شاهد اتفاقات عجیبی هستیم؛ 
به گونه ای که در بعضی کالن شــهرها شــهروندان می توانند با نصب 
اپلیکیشــن نذری یاب بــرروی تلفن همراه خود، بــه صورت برخط 
نزدیک ترین و »مرغوب«ترین موقعیت توزیع غذای نذری را یافته و 

خود را به مکان مقرر برسانند!
آیا واعظان و سخنورانی که رسالت روشنگری و هدایت مردم را برای 
خود تعریف کرده اند، نمی توانند الگوی کارآمدی را برای انجام امور خیر 
به شهروندان معرفی و ترویج کنند؟ به عنوان نمونه شرایطی را تصور 
کنید که مثالً فروشــگاه محله به احترام ایام عزاداری ساالر شهیدان 
کاالهای خود را با مقدار معینی تخفیف به مشتریان عرضه می کند، 
یا آرایشگر محله در آن ایام از مشتریانش بابت دستمزد وجه کمتری 
مطالبه می کند، و راننده تاکسی دست نوشته ای بر شیشه خودرو نصب 
کرده که به احترام ایام عزاداری کرایه مسافرانش را با تخفیف محاسبه 
و دریافت می کند! آیا برکت و تأثیر معنوی چنین شیوه ای از خیرات 
بیشتر از برخی شیوه های سنتی نیست؟ درواقع بسیاری از متولیان امر 
به دلیل دشواری برخورد با شیوه های سنتی جاافتاده، حاضر به قبول 

زحمت نیستند و ترجیح می دهند وارد چنین میدانی نشوند.

اتفاقات بعد از زلزله آبان 96 کرمانشــاه و احضار چهره های  مشــهور و محبوب که اقدام به معرفی حســاب بانکی برای 5
گردآوری کمک های مردمی کرده بودند، اتفاقی تلخ بود که بی توجهی 

برخی نهادها و مسئوالن را به سرمایه اجتماعی کشور نشان داد.
اگر در این پرونده متولیان امر به هر دلیلی نگران سوءاستفاده از اعتماد 
مردم بودند، امکان نظارت و کنترل نامحسوس بر عملکرد مالی شماره 
حساب های اعالم شده وجود داشت، اما رسانه ای شدن پرونده و احضار 
این چهره های سرشــناس این شائبه را ایجاد کرد که گویا نهادهای 
حمایتی رسمی به این افراد حسودی می کنند! به بیان دیگر بدترین و 

نامناسب ترین شیوه برای برخورد با این پرونده انتخاب شد.

اولین گام های ساماندهی  
جامعه ایرانی انگیزه ای بسیار نیرومند برای حضور و همراهی 
با فعالیت های انسان دوســتانه دارد. بااین حــال برای تبدیل این 
ظرفیت و قوه به فعل تاکنون شاهد به کارگیری تمهیدات مناسبی 
نبوده ایم. این نیروی عظیم مثل همه ثروت های طبیعی و انسانی 

کشور با کمترین درجه کارآمدی مورداستفاده قرار گرفته است. 
وجود نهادی مقتدر که بتواند با جلب اعتماد شهروندان آنان را در 
قالب تشــکل های مردمی ساماندهی کرده، و با ارائه آموزش های 
الزم برای ارتقای کیفی فعالیت های خیریه و انسان دوستانه تجهیز 

کند، نقطه شروع عزیمت به موقعیت مطلوب است.
تشــکل های مردمی می توانند بــا ایجاد ارتبــاط نزدیک با 
شهروندان، کشف آســیب های اجتماعی و شناسایی ظرفیت ها 
نیرویی بزرگ در مســیر دســتیابی به اهداف اجتماعی را به کار 
بگیرند. اما این حرکت بدون همراهی نهادهای عمومی و هدایت 
دلسوزانه و کارشناسانه میسور نیست، یا حداقل زمان زیادی برای 
یافتن مسیر درست پیشــرفت و افزایش درجه مفید بودن الزم 

دارد.
دولتمردان نباید نهادهای مدنی خیریه را مزاحم خود دیده و 
رشد آن ها را به مثابه کاهش حوزه اقتدار خود تلقی کنند. چنین 
تلقیاتی همواره مانع رشــد تشکل های مردم نهاد و درنتیجه هرز 

رفتن ظرفیت بزرگ اجتماعی شده است.
از ســوی دیگر آموزش در این میان نقشــی بسیار مهم دارد. 
این که شهروندان به درک و تصور درستی از اهداف خیریه برسند 
و تالش کنند بــرای منابع نقدی و کاالیی خــود بهترین مورد 
مصرف را بیابند، بسیار ضروری است. نخبگان، سخنوران و مربیان 
فرهنگی جامعه باید به شــهروندان این پیام را منتقل کنند که 
امروزه دیگر »در دجله انداختن« به تعبیر شیخ سعدی )1( روش 
مناسبی برای فعالیت های خیریه نیست. بلکه باید کلیه منابع و 
امکانات تخصیص یافته برای فعالیت های عام المنفعه با وســواس 
تمــام و با هّمت نهادهای تخصصی فعال در این حوزه که دانش 
الزم را دارند، به کار گرفته شــود تا با باالترین درجه ارزش آفرینی 

همراه شود.
عالوه براین اعتمادآفرینــی در میدان فعالیت های خیریه و 
انسان دوســتانه بسیار مهم است. اگر یک فرد نیکوکار از رفتار 
فالن مؤسســه خیریه چنین برداشــت کند که مثالً اهداف و 
اغراض سیاسی یا انتفاع شخصی موردنظر مسئوالن آن است، 
طبعاً انگیزه ای برای همراهی نخواهدداشت. در سالیان گذشته 
دســت اندرکاران چه در نهادهای دولتی و چه در تشکل های 
غیردولتی تا توانســته اند به این ذخیره اعتماد مردم شبیخون 
زده و بــا بی رحمی تمام آن را تخریــب کرده اند. در این باب 
فقط توجه به یک نمونه کافی اســت. ســال ها پیش متولیان 
بانک مرکزی تالش می کردند مؤسســات قرض الحسنه فعال 
در قالب یک شــبکه را تحت نظارت خود دربیاورند تا جریان 
خلق پول قابل مدیریت شــود. به ناگهان کشف شد که بخش 
مهمــی از منابع این صندوق ها با اســتفاده از خأل نظارتی در 
خدمت منافع شخصی بنیان گذاران به اصطالح خّیر صندوق ها 
قرار گرفته است؛ مثاًل یکی از این مدیران به پسر دوساله خود 
وام کالن ازدواج اعطــا کرده بود! اعتمادســازی در این میدان 
ازیک سو درگرو نظارت دولتی کارآمد و از سوی دیگر نیازمند 
تدوین نقشــه  راه مدون و اندیشیده با اتکا به دانش اهل فن و 

کارشناسان مطلع و خردمند است.

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

اتفاقات بعد از 
زلزله آبان 96 

کرمانشاه و احضار 
چهره های مشهور 

و محبوب که 
اقدام به معرفی 
حساب بانکی 

برای گردآوری 
کمک های مردمی 

کرده بودند، 
اتفاقی تلخ بود که 
بی توجهی برخی 
نهادها و مسئوالن 

را به سرمایه 
اجتماعی کشور 
نشان داد. اگر در 

این پرونده متولیان 
امر به هر دلیلی 

نگران سوءاستفاده 
از اعتماد مردم 
بودند، امکان 

نظارت و کنترل 
نامحسوس بر 
عملکرد مالی 

شماره حساب های 
اعالم شده وجود 

داشت
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 مســئولیت اجتماعی چیست و ضرورت 	�
پرداختن به این مفهــوم در روزگار کنونی و 

جامعه ما چیست؟
مســئولیت اجتماعی گرچه در حوزه اقتصادی 
مطرح می شــود، ولی بن مایه آن اجتماعی است و 
من از این  جهت خوشحال هستم که نشریه شما با 
هوشمندی بر این نکته تمرکز کرده است. مسئولیت 
اجتماعی یک تعریف مشخص دارد و این تعریف به 
طرق مختلف هم بازتاب داده شده است. من سعی 
می کنم در فضای اجتماعی و فضای جامعه شناختی 
بازتعریفی از مســئله اجتماعی داشته باشم و یک 
نوع توصیف و تفسیر، نمی خواهم بگویم متفاوت، 
ولی جامعه شناختی هم از مسئولیت اجتماعی را 
مطرح کنم. گفته می شود که مسئولیت اجتماعی 
چارچوب بنــدی اخالقی و اجتماعی اســت که بر 
اســاس آن،  همه در قبال جامعــه و وظیفه ای که 
همه در برابر جامعه داریم، فعال باشیم. فعال شدن 
می تواند به افراد مربوط باشد، می تواند به گروه های 
مختلف اجتماعی مربوط باشــد یا به سازمان ها و 
دستگاه های دولتی و غیردولتی و بخش خصوصی و 

بخش عمومی، مثل شهرداری ها، تأمین اجتماعی، شوراها و... پس در اصل تعریف عمومی 
آن این اســت که مسئولیت اجتماعی برمی گردد به تعهدات و چارچوب بندی که افراد، 
گروه ها یا سازمان ها در مقابل جامعه و مردم دارند. این تعریفی کامالً دقیق است که ما 
با آن مشکلی نداریم و سرتاسر این تعریف را می پذیریم؛ ولی اگر بخواهم این مفهوم را 
وارد چارچــوب اجتماعی کنم، اوالً می خواهم این ادعا را مطرح کنم که به جز اندکی از 
تاریخ زندگی بشــر )اندکی که مربوط به دوره های اولیه زندگی بشر است( که به صورت 
گمنام و سردرگم زندگی می کردند، به محض این که انسان ها رو به حداقلی از انسجام و 
حداقلی از تشــکل رفتند، موضوع مسئولیت اجتماعی در زندگی بشر مطرح شد. پس 
می توانیم این ادعا را بپذیریم که عمر مسئولیت اجتماعی، به نحوی با عمر بشر هم طراز 
و همزاد است. این همزادی ممکن است با یک فاصله کوتاه زمانی اتفاق افتاده باشد؛ ولی 
به هرحال ما از زمانی که بشر را در قالب تمدنی و یک زندگی جمعی شناختیم، از غار آمد 
بیرون و وارد محیط شد و زندگی جمعی، روابط متقابل اجتماعی را شکل داد، از همان 
زمان ما مســئولیت اجتماعی را داشتیم، اآلن هم داریم، در آینده هم خواهیم داشت و 
به نظر می رسد که زندگی اجتماعی اساساً بدون مسئولیت اجتماعی امکان پذیر نیست. 

در دهه های اخیر این اتفاق افتاده است که مسئولیت 
اجتماعی چارچوب بندی حقوقی پیدا کند، تعریف 
شود، شاخص سازی شود، کمی از حالت کلی گویی، 
اخالقی و فلسفی و کیفی، تبدیل شود به ابعاد کمی، 
عینی، قابــل  لمس و قابل  برنامه ریــزی در جوامع. 
این یک اتفاق بسیار مثبت است. مسئولیت اجتماعی 
کامالً شبیه نظام هستی است. قوانین نظام هستی به 
ما نشان می دهد که نظام هستی تشکیل شده است از 
یک داده و یک ستانده یا به تعبیر دیگر، نظام هستی 
به طورکلی تشکیل شده است از دو مفهوم بخشش و 
دهش، ما امکان و مواهبی را از نظام هستی دریافت 
می کنیم. نظام هستی آن را به ما می بخشد و ما در 
مقابل، داد و دهشــی را به نظام هستی داریم که آن  
هم تربیت انسان های خالق، ظهور انسان های خالق، 
تکامل اجتماعی، تکامل فردی، تکامل زوایای مختلف 
زندگی انسان ها و خیر جمعی، این هم دهش ما در 
مقابل نظام هستی است در مقابل امتیازی که از نظام 
هستی اعطا می شود. اگر ما این چارچوب را در نظام 
هستی پذیرفتیم، آن را در محیط و جامعه بازبینی 
کنیم مشاهده می کنیم در محیط هم این بخشش و 
دهش کامالً برقرار است. وقتی من می گویم جامعه، 
به بخــش نرم افزاری جامعه اشــاره می کنم؛ یعنی 
انسان ها، روابط اجتماعی، کنش متقابل، هنجارها، 
مشارکت، اعتماد، همبستگی، ســرمایه اجتماعی 
و... تمــام این ها که باهم جمع می شــوند، جامعه را 
می سازد. وقتی به محیط اشاره می کنم، در اصل به 
بخش های سخت افزاری جامعه اشاره دارم. طبیعت، 
منابع فیزیکی و امکاناتی که در اختیار تمامی ما وجود 
دارد؛ لذا می توان گفت که در جامعه هم ما با یک نوع بخشش و دهش دمادم و پیوسته 
روبه رو هستیم که جامعه و محیط بخشش هایی را به تمامی انسان ها دارد و انتظار بازخورد 
را هم دارد. ازجمله بازخوردهایی که مورد انتظار جامعه است، همین عمل به مسئولیت 
اجتماعی اســت. شــما که در جامعه زندگی می کنید، از مواهب مختلف آن استفاده 
می کنید. هر جامعه ای را در نظر بگیرید، در هر نقطه ای از این کره خاکی، سرمایه های 
مادی را در اختیار بشر قرار می دهد. سرمایه هایی فیزیکی و طبیعی را به طور جداگانه در 

خیریه ها شبیه دولت شده اند
میرطاهر موسوی در گفت وگو با آینده نگر از وضعیت خیریه ها در ایران می گوید

چرا باید خواند:
مسئولیت اجتماعی 
چیست و ارتباط آن 
با خیریه ها چگونه 

تعریف شده است؟ این 
مصاحبه را بخوانید.

سال ها با خیریه های بزرگی چون کهریزک و خیریه های کوچک کار کرده؛ حاال وقتی به گذشته نگاه می کند از مشکالت کار با خیریه های بزرگ می گوید و روزنه امید را در خیریه های کوچک 
جست وجو می کند. میرطاهر موسوی، استاد دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی، بوروکراسی و عدم شفافیت را مشکل امروز خیریه ها می داند و معتقد است: در درون برخی از 
خیریه ها رگه هایی از پول شویی های مستقیم و غیرمستقیم دیده می شود. الیگارشی فاسد فامیلی و الیگارشی فاسد قدرت که خیریه ها را به محیط  بسته تبدیل می کند. موسوی می گوید: 
نهادهای خیریه تبدیل به سازمان های بوروکراتیک و بزرگی شبیه دولت شده اند و عمده منابع صرف هزینه های پرسنلی و اداری آن ها می شود؛ لذا به اصل هدف چندان رسیدگی نمی شود. 
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اختیار بشر قرار می دهد که ازجمله آن ها، محیط زیست است، معدن است، جنگل و کوه 
است، دریا و آب است و منابع بی شمار دیگری که در قالب منابع فیزیکی در اختیار قرار 
می دهد یا منابع انسانی را در اختیار جامعه، شهروندان و افراد قرار می دهد. انسان هایی که 
می توانند کمک کار هم باشند یا این که در کنار سرمایه مادی، فیزیکی و انسانی، جامعه 
یک امتیاز بسیار با فضیلت و با شرافت باالیی در اختیار افراد خود قرار می دهد و آن هم 
سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی که شامل مشارکت، اعتماد، همبستگی، انسجام، 
حمایت اجتماعی است که می تواند همان مسئولیت اجتماعی باشد. درواقع جامعه این ها 

را بخشش می کند به انسان ها که قوام یابد و بتواند سعادت را به آغوش بکشد.
 مسئولیت چه کسی در مقابل چه چیزی؟	�

مسئولیت اجتماعی اوالً باید موجب هم افزایی در جامعه شود. هم افزایی اجتماعی، 
هم افزایی اقتصادی، هم افزایی اعتماد و همچنین موجبات توسعه را فراهم کند. مهم ترین 
وظیفه مسئولیت اجتماعی، دست گیری و حمایت از یکدیگر، باز توزیع ثروت و باز توزیع 
منابع مختلف در جامعه اســت. اگر مسئولیت اجتماعی کمک کرد به باز توزیع منابع 
مختلف و به ویژه ثروت، ما می توانیم به عدالت هم نزدیک شویم و بگوییم منابع توزیع شده، 
پس مسئولیت اجتماعی اتفاق افتاده است. اگر در جامعه ای می بینیم روند باز توزیع منابع 

و ثروت محقق نمی شود، می توان فهم کرد که مسئولیت اجتماعی شکل نگرفته است.
 پیش نیاز آن چیست؟	�

 به اعتقاد من، مســئولیت اجتماعی ارتباط معناداری دارد با دو مفهوم: میزان آزاد 
بودن جوامع و پایبندی آن جامعه به قانون و شفافیت؛ و دیگری اندازه قابل قبول سرمایه 
اجتماعی بین شهروندان، یعنی هر چه جامعه آزادتر و قانونمند و شفافیت در جنبه های 
مختلف باشد، از سوی دیگر هر چه میزان سرمایه و اعتماد اجتماعی باال باشد، مسئولیت 

اجتماعی می تواند در آنجامعه جدی تر و بیشتر محقق شود.
 خیلی ها معتقدند که مســئولیت اجتماعی در ایران بیشــتر به شعار لوکس 	�

شرکت ها مبدل شده؛ ما کجای این مفهوم اجتماعی، اقتصادی و انسانی قرار داریم؟
 شما با اغماض و با مثبت اندیشی گفتید که مسئولیت اجتماعی تبدیل شده به یک 
پدیده لوکس. من از نگاه آسیب شناسی اجتماعی می توانم بگویم که در مواردی تبدیل 
به یک پدیده نیمه مبتذل و درعین حال زمینه ساز شیوع رانت خواری های پنهان و هدایت 
منابع به صورت غیرعادالنه و ناشفاف تحت عنوان مسئولیت اجتماعی شده است؛ یعنی 
یک نوع ادامه مسیر رانتی است، البته در بعضی از موارد، نه تمام موارد. من نمی خواهم 
مطلق انگاری کنم؛ در جامعه ما به نظر می رسد که مسئولیت اجتماعی تبدیل به تبی 
شده، تبدیل به یک کلمه زیبا یا به قول شما تبدیل به یک پدیده لوکس شده که همه از 
آن نامی بیاورند، در نامه ها بنویسند، در احکام اداری بنویسند؛ ولی عمالً این که در ایران 
چقدر منابع وجود دارد، چقدر از این ها باید در قالب مسئولیت اجتماعی باز توزیع شود و 
چه میزان از توزیعی که می شود، صحیح و در مجاری خوداست، محل تردید جدی است. 
در ایران باز توزیع ثروت در قالب مسئولیت اجتماعی، اوالً بسیار حداقلی است، ثانیاً بسیار 
ناشفاف است، ثالثاً نظام و قانونمندی خاصی ندارد و رابعاً هم که با تعبیر عامیانه در ایران از 
نوع التماسی است؛ یعنی من و شما باید برویم از دستگاهی التماس و اصرار کنیم و آن هم 
از باب صدقه دادن، کمکی کند. بعد هم می بینیم که در این کمک ها، اشکاالت دیگر و 
فساد اداری هم به وجود می آید. باز در اینجا تأکید کنم که منظور من به صورت مطلق 
نیست؛ البته در مواردی هم ممکن است که مسئولیت اجتماعی در ایران درست انجام 
شود؛ ولی مشکل ما اآلن این است که میزان آورده ای که مسئولیت اجتماعی می تواند 
در گستره ملی داشته باشد، چقدر است؟ نمی دانیم. واقعاً مشخص نیست که شرکت ها، 
مؤسسات، دولت و بخش های مختلف عمومی، چه حجمی از مسئولیت اجتماعی را باید 
ایفای تعهد کنند و مشخص نیست که این حجم به صورت کمی شده، چه میزانی است. 

چقدر از این ها باز توزیع می شود؟ مشخص نیست.
 این »نمی دانیم« و »مشخص نبودن«، ریشه در چه چیزی دارد؟	�

 چون جامعه ما، جامعه شفافی نیست. چون جامعه ما از بی قانونی و بی قاعدگی و تفوق 
و برتری روابط و روابط پنهان و روابط رانتی و اقتصاد سیاسی نفتی بر روابط آشکار، شفاف 
و تعامل سالم اقتصادی اداره می شود؛ لذا در جامعه ای که ناشفاف است، شما نمی توانید 

انتظار داشته باشید که مسئولیت اجتماعی شفاف باشد. وقتی یکی از دست اندرکاران 
اصلــی مجلس، از نمایندگان ذی ربط مجلس، می گوید در ایران هیچ کس نمی داند که 
ما چقدر نفت می فروشیم؛ یعنی وقتی وزارت نفت، کمیسیون برنامه وبودجه و کمسیون 
انرژی اطالعات خود را روی هم می ریزند، معلوم نیست که چقدر نفت فروخته می شود. 
چه کسانی این ها را می فروشند. درآمدش چقدر است. چقدر از این درآمد قرار است به 
مسئولیت اجتماعی اختصاص یابد. وقتی آن یکی ناشفاف است، این هم ناشفاف است. 
شــما در ایران چند شرکت دارید که دو دفتری نیستند؟! باالی 90 درصد شرکت های 
ایران دو دفتری هستند. یک دفتر واقعی دارند که دیدن آن با کرام الکاتبین است. یک 
دفتر غیرواقعی دارند که در اختیار دارایی است؛ لذا می بینید که کارمندهای کشور بیش 
از دو برابر طالفروش های کشــور مالیات می دهند. کارمندان از بخش خصوصی و تجار 
بیشتر مالیات می دهند؛ یعنی مسئولیت اجتماعی کارمندان حداقل حقوق بگیر کشور، 
بسیار جدی تر عمل می شود تا تجار و شرکت ها و سازمان ها و خود دولت. ناشفاف بودن 

و اقتصاد رانتی بزرگ ترین مسئله ما است.
 نکته ای که شما اشاره کردید این بود که مسئولیت اجتماعی اآلن از بعد اخالقی، 	�

فلسفی و کیفی به سمت کمی و قابل لمس حرکت می کند؛ درواقع این مسیر تکامل، 
بعد نظارتی و حقوقی چقدر موردتوجه بوده است؟

 طرح موضوعی به نام مســئولیت اجتماعی و مکلف شدن نهادی و قانونی و رسمی 
افراد، گروه ها و سازمان هایی که درآمد رسمی در کشور دارند، به ایفای تعهدات مسئولیت 
اجتماعی، یک مفهوم جدید در بعد از جنگ جهانی دوم است یا حتی می توانیم بگوییم 
که مربوط به دو ســه دهه اخیر است. در ایران این مفهوم شاید کمتر از یک دهه است 
که به طورجدی مطرح شــده اســت؛ لذا از حیث این که ما در ایران در این زمینه هنوز 
توسعه کافی پیدا نکرده ایم واقعیت است؛ اما از یک جهت هم جای خوشحالی است که 
به هرحال این موضوع وارد چارچوب برنامه ریزی، فضای اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی 
شده و اآلن خیلی ضعیف و پر اشکال است ولی امیدوار هستیم که این اشکاالت تدریجاً 
و گام به گام بهبودیافته به سمت شاخص های کمی و کیفی مسئولیت اجتماعی در ایران 
حرکت کنیم؛ اما اگر بپرسید که اآلن در ایران منابع مسئولیت اجتماعی کجا است، فعاًل 
نه آیین نامه ای دارد، نه ضوابط و قانون خاصی دارد، ضمن این که به صورت پراکنده ولی 
با احساس مسئولیت باال در بین شهروندان وجود دارد. دو اشکال دارد. یکی این که اصاًل 
 n 1 است+ N ،معلوم نیســت که این منابع چقدر است. کمیت این منابع چگونه است
+۲0 یا n +۵0 اســت. عدد معلوم نیست. نظام توزیع این منابع چگونه است. آیین نامه 
و مقررات این به چه شکل است؛ لذا یک خیریه می رود اصرار و التماس می کند و خدا 
و پیغمبر و قبر و قیامت را پیش می کشــد تا آقای مدیرعامل ۵ میلیون تومان کمک 
می کند که این ۵ میلیون تومان چقدر از عدد واقعی است، ما نمی دانیم. با چه منطقی 
به این خیریه پول داده و به خیریه های دیگر نداده، معلوم نیســت؛ لذا الزمه مسئولیت 

یه  یه ای 50 سال کار کند و یک  بار بیالن خود را در روزنامه ها منتشر نکرده باشد که مردم بفهمند که این مؤسسه خیر چگونه ممکن است که مؤسسه خیر
از کجا و چه کسانی پول می گیرد و در چه مواردی هزینه می کند. وقتی هم به آن ها گفته می شود که بیالن خود را منتشر کنید، می گویند اگر ما بیالن خود را 
یم و اینجا را از ما می گیرد. منتشر کنیم، دولت می فهمد که ما درآمد دار

نکته هایی که باید بدانید

عدم شفافیت مدیریت و عضویت افراد در این خیریه ها وجود دارد و 	]
میزان قابل توجهی از فساد مالی، اداری، پول شویی و غیره قابل رهیابی است 

ولی عمالً هیچ گونه نظارت صحیحی وجود ندارد.
چون جامعه ما از بی قانونی و بی قاعدگی و تفوق و برتری روابط و روابط 	]

پنهان و روابط رانتی و اقتصاد سیاسی نفتی بر روابط آشکار، شفاف و 
تعامل سالم اقتصادی اداره می شود؛ لذا در جامعه ای که ناشفاف است، شما 

نمی توانید انتظار داشته باشید که مسئولیت اجتماعی شفاف باشد.
نهاد وقف در ایران چندان در تراز وضعیت اجتماعی ما نیست. به نظر 	]

می رسد که نهاد وقف در بخش بخشش و دهش عقب است. اوقاف در ایران 
کامالً خاص گرا است و از عام گرایی، به عذر این که باید وثق به وقفیت خود 

باقی بماند، پرهیز می کند.
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اجتماعی در ایران، چند اقدام است. یکی این که در زمینه تدوین قانون برای مسئولیت 
اجتماعی کار منسجمی صورت بگیرد. آیین نامه های الزم در این زمینه به صورت شفاف 
نوشته شود یک شورای سیاست گذاری فراگیر برای جمع بندی و توزیع منابع تشکیل 
شود که محل چالش برانگیز همین است که جای این شورای سیاست گذاری کجا است. 
از دیدگاه من این شورای سیاست گذاری قطعاً و یقیناً باید بیاید در عرصه عمومی توسط 
مردم و نهادهای عرصه عمومی برنامه ریزی شــود؛ یعنی منابعی که دولت و اشخاص و 
گروه ها و سازمان ها، باید در قالب مسئولیت اجتماعی تخصیص دهند، مشخص شود. 
یک شــورای سیاست گذاری هم این سمت در عرصه عمومی تشکیل شود و بر اساس 
اســتحقاق، اولویت و نوع فعالیت هایی که در جامعه توســط نهادهای مدنی، نهادهای 
داوطلبانه، سازمان محیط زیست، نهادهای خیریه، آموزش وپرورش، کتابخانه ها، سینماها 
و فرهنگ ســراها انجام می گیرد، احصا شود و بر اساس سهمی که در فعالیت اجتماعی 
دارند، این منابع توزیع شود. پیشاپیش ما می پذیریم که منابعی که استحصال خواهد 
شد، پاسخ گوی نیاز این گستره نیست؛ ولی همین که همین منابع محدود در یک نظم 
عادالنه تری و به صورت شفاف توزیع شود و سالیانه هم گزارش تخصیص منابع ناشی از 
مسئولیت اجتماعی داده شود و سازمان ها موظف باشند که گزارش دهند که این منابع 

را به چه مصارفی رساندند پیشرفت مهمی است.
 در ایران، منابع مبلغ پایه ناشی از مسئولیت اجتماعی سازمان ها و شرکت ها معلوم 
نیست. روش توزیع آن هم معلوم نیست. گیرندگان هم هیچ گزارشی نمی دهند که به چه 
مصارفی رساندند. پولی را می گیرند و عمالً بازخوردی نداریم که آیا این کتابخانه ساخته 
شد؟. آیا این طرح فضای سبز اجرا شد. آیا رسیدگی به دانش آموزان بازمانده از تحصیل 
انجام شد؟. آیا این مبالغ در اختیار سالمندان قرار گرفت؟. آیا این مبالغ در اختیار معلولین 
قرار گرفت؟. آیا این مبالغ در اختیار نیازهای واقعی این ها قرار گرفت یا در اختیار نیازهای 
فرعی نهادهای دریافت کننده قرار گرفت؟ این نکته هم خیلی مهم است. اآلن نهادهای 
خیریه در مواردی، خودشــان تبدیل به سازمان های بوروکراتیک و بزرگی شبیه دولت 
شده اند و عمده منابع صرف هزینه های پرسنلی و اداری آن ها می شود؛ لذا به اصل هدف 
چندان رسیدگی نمی شود. بخش عمده ای از پول هایی که دریافت می شود، خرج مدیران 
و کارکنان و لجســتیک مؤسســات و نهادها یا NGOها می شود یا در جاهای خارج از 
اولویت تعریف شده هزینه می شود. مثالً پول را می گیرند برای توانمندسازی معلولین؛ ولی 
با آن تجارت می کنند و ضرر می کنند. بدهکار هم می شوند و هیچ جا هم ثبت نمی شود. 

پول را می گیرند برای سالمندان؛ ولی خرج پرسنل می شود و مسائلی شبیه به این.
  آبان ماه سال 96، رئیس کمسیون اقتصادی در خصوص عدم شفافیت اقتصادی 	�

7 هزار خیریه هشدار داده بودند. در حال حاضر خیریه ها در ایران چه وضعیتی دارند؟
 مسئولیت اجتماعی اساساً محدود به دولت نیست، محدود به افراد نیست، محدود 
به ســازمان ها و گروه های خاص نیســت. با تبیینی که در ابتدای صحبت هایم داشتم، 
هر کس از منابع جامعه و محیط و از بخشــش جامعه استفاده می کند، مسئولیتی هم 
در مقابل جامعه دارد؛ لذا در جامعه هر کسی که دریافت ها یا منابعی دارد می تواند در 
مســئولیت اجتماعی دخالت کند، چون مالیات و خمس و احیاناً زکات می دهد که در 
این صورت دارد مســئولیت اجتماعی خود را درحدودی انجام می دهد؛ اما سازمان ها و 
دولت و نهادهای بزرگ و شــرکت هایی که برایشان تعیین شده که در حوزه مسئولیت 
اجتماعی درصدی را اختصاص دهند به امور توسعه اجتماعی و فرهنگی؛ لذا همه باید 
در این زمینه دخالت داشته باشند. دولت در میانه مسئولیت اجتماعی ایستاده. مردم، 
شرکت ها، سازمان و همه ما در این میانه قرار گرفتیم. به نظر می رسد که همگی ما در 
حوزه مسئولیت اجتماعی ایستادیم و سهم داریم. مثالً یک کارمند مثل من و شما مالیات 
می دهــد و گاهی هم در خیریه های محیط خودش همکاری می کند و به این شــکل 
مســئولیت اجتماعی خود را انجام می دهد؛ ولی شرکتی که گردش مالی آن سالی ۲ 
هزار میلیارد، 10 هزار میلیارد یا 100 هزار میلیارد است، مثل پتروشیمی یا شرکت های 
نفتی و گازی و بسیاری از شرکت های بزرگ، استارت آپ هایی که در کشور هستند، که 
خدا می داند که این ها چه درآمدهای نجومی دارند و چطور ثبت می شود و چه کسانی 
سهام دارند و اطالعاتی در مورد ایشان نیست و یا ناشفاف است، باید در حوزه مسئولیت 

اجتماعی وارد شــوند و آن ها را موظف کرد که اوالً درآمدشان شفاف شود، ثانیاً بخشی 
از درآمد خود را در قالب مســئولیت اجتماعی برای کمک به بازتوزیع ثروت در جامعه 
اختصاص دهند و در یک  کالم در پاسخ به سؤال شما، مسئولیت اجتماعی خاص دولت 
نیست بلکه عمومیت دارد برای دولت و بخش های خصوصی و عمومی و گروه هایی که 
از منابع جامعه اســتفاده می کنند. به هرحال کسانی که ثروت آفرینی می کنند از محل 
آب وخاک این ســرزمین ثروت تولید می کنند؛ لذا باید بخشی از ثروت خود را در قالب 
مسئولیت اجتماعی هزینه کنند، گرچه اآلن در ایران فضایی شکل گرفته که شرکت های 

بزرگ، خیریه هایی را هم تأسیس می کنند که در بخش بعدی به آن می پردازم.
  اگرچه مسئولیت اجتماعی در ایران سابقه یک دهه ای دارد؛ ولی به هرحال تاریخ 	�

خیریه ها طوالنی است. در شرایط حاضر خیریه ها در ایران چه وضعیتی دارند و افراد 
با چه چشم انداز و هدفی وارد این حوزه می شوند؟

 به نظر می رســد کــه در ایران هزاره های قبل، موضوع خیــر و نهادهای خیریه در 
آتشــکده ها، معابد، در خانه های مردم و محیط های عمومی رایج بوده و بعد از اســالم 
هم در قالب ســنت های وقف، خمس، زکات، مساجد، حسینیه ها، هیئت های مذهبی، 
صندوق های قرض الحسنه رایج بوده است و طی دهه های اخیر تأسیس مؤسسات خیریه 
یا نهادهای مردمی غیردولتی جاافتاده است. قبل از این که وارد این بحث شوم، می خواهم 
نقدی به نهاد وقف داشته باشم. جا دارد که در ایران یک پژوهش جامع و ملی و بنیادین 
در این خصوص صورت بگیرد که سنت وقف چه کارکردهایی داشته، چه فرصت هایی 
را تولید کرده و اآلن چه چالش هایی دارد. به اعتقاد من و با توجه به تجارب اندکی که 
در این زمینه ها دارم، نهاد وقف در ایران چندان در تراز وضعیت اجتماعی ما نیست. به 
نظر می رسد که نهاد وقف در بخش بخشش و دهش عقب است. اوقاف در ایران کاماًل 
خاص گرا است و از عام گرایی، به عذر این که باید وثق به وقفیت خود باقی بماند، پرهیز 
می کند؛ لذا بسیاری از کدهای وقف و بسیاری از منابع وقف یا حبس شده و راکد مانده 
یا صرف منابعی می شود که چندان ضرورت ندارد و ضرورت تاریخی خود را ازدست داده 
است. به طور مثال در دوره جنگ در گفت وگویی شد از این که ما چگونه می توانیم از وقف 
برای جنگ استفاده کنیم. مدیر سازمان اوقاف می گفت، ما هیچ منبعی نداریم. اگر در 
جایی روضه حضرت رقیه برگزار شود و در این روضه کسانی بیایند و کفش هایشان گم 
یا دزدیده شود، ما موقوفه ای داریم که گفته است فقط دمپایی ها و کفش های گم شده 
روضه حضرت رقیه، از این محل تأمین شــود یا مثالً وقف کرده اســت که نمک غذای 
عاشورای این پنج روستا را از این محل بدهیم؛ درحالی که آن پنج تا روستا در اثر مهاجرت 
از بین رفته اند. این ها مثال های بسیار کوچکی بود. خیلی از عناوین وقف، کارایی خود 
را ازدســت داده است. واقعاً باید پژوهشی در این زمینه انجام شود. حتی این پژوهش را 
دانشــگاه ها و حوزه ها به صورت مشترک انجام دهند و مطالعه کنند که وقف چقدر در 
خدمت مسئولیت اجتماعی است و چگونه می توان سنت وقف را به مسئولیت اجتماعی 
پویا نزدیک کرد. مسئولین اوقاف یا مسئوالن دیگری که در زمینه اوقاف نقش نظارتی 
دارند، به این فکر بیفتند که با حفظ اصول فقهی و شرعی بتوان پژوهشی کرد و راه کارهای 

پویا شدن سنت وقف در ایران را دنبال کرد؛ اما در ارتباط با خیریه ها، آماری نداریم.
 چرا؟	�

در ایران سرشــماری دقیقی از خیریه ها به صورت منظم و ســالیانه انجام و منتشر 
نمی شــود. مرکز آمــار در دوره ای کارهایی را انجام داد؛ ولی بعد تعطیل شــد. ما اآلن 
نمی دانیم که چه تعداد خیریه در ایران داریم. این ها در چه بازه زمانی تأســیس شدند. 
چند مورد این ها فعال و چند مورد راکد هســتند. تنوع آن را هم نمی دانیم؛ لذا وقتی 
جست وجو می کنید، از 7 هزار و 18 هزار و ۲۲ هزارتا ۲8 هزار آمار دارید که به نظر من 
هیچ کدام هم قابل  اتکا نیست؛ بنابراین ما یک نقص اطالعات و شفافیت آماری داریم. نکته 
دوم که به این عدم شفافیت کمک می کند، این که بخش عمده ای از فعالیت های خیریه 
در ایران خارج از چارچوب های حقوقی و به صورت غیررســمی و توافقی انجام می شود. 
اگر موضوع مسئولیت اجتماعی نظام مند شود، آنگاه همین ها هم تشویق به ثبت رسمی 

می شود. چون می توانند از مواهب مسئولیت اجتماعی بهره مند شوند.
 چالش اصلی درباره خیریه ها چیست؟	�
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مسئولیت اجتماعی به یک پدیده نیمه مبتذل و درعین حال زمینه ساز شیوع رانت خواری های پنهان و 
هدایت منابع به صورت غیرعادالنه و ناشفاف تحت عنوان مسئولیت اجتماعی تبدیل شده است؛ یعنی 
یک نوع ادامه مسیر رانتی است.

اول این که در ایران خیریه ها همیشه نقش سازنده داشتند و اآلن هم بسیاری از این ها 
نقش سازنده دارند. به دلیل این که جامعه ایران هیچ گاه از یک دولت رفاه فراگیر برخوردار 
نبوده اســت. چه در دوره قاجاریه، چه در دوره پهلوی و چه در دوره جمهوری اسالمی، 
ما از یــک دولت رفاه به معنای فراگیر و چارچوب مند و قابــل دفاع برخوردار نبودیم. 
پیشرفت های خوبی داشته ایم ولی هنوز خیلی شکاف ها و مشکالت و فاصله ها داریم تا 

ادعا نماییم دولت رفاه در ایران مستقرشده است.
 اگر بگوییم 70 میلیون از جمعیت ایران یارانه می گیرند پس دولت رفاه مستقر است، 
این کامالً بی راهه رفتن است. و نشان دهنده آن است که در جامعه ایران فقر و محرومیت 
و نابرابری در شرایط کامالً نامطلوبی است؛ لذا به این دلیل که ما همیشه در ایران نقص 
استقرار دولت رفاه داشتیم، خیریه ها نقش بسیار تعیین کننده ای داشتند. بخش هایی از 
نابرابری ها در روندهای جاری جامعه، توسط نهادهای خیریه متعادل می شود، کاهش 
می یابد و نهادهای خیریه واقعاً بخش هایی از نیازها و آالم مردم را پاسخ می دهند. نکته 
دیگری که می توانم در ارتباط با خیریه ها مطرح کنم، این است که جامعه ما همیشه با 
بدآمدهای جمعی، سوانح و بالیای مختلف روبه رو بوده است. از سی ودو سانحه و بالیایی 
که در زندگی بشری مطرح می شود، چهارده پانزده مورد آن در ایران رخ می دهد. جنگ، 
سیل، زلزله، صاعقه، خشک ســالی، ریز گردها و بحران های اقلیمی، محیط زیستی. در 
این بالیا و گرفتاری های مختلفی که در جامعه رخ می دهد، نقش خیریه ها بسیار مؤثر 
و چشــم گیر است. در سوانحی مثل سیل و زلزله که هر از گاهی در ایران رخ می دهد، 
مشخص می شود چه میزان این نهادها کمک کننده هستند و چقدر نقش تعیین کننده 

دارند و بار دولت را سبک می کنند.
 البته انتقادی هم به وضعیت دولت می شود که دولت نباید بار خودش را به دوش 	�

ملت بیندازد.
 در جامعه ایران، نابرابری در شــرایط بســیار نگران کننده ای است و در حال حاضر 
در یکی از نابرابرترین وضعیت های اقتصادی طی چندین دهه گذشته هستیم و نقش 
خیریه ها در تعدیل خفیف این نابرابری ها، نقش انکارناپذیری است؛ اما ازیک طرف هم 
کارکرد این خیریه ها، موجب بی مســئولیتی هرچه بیشتر ســازمان و نهادهای دولتی 
مسئول می شــود؛ یعنی بار و تکلیف خود را بر دوش خیریه ها می گذارند. این کارکرد 
پنهان خیریه ها است. کارکرد آشکار خیریه ها این است که در سهم، وسع و توانایی خود 
به تعدیل و کاهش آالم کمک می کنند؛ ولی از طرف دیگر، گویا نهادهای دولتی سهم 
و نقش خود را فرعی و به صورت »آقاباالسر بودن« می دانند. حتی خودشان را به عنوان 
نهاد باالدستی مدعی می دانند. دیدید که در سیل چند سال قبل خوزستان و لرستان، در 
زلزله کرمانشاه و در بخش های دیگر، دولت نه تنها وظایف خودش را به حد کافی انجام 
نداده است بلکه هنوز هم خیلی از مشکالت مربوط زلزله و سیل چند سال قبل حل نشده 
و هنوز بخشی از خانواده ها بی خانمان هستند و سروسامان نگرفتند؛ ولی دولت از همان 
روز اول یقه خیریه ها را گرفت و شروع کرد به اذیت، سختگیری کردن و فشار آوردن به 
خیریه ها؛ یعنی نه تنها قدرشناسی نیست بلکه طلبکار بودن از خیریه ها است. این کارکرد 
پنهان خیریه ها است که شما کار دولت را انجام دهی و به دولت بدهکار هم باشی و دولت 
خودش را آقاباالسر تو بداند. یادم نمی رود که وزیر کشور در ماجرای سیل خوزستان و 
لرستان بخشنامه داد که نیروی انتظامی به هر که تحت عنوان خیریه آمد، اجازه ورود به 
منطقه ندهد. این ها باید مجوز بگیرند. خود ما در قالب یک نیروی داوطلب می خواستیم 
برویم سمت گمیشان و منطقه بندر ترکمن و پل دختر؛ ولی اجازه نمی دادند و رفتیم از 
طریق هالل احمر، تحت عنوان کارمند هالل احمر و با ماشین هالل احمر رفتیم آنجا که 
بتوانیم برای مردم کار کنیم؛ یعنی دولت نه تنها وظایف خودش را انجام نمی دهد بلکه 
در مقابل گروه های داوطلب و خیریه ها همیشه سعی می کند دست باالتر را داشته باشد. 
من اعتبار و ارزش کار خیریه ها را گفتم و می خواهم بگویم که در این وضعیت نابسامان 
اجتماعی و اقتصادی، در این وضعیت تشدید شده نابرابری، در بالیا و حوادثی که پیش 
می آید، وجود خیریه ها، واقعاً یک وجود بسیار پرنعمت و بسیار ارزشمند است که کمک 

می کند بخشی از مشکالت ایران حل شود.
 نقاط ضعف آن ها چیست؟	�

خیریه ها و نهادهای خیریه در ایران، چالش هایی هم دارند:
اول: این که اساســاً در ایران خیریه ها در جای خودشان نیستند. چون ازنظر منطق 
اجتماعی خیریه ها جزو نهادهای غیردولتی و NGO هســتند و در عرصه عمومی قرار 
می گیرند، نه در عرصه حاکمیتی. متأســفانه در ایران خیریه ها یا GO هستند؛ یعنی 
عمالً غیردولتی نیستند و دولتی هستند یا آن چنان تحت سیطره روش ها و مناسبات 
بوروکراتیک شبیه دولت هستند که و در مواردی نمی توانند بدون اجازه دولت آب بخورند. 
اگر کسی بخواهد اضافه شود، دولت باید نظر بدهد. اگر کسی بخواهد کم شود، دولت باید 
نظر بدهد. هیئت امنا را عمالً دولت باید تعیین کند، هیئت مدیره هم به همین ترتیب 
)البته در مواردی بعضی مؤسسات خیریه راه های دور زدن را مسلط هستند و در عمل 
خودمختار و بدون نظر مردم و نظارت واقعی عالیه اداره می شــوند(. بهزیستی به مراکز 
نگهداری سالمندان یا معلولین یارانه ای می دهد که یک چهارم، یک پنجم یا یک ششم 
هزینه واقعی آن سالمند است؛ ولی دخالت های فراوان و کم ثمر می کند. عمالً می بینید 
که خیریه ها وابسته به دولت و دنباله آن شدند. این  یک خطای تاریخی است که خیریه ها 
در جای خود و در عرصه عمومی نیستند. یا در عرصه حاکمیتی هستند یا دنباله عرصه 

حاکمیتی. این یکی از آسیب های حوزه خیریه ها است.
دوم: این که بخش محدودی از خیریه ها غیرواقعی هستند. این ها بیشتر برای پول شویی 
یا برای بهره برداری های سیاسی یا برای بهره برداری ها و سوءاستفاده های اقتصادی تشکیل 
شــدند و بعضاً روی کاغذ هستند. پس یکی از آسیب ها هم غیرواقعی بودن تعدادی از 
خیریه ها به منظور پول شویی، به منظور بهره برداری های سیاسی، به منظور بهره برداری های 
اقتصادی و روشن تر به منظور فرار مالیاتی تشکیل می شوند. می بینید که یک شرکت دارد 
کار می کند و هفت هشت خیریه هم تأسیس کرده است و زمانی که وارد جزئیات کار 
این ها می شوید، نه تمامی آن ها؛ اما در مواردی برخورد می کنید به فرار مالیاتی، پول شویی 

و رانت خواری و سوءاستفاده از قدرت و نهاد سیاسی و اقتصادی.
سوم: آسیب دیگری که در حوزه های خیریه ها داریم، ناپایداری و کوتاه مدت بودن عمر 
خیریه ها است. شما نمی توانید در ایران یک خیریه را نشان دهید که ۲00 سال یا 100 
سال سابقه داشته باشد. تقریباً باالترین عمری که خیریه ها به عنوان یک  نهاد در ایران 
دارند، حدود ۵0 سال است، کمتر از ۵0 سال. بسیاری از خیریه هایی که در این ۵0 سال 
تأسیس شدند، از بین رفتند، تعطیل یا منحل شدند یا فعالیت نمی کنند؛ لذا ناپایداری در 

خیریه ها و کوتاه مدت بودن عمر خیریه ها یک چالش است.
چهارم: این که در ایران یک  نهاد فراگیر در عرصه عمومی که بتواند خیریه ها را متشکل 
کند، وجود ندارد؛ یعنی شورای سیاست گذاری نهادهای خیریه که از خود این ها تشکیل 
شود، بر کار خود این ها نظارت کند، اصطالحاً یک اتحادیه یا سندیکا و شورایی ایجاد شود 
که به جای دولت، این شورا مجوز بدهد. بر کار این ها هم نظارت کند. چنین نهادی وجود 
ندارد؛ لذا خیریه ها یک مجوز از دولت می گیرند و بعد رها هستند. اگر درست کار کنند 
که باعث قدردانی است و اگر درست هم کار نکنند، هیچ وقت معلوم نمی شود تا این که 

یک جایی کارشان به دادگاه برسد و معلوم شود که خطا کردند.
پنجم: مســئله دیگری که وجود دارد، عدم شفافیت است. بسیاری از خیریه ها 
منابع درآمدی و هزینه های خود را به صورت ترازهای سالیانه منتشر نمی کنند. اآلن 
خیریه بزرگی در ایران وجود دارد که عمر ۵0 ســاله هم دارد. در این ۵0 ســال 

نکته هایی که باید بدانید

عمده فعالیت های خیریه در ایران، مربوط به مداخالت پس از وقوع 	]
مشکل است و خیریه ها در قالب فعالیت های پیشگیرانه در ایران ضعیف 
هستند؛ درحالی که باید بخش قابل توجهی از خیریه ها وارد فعالیت های 

پیشگیرانه شوند.
اآلن نهادهای خیریه در مواردی، خودشان تبدیل به سازمان های 	]

بوروکراتیک و بزرگی شبیه دولت شده اند و عمده منابع صرف هزینه های 
پرسنلی و اداری آن ها می شود؛ لذا به اصل هدف چندان رسیدگی نمی شود.
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یک  بار هم تراز خود را منتشر نکردند. خیلی هم می گویند که ما مردمی هستیم؛ 
درحالی که این کار، ضد مردمی است. عالوه بر این، چنین نهادهایی از شکافی که 
بین دولت و ملت وجود دارد و بی اعتمادی که مردم به نهادهای دولتی دارند، خوب 
اســتفاده و بهره برداری می کنند. با این عنوان که ما مردمی هستیم، منابع خوبی 
دریافت می کنند و هیچ موقع هم شفاف نیست و در بعضی از خیریه های بزرگ، ما 
با یک الیگارشی خانوادگی و یک الیگارشی محفلی و باندی بسیار بسته ای روبه رو 
هستیم که اساساً نحوه ورود افراد در این مؤسسات معلوم نیست و می بینید که در 
یک مؤسسه خیریه، هیئت امنا و هیئت مدیره اکثریت قریب به اتفاق، پدر و فرزند 
و داماد باجناق و بستگان و شرکای تجاری یکدیگر هستند. معلوم نیست که معیار 
انتخاب افراد اصلی کدام است؟ همه از بین فامیل و یا از افراد هم محفل خودشان 
هســتند؛ لذا عدم شفافیت مدیریت و عضویت افراد در این خیریه ها وجود دارد و 
میزان قابل توجهی از فســاد مالی، اداری، پول شویی و غیره قابل رهیابی است ولی 

عمالً هیچ گونه نظارت صحیحی وجود ندارد.
ششم: تشکیل نهادهای رسمی سازمانی یا شبه حکومتی با هدف خیریه؛ در یک 
دو پایان نامه دانشــجویی پرسش محوری ما این بود که کمیته امداد و رابطه اش با 
خیریه ها در کشور چیست. این یک چالش بزرگ است و شاید در کف جامعه زیاد 
مشهود نباشد. در ابتدای انقالب چند نفر با حکم رهبر انقالب مأمور شدند که به 
امور فقرا رسیدگی کنند. در اصل یک کار خیریه ای وNGO  بود. این ها اآلن تبدیل 
شدند به یک سازمان بسیار عریض و طویل که بخش عمده ای از منابع خود را هم 
از حکومت می گیرند و هزینه کردها نیز هم خیلی در چارچوب های دیوان محاسباتی 
نیست. نمی خواهم بگویم خالف یا سوءاستفاده است، ولی چارچوب مند نیست و 
رقیب دولت هستند. اگر بنا بوده که این ها دولت باشند، پس چرا یک  نهاد انقالبی 
شدند؟! اگر نهاد انقالبی و خیریه هستند، چرا از دولت بودجه می گیرند. به مرور هم 
که قدرت کســب کردند و گفتند که بهزیستی را به ما بدهید، وزارت رفاه را به ما 
بدهید. اآلن عمالً در این دولت، بهزیستی و وزارت رفاه و تمام سازمان های حمایتی 
در اختیار مدیران کمیته امداد است؛ یعنی تمام مدیران کلیدی از کمیته امداد آمدند 
و کمیته امداد دولت را هم گرفته است. آیا کمیته امداد حاکمیت است، NGO است، 

خیریه است یا چیست؟!
هفتــم: در حــوزه خیریه ها و کمیته امــداد یک چالش جــدی داریم که در 
توانمندســازی افراد تحت پوشش ناموفق بودند؛ یعنی افراد را همین طور نیازمند 
مانده اند و تا ســی، چهل سال به این ها کمک کردند و حاال فرزندان این ها آمدند؛ 
یعنی این چرخه دارد تکرار می شود. روند توانمندسازی یا میزان خروج توان خواهان 
از پوشش هیچ موقع شفاف نیســت که ما ببینیم بعد از انقالب چه تعداد از فقرا 
را توانستیم توانمند کنیم که دیگر بی نیاز شوند. به صورت شعاری حرف هایی زده 
می شود؛ ولی آماری وجود ندارد. خیریه ها هم همین ضعف را دارند، کمیته امداد هم 

این ضعف را دارد. به طورکلی خیریه ها، نقص در توانمندسازی واقعی دارند.
هشــتم: چالش دیگری که در حوزه خیریه ها داریم، نقص در هستی شناسی و 
مسئله شناسی در جامعه است؛ لذا می بینید که هستی و مسئله اصلی نیاز جامعه 
در بخشی از خیریه ها توجه کافی نمی شوند. مطالعه نمی کنند، و می بینید که در 
یک حوزه خیریه های متعدد و موازی تأسیس می شود؛ ولی در حوزه ای که بسیار 
ضروری اســت، فعالیتی وجود ندارد. موازی کاری های فراوانی وجود دارد که نشان 
می دهد توزیع خیریه ها با نوع نیاز جامعه متناسب نیست. عناوین فعالیت خیریه ها با 
عناوین نیاز جامعه هم پوشانی کافی ندارد. در بعضی حوزه ها کامالً متراکم هستند و 

در زمینه هایی کامالً خالی است.
نهم: نکته دیگری که الزم اســت تأکید شــود، فقدان سیاســت گذاری و نهاد 
سیاســت گذار فراگیر برای خیریه ها، آن هم در قالب عرصه عمومی و در قالب یک 
اتحادیه یا شورای سیاست گذاری است که بتواند تأسیس مؤسسات خیریه، فعالیت 
مؤسسات خیریه و نظارت بر آن ها را انجام دهند و دولت در این زمینه به جز نظارت 

عالیه و ارشادی خیلی دخالت نکند.

 چقدر در حوزه عمل به داوطلبان خیر آموزش داده می شود؟	�
اجازه دهید چالش دهم را به همین سؤال شما اختصاص بدهم، در بسیاری از 
فعالیت های خیریه با آسیبی روبه رو هستیم، این که خیریه ها آموزش های تخصصی 
و حرفه ای الزم را ندیدند؛ لذا خدمات غیرحرفه ای و احساسی فراوان ارائه می شود 
و خدمات غیرحرفه ای و البته از نوع احساسی ازقضا لطمه قابل توجه به دنبال دارد. 
این که به کودک کار، کودک خیابان، زن بدسرپرســت، سالمند، بیمار روان پریش، 
حاشیه نشــین، فرد یا خانواده ای که دچار پدیده فقر و نابرابری است، اگر خدمات 
حرفه ای ندهید، ممکن اســت که شما مثالً دو مشکل از این خانواده را حل کنید 
و بیســت مشــکل جدید برایشــان ایجاد کنید؛ بنابراین انجام خدمات به صورت 

غیرحرفه ای در نهادهای خیریه ای در ایران، یک چالش بسیار جدی است.
یازدهم: نکته بســیار مهم دیگری که می خواهم بگویم، این اســت که عمده 
فعالیت هــای خیریه در ایران، مربوط به مداخالت پس از وقوع مشــکل اســت و 
خیریه ها در قالب فعالیت های پیشگیرانه در ایران ضعیف هستند؛ درحالی که باید 

بخش قابل توجهی از خیریه ها وارد فعالیت های پیشگیرانه شوند.
دوازدهم: یکی از آسیب های دیگری که در حوزه خیریه ها داریم، تمرکز بر نتایج 
زودبازده و عینی و ملموس است؛ لذا خیریه ها سعی می کنند کارهایی را انجام دهند 
که خیلی زودبازده باشد؛ یعنی یک بسته حمایتی را درست کنند، قند، شکر، روغن 
و مرغ را ببرند در خانه ها تحویل دهند یا این که یک وام یا کمک بالعوض بدهند که 
این مشکل امروز یا فردا حل شود؛ درحالی که مسائل و نابرابری ها در جامعه و فقر و 
گرفتاری ها و به طورکلی نابرخورداری ها به صورت کند و تدریجی به وجود آمده است 
و در قالب فعالیت های عمیق طوالنی بلندمدت قابل حل است. ولی خیریه ها غالباً بر 

نتایج زودبازده و عینی متمرکز هستند.
سیزدهم: آخرین نکته ای که می خواهم مطرح کنم، این است که مؤسسات بزرگ 
خیریه ای در ایران داریم که شفافیت الزم را ندارند؛ این ها شفافیت در دریافت ها و 
اموالشان و شفافیت در هدایا و امالکی که دریافت می کنند و نحوه هزینه کرد این ها، 
وجود ندارد. چگونه ممکن است که مؤسسه خیریه ای ۵0 سال کار کند و یک  بار 
بیالن خود را در روزنامه ها منتشر نکرده باشد که مردم بفهمند که این مؤسسه خیریه 
از کجا و چه کسانی پول می گیرد و در چه مواردی هزینه می کند. وقتی هم به آن ها 
گفته می شود که بیالن خود را منتشر کنید، می گویند اگر ما بیالن خود را منتشر 
کنیم، دولت می فهمد که ما درآمد داریم و اینجا را از ما می گیرد! گویا اینجا ملک 
شخصی شــان است؛ درحالی که این ها موظف هستند و اگر یک  نهاد سیاست گذار 
وجود داشته باشد، می گوید شما باید سالیانه و منظم تراز و بیالن مشروح خود را 
در دسترس قرار داده و منتشر کنید. ارائه کنید که ببینیم درآمدها و مصارف شما، 
تغییرات در هیئت مدیره و هیئت امنا و مدیران اصلی بر اساس قانون و روند سالم 
انجام شده یا بر اساس الیگارشی فامیلی، باندی، جناحی و اقتصادی. پس یکی این که 
مؤسسات بزرگ خیریه ای در ایران داریم که مطلقاً شفافیت ندارند و تراز نمی دهند. 
در درون این ها رگه هایی از پول شویی های مستقیم و غیرمستقیم مشاهده می شود. 
یک الیگارشی فاسد فامیلی و الیگارشی فاسد قدرت در درون این ها حاکم است و 
این ها را به محیط های بسته و خودمانی تبدیل کردند و هر کاری دلشان می خواهد 
انجام می دهند و هیچ گزارشــی هم به جایی نمی دهند. )به صورت سربسته عرض 
می کنم( نهادهای حاکمیتی را هم که مختصری نظارت می کنند، فریب می دهند. 
راه های فریب این نهادها و تبانی ها را هم مســلط هستند و انواع فسادهای مالی و 
اداری هم در آن ها وجود دارد. موارد پیش گفته بخشی از آسیب هایی است که در 
حوزه های خیریه ها وجود دارد؛ ضمن این که بخش بسیار عمده خیریه ها، بار بزرگی 
را از دوش مردم و دولت برمی دارند و به زعم من خیریه های کوچک تر در ایران بسیار 
موفق تر از خیریه های بزرگ تر و صاحب نام و شهرت بوده اند. امیدوار هستم که یک 
 نهاد سیاست گذار غیردولتی از جنس خود خیریه ها در قالب یک شورای عالی ایجاد 
شود و ضمن انتظام بخشی مردمی بر عملکرد خیریه ها نظارت کند که از مسیر خود 

منحرف نشوند. 
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گاهی بیشتری که در بین مردمان در جامعه اتفاق افتاده توانستند رفتارهای  جوامع توسعه یافته در طول زمان با گذشت زمان و با آ
یک جانبه سودطلبانه صاحبان ثروت و سرمایه را محدود کنند و آنان را وادار سازند که برای پایداری خودشان در صحنه اقتصاد و 
کسب وکار کم کم مسئولیت هایی به عهده بگیرند.

 مســئولیت اجتماعی شرکت ها از کجا آمده اســت و ادبیات آن حاصل چه 	�
فعل وانفعاالت اجتماعی در طول زمان است؟

مسئله مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی حاصل مجموعه ای از تحوالت در دو سده 
گذشته اســت در مسیر توسعه ای که کشورهای توســعه یافته با آن حرکت کردند و 
تحوالتــی که در عرصه اجتمــاع و اقتصاد رخ داد. بیش از صد ســال پیش یعنی در 
اوایل قرن بیســتم وقتی می خواســتند از انســان در محیط کار صحبت کنند از واژه 
»کارگر« اســتفاده می کردند؛ این کارگر متناسب با تحوالت اقتصادی و اجتماعی به 
»نیروی کار« تبدیل شــد و پس از تحوالتی که رخ می دهــد و تغییر جایگاه نیروی 
کار در تولید ارزش افزوده به »منبع یا منابع انســانی« تبدیل می شــود و بعد تحوالت 
اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی موضوع »سرمایه های انسانی« را مطرح می سازد و 
به واژه سرمایه انسانی می رسیم و امروز در جوامع توسعه یافته و شرکت های پیشرفته 
از واژه کارکنان سازمان استفاده می کنند؛ یعنی وقتی می گوییم کارکنان یک سازمان 
می گوییــم مردمان یک ســازمان. موقعیتی که بر کارگر مترتــب بوده هیچ ربطی به 
حقوقی که اآلن برای مردمان در سازمان مترتب هست ندارد. اکنون سازمان ها به جایی 
رسیدند که کارکنان سازمان، مدیر خود را انتخاب می کند. واژه گزینی ها حاصل تحوالت 
اجتماعی، اقتصادی و جامعه شناختی اســت. زمانی که از مسئولیت پذیری اجتماعی 
حرف می زنیم باید ریشه هایش را مطرح کنیم و بگوییم چه کسی در این رابطه صحبت 
کرده و چه شــده که در این زمینه صحبت شــده تا بتوانیــم درک کنیم که ما چه 

نســبتی با این واژه در اقتصاد و کشورمان داریم و بایستی چه کاری با آن انجام دهیم 
و این واژه چه نســبتی دارد با واژه های دیگری که فکر می کنیم در فرهنگ خودمان 
مترادفش هستند و گاهی اوقات به صورت اشتباه به کار می بریم؛ مثاًل وقتی خواستیم 
واژه people یا مردمان سازمان را در مدل های تعالی سازمانی به فارسی ترجمه کنیم 
گفتیم کارکنان سازمان؛ درحالی که people دیگر معنی کارکنان سازمان را نمی دهد. 
مسئولیت پذیری شــرکت ها حاصل تحوالتی است که در طول این یک سده رخ داده؛ 
یعنی توسعه مردم ساالری یا دموکراسی به گونه ای تأثیر گذاشته و اهمیت افراد و نظرات 
افراد و جامعه را توسعه داده که دیگر موضوع مشتری مداری کفاف موفقیت های بنگاه 

اقتصادی را نمی دهد.
 ترمینولوژی »مشتری مداری« چه ارتباطی با مسئولیت شرکت ها دارد؟	�

مشتری مداری برای چهار یا پنج دهه قبل از این است. توسعه و تأثیرگذاری رسانه و 
شکل گیری اندیشه های اجتماعی تشکل ها و احزاب و فعالیت های اجتماعی افراد زمینه 
را فراهم ساخته که یک ذی نفع شفاف و روشن به ذی نفعان بنگاه اضافه شده و آن هم 
ســهم عمومی اجتماع در مقابل یک شرکت و در مقابل کارکرد اجتماعی یک شرکت 
و یک مجموعه اســت بدون این که الزم باشــد همه اعضای آن اجتماع مشتریان آن 
شرکت باشند. بنابراین اگر جامعه ای به اندازه کافی توسعه پیداکرده باشد ازنظر اجتماعی 
ابزارهای برقراری ارتباط، تعامالت اجتماعی و قدرت هایی که در قالب تشکل های رسمی 
و غیررســمی در اجتماع به وجود بیاید آن گاه قدرت جدیــدی به نام اجتماع و آثار 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها محصول اقتصاد آزاد است 
حسن فروزانفرد از مسئولیت اجتماعی شرکت ها، فرصت ها و تهدیدهای آن می گوید

مسئولیت اجتماعی با فعالیت های خیرخواهانه تفاوت معناداری دارد؛ در جوامع توسعه یافته مردم به آگاهی ای دست یافته اند که اجازه نمی دهند صاحبان ثروت به سود یک جانبه دست 
یابند. حسن فروزان فرد، فعال اقتصادی می گوید: جامعه رفتارهای یک جانبه سودطلبانه صاحبان ثروت و سرمایه را محدود می کند و آنان را وادار می سازد که برای پایداری خودشان در 
صحنه اقتصاد و کسب وکار کم کم مسئولیت هایی به عهده بگیرند. فروزانفرد معتقد است که باید این رفتارها نظام مند شود تا کمتر مورد سوءاستفاده قرار گیرد. این مصاحبه را بخوانید.

چرا باید خواند:
مسئولیت پذیری 

شرکت ها در ایران و 
جهان چه شرایطی 
دارد و ما در کجای 

مسیر ایستاده ایم؟ این 
گفت وگو را بخوانید.
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اجتماعی فعالیت یک بنگاه اقتصادی هم به عنوان یک ذی نفع مهم در آینده و پایداری 
یا عدم پایداری آن در حال خودنمایی اســت. این اتفاق در کشــورهای توســعه یافته 
نزدیک به نیم  قرن ســابقه دارد و به تناسب رشــد عمومی اجتماع ازنظر تحصیالت، 
دسترسی به رسانه، توانایی هایی که در جامعه برای توسعه فعالیت تشکل های رسمی 
و غیررســمی به وجود آمده، احزاب مختلف، شکل گیری حمایت از مصرف کنندگان و 
بسیاری از آیتم های دیگر زمینه ای را فراهم کردند مخصوصاً حوزه های محیط زیستی، 
حامیان محیط زیســت، گروه های اجتماعی و NGOهایی که در حوزه های حمایت از 
مصرف کنندگان و حمایت از محیط زیست شکل گرفتند فضایی را به وجود آوردند که 
این ها می توانند از طریق رسانه های خود یا مکانیزم های اثرگذاری شان روی جامعه روی 

برند یک سازمان یا یک مجموعه تأثیرگذاری مثبت یا منفی داشته باشند.
 نتیجه این تحوالت چه بوده است؟	�

 از وقتــی این تأثیرگذاری خودنمایی کرده و نمونه هایی از موفقیت و شکســت به 
خاطر این تأثیرگذاری اجتماعی خودنمایی کرده کم کم شــرکت ها و سازمان هایی که 
هشیارتر و آگاه تر بودند و حواسشان به خودشان جمع تر بود به این جمع بندی رسیدند 
که باید حواس شــان به آثار اجتماعی رفتارهای خودشــان در جامعه باشد؛ آثاری که 
در فعالیت های مربوط به تأمین نیروی انســانی و نحوه به کارگیری نیروی انسانی در 
جامعــه بر جا می گذارند و آثاری که از طریق به کارگیری منابع تجدیدپذیر در جامعه 
به بار می آورند مثاًل از ســوخت فسیلی یا از زغال سنگ استفاده می کنند و آلودگی به 
وجود می آورند یا پس از تولیدشان پســاب ها و آلودگی های ثانویه به وجود می آورند 
که این ها زمینه آلودگی محیط زیســت اطراف را فراهم می سازند یا از نیروهای انسانی 
استفاده می کنند که حقوقشان را رعایت نمی کنند یا در نوع قراردادهای کارشان یا نوع 
قراردادهای تامین شان استانداردهای الزم رعایت نشده و آسیب زننده به ذی نفعان است. 
این آثار اجتماعی توســط جامعه دیده می شود و نمونه های منفی اش به ویژه با سطح 
خیلی گسترده تر بازتولید می شــود و بسیاری از افرادی که ممکن است هیچ موقع با 
این شرکت نه مراوده تجاری داشتند، نه با آن کارکردند، نه قرار است برایش کار کنند 
و نه حتی نزدیکش زندگی می کنند نسبت به این سازمان موضع گیری می کنند و این 
موضع گیری مثبت یا منفی می تواند بر برقراری یا پایداری این سازمان مؤثر باشد. اول 
این تحوالت اجتماعی حاصل شده و پس از آن شرکت ها به این جمع بندی رسیدند که 
باید برای پایداری به موضوع آثار اجتماعی فعالیت بنگاه توجه داشــته باشند و کم کم 
کشورهای گوناگون در این زمینه ایده ها، دیدگاه ها و ویژگی هایی در نظر گرفتند و نهایتاً 
حتی در سطح بین المللی سال هاست استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها 
را داریــم و این قدر این موضوع تکرار شــده و همه در مــوردش موضع گرفتند که به 
این جمع بندی رســیدند که نه تنها شرکت ها و برندهای بزرگ موظف اند از رفتارهای 
غیرمعقول حفاظت کنند و آثار منفی شان را در اجتماع کاماًل مدیریت کنند، بلکه باید 
همه تأمین کنندگان و متعاملین با خود را هم وادار ســازند که حداقل هایی را رعایت 
کنند؛ لذا تالش کردند دانش و فهمی که حاصل کردند را در قالب اســتانداردهایی در 
سطح بین المللی منتشر ســازند که موردتوجه بقیه هم قرار بگیرد؛ حاال کار به جایی 
رسیده که صاحب یک برند بزرگ در سطح بین المللی حتی اگر با شرکت های کوچک تر 
یــا پیمانکاران و یا تأمین کنندگان فرعی کار کند که آن ها دقت نظر الزم را در رعایت 

اصول مسئولیت پذیری اجتماعی نداشته باشند برند اصلی هم آسیب می بیند.
  مسئولیت اجتماعی مسئولیت چه کسی در مقابل چه چیزی است؟	�

شــرکت ها پیش تر فکر می کردند که فقط در مقابل حداکثر مشتریانشان مسئول 
مســتقیم اند؛ یعنی شرکتی که تولیدکننده خودرو اســت بایستی رضایت کسی که 
مستقیم به او خودرو می فروشد را جلب کند و باید با مشتری اش کنار بیاید و نیازهایش 
را برآورده ســازد و به قیمت مناسب بفروشد و مشتری هم راضی باشد. در طول زمان 
کار به جایی رسید که این حوزه را مدیریت کردن دیگر برای بنگاه و پایداری اش کفایت 
نمی کرد؛ چون تعداد زیادی از افراد جامعه در گروه های اجتماعی مختلف نسبت به آثار 
حضور این شــرکت ها و رفتارشان تحت تأثیر قرار می گرفتند و متناسب با این که این 
تأثیرات برایشان مثبت یا منفی بود به همدیگر بازخورد می دادند و این بازخوردها آثار 

مثبت و منفی فراوانی بر ادامه فعالیت این شــرکت ها داشت؛ مثاًل یک شرکت سیمان 
در کنار یک شــهر بزرگ سیمان تولید می کند. جامعه محلی کم کم آگاه شده و فهم 
پیداکرده و اطالعاتش افزایش یافته و گروه های محلی شــکل گرفتند و نسبت به آثار 
زیست محیطی فعالیت شرکت سیمان در جامعه شان آگاهی پیدا می کنند و به این فکر 
می کنند که چرا باید این شرکت در این منطقه کار کند و سودش را به دست بیاورد اما 
مردم اینجا زیر آثار منفی و همسایگی این شرکت باشند و هوای نامطلوب، سروصدا یا 
هر مسئله دیگری به آن ها فشار آورد. یعنی جامعه محلی این شرکت تا چندی پیش 
ساختاریافتگی، درک و هشیاری نسبت به آثار منفی که کارکرد این شرکت در آینده 
او داشت نداشته ولی اآلن کم کم این جامعه محلی هشیار و دانا شده و در آن گروه های 
اجتماعی رســمی و غیررسمی شــکل گرفته که حقوق خود را می شناسند و پیگیری 
می کنند. این مجموعه صرفاً نمی تواند بگوید تمرکزش بر روی رضایت مشتریانش است 
و اگر آن ها راضی باشند و باقیمت مناسب کاالی باکیفیت بفروشد شرکت پایدار است 
که دیگر این گونه نیست و غیر از این که باید آن روابط را رعایت کند و تحکیم ببخشد 
و بهبود دهد، بایســتی به جامعه اطرافش هم نگاه کنــد و اگر این ها را قانع نکند که 
حضورش را در این منطقه برای آن ها نقش توسعه ای و نقش مثبت دارد و در کنار آثار 
منفی که وجــود دارد مجموعه ای از آثار مثبت جبرانی را تعریف نکند، جامعه محلی 
می تواند این قدر پافشاری کند که باعث تعطیلی شرکت شود. موضوع مسئولیت پذیری 
اجتماعی در مورد مسئولیت شرکت ها و سازمان ها در مقابل مجموعه جامعه ای که با 
آن زندگی می کنند و حتی گاهی اوقات در مورد جامعه جهانی، مسئولیتشــان درباره 
فعالیت هایی که انجام می دهند، کار اقتصادی که می کنند، خریدی که انجام می دهند، 
نحوه به کارگیری نیروی انسانی شان، شکل رعایت قوانین و مقرراتی که انجام می دهند، 

آثاری که محصوالت آن ها بر جامعه دارد و غیره.
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مسئولیت پذیری اجتماعی در مورد مسئولیت شرکت ها و سازمان هاست در مقابل مجموعه جامعه ای که با آن زندگی می کنند و حتی گاهی 
یدی که انجام می دهند، نحوه  اوقات در مورد جامعه جهانی، مسئولیتشان درباره فعالیت هایی که انجام می دهند، کار اقتصادی که می کنند، خر
به کارگیری نیروی انسانی شان، شکل رعایت قوانین و مقرراتی که انجام می دهند، آثاری که محصوالت آن ها بر جامعه دارد و غیره.

  نسبت مسئولیت اجتماعی در سپهر اجتماعی با فعالیت خیریه ها چیست؟	�
یکی از فعالیت هایی که در عرصه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها مطرح می شود 
توجه به گروه های اجتماعی آســیب پذیر است؛ یعنی یک شرکت در مجموعه و سپهر 
مسئولیت پذیری اجتماعی که باید به آن توجه کند بایستی به کیفیت محصول خودش 
در گام اول توجه ویژه داشــته باشد برای گروهی از اجزای جامعه که مصرف کننده او 
هســتند. از حوزه مصرف کننده ها که خارج شویم باید به سراغ کارکنان برویم؛ یعنی 
کســانی که برای سازمان کار می کنند و سپس روابط کاری مناسب حرفه ای و همراه 
با رعایت اصول و مقررات و اخالق تا این ها آسیبی نبینند و روابطش را با آن ها تنظیم 
کند. پس از کارکنان به ذی نفعان نزدیک تر بنگاه مثل تأمین کنندگان و توزیع کنندگان 
و شبکه توزیع و شبکه تأمین می رسیم و باید روابط را با این ها طوری تنظیم کنند که به 
آن ها آسیبی نزند و برایشان آثار منفی نداشته باشد. پس از این در حوزه محیط زیست 
درزمینه آثاری که چه در فرایند تأمین و تولید در محیط زیســت باقی می گذارد و چه 
آثاری که در فرایند تولید نهایی و مصرف کاالیش بر محیط زیســت باقی می ماند باید 
در این زمینه مســئولیت های خود را تعیین کند به گونه ای که آثار منفی برای جامعه 
نداشته باشد و حتی بتواند آثار مثبت برای جامعه داشته باشد. از این ها که بگذریم یک 
موضوع دیگر هم هست و این است که در جامعه گروه های اجتماعی هستند که به هر 
دلیلی دچار قسمتی از ناتوانایی ها، محدودیت ها و یا آسیب پذیری هستند.  شرکت ها در 
سپهر مسئولیت پذیری اجتماعی اش باید به اندازه توان، جایگاه و امکاناتش جایی برای 
همراهی با تعدادی از این گروه های اجتماعی آسیب پذیر ترتیب دهد. ممکن است یک 
مجموعه بگوید می خواهم به حوزه آموزش کودکانی که به دالیل مختلف بد سرپرستی 
یا بی سرپرستی دچار مشکل اند توجه بکنم و این تکه را با توجه به آگاهی ها و توان مالی 
خودم یا جایی که قرار گرفتم به عنوان هزینه های خیریه انتخاب کردم. مفهوم خیریه 
و رفتارهای خیراندیشــانه و کمک به برخی از جوامــع هدف یکی از اجزای چندگانه 

مسئولیت پذیری اجتماعی بنگاه است.
  وقتی از شــرکت ها به مسئولیت های اجتماعی می رسیم مبنای فعالیت های 	�

خیرخواهانه فعالیت های بنگاهی است. برخی معتقدند که این فعالیت ها بسترهای 
مالیات گریزی است.

آنچــه در جامعه ما هم به خاطر اعتقادات مذهبــی و هم رفتارهای اخالقی که در 
جامعه به عنوان جامعه ای با تمدن باســابقه وجود داشــته این بوده که افراد به دالیل 
شــخصی، اعتقادی، مذهبی و اخالقی همواره در طول سالیان دراز گذشته ما فعاالن 
اقتصادی و افرادی کــه در حوزه بازار و تولید فعالیت می کردند و منابع و درآمدهایی 
داشــتند به روش های گوناگون بخشــی از درآمدهای خــود را صرف کارهای خیریه 
می کردند که یا به شکل تشکل جدی، موسسه خیریه و یا فعالیت حرفه ای درمی آمده 
یــا به صورت پرداختی های غیرمتمرکز و گاه به گاه متناســب با موقعیت ها و فرصت ها 
توسط این افراد یا مجموعه انجام می شده و این نمونه همچنان برقرار است؛ یعنی افراد 
متناسب با اتفاقات یا حوادثی که در جامعه می افتد یا موضوعات و موقعیت های مذهبی 
و آیینی احساساتشان تحت تأثیر قرار می گیرد و نسبت به ناتوانان یا گروه های اجتماعی 
آسیب دیده احساس مسئولیت می کنند و تالش می کنند قسمتی از منابع درآمدی یا 
بخشی از دارایی ها یا ثروت خود را در این مسیر برای اصالح امور صرف کنند که به این 
رفتار خیرخواهانه می گوییم و در چارچوب هزینه های یک ســازمان این ها را به عنوان 
هزینه های خیریه ثبت می کنند مثل موقعی که سیل یا زلزله رخ می دهد، نزدیک باز 
شــدن مدارس اســت، نزدیک عید نوروز، عید فطر، ماه رمضان و... است که به خاطر 
تأثیرگذاری این اتفاقات و موقعیت ها و روزهای نشــانه دار در تقویم افراد یا شرکت ها 
تحریک می شوند تا هزینه هایی در حوزه هزینه خیریه انجام دهند و این قسمت کوچکی 
یا شــاید یک دهم چیزی است که برای شرکت ها به عنوان مسئولیت پذیری اجتماعی 

شناسایی می کنیم.
 یعنی مسئولیت شرکت ها مساوی با هزینه های خیریه است؟	�

امروز مســاوی دانســتن رفتارهای خیرخواهانه یا پرداخــت هزینه هایی در قالب 
هزینه های خیریه با مســئولیت پذیری اجتماعی شرکتی یک امر کاماًل اشتباه و یک 

برداشت اشتباه از این مفهوم است. در موضوعی که از آن صحبت می کنیم هزینه های 
خیریه هم وجــود دارد اما ده ها برابر بزرگ تر از مفهوم رفتارهای خیرخواهانه یا انجام 
هزینه های خیریه است. امروز یک شرکت یا یک مجموعه اقتصادی در مقابل کارکنانش، 
مشــتریانش، جامعه محلی اش، محیط زیستش، در مواجهه با قانون و مقرراتی که باید 
رعایت کند و در مواجهه با حاکمیت مسئولیت هایی دارد و جمع همه این مسئولیت ها 
را به درستی و به موقع انجام دادن این است که شرکت یا مجموعه اقتصادی موفق شده 
مسئولیت پذیری اجتماعی داشته باشد و این مسئولیت پذیری اجتماعی می تواند برند 
او را تقویت کند و پایداری شــرکت را برای بلندمدت تضمین کند. شرکت ها معموالً 
به برخی از این آیتم ها متناســب با درکشــان یا مواجهه شان و یا واقعیت های اجتماع 
توانستند نزدیک شوند که برخی ها بیشتر و برخی ها کمتر؛ ولی هنوز گستره ای که به 
نام مسئولیت پذیری اجتماعی است برای عمده فعاالن اقتصادی و شرکت های ما روشن 

و شفاف نیست.
 برای نظام مند شدن این فعالیت ها چه باید کرد؟	�

سال گذشته، با تأخیر نزدیک به ده ساله یکی از استانداردهای مهم بین المللی که به 
این موضوع می پردازد و می تواند این موضوع را برای ما روشن سازد در ایران ترجمه شد 
و به عنوان استاندارد ملی ارائه شد. اگر این استاندارد موردتوجه قرار بگیرد چیزهایی را 
که گفتم می توانید در آن ببینید. افراد حقیقی یا حقوقی صرفاً به استناد این که برخی 
از هزینه های خیریه را در ســال می پذیرند یا مؤسساتی در این زمینه تأسیس کردند 
نمی توانیم بگوییم مســئولیت پذیری اجتماعی دارند و این ها افراد خیری هستند که 
هزینه های خیریه می پردازند. مساوی دانستن این دو با همدیگر یک خطر بزرگ است 
به این صورت که بگوییم این همانی وجود دارد. مسئولیت پذیری اجتماعی چیز جدیدی 
نیست و از سال های پیش داشتیم و همان اندیشه های خیرخواهانه ای بوده که داشتیم 

که هزینه های خیریه است.
 یعنی همانند هم هستند؟	�

خیر! این همانی غلط است و باید جلویش را گرفت؛ چون ما را به راه اشتباه می برد. 
هزینه های خیریه همواره محترم و معتبر بوده و اآلن هم محترم و معتبر است و به آن 
نیاز است که در فضای عمومی کسب وکار و فضای عمومی اجتماع افراد و شرکت ها برای 
پرداخت هزینه های خیریه تعهداتی داشــته باشند اما این به معنای مسئولیت پذیری 

اجتماعی شرکت ها و افراد نیست و جزو کوچکی از آن مسئولیت است.
 مشکالت خیریه ها چیست و چه باید کرد؟	�

در شکل انجام این اندازه از مسئولیت اجتماعی در حوزه های خیریه هم با ایرادها، 
خطاهــا و عوارضی مواجه بوده ایم؛ یعنی با توجه به این که خیریه ها قرار بوده به عنوان 
مؤسسات غیرانتفاعی تشکیل و اداره شوند و باهدف سودآفرینی فعالیت نکنند و منابعی 
که حاصل می کنند صرفاً در فعالیت های مشخص و متمرکزی فعالیت کنند بلبشویی 

نکته هایی که باید بدانید

موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها و بنگاه ها از دل اقتصاد آزاد 	]
خارج شده؛ یعنی اقتصاد آزاد با هدف حداکثرسازی منافع و سود تعدادی از 

صاحبان سرمایه و صاحبان منابع بزرگ تر کارش را آغاز کرده است.
پیگیری ممتد منافع برای گروه های خاص صاحب سرمایه سبب یک 	]

مجموعه ای از آسیب ها برای گروه های مختلف اجتماعی شده و آرام آرام 
هرکدام از این گروه های اجتماعی مثل کارگران، مصرف کنندگان و حامیان 

محیط زیست متشکل شدند و خواسته های خود را پیگیری کردند.
مسئولیت پذیری شرکت ها حاصل تحوالتی است که در طول این یک 	]

سده رخ داده؛ یعنی توسعه مردم ساالری یا دموکراسی به گونه ای تأثیر 
گذاشته و اهمیت افراد و نظرات افراد و جامعه را توسعه داده که دیگر موضوع 

مشتری مداری کفاف موفقیت های بنگاه اقتصادی را نمی دهد.
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در طول چند دهه گذشته در حوزه خیریه ها اتفاق افتاده که برخی از بستر شکل دادن 
مؤسسات خیریه کارها یا منافع اقتصادی دیگری را پیگیری کردند یا تالش کردند از 
طریق آن ها بعضی از رفتارهایی مثل پول شویی یا فرارهای مالیاتی را سازمان دهی کنند. 
به هرحال همیشه از هر عنصر خوبی استفاده های نامطلوب انجام می شود؛ لذا نه تنها در 
ایران، بلکه در همه دنیا این نوع از اتفاقات افتاده؛ ولی هر چه پیشرفت شده و هرچقدر 
حرکت انجام شده جامعه هشیارتر گردیده و قوانین و مقررات جدی تر و سخت گیرانه تری 
برای کارکرد این نوع مؤسسات تنظیم شده و شفافیت های باالتری از آن درخواست شده 
برای این که چنین خطاکاری هایی رخ ندهد و نظارت بیشــتری صورت گیرد و آن هم 
نظارت از جنبه عمومی؛ یعنی این گونــه فعالیت ها باید نوع گزارش دهی هایی ترتیب 
می دادند و در تعامل با جامعه به گونه ای گزارش دهی می کردند که شفافیت الزم روی 

رفتار، تصمیمات و نحوه هزینه کرد می داشته تا این اتهامات به آن ها وارد نشود.
 آیا رویه هایی مصداقی داریم؟	�

در این زمینه در چند سال اخیر سختگیری های بیشتری هم در تأسیس انجمن ها یا 
مؤسسات خیریه و هم در تمدید مجوزهای این انجمن ها در حال انجام است. اصل این 
ســختگیری های دقیق به ویژه در شفافیت در حوزه مالی و رفتارهای مالی کار درست 
و شایســته ای است و در حال حاضر موضوع حسابرســی های داخلی باهمراهی افراد 
شایســته و صاحب نظر جزو موضوعاتی است که توسط وزارت کشور که مرجع صدور 
این نوع از مجوزهاســت نسبت به گذشته خیلی جدی تر دیده می شود و کنکاش های 
موشــکافانه درزمینه افراد مؤسس، سوابقشان و منابعی که وارد این مؤسسات خیریه 
می کنند نســبت به گذشته با دقت بیشتری انجام می شود و سازمان امور مالیاتی هم 
با دقت بیشتری رفتارهای این مؤسسات را بررسی می کند؛ ولی این بدان معنا نیست 
که هیچ فرصت سوءاستفاده ای از رفتارهای خیریه ای یا مؤسسات خیریه وجود نداشته 
باشــد و همچنان نمونه ها و فرصت هایی وجود دارد اما نســبت به پنج سال گذشته 
این فرصت ها و نمونه ها به شــدت شرایطشان تغییر کرده به خاطر این که سازمان های 
متولی هرکدام به نوعی وارد صحنه شــدند و دارند شرایط را برای خطاکاران سخت تر 
و دشــوارتر می کنند؛ ولی این یک واقع بینی اســت که باید داشته باشیم که در کنار 
عنوان خیریه و شــکل گیری رفتارهای خیریه ای، مؤسسات خیریه و مبالغ پرداختی 
هزینه های خیریه اهداف دیگری چه اهداف سوءاســتفاده های مالی و اقتصادی و چه 
اهداف سیاسی و چیزهای دیگری در جوامع گوناگون و کشور ما همواره وجود داشته 
ولی به نظر می آید هم آگاهی بیشــتر عمومی در جامعه به صورت عمومی نســبت به 
فعالیت های خیرخواهانه و آثارش و هم هشــیاری بیشتر متولیان این امر سبب شده 
که نســبت به گذشته حساسیت ها در این زمینه بیشتر باشــد. اگر این جریان بدون 
جهت گیری های سیاســی و با تمرکز بر رفتار حرفه ای مدیریت مالی و انتشار گزارش 
درســت مالی و حساب رسی پیش برود می تواند زمینه و ضریب خطا را در این زمینه 
کمتر سازد. سروسامان دادن به حوزه خیریه و هزینه های مؤسسات خیریه به معنای 
سازمان دادن به موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی افراد و شرکت ها نیست و قسمت 
کوچکی از مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی حول وحوش رفتارهای خیریه و هزینه های 
خیریه است. بیش از 90 درصد چیزی که به آن مسئولیت پذیری اجتماعی می گوییم از 
اینجا آغاز می شود؛ به رسمیت شناختن و شناسایی همه ذی نفعان اطراف یک بنگاه به 
تعیین ارتباطات درست با تک تک این ذی نفعان به گونه ای که منافع آنان حفظ شود و 
آسیبی از رفتار اجتماعی شرکت بر ذی نفعان باقی نماند. این ذی نفعان شامل مشتریان، 
کارکنان جوامع محلی، محیط زیست، مجموعه نظام حکمرانی کشور، قوانین و مقررات 

و گروه های اجتماعی متنوع است.
  اقتصاد بازارگرا همیشه مورد انتقاد بوده که به مسئله محیط زیست نگاه ابزاری 	�

داشته. آیا فعالیت بنگاه ها پاسخ گوی انتقاد گسترده هست یا نه؟
موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها و بنگاه ها از دل همین اقتصاد آزاد خارج شده؛ 
یعنی اقتصاد آزاد باهدف حداکثرســازی منافع و ســود تعدادی از صاحبان ســرمایه و 
صاحبــان منابع بزرگ تر کارش را آغاز کرده و ادامــه داده و پیگیری ممتد منافع برای 
گروه های خاص صاحب سرمایه سبب یک مجموعه ای از آسیب ها برای گروه های مختلف 

اجتماعی شده و آرام آرام هرکدام از این گروه های اجتماعی مثل کارگران، مصرف کنندگان 
و حامیان محیط زیست متشکل شدند و خواسته های خود را پیگیری کردند و در تعامل 
این پیگیری ها با صاحبان صنعت و صاحبان سرمایه موفق شدند مسئولیت هایی را متوجه 
شرکت ها و ســرمایه داران و افرادی که از محل فعالیت های اقتصادی شان آثار منفی به 
مجموعه جامعه و افراد مترتب می شــده، بکنند. جوامع توســعه یافته در طول زمان با 
گذشــت زمان و با آگاهی بیشتری که در بین مردمان در جامعه اتفاق افتاده توانستند 
رفتارهای یک جانبه ســودطلبانه صاحبان ثروت و سرمایه را محدود کنند و آنان را وادار 
سازند که برای پایداری خودشان درصحنه اقتصاد و کسب وکار کم کم مسئولیت هایی به 
عهده بگیرند و بعداً که این اتفاق رخ داده شرکت های پیش رو و سازمان های بزرگ تر به 
این فکر افتادند رفتارهای خالقانه، نوآورانه و پیش رو استخدام کنند و به کار بگیرند تا از 
طریق رفتارهای حرفه ای و به کارگیری رویکردهای حرفه ای در عرصه مسئولیت پذیری 
اجتماعی بتوانند وجهه اجتماعی خوب پیدا کنند، نه تنها این که صرفاً پاسخ گوی نیازها یا 
مطالبات مستقیم باشند، بلکه بتوانند جامعه را از حضور خودشان مشعوف کنند و بگویند 
چقدر به درد جامعه می خورند و رفتار اقتصادی و کسب وکارشان چقدر دارد به مجموعه 
جامعه کمک می کند و به استناد این پشتیبانی اجتماعی برای خود فراهم سازند. وقتی 
شرکت ها فهمیدند که آثار منفی در نارضایتی عمومی از رفتار اقتصادی و زندگی اقتصادی 
آن ها وجود دارد به این فکر افتادند که از مسیر جلب رضایت عمومی افراد جامعه و ایجاد 
یک تصویر مناسب مسئولیت پذیرانه در اجتماع از منافع این موضوع بهره مند شوند. در 
نمونه توسعه یافته خودش رقابتی بین برندهای بزرگ برای رفتار خردمندانه، خالقانه و 
نوآورانه برای انتخاب و اجرای رویکردهای مسئولیت پذیری اجتماعی به وجود می آورد و 
این شکل گرفته است. زمانی شرکت ها در جلب رضایت مشتری بالفصل خودشان رقابت 
می کردند از طریق ارائه فیشــرهای جدید، نوآوری، قیمت مناسب و... اآلن به شدت روی 
حوزه ایجاد رضایت بیشتر برای جامعه از محل فعالیت اقتصادی و کسب وکارشان با هم 
رقابت می کنند که نمونه موفق این فعالیت را می شود در کشورهای بیشتر توسعه یافته 
در کشورهای اسکاندیناوی دید که چگونه شرکت ها دارند درزمینه این که آثار اجتماعی 
مناسب تر و بهتر داشته باشند باهم رقابت می کنند و تمرکزشان را در حوزه فن آوری های 
نوین گذاشــتند، به گونه ای که منافع اجتماعی بیشتری را از فعالیت اقتصادی که انجام 
می دهنــد برای جامعه به ارمغان بیاورند؛ بنابراین نه تنها در نمونه های خوبش این توجه 
و یادآوری و توجه به اســتانداردها جلوی برخی از مشــکالت را گرفته یا جلوی توسعه 
بعضی از مشــکالت را به خاطر فعالیت های شرکتی و سودجویانه سرمایه داران گرفته، 
بلکــه در برخی از نمونه ها حتی فضــا به گونه ای تغییر کرده که توجه به جایگاه مردم و 
جامعه در موفقیت یا عدم موفقیت شرکت ها به حدی معتبر و جدی شده که شرکت ها 
برای رضایت بیشتر جامعه باهم رقابت می کنند و رویکردهای جدیدتر و خالقانه تری را 
ترتیب می دهند. در نمونه های موفق در جوامعی که در این زمینه از ما جلوترند جایگاه 
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی به گونه ای رشد کرده که اآلن شرکت ها دارند روی این 
موضوع با هم رقابت می کنند؛ همان طور که در دوره ای رقابت جدی شرکت ها برای جلب 
رضایت مشتریان با ارائه کیفیت های باالتر، قیمت های مناسب تر و ترکیبات مناسبی از 
این موضوع موجب شــد مصرف کنندگان کاال اضافه رفاهی حاصل کنند در رقابتی که 
بــه وجود آمده بود، یعنی کاالها را ارزان قیمت تر و باکیفیت تر دریافت کنند. مســیر به 
این ســمت پیش می رود که رقابت شرکت ها و سرمایه داران و برندهای بزرگ در عرصه 
مسئولیت پذیری اجتماعی جامعه را نسبت به گذشته از حضور اقتصادی و کسب وکارهای 
آن ها منتفع تر می سازد. البته در حوزه اجتماعی ما وضعیت به این شکل نیست به خاطر 
این که در حوزه تشکل های اجتماعی، NGOها، رفتارها و تشکل های عمومی و مردمی 
هنوز نوپا هســتیم و جامعه درزمینه احقاق حقوق خود به بلوغ الزم دســت پیدا نکرده 
و توانایــی پیگیری موضوعات برای احقاق حقوق خــود را به اندازه کافی ندارد. هرچقدر 
این جامعه رشــد بیشتری داشته باشد و مردم ســاالری جدی تری در آن وجود داشته 
باشد و امکان ابراز نظر و پیگیری های بیشتری داشته باشد و بتواند از رسانه ها به صورت 
حرفه ای تر و تأثیرگذارتر اســتفاده کند حتماً شرکت های ما را هم تحریک می کند که 

نسبت به مسئولیت پذیری اجتماعی حساسیت بیشتری پیدا کند.
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یه ها در ایران«  ین و خیر به بازاندیشی در فرایند »خصوصی سازی سازمان بهزیستی« و رصد »منظومه خیر
 در بشاگرد( بعد چهل سال تمام نمی شود؟ کاش نهادی، 

ً
نیازمندیم. چرا برخی پروژه های رفع محرومیت )مثال

سازمانی، نیرویی، یا سرمایه ای نمادین برای بررسی »شرارت امر خیر در ایران« قدمی بردارد.

زن و شوهری ثروتمند تصمیم می گیرند کار خیر کنند.  بعد با خودشــان می گویند »خوب حاال چه کار کنیم؟« 1
آنگاه آلبوم خاطراتشان را ورق می زنند و می بینند »آخی! 
در کودکی خیلی تنها بودیم.« این می شود که می روند جلوی بهزیستی 
)ســازمانی که نمی داند به چه زبانی بگوید تواِن مدیریت آســیب های 
اجتماعی در ایران را ندارد!( و ظرف ســه الی چهار سال 4۵ بچه را به 
سرپرستی قبول می کنند و به شکل اتوبوسی به خانه چهارطبقه شان 
می آورند. کار خیر از این پرسر و صداتر؟ از در و دیوار خبرنگار و رسانه ها 
و تشویق و تمجید حواله شان می شود. به عنوان نیک اندیش قدر می بینند 
و بر صدر می نشینند و حلقه های تازه ای از خیرین دور ایشان را می گیرند. 
حاال شب شعر، کنســرت، چلوکبابی شاندیز و... هرآنچه بزرگ ترها در 
آرزویش هســتند ویترین زندگی این بچه هاست. پس چرا زن و شوهر 
مهمان ویژه برنامه »ماه عسل« صدا و سیما نشوند؟ اما با درد زمان چه 
کنیم؟ پانزده سال می گذرد و باالخره آخر پاییز می شود. نتیجه؟ تعدادی 
از بچه ها در این مدت فرار کرده اند. برخی از پسران معتاد شده اند. بعضی 
دختران بزهکار شده اند. برخی با یکدیگر ازدواج کرده و طالق گرفته اند و 
حاال هرکدام ســر جنــگ دارد با دیگری برای تصاحــب بچه و باقی 
زندگی اش! بهزیستی چه می گوید؟ »هیچ!« چه دارد بگوید؟ بعد 1۵ سال 
می گویند »جواز این ها را باطل کردیم.« گزارشاتی از مسائل »اخالقی« 
مرد سرپرست، از طرف کودکاِن حاال بزرگ شده، پرونده قضایی می سازد 
و نیازی به چهار شــاهد عادل هم پیدا نمی شــود! بچه ها بعد از مدتی 
یکی یکی شهادت و شکایتشــان را پس می گیرند! خیریه اما با همین 
سیستم فضاحت بار همچنان دایر می ماند! )چون آن مجوز که باطل شده 
برای بهزیســتی بوده و این مجوز را که دایر است نیروی انتظامی داده 

است! شوخی اش هم دیگر بی مزه است، نه؟(

یک سر به چم مهر )لرستان( بزنید! مردمانی که قبل از  سیل باالترین همبستگی اجتماعی را داشته اند امروز به 2
یک شکاف اجتماعی گســترده دچار شده اند. آنان که 
دیروز زیر تیغ آفتاب مهربانانه گندم درو می کردند امروز زیر سایه ابر 
نامهربانی کینه به ســینه می ریزند و برای هم دندان می سایند! چرا؟ 
چون خیرین بعد از ســیل مداخالت بدون مطالعــه ای در چم مهر 
داشــته اند که موجب چشم و هم چشــمی و احساس تبعیض بین 
خانواده های نیازمند شده است. قبل از سیل سطح زندگی مردم نزدیک 
به هم بود و هنگام ســیل تقریباً همگی زندگی از دست داده بودند. 
خیرین محترم اما به این یکی یخچال داده اند و به آن یکی نداده اند. برای 
آن یکــی مبلمان برده انــد و به این یکی زیلو هم نرســیده. آن برادر 
زندگی اش را با سلیقه فالن خیر مثل کاخ ساخته و این برادر همچنان 
خاکسترنشین است. حتی این کودک سه عروسک دارد و آن یکی در 
حسرت یک اسباب بازی مانده! ختم کالم اینکه بعد از سیِل آب، حاال 

سیِل کینه روستا و مردمش را با خود برده است.

دوست مستندسازی دارم که به دعوت انجمن حمایت  از زندانیان برای توصیف وضعیت خانواده های زندانیان 3
استانی )اکثراً بی بضاعت( مشغول فیلم سازی شده است. 
قرار تولید ســی روایت از سی خانواده بوده اما با تولید داستان هفتم 
پروژه از ســمت کارفرما متوقف می شود. چرا؟ چون فیلم ایشان )به 
عنوان یک مستندساز اجتماعی که خود دانش آموخته علوم اجتماعی 
است( واکاوی دقیق ریشه های فقر در خانواده زندانیان و متمرکز بر ایده 
توانمندسازی ایشان بوده است. پس رسماً به ایشان گفته می شود »یا 
فیلم های گریه دار تولید کنید یا از ادامه همکاری معذوریم! چراکه این 
اشک ریختن مخاطب است که او را دست به جیب می کند.« اینکه 
برگزارکننده »جشن های گل ریزان« چه نفع یا نیتی از چرخه استخراج 
»اشک و پول« دارد البته وظیفه دوست بنده بوده و حدس هایی نیز 

دارد اما اجماالً از این روند بوی خوبی به مشام نمی رسد... .

فهم جامعه ما از کار خیر و امور خیریه و تشکیالت خیریه ها  و نگاه خیرین و... در چه وضعیتی اســت؟ بعد از ماجرای 4
غیزانیــه، خیریه ای تمــاس گرفته بود که »بــرای پروژه 
کشاورزی در خوزستان فالن میلیارد می خواهیم هزینه کنیم اما اطمینان 
نداریــم و چون به تو اعتماد داریم، اگر بگویی کار خوبی اســت ما انجام 
می دهیم!« یعنی فاجعه اینکه خیریه یک صدم آن هزینه )پول پاشــی( را 
حاضر نیست صرف پژوهش کند و ببیند این رویکرد در درازمدت چه عواقب 

و پیامدهایی دارد؟ بعد می خواهد با یک تماس سروته قصه را هم بیاورد!

بهزیســتی« و رصد »منظومه خیریــن و خیریه ها در 5 به بازاندیشــی در فرایند »خصوصی ســازی سازمان 
ایران« نیازمندیم. چرا برخی پروژه های رفع محرومیت 
)مثالً در بشــاگرد( بعد چهل ســال تمام نمی شــود؟ کاش نهادی، 
سازمانی، نیرویی، یا سرمایه ای نمادین برای بررسی »شرارت امر خیر 

در ایران« قدمی بردارد.

بحران های پسابحران
شرارت امر خیر در ایران

چرا باید خواند:
چرا گاهی امر خیریه 
و کارهای خیریه 
بحران هایی در پی 
دارند؟ پاسخ را در این 
مقاله بخوانید.

یاسرعرب
جامعه شناس

نکته هایی که باید بدانید

فاجعه اینکه خیریه یک صدم هزینه )پول پاشی( را حاضر نیست صرف پژوهش کند و ببیند 	]
این رویکرد در درازمدت چه عواقب و پیامدهایی دارد؟ بعد می خواهد با یک تماس سروته قصه 

را هم بیاورد!
در چم مهر لرستان، مردمانی که قبل از سیل باالترین همبستگی اجتماعی را داشته اند امروز 	]

به یک شکاف اجتماعی گسترده دچار شده اند. آنان که دیروز زیر تیغ آفتاب مهربانانه گندم 
درو می کردند، امروز زیر سایه ابر نامهربانی کینه به سینه می ریزند و برای هم دندان می سایند.

خیرین بعد از سیل مداخالت بدون مطالعه ای در چم مهر داشته اند که موجب چشم و 	]
هم چشمی و احساس تبعیض بین خانواده های نیازمند شده است. قبل از سیل سطح زندگی 

مردم نزدیک به هم بود و هنگام سیل تقریباً همگی زندگی از دست داده بودند.
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بحران کارآمدی نهادهای مدنی
چه باید کرد؟

چرا باید خواند:
چرا نهادهای مدنی 

در ایران ناکارآمد است 
و موانع کدام است؟ 

این مقاله تحلیلی را 
بخوانید.

طوالنی شــدن فرآیند گذار به توسعه، کاهش فزاینده 
ضریب مشــارکت ملی، سقوط شــاخص های سرمایه 
اجتماعی، رشــد روزافزون فقر و بی عدالتی و فســاد و 
تبعیض، تعلیــق سیاســت ورزی اصالح طلبانه، تداوم 
فضای امنیتی و رقابت های ناسالم سیاسی در راستای 
یک دست سازی ساختار قدرت سبب شده تا دامنه بحران 
کارآمدی، فراتر از نهادهای رسمی و حاکمیتی به عرصه 
جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد نیز کشیده شود. 
مشاهدات اجتماعی نشــان می دهد که انبوه نهادهای 
مدنی فعال در ایران از ظرفیت مهار بحران های اجتماعی 
و امدادرســانی مؤثــر به آســیب دیدگان و نیازمندان 
برخوردار نیستند و نمی توانند در کاهش کاستی های 
نظام اداری کشــور، رسالتی بنیادین را به عهده گیرند. 
علل و عواملی که مانع کارآمدی نهادهای جامعه مدنی 
در ارائه پاسخی درخور و متناسب با ضرورت های جاری 

می شود را می توان در محورهای زیر طبقه بندی کرد:

بحران ناکارآمدی نظام مدیریتی  
نظام مدیریتی و ساختار اداری و تصمیم سازی عموم نهادهای جامعه مدنی ایران بر اساس 
نگرش مشارکت محور و سازوکارهای دمکراتیک طراحی نشده است و از این رو، ظرفیت جذب 
منابع مالی و انسانی و بهره وری فعالیت های این سازمان ها، تابعی از توان مندی شخصیتی و 
اجرایی موسســان یا شخص مؤسس بوده و فاقد سازوکارهای متناسب با بهره گیری از خرد 
جمعی و مشارکت عمومی سایر شهروندان است. نهادهای جامعه مدنی و سازمان های خیریه 
مردمی نیز همانند نهادهای رسمی و حاکمیتی از سنت »نوسازی دائِم مدیریتی« برخوردار 
نیستند و هیات مدیران آن ها در تراز مالکین نهاد به حساب آمده و دائم العمر و نسبتاً ثابت 
می مانند. این ساختار غیردموکراتیک و شخص محورانه، زمینه عدم انتقال تجربیات، سکون 
اعتبار مادی و اخالقی مدیریتی و اسباب توسعه نایافتگی و عدم برخورداری از آموزش سازمانی 
مستمر و فرصت های مشارکت جویانه را فراهم آورده و تجربه نشان می دهد که در صورت فوت 
یا ناتوانی مدیر ارشد یا مدیران مؤثر قبلی، امکان جایگزینی نیروی جدید در ساختار مدیریتی 
پدید نمی آید و در نهایت، ابتال به رکود یا توقف رشد کمی و کیفی سازمان، تعلیق مناسبت ها 

و ناتوانی از ادامه فعالیت ها، سرنوشت و بقای سازمان را به مخاطره می اندازد.
در غیاب دولت های اصالحی و در ســایه تمایالت تمامیت خواهانه سیاسی که عموماً با 
کاهش مشــارکت عمومی و از کار انداختن سازوکارهای انتخاباتی بروز می کند، وجه دیگر 
این ناکارآمدی به عدم امکان مداخله و اثرگذاری نهادهای مدنی و جنبش های اجتماعی در 
هم افزایی با »دولت« برای رفع کاستی ها، جبران ظرفیت و اصالح ساختارهای معیوب اداری 
و اقتصادی باز می گردد. بخش عمده نارسایی ها و بحران اقتصادی جاری مرتبط با نظام اداری 
متورم و سامان نایافته در عرصه های آموزش و بهداشت عمومی است که متأثر از فضای امنیتی 
و عدم تمایل حاکمیت به تعامل با نهادهای جامعه مدنی و پاسخ گویی به مطالبات جنبش های 
اجتماعی، نابرخوردار از مشارکت بخش های گوناگون جامعه اعم از زنان، اقوام، اصناف و بخش 
خصوصی مانده است. این وضعیت سبب می شود که اوالً جنبش های اجتماعی، امکانی برای 
تثبیت و نهادینه کردن خویش پیدا نکنند و به اشکالی نامنظم و ازپیش نیاندیشیده به طرح 
مطالبــات خویش بپردازند و دوم آن کــه صرفاً در حد مطالبه گری باقی بمانند و نتوانند از 

ظرفیت عظیم خویش برای حل بحران های پایه استفاده کنند. این عارضه سبب می شود که 
نهادهای مدنی از راه حل های اساسی و بلندمدت، اعراض و معطوف به خویش و در راستای 
نگرشی موردی عمل کنند تا در کوتاه مدت به نتیجه ملموس برسند و بدین سان، مسئله اصلی 

همچنان پابرجا می ماند.
مشاهدات عینی در سراسر جهان نشان می دهد که حتی توسعه یافته ترین، ثروتمندترین و 
مقتدرترین دولت ها که فقط بودجه نظامی شان، بیش از ده برابر کل بودجه سالیانه ایران است، 
در مسئله ای مانند جمع آوری زباله یا واکسیناسیون عمومی قادر به نقش آفرینی انحصاری و 
منصرف از مشــارکت نهادهای مدنی نیستند. تنها وزارت آموزش و پرورش ایران متعهد به 
پرداخت حقوق ماهیانه به حدود دو میلیون کارمند و بازنشسته و وزارت بهداشت، متکفل 

تأمین ساالنه چندین میلیارد دالر هزینه دارو و درمان است.
ابعاد حضور، عملکرد و نیروی انســانی »نهاد دولت« در ایران، متضمن این نتیجه گیری 
اجتناب ناپذیر است که صرف نظر از عوارض تورمی تزریق پول در ردیف های بودجه جاری و به 
فرض آن که دولت بتواند در مقطعی کوتاه به حداقل خواست صنفی جنبش معلمان تمکین 
کرده و با افزایش حقوق آنان موافقت کند، باز هم مشــکل اساسی به جای خود باقی است 
و مدتی بعد، متأثر از تزلزل مهارناشدنی ارزش پول ملی، مجدداً سیل مطالبات و اعتراضات 
شــدت خواهد گرفت. اصل مسئله و عامل بنیادین بحران معیشتی کنونی، افزون بر وجوه 
اقتصادی و سیاسی مترتب بر آن، دربردارنده ساختار اداری متورم و پیکره غول آسای نهادهای 
رسمی در عرصه های آموزش، بهداشت، مدیریت دولتی صنایع بزرگ و مالکیت نفت است 

که هرگونه مشارکت واقعی و مؤثر بخش خصوصی و نهادهای جامعه مدنی را نفی می کند.

 نادیده گرفتن مسئله توسعه  
تقویت فرآیند گذار به »توسعه« پایدار و متوازن اجتماعی، نهایی ترین وجوه فلسفه وجودی 
و جهت گیری هر نهاد مدنی را بازگو می کند که در غیاب آن، ماهیت هر ســازمان مدنی به 
نهادی امدادی تنزل پیدا می کند که راهبردی جز ارائه خدمات ندارد. جامعه مدنی ایران فاقد 
نظریه ای است که آن را در مسیر کالن توسعه و ظرفیت های مبتنی بر مشارکت ملی و ناظر بر 
خیر عمومی رهنمون سازد. متاسفانه، بخش عمده ای از سازمان های خیریه غیردولتی ایران به 
چنین وضعیتی گرفتارند و به رغم نیت های پاک و تالش ها و فداکاری هایی که بانیان و فعاالن 
نشان می دهند و به تعدادی از شهروندان خدمت رسانی می کنند، از آن جا که بر شاهراه توسعه 
متوازن و پایدار کشور استوار نیستند، عمدتاً خدماتی یک سویه ارائه می دهند که تأثیر نهایی 
در رفع نیازمندی امدادیافتگان ندارد و سرآخر، با توقف این خدمات، جامعه هدف به همان 

نقطه پیشین و بلکه پایین تر سوق پیدا می کند.

ساختار اقتصاد نفتی  
 »اقتصاد نفتی« ساختاری معیوب، شکننده و ناپایدار است که منشأ و سرنوشت عموم 
تصمیمات و اقدامات مردمی را به منابع دولتی گره می زند و ســبب می شود که کیفیت و 
کمیت عملکرد و توان نهادهای مدنی، متناسب با وضعیت مالی دولت، به منصه ظهور رسیده 
و عینیت یابد. تجربه پنج دهه گذشــته که متأثر از رشــد یا کاهش قیمت نفت پدید آمده 
است، نشان می دهد که خزانه خالی، کل چرخه مدیریت اجرایی را اعم از نهادهای رسمی یا 
غیررسمی به توقف وامی دارد و خزانه ثروتمند نیز، بیش از آن که در مسیر توسعه نقش آفرین 
شود، منبعی برای رشد فساد و گسترش رانت و ساختار تبعیض می شود و نهایتاً به توقف روند 

توسعه و حتی اعتراضات عمومی می انجامد.
متأثر از تداوم تحریم ها و تحمیل انزوایی سیاســی و اقتصادی به پیکره حاکمیت ایران، 

مهدیمعتمدیمهر
تحلیلگر مسائل ایران
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به طول انجامیدن بحران های کالن جامعه ایران به انباشت مسائل پاسخ داده نشده ای منجر شده است که ارائه هرگونه راه حل کوتاه مدت و اعتماد به 
ردمحورانه به معضالت گوناگون جاری را غیرواقع بینانه، غیرمسئوالنه و غیرصادقانه می نماید. مرجعیت های اجتماعی و سرمایه های 

ُ
نگرش های خ

نمادین انسانی متناسب با کاهش سرمایه اجتماعی تنزل یافته اند و ناامیدی و بی اعتمادی و ناکارآمدی، رشدی فزاینده و فراگیر داشته است.

سال هاســت که توان مالی دولت )در معنای عــام( روندی رو به کاهش را تجربه کرده و در 
نتیجه، ضعف دولت به جامعه مدنی ســرایت یافته اســت. از سوی دیگر و در شرایط رونق 
نیز، از آن جا که »اقتصاد نفتی« خود را بی نیاز از مشارکت عمومی می بیند و با ساختارهای 
مشارکت گریزانه و استبدادی پیوندی وثیق و ناگسستنی دارد، راه را بر رشد فعالیت های جامعه 
مدنی می بندد و در این میان، تفاوتی میان سازمان مدنی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی وجود ندارد و یک سازمان خیریه فعال در حوزه کودکان کار یا محیط 
زیست، به همان سرنوشت و همان تضییقاتی دچار می شود که گریبان گیر احزاب سیاسی 

اپوزیسیون است.
»اقتصاد نفتی« با »بخش خصوصی« خصومت ذاتی دارد و به خوبی آگاه است که بخش 
خصوصی واقعاً مســتقل از حکومت، مادر نهادهای جامعه مدنی و پیش نیاز ســاختارهای 
نظارتی مردمی در هر جامعه ای است و به میزان رشد بخش خصوصی، ظرفیت اقتدارگرایی 
و انحصارطلبی و فرصت طلبی و فسادپروری کاهش پیدا می کند. از این رو، با آلوده ساختن 
بخش خصوصی به محافظه کاری و فساد و شبه دولتی گرایی، مانع از رشد کالن جامعه مدنی و 

حمایت بخش خصوصی از سایر سازمان های سیاسی و اجتماعی می شود.

انقطاع سازمان دهی داخلی و بین المللی  
تداوم فضای امنیتی در داخل کشور و تحمیل انزوای بین المللی از سوی قدرت های بزرگ 
جهانی و منطقه ای، مانع سازمان دهی نهادهای مدنی داخل و خارج از کشور شده و آنان را 
از روند هم افزایی، بهره گیری از پشتیبانی های مالی و اجرایی و به اشتراک گذاشتن تجربیات 
و منابع آموزشی باز داشته است. این پراکندگی، ظرفیت هر نهاد را به جمع عددی خدماتی 
که ارائه می دهد، محدود کرده و از ایجاد ارزش افزوده و مانعی در برابر رشــد تصاعدی این 
خدمات قرار می دهد. متاسفانه، نگرشی راست گرایانه در عرصه تقویت جامعه مدنی در سالیان 
اخیر نیز رشد کرده است که حاوی وجوهی انفعالی است و درصدد است تا مفهوم مبتکرانه 

»سازمان دهی« را به »تشکل یابی« فروبکاهد.

کاستی های برنامه ریزی  
»برنامه ریزی« مفهومی مهندســی در علوم اجتماعی است که افزون بر طرح مطالبات و 
وجوه آرمانی، به شاخص های ارزیابی، زمان بندی، اهداف، منابع، راهکارهای اجرایی و نظایر 
آن نیز اشاره دارد. ممانعت ساختارهای غیردموکراتیک از گردش آزاد اطالعات و توقف چرخه 
مدیریت کالن کشور، از جمله دالیلی است که می تواند ناتوانی نهادهای مدنی و سیاسی ایران 
در ارائه یک برنامه جامع و واقع بینانه را توضیح داده و معلوم کند که چرا ماهیت برنامه های این 
سازمان ها فراتر از حیطه »اعالم مواضع« ارتقا پیدا نمی کند و نمی تواند در ترازی کارشناسی 
متبلور شــود و در نهایت، زمینه های فروماندن در بیراهه نگرش هــای کوتاه مدت، انفعال، 
شعارزدگی، کلی گویی و سایر محدودیت ها و ناکامی های جامعه مدنی ایران را فراهم می آورد.

عدم بهره گیری از تئوری های سازمانی و دستاوردهای کارشناسی  
توسعه نایافتگی کالن ساختارها سبب شده است تا سازمان های زیرمجموعه جامعه مدنی 
نیز، خود را مقید به رعایت نگاه مدرن، علمی و کارشناسی در عرصه مدیریتی، جذب منابع 
مالی و نحوه ارائه خدمات خیریه نبینند و به همان چارچوب ها و سازوکارهای کمابیش 
ســنتی کفایت کنند. حتی برخی ســازمان هایی که وظیفه خدمات رسانی و مددکاری 
در حوزه نیازهای پزشــکی به معلوالن و دیگر آسیب دیدگان اجتماعی مانند معتادان و 
قربانیان خشــونت یا مبتالیان به بیماری هایی مانند ایدز دارند نیز، امکان بهره گیری از 
نیروی کارشناسی خبره را ندارند و تمایلی آگاهانه به التزام به روش های علمی و روزآمد 
نشان نمی دهند. هنوز هم عمده ترین منابع مالی و انسانی سازمان های مدنی را نزدیکان و 
بستگان و کسانی تشکیل می دهند که به طور مستقیم با سازمان در ارتباط اند. شیوه های 
استفاده از خدمات علمی و صندوق های مالی سازمان های خیریه خارج از کشور یا وابسته 
به سازمان ملل متحد و نظایر آن، افزون بر مالحظات امنیتی و نوعی تابوی اخالقی که بر 

آن مترتب است، امری رایج و شناخته شده در ایران نیست.
نهادهای مدنی هنوز خود را نیازمند بهره گیری و پایبندی به تئوری منسجم و جامعی 

نمی دانند که متضمن ماهیت، تعهدات و رشد بهره وری آنان باشد و از این رو، همچنان 
با ســؤاالت پایه نظیر آن مواجه اند که چه نقشــی را باید در ارتباط با کالن جنبش های 
اجتماعی ایفا کنند؟ چه رســالتی بر عهده دارند؟ آیا باید به حیطه طرح مطالبات صرفاً 
صنفی و اجتماعی اکتفا کنند و یا باید این هدف را با اتخاذ رویکردهای سیاسی و تعامل 
سازمان یافته با احزاب و تجربه سیاسی تکمیل کنند؟ نسبت میان نهاد مدنی و جنبش 
اجتماعی چگونه رقم می خورد؟ جنبش اجتماعی باید سرانجام به یک یا چند نهاد منشعب 
شــود یا نهادهای منشعب باید در چارچوب های جبهه ای، زمینه شکل گیری جنبش را 

فراهم کنند؟

رشد مهارناپذیر عوامل ناظر بر بحران  
نهادهای جامعه مدنی همواره بنا بر ضرورت های عینی و متناســب با بحران های کالن 
سیاسی و اجتماعی و اقتصادی پدید می آیند و حال آن که این بحران ها در طول چهار دهه 
گذشته هرگز ثابت نبوده و عموماً در یک مسیر مهارنشدنی و در نوسانات برآمده از رشدی 
فزاینده قرار داشته اند و از این رو، کلیت جامعه مدنی را در مواجهه با مسائل و معضالت عظیم 
پیش رو به نوعی دلسردی و احساس بی فایدگی و واماندگی دچار کرده است. شاید ارائه مثالی 
در این زمینه سودمند باشد. سال هاست که تورم دو رقمی در ایران ادامه دارد و شاخص های 
فقر و تبعیض و فساد نظیر بیکاری، رکود، ضریب جینی، پرونده های کیفری و خشونت، روند 
افزایشی نشان می دهند. نهادهای مدنی فعال در حوزه فقرزدایی یا انجمن های حمایت گر در 
برابر آسیب های اجتماعی هرچه تالش می کنند، باز هم خود را در نقطه ای پایین تر از گذشته 

پیدا می کنند و می بینند که نتوانسته اند نقش اساسی و موثری ایفا کنند.

نتیجه  
به طول انجامیدن بحران های کالن جامعه ایران به انباشت مسائل پاسخ داده نشده ای 
منجر شده است که ارائه هرگونه راه حل کوتاه مدت و اعتماد به نگرش های ُخردمحورانه 
به معضالت گوناگون جــاری را غیرواقع بینانه، غیرمســئوالنه و غیرصادقانه می نماید. 
مرجعیت های اجتماعی و سرمایه های نمادین انسانی متناسب با کاهش سرمایه اجتماعی 
تنزل یافته اند و ناامیدی و بی اعتمادی و ناکارآمدی، رشدی فزاینده و فراگیر داشته است. 
این وضعیت سبب می شــود که اصالح ساختار قدرت و تالش برای دمکراتیزاسیون به 
مثابه »بحران اصلی« در رأس تمام اولویت ها قرار گیرد. در جامعه ای که حکومت نقش 
اصلی در ساماندهی و ارائه خدمات و رفاه را بر عهده دارد و واجد ظرفیت های انحصاری 
مالی و سیاسِی توام با گرایش های محافظه کارانه است و خود را نیازمند به مشارکت ملی 
شهروندان و ضرورت همکاری برای اداره امور و پیشبرد فرآیندهای بهبودساز نمی بیند، 
روندهای اصالحی و جامعه محور به یک تسلسل ناپایان گرفتار می شوند و تا استقرار بر یک 
پاگرد تعیین کننده و دموکراتیک، از حرکت به سوی تعالی و ارتقا و نقش آفرینی مؤثر برای 

ارائه راه حل اساسی بازمی مانند.
 باید پذیرفت که بحران ناکارآمدی حاکمیت به بدنه جامعه مدنی نیز ســرایت کرده 
است و بحران های متکثر و متنوع امروزِ ایران در عرصه های سیاسی، امنیتی، اجتماعی، 
اقتصادی و حتی اخالقی، در گام نخست راه حل سیاسی دارد و نیازمند تالش مستمر و 
مســئوالنه برای استقرار حقوق شهروندی و حاکمیت ملت است. مبالغه آمیز نیست اگر 
بگوییم که در ایراِن 1401، »آزادی« از »نان شــب« هم واجب تر اســت و تا دموکراسی 
پدید نیاید، نه حاکمیت ظرفیت و حتی اراده گذار به توسعه را دارد و نه در راستای اهداف 
عدالت خواهانه و رفع فساد و فقر و رشد شاخص های آموزش و بهداشت عمومی و توسعه 
متوازن و پایدار، کاری اساســی از دست جامعه مدنی برمی آید. اتخاذ جهت گیری های 
دموکراتیک و یافتن راه حل های ناظر بر وضعیت های کالن در عین اســتقالل نهادهای 
مدنی از امتزاج فرصت طلبانه با کنش گری های سیاسی و حزبی، چشم اندازی کلی است 
که پیرامون ابعاد و ظرایف آن باید با دقت و بر اساس نگرشی علمی، کارشناسی و اجرایی و 
در چارچوب گفت وگوهای ملی میان جامعه مدنی و حاکمیت بحث کرد. این هدف شریف، 
فرآیندی ضروری و راهگشا و البته کاری است به صعوبت راه رفتن بر لبه پرتگاه. فرجاِم 

نیک در »اعتدال« و »استقامت« و »صداقت« رقم خواهد خورد. 
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چیستی خیریه ها  
مؤسســات خیریه بــه نهادها و ســازمان هایی 
غیرانتفاعی و عام المنفعه اطالق می شود که به صورت 
دولتی یــا خصوصی و مردم نهاد در عرصه مســائل 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و غیره فعالیت 
می کنند. این مؤسسات به طور معمول از منابع مالی 
بسیار محدودی برخوردارند که از طریق کمک های 
مردمی و بدون دریافت کمک های دولتی )در مؤسسات 
غیردولتی( به فعالیت های خویش ادامه می دهند. این 
منابع طبق آیین نامه تأسیس موسسه، در موارد خاصی 
قابل بهره برداری است و نمی توان از آن در همه امور و 
فعالیت ها استفاده کرد. در گذشته سازمان بهزیستی، 
وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان و نیروی انتظامی 
از مراجعی بودند که اجازه صدور مجوز برای خیریه ها 
را داشتند. نظر به اینکه تعدد مراجع ثبت مشکالتی 
را به همراه داشت، مقررشد با ایجاد یک روند متمرکز 
شود تنها یک مرجع برای صدور مجوز اقدام کند. بر 
همین اســاس در حال حاضر و بر اســاس آیین نامه 
مصوب دولت تنها مرجع صدور مجوز برای شبکه های 
تخصصی سازمان های مردم نهاد، وزارت کشور است. 
قوانین موسسه خیریه از کشوری به کشور دیگر متغیر 
اســت. در ایران، مؤسسات خیریه در زمینه های متعددی چون ارائه خدمات اجتماعی، 
رفاهی، آموزشی و اقتصادی به خانواده های نیازمند، خانواده های زن سرپرست، کودکان 
کار، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، و سایر آسیب دیدگان اجتماعی فعالیت می کنند 
و بدین ترتیب مسئولیت اجتماعی خویش را برعهده گرفته و در جهت انجام  هرچه بهتر 
آن می کوشــند. برای ثبت یک مؤسسه خیریه، باید گواهی و مجوز مربوطه را از وزارت 
کشور دریافت کنیم. و سپس بر اساس این مجوز می توان اقدام به تأسیس یک موسسه 

خیریه کرد.

مؤسسات خیریه چه خدماتی ارائه می دهند؟  
با توجه به اینکه مؤسسات خیریه ای به صورت عام المنفعه و با هدف حل مشکالت و 
معضالت اجتماعی تأسیس شده اند. مهم ترین فعالیت های این مؤسسات خیریه عبارت اند 

از:
کمک به افراد بی بضاعت و کم توان� 
کمک به ارتقای جامعه در زمینه های اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی و...� 
تأمین هزینه های تحصیلی برای کودکان� 
ساخت مدرسه، بیمارستان و مسجد� 
امدادرسانی به آسیب دیدگان بالیای طبیعی� 
کمک به زنان بی سرپرست� 
کمک به رفع تبعیض های اجتماعی از طریق آموزش� 
پرداخت مستمری ماهانه به سرپرست خانوارهای کم بضاعت� 
کمک هزینه درمان و دارو برای بیماران کم توان� 

تأمین هزینه جهیزیه افراد تحت پوشش.� 

منابع مالی و شیوه تأمین آن  
یکی از مهم ترین چالش های سازمان های خیریه، منابع مالی محدود آن هاست چرا که 
این مؤسسات از دولت کمک مالی دریافت نمی کنند. هم چنین این نکته را باید مدنظر 
قرار داد که  این مؤسســات مجاز به درآمدزایی یا هزینه کردن از هر راه ممکن نیستند. 
به عنوان برخی از مهم ترین منابع مالی مؤسسات خیریه می توان به این موارد اشاره کرد:

 کمک های مالی افراد نیکوکار و حمایت های مردمی� 
مبالغ حاصل از وقف و نذورات مردمی� 
 کمک های مالی هیئت امنا� 
سود حاصل از سرمایه گذاری در پروژه های مختلف اقتصادی� 
بهره گیری از سود سپرده های بانکی� 
بهره گیــری از درآمد حاصله از برنامه های فرهنگی مانند همایش، نشســت، � 

کنسرت و برنامه های مفرح
کمک های دولتی برای مؤسسات خیریه نیمه دولتی� 
برپایی کمپین و بازارچه های خیریه.� 

مؤسســات خیریه از نظر قانونی ملزم هســتند که ســاالنه بیالن مالــی خود را به 
مقامات دولتی ارائه دهند. این بیالن باید شامل منابع مالی، هزینه ها، حقوق کارمندان، 
سرمایه گذاری ها، وام ها، دریافتی ها، اهدایی های مالی، خدمات در مقابل اجرت و هرگونه 
اطالعات مالی دیگر باشد. همچنین خیریه ها موظف هستند لیستی از کمک های مالی به 
مؤسسات دیگر، بورس های تحصیلی و شرایط پرداخت ها را اعالم کنند چرا که این گونه 
اطالعات جزو اسناد عمومی هستند که مردم حق دارند از آن اطالع یابند. مؤسسات به 
طور داوطلبانه اطالعات مالی خود را از راه رسانه ها یا اتحادیه مؤسسات خیریه و یا مراکز 

آمار به درخواست کنندگان اطالعات و کمک ها یا عموم مردم عرضه می کنند.
اکثر نهادها گزارش های ساالنه از عملکرد و وضع مالی خود را برای اطالع عموم مردم 
چاپ و منتشــر می کنند. این گزارش هیچ اجبار قانونی نــدارد، ولی مردم از آنها توقع 
چنین گزارشی را دارند. هم چنین بعضی از نهادها جزوه های تعریف، خبرنامه مصاحبه های 
مطبوعاتی با رســانه، کتاب، فیلم و وب سایت آماده می کنند تا با مردم در ارتباط باشند. 
گاهی آنان توضیح می دهند که چگونه به دیگران کمک مالی می کنند و به ارائه گزارشی 
از نتایج آن کمک ها می پردازند. این گزارش ها نقش مهمی در تفکیک این که این نهاد آیا 

به مردم خدمت می کند یا به افراد بانفوذ دارد.

نگاهی به خیریه ها  
اما آنچه در خیریه های در ایران اتفاق می افتد، چشم انداز خوبی را به تصویر نمی کشد؛ 
چند ســال قبل رئیس وقت کمیســیون اقتصادی مجلس در همایش استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی )IFRS( اعالم کرد: »در اقتصاد ایران 7 هزار خیریه وجود دارد 
که هیچ کدام از آنها صورت های مالی خود را منتشر نمی کنند.« درشرایطی که گزارش های 
دقیق و شفافی از فعالیت موسسه های خیریه وجود ندارد، این مؤسسات تبدیل به بنگاه ها 
و ابزارهایی برای سوءاســتفاده عده ای شده اند. درشــرایطی که گفته می شود شاخص 
بی اعتمادی افراد به یکدیگر حدود 80 درصد و شــاخص تقلب 70 درصد اســت، رشد 
بی رویه این گونه خیریه ها جای تأمل دارد. آن طور که بررسی ها نشان می دهد 80 درصد 

جاذبه ای به نام فرار مالیاتی
چالش های مؤسسات عام المنفعه و خیریه

چرا باید خواند:
چرا برخی از خیریه ها 
درگیر فساد می شوند و 

حلقه مفقوده کجاست؟ 
پاسخ را در این مقاله 

می خوانید.

غالمحسیندوانی
عضو شورای عالی انجمن 

حسابداران خبره ایران
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یه از نظر قانونی ملزم هستند که ساالنه بیالن مالی خود را به مقامات دولتی ارائه دهند. این بیالن باید  مؤسسات خیر
یافتی ها، اهدایی های مالی، خدمات در  شامل منابع مالی، هزینه ها، حقوق کارمندان، سرمایه گذاری ها، وام ها، در
مقابل اجرت و هرگونه اطالعات مالی دیگر باشد.

مردم به یکدیگر اعتماد ندارند، پس چگونه ممکن اســت پول و اموال خود را در اختیار 
مؤسسات خیریه قرار دهند.

البته در همه جای دنیا، خیریه ها می توانند موجب فساد شوند و بنابراین نظارت باالیی 
بر کار و عملکرد آنها وجود دارد، متأســفانه در کشور ما خیریه های غیرشفاف به مراکز 
فساد اقتصادی تبدیل شده اند و مراکزی برای پولشویی و سایر اقدامات غیرقانونی هستند. 
مؤسسات خیریه غیرشفاف حتی در کارهایی مانند واردات و ساختمان سازی ورود کرده اند. 
همان طور که در دوران جنگ تحمیلی یکی از موسسه های خیریه ۳0 میلیون دالر واردات 
انجام داده بود. خیریه های غیرشفاف لزومی به انتشار صورت های مالی خود نمی بینند، 
زیرا الزامی برای این کار باالی سرشــان نیســت و اگر هم صورت مالی خود را منتشــر 
کنند، زوایای پنهان فعالیت هایشان مشخص می شــود و این درحالی است که اینگونه 
مؤسسات با پنهان کاری رشد می کنند و با شفافیت بیگانه هستند؛ حتی ممکن است اگر 
شفافیتی صورت بگیرد، مشخص شود که بنیان گذار چندین خیریه یک نفر است که حتی 
سیکل هم ندارد و همین که سوءسابقه نداشته، به او مجوز فعالیت داده شده است. انتشار 
صورت های مالی این خیریه ها می تواند پــرده از فعالیت های آنها بردارد، اظهار می دارد: 
براساس اساسنامه مؤسسات خیریه نباید تقسیم سود داشته باشند، اما به انحای مختلف 

مانند پرداخت حقوق این کار را انجام می دهند.

شفافیت، تنها راه ممکن  
در ارتباط با عدم شفافیت مالِی مؤسسات خیریه باید گفت از بین هزاران مؤسسه خیریه 
در ایران به جز چند مؤسســه خیریه بزرگ که همگی می شناسیم، خیلی ها صورت های 
مالی خود را افشا نمی کنند. هرچند بین همین مؤسسات هم تقریباً اغلب حاضر به انتشار 
عام وضعیت مالی خود نیســتند. ماده ۳ قانون خدمات کشوری، مؤسسات یا نهادهای 
عمومی غیردولتی را تعریف و معرفی کرده است که از بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید تا 
صندوق هایی مانند صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و 
حتی مؤسسات منحل شده ای مانند سازمان دانش آموزی حزب جمهوری اسالمی را شامل 
می شود. وقتی در این مؤسسات و نهادها انتشار عمومی اطالعات جدی گرفته نمی شود، 
تکلیف مؤسسات دیگر مانند مؤسسات خیریه کامالً روشن است. با یک بررسی اجمالی 
می توان دریافت که مؤسسات خیریه طبق قانون مکلف هستند از نظر مالی-مالیاتی تحت 
نظارت دولت و نماینده آن یعنی سازمان امور مالیاتی باشند. همه جای دنیا این مؤسسات 
زیر ذره بین دولت ها قرار دارند، زیرا به طورکلی مستعد درگیرشدن در فساد و پول شویی 
هستند. طبیعی است که اگر ریگی به کفش این مؤسسات نباشد، دلیلی ندارد منابع و 

مصارفشان را پنهان کنند و وقتی این سطح از تالش برای پنهان کاری مشاهده می شود، 
حساسیت بیشــتری ایجاد می کند؛ اصالً هم عجیب نیست چون تجربه تاریخی وجود 
دارد که چگونه گروه های تبهکار و حتی ثروتمندان به ظاهر محترم از این مؤسسات برای 
مقاصد سیاسی-اقتصادی خود در جهان استفاده کرده اند. در فیلم پدرخوانده ۳ مافیا و 
کلیسا متحد می شوند و در بورس سرمایه گذاری می کنند و این تنها نمونه ای از آنچه است 
که در جهان رخ داده و می دهد، چنان که مافیا در جنوب ایتالیا فعالیت خیریه گسترده 
داشت یا اسکوبار در آمریکای جنوبی از همین طریق برای خود محبوبیت می خرید. همین 
امور بنیاد خیریه بیل گیتس نمونه ای از تالش برای تأسیس بنیادهای خیریه است که 
عمالً ثروت عظیمی را از زیر چتر مالیاتی با روش های حقوقی خارج می کند و گزارش های 
متعددی از نمونه های مشــابه آن وجود دارد. در ایران نیز وضعیت همین گونه است و ما 
شاهد هستیم مؤسساتی که با اهداف فرهنگی و انسانی تشکیل شده اند، واردات الستیک 

انجام می دهند، ساخت وساز می کنند یا کشتی خرید و فروش می کنند. 

سیاست و خیریه ها  
اســتفاده از این مؤسسات در دنیای سیاست نیز بســیار تجربه شده است. برگزاری 
مراســم های مختلف به بهانه امور خیریه در ایام انتخابــات و توزیع کمک های نقدی و 
غیرنقدی به قصد تأثیرگذاری بر جامعه هدف، یک نمونه از این سوءاستفاده هاست. استفاده 
از اسامی مقدس و توسل به مسائل اعتقادی برای تحت تأثیر قراردادن جامعه نیز یکی دیگر 
از روش هایی اســت که به طور گسترده استفاده می شود و همان طور که به یاد دارید در 
زمینه مؤسسات مالی و اعتباری همین ترفند تا آنجا پیش رفت که بانک مرکزی در نهایت 
استفاده از این اسامی را درباره مؤسسات مالی به کلی ممنوع کرد؛ بنابراین به طور عمده 
خیریه هایی که در ایران تأسیس شده اند به دلیل فسادهایی که در آنها صورت می گیرد، 

مشکل زا هستند.
 آنچه مشخص است اینکه تا قبل از وضع قوانین جدید، سازمان امور مالیاتی اشراف 
زیادی بر این مؤسسات نداشت، ولی با اجرای طرح جامع مالیاتی سازمان مالیاتی می توان 
بر این مؤسسات نیز اشراف داشت و با متخلفان برخورد کرد، همان طورکه در دیگر نقاط 
جهان نیز همین گونه عمل می شــود. اگر این گونه مؤسســات در قالب ماده 1۳9 قانون 
مالیات های مســتقیم و آیین نامه های آن اقدام به فعالیت کنند، می توان امیدوار بود که 
شفافیت ایجاد شــود، وگرنه این گونه مؤسسات به محفل های مخرب اقتصادی تبدیل 
می شــوند. به طور ویژه ناظر مالی از طرف سازمان مالیاتی باید بر فعالیت این مؤسسات 
نظارت کند. زیرا مستندات بررسی تحقیقی اخیردر کشور و گزارش های آسیب شناسی 
وضعیت کشور نشان از شیوع 78 درصدی تقلب و 80 درصدی بی اعتمادی به یکدیگر 
دارد لذا چگونه می توان پذیرفت که این همه َخّیر در ایران وجود داشــته باشد و درست 
عمل کنند؟ حتی اگر فرض کنیم که همه این مؤسسات هم نیت خیری دارند باید تحت 
نظر قانون و ضابطه مند عمل کنند. نگاهی به پرونده های مفاسد بزرگ بدهکاران بانکی 
و متخلفین و مفســدان اقتصادی نشان داده که. پولشویی، تقلب و سوءاستفاده از منابع 
دولتی و بیت المال به بهانه انجام عمل خیر، آن چنان در سال های گذشته گسترده شده 
که صدای همه را درآورده اســت؛ به طوری که چند سال قبل، الهام امین زاده )دستیار 
ویژه رئیس جمهور در امور شــهروندی( با اشاره به گردش مالی ۳0-40 هزار میلیاردی 
خیریه ها از بیرون مانــدن عده ای از محرومان و خانواده های آنها از چرخه حمایتی ابراز 

تأسف کرده بود.
اما جدا از انتقادات کارشناسانه، رسمی یا غیررسمی به مبحث خیریه ها، با یک نگاه 
اجمالی و یک حساب سرانگشتی می توان به راحت متوجه شد که خیریه ها به تنها هدفی 
که نمی پردازند »کار خیر« است: طبِق آخرین آمارهای در دسترس که البته حتما امروز 
بیشتر از این تعداد است، بیش از 11 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند، البته این 
آماری اســت که کامالً رسمی توسط کمیته امداد ارائه شده است؛ مسلماً یک جای کار 
می لنگد که با وجود بیش از ۳0 هزار خیریه و گردش مالی 40 هزار میلیارد تومانِی آنها، 
اوضاع فقر در کشور این گونه نابسامان است! چرا این چندده هزار خیریه-که البته آمار آن 
متعلق به چند سال گذشته است-  نتوانسته اند قدمی هرچند حداقلی برای کاستن از فقر 

نکته هایی که باید بدانید

چگونه در کشوری که شاخص بی اعتمادی افراد به یکدیگر 80 درصد و 	]
شاخص تقلب باالی 70 درصد است، این همه اشخاص خیر پیدا شده اند؟ 

چگونه در کشوری که شفاف سازی فراموش شده، فالن وزیر مدعی 8  هزار 
میلیارد ثروت و آن یکی متهم به هزار میلیارد ثروت می شود؛ در حالی که تا 

همین مدت پیش آه در بساط نداشتند!
گفته می شود حدود 15 هزار موسسه خیریه با نام و نشان و بی نام و نشان 	]

در کشور فعالیت دارند که عمده آنان فاقد صورت های مالی هستند؛ در حالی 
که مؤسسات عام المنفعه چون با حقوق عام سروکار دارند و از همه مردم 
کمک دریافت می کنند، باید عملکرد خود را انتشار عام داده و بگویند با 

کمک های مردم چه کرده اند؟ 
از بین هزاران مؤسسه خیریه در ایران به جز چند مؤسسه خیریه بزرگ 	]

که همگی می شناسیم، خیلی ها صورت های مالی خود را افشا نمی کنند. 
هرچند بین همین مؤسسات هم تقریباً اغلب حاضر به انتشار عام وضعیت 

مالی خود نیستند.  
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فراگیر اجتماعی بردارند؟ چرا سال به سال، علی رغم سیر صعودی مؤسسات خیریه و با 
اهداف نیکوکارانه و به ظاهر عام المنفعه، آمار افراِد سوق داده شده به زیر خط فقر بیشتر 
می شــود؟! از بین هزاران مؤسسه خیریه در ایران به جز چند مؤسسه خیریه بزرگ که 
همگی می شناسیم، خیلی ها صورت های مالی خود را افشا نمی کنند. هرچند بین همین 
مؤسسات هم تقریباً اغلب حاضر به انتشار عام وضعیت مالی خود نیستند. باید به تکرار 
گفت که همه جای دنیا این مؤسســات زیر ذره بیــن دولت ها قرار دارند، زیرا به طورکلی 

مستعد درگیرشدن در فساد و پول شویی هستند. 

نگاهی به تجربه جهانی و داخلی  
یادم هست که بعد از حادثه تأسف بار زلزله کرمانشاه برخی دوستان خارج نشین طی 
تماس هایی اعالم کردند که می خواهند کمک های نقدی و غیرنقدی خود را به دســت 
زلزله زده ها برسانند؛ اما نمی دانند به چه حساب و یا چه کسانی باید اطمینان کنند. در 
شــبکه های اجتماعی صدها حساب به نام اشخاص حقیقی که همه مدعی خیرخواهی 
هستند برای کمک به زلزله زدگان افتتاح شده اما شهروندان نمی دانند این اشخاص اعم از 
حقیقی یا حقوقی چه کسانی هستند؟! به موجب قوانین کشور افراد حقیقی عالقه مند به 
نوعدوستی می توانند از نهادهای ذی ربط )البته پس از دوره طوالنی( کسب مجوز کرده و 

رسماً فعالیت نوعدوستانه و خیرخواهانه خود را در قالب یک موسسه ادامه دهند.
بند )ط( ماده 1۳9 اصالحی سال 1۳94 که از ابتدای سال 1۳9۵ ساری و جاری است، 
تأکید می کند: »کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه 
که به ثبت رسیده باشند، مشروط به این که به موجب اساسنامه آنها صرف اموری شود که 
اعم آنها به این شرح است: تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات و اکتشافات، 
تعلیم و تربیت، بهداشــت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مصالها و حوزه های علمیه و 
مدارس علوم اسالمی و مدارس و دانشگاه های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، امور عمرانی 
و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به آسیب دیدگان ناشی 
از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه و... چنانچه این کمک ها و هدایای 
دریافتی نقدی و غیر نقدی توسط سازمان امور مالیاتی طبق مورد آیین نامه های 1۳9 تأیید 

شود از پرداخت مالیات معاف است.«
حال سؤال اساسی برای شهروندانی که عالقه مند به اعطای کمک به افراد خیرخواه یا 
مؤسســات بی نام و نشانی که در جمع آوری این کمک ها داوطلب شدند این است که اوالً 
چرا به ثبت نرســیده اند و در صورت ثبت شدن، شماره ثبت آنها در اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری چیست؟
دوم چگونه در کشــوری که شاخص بی اعتمادی افراد به یکدیگر 80 درصد و شاخص 
تقلب باالی 70 درصد اســت، این همه اشخاص خیر پیدا شده اند؟ چگونه در کشوری که 
شفاف سازی فراموش شده، فالن وزیر مدعی 8  هزار میلیارد ثروت و آن یکی متهم به هزار 

میلیارد ثروت می شود؛ در حالی که تا همین مدت پیش آه در بساط نداشتند!
آنچه مهم اســت اینکه گفته می شــود حدود 1۵ هزار موسسه خیریه با نام و نشان و 
بی نام و نشان در کشور فعالیت دارند که عمده آنان فاقد صورت های مالی هستند؛ در حالی 
که مؤسســات عام المنفعه چون با حقوق عام سروکار دارند و از همه مردم کمک دریافت 
می کنند، باید عملکرد خود را انتشار عام داده و بگویند با کمک های مردم چه کرده اند؟ این 
یک الزام قانونی در همه کشورهای پیشرفته است که مؤسسات خیریه باید صورت های مالی 
خود را به صورت شفاف ابراز کرده و حسابرسی شوند؟! نگارنده الزم می داند به همه خّیرین 
واقعی که با ارسال کمک های نقدی و غیرنقدی به یاری هموطنان زلزله زده برخاسته اند، 

ادای احترام کند.
شاید برای خیلی ها این پرسش ایجاد شود که ثروتمندان جهان چگونه این همه دست 
و دلبازی می کنند و مثالً سرپرســتی ده ها کودک بی سرپرســت را به عهده می گیرند یا 
وصیت می کنند بخش قابل توجهی از دارایی خود را به نهادهای خیریه ببخشند؟ یا بنیاد 
ثروتمندترین مرد جهان چگونه با داشتن میلیاردها دالر ثروت، ده ها میلیون دالر در موارد 
خاص کمک بالعوض می کنند. زوکربرگ ازجمله کسانی است که مانند میلیاردرهایی چون 
بیل گیتس، وارن بافت و ریچارد برنســون پیمــان The Giving Pledge را امضا کرده 

اســت. براساس این پیمان که یک پروتکل داوطلبانه است این سوپر میلیاردرهای جهان 
سرمایه داری متعهد شده اند که نیمی از ثروت خود را در طول حیاتشان از طریق مؤسسات 
خیریه ببخشند. حاال ثروت 68 نفر سوپر میلیاردرهای جهان بیش از ثروت نیمی از جمعیت 
جهان است؛ اما جالب است بدانید که پشت این کارهای خیر یک معادله هم وجود دارد. در 
پس اعانات و کمک های بشردوستانه در جهان سرمایه داری معافیت مالیاتی قابل توجهی 
وجود دارد که اصل اساسی تشکیل بنیادهای خیریه است. به ویژه آن که چند بنیاد بزرگ 
نظیر بنیاد فورد، بنیاد دیل کارنگی و... عمالً سیاست گذاران بین المللی را در قالب کمک های 
خاص در چنگ خود دارند )برای اطالعات بیشــتر کتاب دکترین شــوک نوشــته خانم 
نوآمی کالین، انتشارات اخگر را مطالعه فرمایید(. به طور مثال مارک زاکربرگ، بنیان گذار 
فیس بوک با تخصیص چیزی در حدود 4۵ میلیارد دالر یک شرکت با مسئولیت محدود 
در قالب خیریه قرار ایجاد کند و 99 درصد از سهام شرکت فیس بوک، به این خیریه منتقل 
شود. بررسی های مالیاتی نشان می دهد که مؤسس فیس بوک با این حرکت خود درواقع یک 
ماشین سرمایه گذاری جدید را راه اندازی کرده است. در تفسیر این مطلب، آنچه به عنوان 
اصلی ترین نکته ماجرا باید مد نظر قرار گیرد، عدم راه اندازی یک بنیاد خیریه توسط آقای 
زاکربرگ و خانم چان است. درواقع زاکربرگ در راستای این هدف خود، شرکتی با مسئولیت 
محــدود را راه اندازی کرده که در کنار مزایای اجتماعی و عام المنفعه متفاوت، ســودهای 
بی شماری را نیز برای مؤسس فیس بوک به همراه خواهد داشت تا به نوعی سرمایه میلیاردی 
او از این جیب به آن جیبش جابه جا شود. از مزایای باالی کاهش مالیات پرداختی، به ویژه در 
صورتی که ارزش سهام فیس بوک افزایش یابد، برخوردار شود. شرکت با مسئولیت محدود 
که توسط زاکربرگ فعالیت خواهد کرد، می تواند در قالب سیاست های سودمند برای عموم، 
برنامه های خود را پیاده سازی کند اما مد نظر داشته باشید که همین حاال هم شرکت های 
زیادی هســتند که در کنار واقعیت بخشیدن به سیاست یادشده، سود مالی زیادی را نیز 
برای صاحبان خود به همراه داشته اند. این گونه شرکت ها حتی می توانند هزینه های سیاسی، 
البی هایی برای تغییر قانون و مواردی این چنینی را نیز در میان فعالیت های خود پیاده سازی 

کنند. این گونه اعمال در جهان اقتصاد به نام فرارمالیاتی انسان دوستانه تعبیر می شود!
بدیهی است در صورتی که شرکت راه اندازی شده توسط  زاکربرگ، مؤسس فیس بوک 
تماماً به امور خیریه اختصاص داده می شــد، همانند موارد مشابه، شاهد مزایای مالیاتی 
بودیم که البته خوشایند هر شخصی است؛ اما این شرکت، عملکرد تأثیرگذارتری دارد. این 
شرکت با تخصیص مقدار سهم مورد نظر خود به فعالیت های از پیش مشخص شده و البته 
عام المنفعه، کاهش ارزش سهام را به نمایش خواهد گذاشت تا مالیاتی برای مسئوالن آن مد 
نظر قرار نگیرد. درواقع مارک زاکربرگ این قوانین را وضع نکرده و او تنها بهترین استفاده 
ممکن را از روند موجود داشته است و هزینه های این چنینی می توانند به عنوان فرآیندهایی 
برای بازگشت سرمایه به متن جامعه حتی مورد تحسین هم قرارگیرند. یا بخشنامه 607 
ســازمان امور مالیاتی آمریکا نشان می دهد که بابت هر فرزندخواندگی ساالنه 1۳ هزار و 
400 دالر به انضمام هزینه مسافرت و سایر هزینه های مرتبط قابل کسر از درآمد شخص 
پدرخوانده یا مادر خوانده و مازاد بر این هزینه ها نیز از درآمد سنوات بعدی آنان قابل کسر 
است. در مورد بنیاد بیل گیتس و وارن بافت و... نیز وضع به همین منوال است زیرا وقتی 
ثروت از حد معینی باال رفت باید کارایی آن را در البی گری سیاسی و تأثیر بر انتخابات و 
شهرت اجتماعی و... شناسایی کرد؛ به ویژه آن که خیریه ها می توانند معافیت های مالیاتی 

ویژه به همراه آورند.
پیشنهاد نگارنده به همه کسانی که داعیه خیرخواهی دارند و حساب آنها از حساب 
بنیادها و اشخاص فوق جداســت و عالقه مندند از کمک های ضروری برخوردار شده و 
آنها را مصروف کارهای خیر کنند، آن اســت که چون ظاهراً عده ای از آنان با راه اندازی 
سایت، وبالگ و کانال عده زیادی را با خود همراه کرده اند، کوشش کنند در قبال تشکیل 
مؤسســات خیریه عام المنفعه خیریه غیردولتی - نهادهای مدنی غیردولتی - عالوه بر 
استفاده از معافیت مالیاتی ماده )1۳9( بتوانند پاسخ گوی عملکرد خود به صورت شفاف 
هم باشــند، چه در غیر این صورت اعمال خیرخواهانه بی حساب و کتاب عمالً با فساد 
همراه می شــود و برخی نیز صرفاً در قالب تبلیغات شخصی و اعتبار و شهرت بدین کار 

دست می زنند. 
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  آینده نگر  بررسی می کند: نگاهی به تورم اقالم خوراکی در تاریخ ایران 

سیری ناپذیر 
گرانی کاالی خوراکی، مردم را سیر کرده اما خودش سیری ناپذیر است 

نگاه این شماره تورم امروز را در کنار شرایط و قیمت تهیه غذا در ایران بررسی کرده است
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»یکی از دالیلی که اقتصاددانان در پاک کردن و یا گم کردن منشا 
و منبع تورم تا این اندازه موفق بوده   اند، این اســت که آن ها در تعریف 
این واژه دقت کافی را به کار نمی برند.« این جمله اندرو و پیتر ِشــف، 
نویسندگان کتاب »چگونگی رشد و فروپاشی اقتصادها«ست. کتابی 
که راوی زندگی آدم هایی در جزیره ای دورافتاده و شــکل گیری نظام 
مالی و بانکی اســت. در این جزیره، که ماهی هــا در آن نقش پول را 
بازی می کنند، در فصلی به اسم کوچک شدن ماهی ها، نویسندگان به 
داستان تورم در اقتصادها پرداخته اند. آن ها می گویند »به طور تقریبی 
هرکس، به غلط یا درست، فکر می کند افزایش قیمت ها به معنای تورم 
است. بنابراین اگر قیمت ها افزایش نیابند، تورمی هم نباید وجود داشته 
باشد. اما افزایش قیمت ها، صرفاً نتیجه تورم است! تورم افزایش عرضه 

پول است.«
 تا پیش از سال 1990، تورم را صرفاً گسترش یا افزایش عرضه پول 
تعریــف کرده  اند. اما در تعاریف تازه، تورم تعاریف دیگری هم دارد و از 
عوامل مختلفی    نشئت می گیرد. تورم در این روزها، از نظر اقتصاددانان 
در کشورهای مختلف با اقتصادهایی چنین متفاوت از هم، دیگر در دایره 

مفاهیمی مثل عرضه و تقاضا خالصه نمی شود.

تفاوت تورم   توسعه یافته  ها و   توسعه نیافته  ها  
تعریف تورم در مکاتب اقتصادی متفاوت است. نئوکالسیک ها تورم 
را مسئله ای بسیار ساده و کم اهمیت می دانستند. براساس نظریه های 
اقتصاددانان در این مکتب، با توجه به ثابت بودن سطح تولید و سرعت 
گردش پول، اگر مقامات میزان رشد عرضه پول را کنترل کنند، تورم به 

عنوان یک معضل اقتصادی بروز نمی کند. 
اما اقتصاددانان مکتب کینزی فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه کل 
را علت اساسی تورم می دانستند. اقتصاددانان در این مکتب می گویند 
علت اصلی افزایش تقاضا را باید در دو بخش پول و کاال    جســت وجو 
کرد. درواقع نکته مهم، پولی دیدن پدیــده تورم در نظر اقتصاددانان 

اســت. زمانی که تورم را یک پدیده پولی ببینیم، یعنی رشد مستمر 
و بــاالی حجم پول در اقتصاد را عاملی می بینیم که به ایجاد تورم باال 

منجر می شود. 
اقتصاددانان در مکتب ســاختارگرا، ریشــه های تورم را در ضعف 
بخش های کشــاورزی، تجارت خارجی و یا کشــش درآمدی اندک 
سیستم مالیاتی می دانند. براساس دیدگاه مکتب ساختارگرایان علت 
اصلی تورم، سیاســت های ارادی پولی و مالی دولت نیست، بلکه عدم 
تعادل های اساســی در نظام اقتصادی است که رشد عرضه پول را به 

دنبال دارد. 
باتوجه به این رویکردها در بررسی دالیل بروز تورم، می توان گفت 
مطالعات اقتصادی به طور کلی تورم را با استفاده از  سه نظریه مورد بحث 
قرار می دهند. تورم نخست، تورم ناشی از فشار تقاضاست. تورم دوم از 
فشار هزینه های تولید    نشئت می گیرد و در سومین نظریه، عوامل نهادی 

و ساختاری بر بروز تورم اثر می گذارند. 
در تورمی که از فشــار تقاضا    نشئت می گیرد، افزایش تقاضای کل 
نســبت به عرضه کل علت اصلی تورم است. اما در تورمی که از فشار 
هزینه های تولید شکل  می گیرد، افزایش هزینه هایی مثل تامین مواد 
اولیه یا حقوق و دستمزدها به تورم دامن می زند. اما در تورم ساختاری، 
ساختارهای اقتصادی، سیاســی، حکومتی، فرهنگی و مواردی از این 
دست به تورم دامن زده و به تداوم آن کمک می کنند. درواقع این نوع 
تورم، در نهایت خود را به طور تورم فشــار تقاضا یا هزینه تولید نشان 
می دهد اما در تحلیل آن، نباید به ارائه یک توضیح ساده بسنده کرد. 
عوامل گوناگون و اغلب پیچیده ای در ایجاد این نوع تورم نقش دارند. 
تورم ســاختاری را به طور عمده می توان در کشورهای   توسعه نیافته  و 
در حال توسعه دید، یعنی کشورهایی که در آن، سهم مردم از انتخاب 
سیاستمداران محدود است و منافع گروه ها و اشخاص حرف نخست را 

در تعیین سیاست های اقتصادی می زند.
 اقتصاددانان می گویند اگر تورم در کشــورهای   توســعه یافته ، با 
به کارگیری سیاســت های پولی و مالی انقباضی تا اندازه زیادی قابل 
درمان و کنترل اســت، در مورد تورم ساختاری در کشورهای درحال 
توسعه وضعیت چنین نیست. استفاده از سیاست های پولی و مالی به 
منظور مقابله با تورم ممکن است در این کشورها چندان کارساز نباشد، 

و هزینه های زیادی برای این گونه اقتصادها بتراشد. 

تورم ایرانی  
از سال 199۵ تا سال ۲0۲0،   متوسط تورم در اقتصادهای نوظهور 
10,6درصد بوده اســت. شــاید بتوان این رقم را با توجه به ارقام ۵,4 
درصدی متوســط تورم در این اقتصادها  در ســال ۲00۵، و رقم ۲,7 
درصدی این شــاخص در سال ۲01۵، بدترین میزان تورم تجربه شده 

برای مردم در این کشورها دانست.
 در این روزها، که افزایش قیمت سوخت و دیگر اقالم از جمله غذا 
در کشورهایی مثل ایاالت متحده آمریکا داد مردم را درآورده، هنوز رقم 

سالی که نکو نیست 
بهار 1401 برای مردم گران تمام شده است

زینبکوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
رشد بیش از 100 

درصدی قیمت اقالم 
خوراکی، در تاریخ 
اقتصادی ایران بی 

سابقه است؟ این 
پرونده را بخوانید تا 
درباره گرانی بیشتر 

بدانید. 

نکته هایی که باید بدانید

به طور تقریبی هرکس، به غلط یا درست، فکر می کند افزایش قیمت ها به معنای تورم است. 	]
بنابراین اگر قیمت ها افزایش نیابند، تورمی هم نباید وجود داشته باشد. اما افزایش قیمت ها، 

صرفاً نتیجه تورم است! تورم افزایش عرضه پول است.
اقتصاددانان در مکتب ساختارگرا، ریشه های تورم را در ضعف بخش های کشاورزی، 	]

تجارت خارجی و یا کشش درآمدی اندک سیستم مالیاتی می دانند. براساس دیدگاه مکتب 
ساختارگرایان علت اصلی تورم، سیاست های ارادی پولی و مالی دولت نیست، بلکه عدم 

تعادل های اساسی در نظام اقتصادی است که رشد عرضه پول را به دنبال دارد. 
تورم ساختاری را به طور عمده می توان در کشورهای   توسعه نیافته  و در حال توسعه دید، 	]

یعنی کشورهایی که در آن، سهم مردم از انتخاب سیاستمداران محدود است و منافع گروه ها و 
اشخاص حرف نخست را در تعیین سیاست های اقتصادی بازی می کند.
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در خردادماه سال 1401 قیمت ماکارونی 56.1 درصد رشد کرده است. قیمت مرغ ماشینی 
32.5 درصد افزایش یافته است.  هم چنین تورم گوشت گاو یا گوساله 16 درصد، گوشت 
گوسفند 7.4 درصد نسبت به    اردیبهشت  ماه افزایش یافته است.

تورم، به بیش از10 درصد نرسیده است. این درحالی است که در ایران، 
در 4 دهه گذشته، متوسط تورم همواره بیش از ۲0 درصد گزارش شده 
است. در ایران تنها در سال های 9۲ تا 96، تورم تک رقمی و در بهترین 

حالت، نزدیک به 8 درصد ثبت شده است. 
در شــرایطی که   همه گیری  کرونا، عرصــه را بر فعاالن اقتصادی و 
اقتصادهای   توسعه یافته  و نوظهور تنگ کرده بود، سازمان های   بین المللی  
از جمله صندوق   بین المللی  پول در گزارشی متوسط تورم در اقتصادهای 
نوظهور را ۵,8 درصد پیش بینی کردند. این درحالی است که متوسط 
تورم در اقتصاد ایران از سال ۵8 تا 97، ۲0 درصد بوده است. در این بین 
نقدینگی به طور متوسط در هر سال ۲۵ درصد رشد کرده است. بدتر 
اینکه، درصد رشد نقدینگی از سال 98 به بیش از ۳4 درصد رسیده و 
میانگین تورم هم، از مرز ۳6 درصد عبور کرده است. این یعنی متوسط 
رشد تورم در ایران در دو سال گذشته، یعنی سال های 98 و 99، بیش 

از 16 درصد، بیشتر شده است.
آمارها از افسارگسیختگی تورم در اقتصاد ایران می گوید و مطالعات 
اقتصادی، تورم را به عنوان پدیده ای پولی، به رشــد نقدینگی نسبت 
می دهد. در بیشتر موارد، اقتصاددانان به دولت توصیه می کنند نقدینگی 
و به دنبال آن پایه پولی را کنترل کند. این باعث شده تورم های ناشی 
از فشار هزینه ها، شوک درمانی ها، قدرت قیمت گذاری دلخواه و نقش 
تضادهای توزیعی در بسیاری از تحلیل های اقتصادی  درباره تورم ایران، 

جایی پیدا نکند.
 
نقدینگی صعودی   

آمارهای بانک مرکزی از ادامه رشــد نقدینگی در سال 1401 خبر 
داده اســت و این یعنی، تورم در اقتصاد ایران در سال 1401 به روند 
صعودی خود ادامه می دهد. براســاس این گزارش که در تیرماه سال 
جاری منتشر شــده، حجم کل نقدینگی به عدد 4 هزار و 8۳۲ هزار 

میلیارد و 440 میلیارد تومان در پایان سال 1400 رسیده است.
۲,7 درصد از رشد ۳9 درصدی نقدینگی ناشی از اضافه شدن آمار 
سپرده های بانک ادغام شده مهر اقتصاد به آمار سپرده های بانک سپه 
اســت و این عینی، رشد واقعی نقدینگی در سال 1400 معادل ۳6,۳ 
درصد بوده اســت. بانک مرکزی در گزارش خود از نقدینگی در سال 
گذشته، از کاهش میزان رشد نقدینگی و کاهش پایه پولی هم خبر داده 
است. براساس این گزارش میزان رشد واقعی نقدینگی در سال 1400 با 
وجود بسته شدن بودجه سال 1400 با کسری 480 هزار تومانی، 4,۳ 
درصد نسبت به سال 99  کاهش داشته است. همچنین در حالی که در 
پایان مرداد ماه سال 1400 رشد 1۲ ماهه پایه پولی به رقم 4۲,1 درصد 
رسیده بود، در پایان سال 1400 به رقم ۳1,6 درصد کاهش یافته است. 
پایه پولی در پایان ســال 1400 به 60۳ هــزار و 970 میلیارد تومان 
رسیده است. اما این کاهش اثر اندکی بر وضعیت تورم در اقتصاد ایران 
دارد. تورم، به ویژه در بخش اقالم خوراکی و غذا در یک فصل و دو ماه 
گذشته از سال 1401، بیش از همیشه بر دوش مردم سنگینی می کند. 

آیا باید منتظر کاهش تورم ماند؟  
وضعیت دیگر شاخص های کالن اقتصاد نشــان می دهد تورم در 
ماه های آینده به روند صعودی خود ادامه می دهد. کافی است آمارهای 
مربوط به رشــد نقدینگی در یک ماه اخیر و یک سال گذشته را زیر 
ذره بین برد و دید تورم تا چه اندازه ســایه ســنگینی بر زندگی مردم 
ایران  انداخته است. گزارش بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی می گوید 

حجم نقدینگی تا پایان ســال 1400 با ۳9 درصد افزایش نســبت به 
آغاز سال، به رقم 4,8۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. هرچند نرخ 
رشد نقدینگی نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته کاهش 1,6 
درصدی را نشان می دهد، اما نگرانی های ناشی از این میزان نقدینگی 
به عنوان  منشأ تورم  هم چنان پابرجاست. گزارش بانک مرکزی نشان 
می دهد در ســال 1400  حجم پول، یعنی اسکناس و مسکوکات در 
دست اشخاص و ســپرده های دیداری هم صعودی بوده  اما از سرعت 
رشد آن نسبت به سال 99 کاهش یافته است. حجم پول اقتصاد ایران 
در پایان سال 1400، با رشد 4۲,8 درصدی به 986 هزار میلیارد تومان 
رسیده، در حالی که نرخ رشد این رقم در سال 99 برابر با 61,7 درصد 

بوده است. 

تورم در ایران از سال 1316 تا 1332
از سال 1315، تورم اقتصاد ایران محاسبه شده است. روندی که برای نرخ تورم از سال 1316 تا 

1332 در بانک مرکزی ثبت شده نشان می دهد تورم در سال های پرتنش از نظر سیاسی از جمله 
سال 1322 و 1323 به بیش  از 90 و 100 درصد رسیده است. در سال 1320 که رضاشاه پهلوی از 

سلطنت کناره گیری و پسرش محمدرضا به جای او نشست، تورم از مرز 40 درصد عبور کرده است. 
اشغال ایران در شهریورماه 1320 از دیگر رخدادهای اثرگذار در این دوره بوده است. در این دوره 
15 ساله، تنها تورم های منفی در اقتصاد ایران در سال های 1324، 1325 و 1329 ثبت شده است. 

 

تورم در اقتصاد ایران از سال 1333 تا 1348
از اوایل دهه 1330 تا پایان 1348، نخستین تالش ها برای ایجاد کارخانه ها و صنایع بزرگ در ایران 

آغاز شد. تورم ایران در سال 1334 به کمتر از 2 درصد رسیده و در طول دهه 40، نرخ تورم از 5 
درصد باالتر نرفته است. دهه 40 از سال های درخشان در تاریخ اقتصادی ایران است که مدیریت 

تکنوکرات ها در آن، به شکل گیری صنایع بزرگ در کشور انجامید. 
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 همچنین پایه پولی در ســال 1400 بــه 60۳ هزار میلیارد تومان 
رسیده که رشد ۳1,6 درصدی پایه پولی را نشان می دهد. این در حالی 
است که نرخ رشد پایه پولی نسبت به سال 99 با افزایش 1,۵ درصدی 
همراه شده اســت. عالوه بر این ضریب فزاینده نقدینگی که در پایان 
سال 99 معادل 7,۵درصد بود، در پایان سال 1400 به 8 درصد رسیده 
است. نکته اثر بخش دیگر در وضعیت شبکه بانکی، بیش از 6۵۵ هزار 
میلیارد تومان بدهی دولت به بانک هاست. این رقم نسبت به سال 99، 

16,9 درصد رشد یافته است. 

پول هنوز چاپ می شود؟  
خلق پول روش های متعددی در اقتصادها دارد. اما برای بانک های 
مرکزی در سراسر جهان، یکی از ساده ترین و در عین حال پراثرترین 
این روش ها، درخواست دولت ها برای چاپ پول است. در اقتصادهایی 
که دولت ها تکالیف بی تناســب با ظرفیت ها را برای نهادهای مختلف 
از جملــه بانک ها طرح می کنند، یا در اقتصادهایی که دولت ها در رنج 
کسری بودجه دائمی به ســر می برند، خلق پول از محل چاپ آن در 

بانک های مرکزی ُمسکنی برای آن هاست. 
در آذرماه سال گذشته، رئیس جمهور در سخنرانی به تامین بودجه 
بدون استقراض از بانک مرکزی اشاره کرد. رئیسی گفت در دوره استقرار 
دولت سیزهم، روند تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی انجام 

شده و او تاکید دارد این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند. 
این ادعــای رئیس جمهور با اظهارنظر رقیب او در ســیزدهمین 
انتخابات ریاست جمهوری همراه بود. عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق 
بانک مرکزی در واکنش به توقف چاپ پول گفت: »تامین مالی دولت از 
بانک ها و برداشت آن ها از بانک مرکزی تا رقم 80 همت در پایان آبان 
ماه همان چاپ پول اســت. خرید ارز دولت با نرخ نیمایی توسط بانک 
مرکزی در رشــد پایه پولی نمایان خواهد شد و کندی رشد پایه پولی 
بخشی به دلیل تامین واردات دارو و نهاده با منابع بانک مرکزی است.«

آخرین واکنش رئیس سابق بانک مرکزی ایران به ادعای توقف چاپ 
پول در دولت ســیزدهم، در   اردیبهشت  ماه سال جاری رخ داد. یعنی 
زمانی که بانک مرکزی آمارهای مربوط به نقدینگی را اعالم کرد. رئیس 
پیشین بانک مرکزی در ویدئویی گفت: »همان طور که قبالً پیش بینی 
کرده بودم و هشدار داده بودم دولت سیزدهم رکورد تاریخی چاپ پول 
را شکست. بر اساس گزارش آماری بانک مرکزی در سال 1400 دولت 
ســیزدهم با 14۲ هزار  میلیارد تومان چاپ پول شایسته عنوان فوق 
ســلطان چاپ پول شده است. بنده به مشکالت دولت واقف هستم و 
می دانم مشــکالت بزرگی  دارد. فقط این مطالب را عرض کردم از آن 
جهت که حامیان جناب رئیســی و امپراطوری رسانه ای  ایشان دست 
از فرافکنی بردارند و به جای این حرف ها ریشــه مشکالت را بررسی و 

شناسایی کنند و بدانند پشت پرده گرانی ها همین عوامل است.« 

سالی که نکو نیست   
نخستین ســال از قرن تازه برای مردم ایران گران آغاز شده است. 
گــزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقالم اساســی و پرمصرف بازار 
کشــور منتهی به اول تیر که توســط انجمن ملی حمایت از حقوق 
  مصرف کنند گان منتشر شده، گویای رشد   بی سابقه  قیمت انواع کاالهای 
خوراکی و اساســی در بهار سال جاری است. از ۵۲ قلم کاالی بررسی 
شده در این گزارش، ۲6 قلم کاال در خردادماه نسبت به   اردیبهشت  ماه 
سال جاری خورشیدی، از 1 تا 10 درصد افزایش قیمت را ثبت کرده اند.

 مرغ تازه، گوشت گوساله، شیر خام، پنیر، قند و شکر، چای، روغن 
نیمه جامد، برنج هندی، ماکارونی، نخود، لپه، عدس، موز، سیب، پیاز 
و خرما از جمله کاالهای خوراکی اســت که در یک ماه نزدیک به 10 
درصد رشــد قیمت را ثبت کرده  اند.   هم چنین، قیمت شیر   کم چرب  و 
پرچرب، کره، برنج ایرانی و پاکستانی، لوبیا چیتی و رب گوجه فرنگی 
در خردادماه ســال 1401، نسبت به   اردیبهشت  ماه بیش از 10 درصد 
افزایش یافته است.  انجمن حمایت از حقوق   مصرف کنند گان می گوید 
در خردادماه سال 1401، در گروه هیچ یک از اقالم بررسی شده نسبت 

به ماه گذشته کاهش قیمت ثبت نشده است.  

بیش از 100 درصد رشد قیمت در گروه پروتئین ها  
مرکــز حمایت از حقوق   مصرف کنند گان می گوید  قیمت مرغ تازه 
مرغ تازه، تخم مرغ، شیر خام، پنیر، کره، شکر، انواع روغن خوراکی، برنج 
ایرانی، ماکارونی، سیب زمینی، پیاز، انواع روغن و رب گوجه فرنگی در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش قیمت بیشتر از 100 درصدی 
داشته  اند. بر اساس گزارش این مرکز،  قیمت گروه محصوالت پروتئینی 

تورم در اقتصاد ایران از سال 1349 و 1364
در سال های دهه 50 نرخ تورم به بیش از 10 درصد صعود کرد. سال 1356 را سالی بحرانی از نظر 

گرانی ارزیابی کرده اند. در این سال نرخ تورم به 25. 1 درصد رسید. در سال های پس از انقالب، 
نرخ تورم در سال های نخست دهه 60 بیش از 15 درصد گزارش شده است. در سال 62، درصد 

تورم به کمتر از 15 درصد رسید و در سال 64، تورم 6. 9 درصدی ثبت شده است. 

تورم در اقتصاد ایران از سال 1365 تا 1380
از نیمه دهه 60 تا سال 1380، در بیشتر سال ها تورم بیش از 20 درصد در اقتصاد ایران ثبت شده 

است. در سال 74، تورم به بیش  از 49 درصد رسید. در سال 1380، تورم 11. 4 درصدی گزارش 
شده است. 
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اینکه همه تراکنش های مالی از بانک مرکزی رد شود، و یا پرداخت 
یک وام کوچک به مجوز بانک مرکزی       و سامانه های وصل به آن، 
وابسته بماند قابل درک نیست.

شامل گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت گوسفند و گوساله و گوسفند و 
گوساله زنده در اول تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بین 

۳9 تا 11۵ درصد افزایش یافته است.
 در یک ســال گذشته قیمت هر کیلو گوشت گوساله با 61 درصد 
افزایش به حدود 187 هزار تومان، هر کیلو گوشــت گوسفندی با 4۲ 
درصد افزایش به بیش از 180 هزار تومان و هر کیلو گوشت مرغ تازه 
با 101 درصد افزایش به ۵۲ هزار و 400 تومان رسیده است. همچنین 
در این مدت قیمت هر کیلو گوســاله و گوسفند زنده ۵7 و ۳9 درصد 
افزایش یافته است. اما بیشــترین افزایش قیمت در گروه محصوالت 
پروتئینی مربوط به تخم مرغ اســت که قیمت هر کیلو از آن با  11۵ 

درصد افزایش به حدود ۳8 هزار تومان رسیده است.

رشد بیش از 150 درصدی قیمت انواع لبنیات  
گروه لبنیات شامل انواع شیر، پنیر و کره هم در یک سال گذشته 
بین 78 تا 1۵۲ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش مربوط به شیر 
خام در دامداری به قیمت 1۲ هزار و 700 تومان به ازای هر لیتر بوده 
است. بر این اساس قیمت هر کیلو شیر پاستوریزه بطری   کم چرب  و شیر 
اســتریل پاکتی هم به ترتیب با 99 و 78 درصد افزایش نسبت به تیر 
سال قبل به نزدیک به لیتری 19 هزار و ۵00 و ۲0 هزار و 100 تومان 
رسیده است. قیمت پنیر 400 گرمی و کره 100 گرمی پاستوریزه هم 
با افزایش 1۳۳ و 10۵ درصدی طی یک ســال گذشته به حدود ۲1 و 

1۳ هزار تومان رسیده است.

گرانی چای و شکر  
گزارش های رسمی می گوید  قیمت شکر در یک سال بیش از ۲ برابر 
افزایش یافته است.  افزایش قیمت گروه قند، شکر و چای در  یک سال 
گذشته ۲6 تا 10۲ درصد بوده است. در این مدت قیمت هر کیلو قند 
8۲ درصد، شــکر فله 7۲ درصد، شکر بسته بندی 10۲ درصد و انواع 
چای بین ۲6 تا ۳۳ درصد افزایش یافته است. در اول تیر امسال قیمت 
هر کیلو قند به حدود ۳1 هزار تومان، شــکر ۲6 هزار تومان و چای به 

14۲ تا 147 هزار تومان رسیده است.

رکوردزنی های روغن   
در بین همه اقالم خوراکی، روغن رکوردهای تازه ای از خود بر جای 
گذاشته است. در این میان از بین انواع روغن، قیمت روغن نیمه جامد 
4.۵ کیلویی با ۲41 درصد افزایش در یک سال گذشته به حدود ۳4۵ 
هزار تومان رسیده است. اما قیمت روغن مایع آفتاب گردان معمولی و 
ســرخ کردنی ۳67 و ۳6۳ درصد افزایش یافته و به بیش از 6۳ هزار 
تومان رسیده است. افزایش قابل توجه قیمت روغن خوراکی در گزارش 
مرکز آمار از تورم خردادماه هم ثبت شــده است.  در گزارش مرکز آمار 
گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها بیشترین تورم را نسبت به سایر گروه ها 
داشــته اند. روغن و چربی با ثبت تورم ۲00 درصدی در طول یک ماه 

رکورددار گرانی در این ماه به حساب می آیند.

رشد بیش از 200 درصدی قیمت برنج ایرانی  
بررســی قیمت گروه کاالیی غالت و حبوبات شــامل انواع برنج، 
ماکارونی و حبوبات در یک سال گذشته  از افزایش ۲8 تا ۲01 درصدی 
قیمت این کاالها می گوید. برنج ایرانی یعنی هاشمی و طارم با 190 و 
۲01 درصد افزایش طی این مدت به میانگین 110 هزار تومان رسیده، 

اما این افزایش قیمت در برنج خارجی شامل هندی و پاکستانی کمتر 
یعنی حدود ۵8 و ۵9 درصد بوده و قیمت این دو محصول در تیر ماه 
امســال به حدود ۳7 و 40 هزار تومان رسیده است. قیمت ماکارونی 
۵00 گرمی هم با 168 درصد افزایش در این مدت به حدود 16 هزار و 
800 تومان رسیده است. از بین انواع حبوبات هم در یک سال گذشته 
قیمت عدس، لوبیا چیتی، نخود و لپه، بــه ترتیب 84، 68، 64 و ۲8 
درصد افزایش یافته است. به طوری که در ابتدای ماه جاری قیمت انواع 

حبوبات یادشده در محدوده ۵0 تا 6۲ هزار تومان بوده است.

خرما 88 درصد گران شده است  
قیمت میوه، صیفی جات و مواد غذایی است در  یک سال گذشته بین 
۳1 تا 144 درصد افزایش یافته است.  بیشترین افزایش قیمت در این 
گروه، در مدت یاد شده مربوط به سیب زمینی است که با افزایش 144 
درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به 16 هزار و ۵00 تومان رسیده 
و بعــد از آن رب گوجه فرنگی با 1۳۲ درصد و پیاز زرد با 101 درصد 
افزایش نســبت به سال قبل در رتبه دوم و سوم قرار می گیرند. قیمت 

تورم در اقتصاد ایران از سال 1382 تا 1396
 در دو دهه گذشته، تورم به طور عمده بیش از 15 درصد گزارش شده است. در سال های نخست 

دهه 90، پس از هدفمندسازی یارانه ها، نرخ تورم به بیش از 30 درصد رسید. در سال های 95 و 
96، نرخ تورم به کمتر از 10 درصد رسیده است. 

تورم در پنج سال گذشته
نرخ تورم در سال 97 و با خروج ترامپ از برجام در فروردین همین سال به بیش از 30 درصد 

رسید. در پنج سال گذشته، درصد تورم براساس گزارش های مرکز آمار و بانک مرکزی بیش از 40 
درصد گزارش شده است. در خردادماه سال جاری، تورم در فصل نخست 1401، 39. 4 درصد گزارش 

شده است. 
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نگـاه

 برنج ایرانی یعنی 
هاشمی و طارم با 

190 و 201 درصد 
افزایش طی این 
مدت به میانگین 
110 هزار تومان 
رسیده، اما این 

افزایش قیمت در 
برنج خارجی شامل 
هندی و پاکستانی 
کمتر یعنی حدود 
۵8 و ۵9 درصد 

بوده و قیمت این دو 
محصول در تیرماه 
امسال به حدود 37 
و 40 هزار تومان 

رسیده است

این دو محصول در ابتدای تیر به حدود 9900 و ۳7 هزار و 700 تومان 
رسیده است. از بین سایر میوه ها، صیفی جات  و مواد غذایی در یک سال 
گذشته قیمت خرمای مضافتی  88 درصد، سیب قرمز و زرد 80 و 76 

درصد و گوجه فرنگی 78 درصد افزایش یافته است. 

پایان سخت فصل اول    
گزارش مرکز آمار از تورم خردادماه نشان می دهد نخستین فصل 
از قرن حاضر تا چه اندازه برای خانوارهای شــهری و روستایی ایرانی 
گران تمام شده است. مرکز آمار تورم ساالنه در خردادماه سال جاری 
را  ۳9,4 درصد گزارش کرده اســت. در خردادماه ســال 1401، عدد 
شــاخص کل برای خانوارهای کشور به 48۲,1 رسیده که نسبت به 
  اردیبهشــت  ماه رشد 1۲,۲ درصدی را نشان می دهد.  هم چنین نرخ 
تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به 
۳9,4 درصد گزارش شده است. مرکز آمار می گوید در خردادماه سال 
1401، بیشترین نرخ تورم ماهانه برای خانوارها در استان سیستان و 
بلوچستان ثبت شده که رقم آن به 18 درصد می رسد. کمترین تورم 
ماهانه هم مربوط به استان تهران است که رقم آن 8,9 درصد گزارش 

شده است. 
درصد تغییر شــاخص کل نســبت به ماه مشابه سال قبل یا تورم 
نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور ٥٢,٥ درصد است.  بیشترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه در اســتان لرستان ثبت شده که رقم آن به 61,1 
درصد رسیده و کمترین این  تورم مربوط به استان خوزستان است که 
رقم آن 4۵,7 درصد گزارش شده است.  هم چنین بیشترین نرخ تورم 
دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد و 46,9 درصد است. 
کمترین این تورم هم در استان سیســتان و بلوچستان با رقم ۳4,۲ 

درصد ثبت شده است. 
در آخرین ماه بهار رقم شــاخص کل قیمت   مصرف کنند ه برای 
خانوارهای شهری به 47۳,۲ رسیده که نسبت به   اردیبهشت  ماه رشد 
11,۵ درصدی را نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای شهری مربوط به استان خراسان شمالی با ١٧.٤درصد و 
کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ٨.١ درصد گزارش 
شــده است.   هم چنین درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه 
ســال قبل  یعنی تورم نقطه به نقطه  برای خانوارهای شهری کشور 
٥١,٤ درصد بوده است.  بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای 

شــهری مربوط به استان لرســتان بوده که رقم تورم در آن به  60,6 
درصد رسیده  و کمترین آن مربوط به استان خوزستان با ٤٤.٨ درصد 
بوده اســت. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٤٠١ برای 
خانوارهای شــهری به عدد ٣٨,٩ درصد رســید. بیشترین نرخ تورم 
دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با رقم  ٤٥.٢ درصد 
و  کمترین آن  مربوط به استان سیســتان و بلوچستان  با رقم ٣٣.٨ 

درصد بوده است. 
تورم در خردادماه سال 1401 برای خانوارهای روستایی سخت تر از 
خانوارهای شهری گزارش شده است. گزارش مرکز آمار می گوید رقم 
شاخص کل قیمت   مصرف کنند ه برای خانوارهای روستایی به ۵۳1,9 
رسید که نسبت به   اردیبهشت  ماه همین سال، رشد 1۵,8 درصدی 
را نشان می دهد. بیشترین تورم ماهانه برای خانوارهای روستایی در 
آخرین ماه بهار سال جاری در سیستان و بلوچستان ثبت شده است. 
این رقم در این استان ۲4,۲ درصد گزارش شده و کمترین نرخ تورم 
ماهانه هم در استان مازندران ثبت شده که رقم آن 10,7 درصد بوده 
است. تورم نقطه به نطقه برای خانوارهای روستایی در خردادماه سال 
جاری ۵8,۲ درصد گزارش شده است. مردم در آذربایجان غربی تورم 
نقطه به نقطه 66,4 درصدی را لمس کردند. کمترین میزان این تورم 
هم در خردادماه در استان خوزستان برای خانوارهای روستایی ثبت 
شده است. رقم این تورم ۵0,۲ درصد بوده است.  هم چنین نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٤٠١ برای خانوارهای روستایی به 
عدد ٤١,٨ درصد رســید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
استان کهگیلویه و بویراحمد با رقم ٥٠.٥ درصد و کمترین آن مربوط 

به استان همدان با رقم ٣٣.٠ درصد بوده است. 

گرانی خوراکی ها  
در خردادماه ســال 1401 قیمت ماکارونی ۵6,1 درصد رشد کرده 
است. قیمت مرغ ماشینی ۳۲,۵ درصد افزایش یافته است.  هم چنین 
تورم گوشــت گاو یا گوســاله 16 درصد، گوشت گوسفند 7,4 درصد 
نسبت به    اردیبهشت  ماه افزایش یافته است. روغن نباتی جامد با ۲47,۲ 
درصد رشد قیمت، در صدر جدول گرانی ها در خردادماه ایستاده است. 
 هم چنین روغن مایع ۲۳۳,8 درصد تورم را ثبت کرده اســت و  قیمت 
پنیر ایرانی پاســتوریزه هم ۵۵,7 درصد افزایش یافته است. در بخش 
میوه ها، خربزه ۳1,1 درصد و هلو ۲۲,7 درصد گران تر شده است. عالوه 
بر میوه ها، در خرداماه سبزی جاتی مثل بادمجان و سیب زمینی هم با 
رشــد 1۳,۵ و 1۳,8 درصدی قیمت به فروش رسیده است. در بخش 
خوراکی های کارخانه ای، قیمت قند 18,9 درصد و قیمت سس مایونز 

۲7,7 درصد بیشتر شده است. 

مشکل همیشگی   
برای نخستین بار در ایران در سال 1۳1۵، شاخص تورم استخراج 
شد. از آن سال تا امروز، میزان افزایش شاخص بهای کاالها و خدمات 
مصرفــی به طور ماهانه، فصلی و ســاالنه در صدر اخبار رســانه های 
اقتصادی کشــور جای می گیرد. اعداد در نزدیک به یک قرن  گذشته، 
راوی افزایش قیمــت انواع کاال و خدمات بوده اند اما خانوارهای ایرانی  
تورم های گزارش شــده توسط آن ها را لمس کرده  اند. نکته قابل توجه 
اینکه، افزایش متوسط تورم در سال،  گرانی غذا و کمبود آن در بازار از 
چالش های همیشــگی در سال های گذشته از استخراج تورم در ایران 

است. آیا گریزی از این تورم در اقتصاد ایران نیست؟ 

نکته هایی که باید بدانید

در شرایطی که   همه گیری  کرونا، عرصه را بر فعاالن اقتصادی و اقتصادهای   توسعه یافته  و 	]
نوظهور تنگ کرده بود، سازمان های   بین المللی  از جمله صندوق   بین المللی  پول در گزارشی 

متوسط تورم در اقتصادهای نوظهور را 5.8 درصد پیش بینی کردند. این درحالی است که 
متوسط تورم در اقتصاد ایران از سال 58 تا 97، 20 درصد بوده است.

آمارهای بانک مرکزی از ادامه رشد نقدینگی در سال 1401 خبر داده است و این یعنی، تورم 	]
در اقتصاد ایران در سال 1401 به روند صعودی خود ادامه می دهد.

خلق پول روش های متعددی در اقتصادها دارد. اما برای بانک های مرکزی در سراسر جهان، 	]
یکی از ساده ترین و در عین حال پراثرترین این روش ها، درخواست دولت ها برای چاپ پول 
است. در اقتصادهایی که دولت ها تکالیف بی تناسب با ظرفیت ها را برای نهادهای مختلف از 

جمله بانک ها طرح می کنند، یا در اقتصادهایی که دولت ها در رنج کسری بودجه دائمی به سر 
می برند، خلق پول از محل چاپ آن در بانک های مرکزی ُمسکنی برای آن هاست.
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یع هزینه های دولت، به ویژه در سال 53، به شتاب روند تورم در اقتصاد  رشد بسیار سر
ایران دامن زد. سطح عمومی قیمت ها که از اواخر سال 54، رو به افزایش گذاشته بود، در 
سال 56 به ویژه در نیمه نخست این سال، همچنان روندی صعودی داشت.

 سرمایه گذاری های 
وسیع در بخش 

مسکن به ویژه در 
سال ۵4، باال رفتن 
تقاضا برای زمین 
و ازدیاد سرسام 

آور قیمت زمین را 
باعث شد

هرچند نفت در 1۲80 خورشــیدی کشــف شــد اما آثار آن در 
اقتصاد و بودجه های دولتی، خود را بیشتر در عصر پهلوی نشان داد.  
درآمدهای ارزی وافری که در دهه ۵0 به دســت می آمد، به اندازه ای 
زیاد بود که کشور قدرت جذب و هضم آن را نداشت. روند تورمی که 
در ســال ۵6 به اوج رسید از آثار مشخص تضاد حجم مالی و قدرت 
جذب در سیســتم بود. در این دوره بار شدید نقدینگی نظام بانکی، 
اعتبارت بی حد ومرزی را به بخش خصوصی ســرازیر کرد. از سوی 
دیگر، با توجه به رشد درآمدهای پولی عرضه کاال نتوانست با تقاضای 
به وجود آمده برابری کند. رشد بســیار سریع هزینه های دولت، به 
ویژه در سال ۵۳، به شتاب روند تورم در اقتصاد ایران دامن زد. سطح 
عمومی قیمت ها که از اواخر سال ۵4، رو به افزایش گذاشته بود، در 
سال ۵6 به ویژه در نیمه نخست این سال، همچنان روندی صعودی 
داشت. افزایش متوسط شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی به رقم 
بی سابقه ۲۵,1 درصد رسید و شاخص بهای عمده فروشی کاال به طور 

متسوط از 14,6 درصد باال رفت. 
در دوره برنامه پنجم، با شتاب روزافزون جریان مهاجرت از روستا 
به شــهر، تقاضا برای مسکن شهری باال رفت و این به افزایش قیمت 
مسکن و اجاره بها انجامید.  سرمایه گذاری های وسیع در بخش مسکن 
به ویژه در ســال ۵4، باال رفتن تقاضا برای زمین و ازدیاد سرسام آور 
قیمت زمین را باعث شــد.  بانک مرکزی در گزارش خود در سال ۵6 
نوشــت: »در دوره برنامه پنجم عمرانی،  عدم تعادل های شدیدی در 
سطوح مختلف اقتصاد کشور به وجود آمد و فشارهای روزافزون تورمی 
باعث شد تا سطح عمومی قیمت ها به گونه ای سریع و مداوم باال رود«. 
در دهه ۵0 گرانی از مسائل روز اقتصاد ایران و از مشکالت عمده 
مردم به شمار می رفت. این پدیده در سال ۵6 بسیار خودنمایی کرد 
و کار را به مبارزه نمایشــی رژیم شاه با گرانی رساند. مطبوعات تیتر 
زدند »به دنبال گرانی آموزگار به تحریم کنندگان میوه پیوســت« و 
یا معاون دبیر کل حزب رســتاخیر اعالم کــرد »حزب خود را برای 
مبارزه با هرگونه استثمارگری آماده می کند«. اما پیش از این هم، در 
مطبوعات از گرانی ها و کمبود اقالم خوراکی، اخباری منتشر شده بود. 
در مردادماه سال 1۳40، تهران مصور از انتشار گزارش بانک ملی ایران 
درباره شاخص هزینه زندگی در کشور خبر داد. تهران مصور نوشت:  
»در این هفته، بانک ملی ایران شــاخص هزینه زندگی را در کشور 
ما نسبت به ۲۵ سال پیش منتشر ساخت. مسئله گرانی بزرگ ترین 
مشکل زندگی مردم است و باال رفتن بی حساب و دلبخواه قیمت ها 
طبقات متوسط و پایین را واقعاً در فشاری طاقت فرسا گذاشته است. 
طی یک ســال گذشته بر قیمت پنیر هر کیلو 1۵ ریال )1۳۳9، 9۵ 
ریالـ  1۳40، 110 ریال(، بر قیمت ماست هر کاسه یک ریال )1۳۳9 
پنج ریالـ  1۳40 شش ریال( بر قیمت برنج نسبتاً خوب هر کیلو ۳ 
ریال )1۳۳9، ۲7 ریالـ  1۳40 ســی ریال( بر قیمت آرد هر کیلو 4 

ریال )1۳۳9 ده ریالـ  1۳40 چهارده ریال( افزوده شده است.« 
دو ســال بعد، یعنــی در فروردین ماه ســال 1۳4۲ مطبوعات از 
کمبود گوشت در تهران خبر دادند. کمبودی که تا سال ها در کشور 
ادامه یافت. در   اردیبهشــت  ماه سال 1۳4۳، نشریان از نوسان قیمت 
گوشت از 70 تا 100 ریال خبر دادند. مسئوالن در پاسخ پرسش های 
خبرنــگاران از نقش دالل ها در توزیع گوشــت در تهران می گفتند. 
دالل هایی که گوســفندان را در کاروان سراها به قیمت گزاف معامله 
می کردند. تشکیالت این دالل ها تا سال1۳46  هم چنان برقرار بود. در 
فروردین این سال، دوباره رسانه ها از گرانی و نایابی گوشت خبر دادند. 
در تابســتان سال 1۳47، حزب ایران نوین اعالم کرد کمبود گوشت 
ســاختگی است و عده ای می خواهند دولت را زیر منگنه و فشار قرار 
دهند تا دولت گوشت را گران کند. در فروردین ماه 1۳48، خبر گرانی 
گوشــت مرغ منتشر شده اســت و در آبان ماه سال ۵0، گرانی تخم 
مرغ در انجمن ها و مجلس شورای ملی بررسی شده است.  هم چنین 
مجلس  درباره افزایش غیر عادی قیمت تخم مرغ، پنیر، کره و روغن 
نباتی از دولت سوال پرسیده است. در مردادماه سال ۵0، گرانی برنج 

مسئله ساز شد و در سال ۵1، قیمت میوه افزایش یافت. 
از سال های نخســت دهه ۵0 خورشیدی، در سخنرانی های شاه 
هم می توان آثار واکنش به گرانی ها را دید. در ســال ۵۲ رسانه ها از 
فرمان های محمدرضا پهلوی، درباره صرفه جویی در مصرف قند و شکر 

دوره پهلوی [   [

عصر بی تعادلی
تولید تورم تا واردات تورم

نکته هایی که باید بدانید

از سال های نخست دهه 50 خورشیدی، در سخنرانی های شاه هم می توان آثار واکنش به 	]
گرانی ها را دید. در سال 52 رسانه ها از فرمان های محمدرضا پهلوی، درباره صرفه جویی در 

مصرف قند و شکر خبر دادند.
در دهه 50 که پنجمین برنامه عمرانی دولت به اجرا درآمد، نیاز جامعه ایران به محصوالت 	]

کشاورزی، بیشتر از محل واردات تامین می شد. سیاست های ناهماهنگ دولت در آن دوره 
اعتماد و عالقه کشاورزی به  سرمایه گذاری در این بخش را از بین برد. شبکه های اصلی و فرعی 

آبیاری تکمیل نشدند.
در دوره برنامه پنجم، با شتاب روز افزون جریان مهاجرت از روستا به شهر، تقاضا برای 	]

مسکن شهری باال رفت و این به افزایش قیمت مسکن و اجاره بها انجامید.  سرمایه گذاری های 
وسیع در بخش مسکن به ویژه در سال 54، باال رفتن تقاضا برای زمین و ازدیاد سرسام آور 

قیمت زمین را باعث شد.  
از سال52 به بعد، تعیین نرخ برای انواع اقالم خوراکی از جمله گوشت که کمبود آن از 	]

دهه 40 مشکل ساز شده بود، به طور جدی توسط سازمان های دولتی و هیئت های اتاق های 
اصناف دنبال شد.   هم چنین در همین سال شاه در مراسم گشایش اجالسیه جدید مجلسین به 
سنگینی بار تورم بر دوش کارمندان اشاره کرد و به 4 راه عادی در مبارزه با گران فروشی اشاره 

کرد.
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نگـاه

خبر دادند. در این سال ها، که افزایش قیمت نفت، دست های دولت 
را برای ولخرجی باز گذاشته بود، رسانه ها از نظارت دولت بر مصرف 
کاالها خبر داده  اند. از ســال۵۲ به بعد، تعیین نــرخ برای انواع اقالم 
خوراکی از جمله گوشــت که کمبود آن از دهه 40 مشکل ساز شده 
بود، به طور جدی توســط سازمان های دولتی و هیئت های اتاق های 
اصناف دنبال شــد.   هم چنین در همین سال شاه در مراسم گشایش 
اجالسیه جدید مجلسین به سنگینی بار تورم بر دوش کارمندان اشاره 
کرد و به 4 راه عادی در مبارزه با گران فروشــی اشــاره کرد. او گفت 
برای مبارزه با گران فروشی در وهله نخست باید  کمیته های خاص در 
سراسر کشور تشکیل می شود. دوم، سطح کشت محصوالت کشاورزی 
افزایش می یابد. ســوم، در مصرف کاالها صرفه جویی خواهد شــد و 
چهارم، تولید محصوالت صنعتی باال خواهد رفت. شــاه گفت اگر از 
راه های عادی مبارزه با گران فروشی موفق نشود مبارزه با گران فروشی 
به طریق شدید توسط نیروهای انتظامی انجام می گیرد. رساندن تورم 
۲۲ درصدی به صفر، تقدیر از دولت به دلیل اقدامات گســترده برای 
کاهش تورم و تحسین به دلیل رشد اقتصادی از دیگر نکاتی بود که 
در سخنرانی های شاه در دهه ۵0 برجسته شده است. تا سال پایانی 
حکومت پهلوی در ایران، اظهارنظرهای مسئوالن درباره مشکل گرانی 
و کمبود کاالهای مورد نیاز مردم ادامه یافته است. در سال 1۳۵6، در 
مجلس شورای اسالمی دو کمیسیون برای حل مشکل تورم در ایران 
شــکل گرفت. نشریه آینده نوشت »گرانی و ارزاق، نارضایتی از وضع 
امور شهری، بی تربیتی در بهداشت و درمان، گرانی و کمبود مسکن از 

مشکالت مردم است.« 
در شــهریورماه همین سال از تصمیم شــدید دولت برای مبارزه 
با گران فروشــی خبر دادند. »افزایــش نامعلوم و بی رویه قیمت ها به 
هیچ وجه پذیرفته نخواهد شد«، »فروشندگان متخلف مواد غذایی، 
پوشاک و مصالح با سرعت و شدت تنبیه می شوند« و »پرونده جمعی 
از گران فروشان ظرف ۲4 ساعت آینده در دادگاه ویژه مورد رسیدگی 
قرار می گیرد« از تیترهای مطبوعات در شهریورماه سال 1۳۵6 درباره 
گرانی کاالهای مختلف در بازار ایران بود. در اســفندماه همین سال 
رسانه ها از تحریم کاالهای گران در سراسر کشور خبر دادند.  در تیرماه 
سال 1۳۵7، گروه بررسی مسائل ایران که شاه آن را برای مشاوره دادن 
به خود در دهه ۵0 تاسیس کرده بود، درباره آثار تورم در ایران گزارشی 
انتقادی تهیه و منتشر کرد. در این گزارش، به افزایش قیمت آب، برق، 
تلفن و تلگراف و حق بیمه های اجتماعی اشــاره شده بود که بخش 
خصوصی را دچار مشکل می کرد.  هم چنین تورم به عنوان عاملی با 
لطمه های انکارناپذیر در اقتصاد ایران معرفی شده بود که تزلزل نظام 

اقتصادی کشور را سبب می شد. 

تورم وارداتی   
از دیگر چالش های تورمی در دهه ۵0، واردات آن با خرید گسترده 
کاالهای خارجی بود. واردات کشــور در طــول اجرای برنامه پنجم 
عمرانــی به میزان قابل توجهی افزایش یافت. ارزش واردات ایران که 
در سال 1۳۵۲، ۳,7 میلیارد دالر بود، در 1۳۵6 به 14,1 میلیارد دالر 
رسید که به معنای ۳77 درصد افزایش ارزش واردات کاالی خارجی 
است. در یک دوره پنج ساله در دهه ۵0، ایران ۵0 میلیارد دالر کاالی 
خارجی وارد کرد. محمد یگانه وزیر اقتصاد در ســال ۵6 اعالم کرد 

واردات کشور در10 سال گذشته 10 برابر شده است. 
در جامعه، تقاضا به دلیل افزایش ســریع قیمت نفت و باال رفتن 

هزینه های بودجه عمومی افزایش یافت. در آن سال ها تولید داخلی 
توان پاسخ به نیازهای جامعه را نداشت و دارایی مردم در مسیر برای 
تبدیل به سرمایه های مولد حرکت نمی کرد. به همین دلیل، دست 
واردکنندگان برای پاسخ به جامعه تشنه کاال باز بود. بانک مرکزی در 
ســال ۵6 درباره عوارض این تورم نوشت »عرضه از محل واردات کاال 
نیز به علت محدودیت ظرفیت بنادر، راه ها، خطوط ارتباطی، به فوریت 
و به مقدار الزم افزایش نیافت و به این ترتیب عدم تعادل شدیدی بین 
عرضه و تقاضای کل پدید آمد و فشارهای تورمی موجود در اقتصاد 
کشور تشدید شد.«  هم چنین شرایط تورم در اقتصادهای صنعتی در 
دهه 1970 در ان دوره باعث شــد کاالهای صادراتی این کشورها با 
افزایش قیمت به ایران وارد شود. از سال 197۳، ایران کاالهای وارداتی 
را ۵00 درصــد گران تر از غرب می خرید. در ســال ۵۵، مطبوعات از 
انتقــال 600 درصد تورم خارجی به ایران خبر دادند. این تورم حتی 
از دید شــاه هم پنهان نبود و او در مصاحبه ای با مطبوعات انگلیسی 
در لندن از انتقال تورم از کشورهای   توسعه یافته  به کشورهای درحال 

توسعه با صادرات کاال گفت. 

کدام کشاورزی؟ کدام حمل و نقل؟  
از دیگر چالش های عمده و اثربخش بر تورم اقالم خوراکی در دوره 
پهلوی، به ویژه در دهه ۵0 خورشیدی، کاستی ها در بخش کشاورزی، 

حمل ونقل، آب و برق و تسهیالت مخابراتی بود. 
در دهــه ۵0 که پنجمین برنامه عمرانی دولت به اجرا درآمد، نیاز 
جامعه ایران به محصوالت کشــاورزی، بیشتر از محل واردات تامین 
می شــد. سیاســت های ناهماهنگ دولت در آن دوره اعتماد و عالقه 
کشاورزی به  سرمایه گذاری در این بخش را از بین برد. شبکه  های اصلی 
و فرعی آبیاری تکمیل نشدند. دولت برنامه ریز        ی کرده بود که اراضی 

آبی زیر کشت به ۵۳6 هزار هکتار برسد اما این هدف محقق نشد. 
 همچنین سازمان برنامه و بودجه، در  ارزیابی برنامه پنجم عمرانی در 
بخش حمل ونقل نوشت »در زمینه ارتباطات در سال های اول تعادل 
الزم بین ظرفیت اسمی و میزان تخلیه و بارگیری وجود داشت، ولی به 
خاطر افزایش سریع واردات و عدم توانایی در افزایش به موقع ظرفیت، 
این تعــادل از بین رفت.« غیر از بخش حمل ونقل، دیگر بخش های 
زیربنایی مثل آب و برق هم برای پاسخ به نیازهای جامعه کفایت الزم 
را نداشتند. عملکرد بخش های دیگر مثل آموزش و پرورش و بهداشت 
هم در سطح افزایش تقاضا درجامعه نبود. در دهه ۵0، آخرین دهه از 
عمر حکومت پهلوی در ایران که با انقالب به پایان رسید، منابع مالی 
بســیاری بدون تقویت بخش هایی که می توانست بر کاهش تورم اثر 
بگذارد، از بین رفت. بانک مرکزی در ســال ۵6 در گزارش اقتصادی و 
ترازنامه اش نوشت »هزینه های بودجه دولت برای سال ۵۳، سه برابر 
رقم مشابه سال ماقبل آن، باال برده شد. از کل هزینه های دولت در این 
سال، فقط ۲8 درصد به مصرف سرمایه گذاری ثابت رسید، درحالی  که         
بیش از ۵8 درصد آن به هزینه های جاری اختصاص یافت و 14 درصد 
بقیه نیز صرف سایر پرداخت ها که قسمت عمده آن ها ماهیتی مشابه 

هزینه های جاری داشتند، شد.« 
در همین سال ها، تاجرپیشگی و سوداگری و بورس بازی به دلیل 
تورمی که  ســرمایه گذاری در بخش هایی را زودبــازده می کرد، رواج 
یافت. حجم معامالت بورس تهران در سال ۵6، به 44,4 میلیارد ریال 
افزایش یافت. رشد حجم کل معامالت بورس تهران به طور ساالنه در 

سال های دهه ۵0 را، 106 درصد گزارش کرده  اند. 

از دیگر چالش های 
تورمی در دهه ۵0، 
واردات آن با خرید 
گسترده کاالهای 

خارجی بود. 
واردات کشور در 

طول اجرای برنامه 
پنجم عمرانی به 

میزان قابل توجهی 
افزایش یافت. 

ارزش واردات ایران 
که در سال 13۵2، 
3.7 میلیارد دالر 
بود، در 13۵6 به 

14.1 میلیارد دالر 
رسید که به معنای 
377 درصد افزایش 
ارزش واردات کاالی 

خارجی است 

106
 درصد

رشد حجم 
معامالت بورس 

تهران در دهه ۵0 
شمسی
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رقابت با بازرگانان خارجی که بازار داخلی را به قبضه خود درآورده بودند، زندگی کشاورز ایرانی 
ین عایدی را نصیب دهقانان  را در آن سال ها رو به قهقرا می برد. پنبه که در همین دوران بیشتر
می کرد، بیش از هرکس به سود زمین داران، بازرگانان و روس ها تمام می شد.

در سال های سلطنت شاهان قاجار در ایران، مالیات از اصلی ترین 
منابع تامین درآمدهای حکومت بود و دهقانان و کشاورزان ایرانی، در 
روستاهای کشور بار عمده پرداخت مالیات به جیب نظام سلطنت را به 
دوش می کشیدند. این درحالی بود که تا اواخر عهد ناصری  هرکسی 
صاحــب زمین نبود. همه زمین ها و آب ها در آن زمان به دولت تعلق 
داشت و بابت در اختیار قرار دادن آن به کشاورزان، سالیانه یک سوم از 

محصول آن ها گرفته می شد. 
جمعیت کل کشور در آغاز قرن 1۳ قمری یا 19 میالدی، پنج تا 
شش میلیون نفر بود. از این تعداد سهم ایالت به دوپنجم، روستاییان 
دو پنجم و شهرنشینان به یک پنجم می رسید. در کتاب عهد ناصری 
جمعیت ایران حدود 8 میلیون نفر گزارش شــده است. اما بنجامین 
می گوید »عقیده شخصی من این است که نباید از 9 میلیون خیلی 
کمتر باشــد«. در ایران در دوره قاجار طبقه متوسط وجود نداشت. 
مردم یا فقیر و یا غنی بودند. ثروت اغنیا بیشتر در زمین های حاصل 
خیز بود و دهقان ها در این زمین ها کشاورزی می کردند. طبقه دهقانان 
در این سال ها به چند دسته تقسیم می شد. نخست دهقانان مرفهی 
که بیش از نیاز معیشــتی در تصرف داشتند. دوم، قشری بودند که 
درآمدشان در حد معیشت یا پایین تر بود و آن ها را سهم بَر می نامیدند. 
سوم، خوش نشینانی که کار ثابت دائمی یا فصلی و مزدکاری داشتند 
و چهارم، دهقانی که حق بنه و زمین به اندازه تامین معیشت داشتند 

اما از نظر معیشت، وضع آن ها مناسب نبود.
دهقان ایرانی همیشه گرسنه و نیمه برهنه بود و زندگی مشقت باری 
داشــت. در آن سال ها در زندگی بسیاری از روستاییان آثار فقر دیده 
می شــد. پس از مدتی ادغام اقتصاد ایران با بازارهای جهانی آمیزه ای 
از نتایج مثبت و منفی را برای کل اقتصاد به ویژه طبقه های گوناگون 
به همراه داشــت. روی آوردن دهقانان به محصوالت پولی، آن هم در 
اقتصادی که تولید مواد غذایی مازاد در آن مطرح نبود، در دوره های 
خشکسالی، مشکالت بیشتری برای مردم ایجاد کرد. رقابت با بازرگانان 
خارجی که بازار داخلی را به قبضه خود درآورده بودند، زندگی کشاورز 
ایرانی را در آن ســال ها رو به قهقرا می برد. پنبه که در همین دوران 
بیشترین عایدی را نصیب دهقانان می کرد، بیش از هرکس به سود 

زمین داران، بازرگانان و روس ها تمام می شد. 

وضع مردم تهران در پایان عهد ناصری   
در سال های پایانی و به ویژه در سال آخر حکومت ناصرالدین شاه، 
گرانی خواروبار و ارزاق عمومی داد مردم را درآورد و هیچ کس هم به 
فکر نبود. قیمت تخم مرغ به دانه ای صد دینار و مرغ به مبلغ ۳ هزار 
و 10 شاهی رسید و  گوشت هم نایاب شده بود. عین السلطنه درباره 
این موضوع می نویسد: »گوشت خیلی کم است و هر دقیقه یک قیمت 
دارد. حضرت واال نایب الســلطنه حاکم تهران آنچه گوسفند پروار در 
اطراف تهران چوبدار  ها  داشــته اند، همان طور زنده، قپان زده یک من 

تبریز شش هزار خریده  اند. آنچه بره و بز و میش بوده، یک من چهار 
هزار و ده شــاهی گوسفند تازه هم نیامده. این  ها  را هم نمی فروشند. 
فقط محض اینکه عمل گوشت ضایع تر شود و بلکه مالیات قصاب خانه 
مجدداً برقرار شــود و سالی صد هزار تومان به حضرت واال ضرر وارد 

نیاید. نزدیک است اهل شهر در کوچه و بازار لعنت کنند.«

مردم ایران چه می خوردند؟   
در زمان قاجار جز طبقه حاکم و فرمانروا و مالکان، اکثریت مردم 
از خوراک و پوشاک کافی برخوردار نبودند. مورخان ایرانی و سیاحان 
خارجی درباره احوال توده مردم در آن سال ها کمتر سخن گفته  اند. 
دلیل هم این بود که سفرنامه نویسان خارجی اغلب با طبقه های درباری 
قاجار معاشــرت می کردند. بنابراین روایت آن ها درباره آداب غذایی 
ایرانیان مربوط به طبقه دربار است. با این حال در خاطرات بعضی از 
این مسافران خارجی می توان نکاتی درباره زندگی و نحوه خوردن و 
پوشیدن مردم ایران را یافت.  در خاطرات کلنل کاسکوفسکی می توان 
وضع آشفته مردم و نوسان مداوم قیمت نان و گوشت را دید. نوسان 
قیمتی که منافع آن به درباریان می رسید. کاساکوفسکی کمبود نان و 
باال بودن قیمت گوشت گاو و گوسفند و برنج را باعث رنج و گرسنگی 
مردم می دانســت. به نوشته او »نایب السلطنه کامران میرزا، در مقابل 
رشوه ای که از نانواها و قصاب ها می گرفت، آن ها را آزاد می گذاشت تا 
هرطور که می خواهند بر مردم اجحاف روا دارند. چندی است که ملت 

بینوا از گرانی گوشت شکایت دارد و کسی اعتنا نمی کند...«
براساس آنچه در سفرنامه خارجیان نوشته شده، ایرانیان با وجود 
تنوع غذایی پرخوری نمی کردند و کم غذا می خوردند. حتی صبحانه 

دوره قاجار [   [

مالیات برای همه، غذا برای هیچ کس 
غذای کم برای زحمتکشان 

نکته هایی که باید بدانید

دهقان ایرانی همیشه گرسنه و نیمه برهنه بود و زندگی مشقت باری داشت. در آن سال ها در 	]
زندگی بسیاری از روستاییان آثار فقر دیده می شد.

در زمان قاجار جز طبقه حاکم و فرمانروا و مالکان، اکثریت مردم از خوراک و پوشاک کافی 	]
برخوردار نبودند. مورخان ایرانی و سیاحان خارجی درباره احوال توده مردم در آن سال ها کمتر 

سخن گفته  اند. دلیل هم این بود که سفرنامه نویسان خارجی اغلب با طبقه های درباری قاجار 
معاشرت می کردند.

در دوره فتحعلی شاه و محمدشاه، برخی از موقوفات که متولی و صاحبی نداشت را ضبط 	]
کردند. سیستم مالیاتی که از محل آب و خاک مالیات می گرفت برقرار شد که بعدها، عالوه بر 

مالک دهات و والیات، اصناف و پیشه وران را هم شامل شد.
جیمز موریه، سفرنامه نویس گزارش می دهد در حوالی شهر کازرون، در روستایی کوچک 	]

پیرمردی را همراه با همسر و نوه اش می بیند. از آنها می پرسد »ساالنه چقدر به حکومت مالیات، 
به صورت باج یا خراج، پرداخت می کنید؟ پیرمرد پاسخ می دهد چرا ساالنه؟ ماهانه یا شاید 

دوبار در ماه. اگر هم چیزی نیابند، بر فرزندانمان مالیات می بندند.« 

میرزا ملکم خان 
می نویسد »کمتر 

ملتی یافت می شود 
که در تهیه غذا مثل 
مردم ایران زحمت 

بکشند.«  
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نگـاه

فتحعلی شاه هم مانند بیشتر ایرانیان، خیلی ساده گزارش شده هرچند 
نوع و کیفیت آن شاید بهتر و ظروف آن زیباتر بوده است. 

مردم ایران زندگی ساده ای داشتند. غله، حبوبات، برنج، سبزی ها 
و لبنیات و انواع میوه غذای اصلی آن ها را تشکیل می داد. به ویژه در 
وعده غذایی ظهر، میوه حاضری و مربا می خوردند و خانواده ها به طور 
معمول در وعده غذایی بعدازظهر گوشت و پلو مصرف می کردند. به 
طور کلی مصرف گوشت در ایران بسیار کم گزارش شده است. اهالی 
روســتاها و ایالت هم در مهمانی ها گوشت مصرف می کردند وغذای 
روزانه آن ها ساده بود. مردم در سال های حکومت قاجاریان در ایران، 
نه غذای ارزان و نه خوراک آسان در اختیار داشتند. تا جایی که میرزا 
ملکم خان می نویسد »کمتر ملتی یافت می شود که در تهیه غذا مثل 

مردم ایران زحمت بکشند.«
 
مالیات بر همه چیز   

جیمز موریه، ســفرنامه نویس گزارش می دهد در حوالی شــهر 
کازرون، در روســتایی کوچک پیرمردی را همراه با همسر و نوه اش 
می بیند. از آنها می پرسد »ساالنه چقدر به حکومت مالیات، به صورت 
باج یا خراج، پرداخت می کنید؟ پیرمرد پاســخ می دهد چرا ساالنه؟ 
ماهانه یا شاید دوبار در ماه. اگر هم چیزی نیابند، بر فرزندانمان مالیات 

می  یندند.« 
مالیات و سیاســت های مالی از میراث کهن در سلسله قاجار بود. 
در شــرایطی که غذا در ایران به ســختی به دست مردم می رسید، 
از همه مردم ایران مالیات گرفته می شــد.  در آغاز حکومت قاجارها 
صدراعظم مسئول دریافت مالیات ها و رسیدگی به این موضوع بود. 
پس از اصالحات عباس میــرزا یک نفر با عنوان وزیر دفتر متصدی 
کارهای مالیاتی شد. در اواخر سلطنت فتحعلی شاه، هزینه های درباری 
و جنگی به اندازه ای باال رفت که برای وصول بقایای مالیات به نیروی 
قشون متوسل شدند. این تالش ها درآمد دولت از محل مالیات در این 

زمان را به پنج کرور تومان رساند. 
در دوره فتحعلی شاه و محمدشاه، برخی از موقوفات را که متولی 
و صاحبی نداشت ضبط کردند. سیســتم مالیاتی که از محل آب و 
خاک مالیات می گرفت برقرار شد که بعدها، عالوه بر مالک دهات و 
والیات، اصناف و پیشه وران را هم شامل شد. در دوره هایی که مقامات 
دربار کفایت الزم برای تحقق درآمدهای مالیاتی را نداشتند، حکام به 

دلخواه از مردم مالیات می گرفتند و تا می توانستند از پرداخت آن به 
مرکز طفره می رفتند. دولت در آن زمان از مردم دهات برای نگهداری 
قشون و ماموران دولت آذوقه و خواروبار می گرفت و این هم بر گرده 
مردم سنگینی می کرد. عالوه بر این، دولت از ایالت هم  مالیات خانوار 
دریافت می کرد.  تعداد گوسفندان ایلیاتی هم در پرداخت مالیات آن ها 

اثر داشت. دولت در آن زمان از اغنام و احشام هم مالیات می گرفت. 
سیستم دریافت مالیات در آن سال ها، با تالش های افرادی مثل 
امیرکبیر و دیگر صدراعظم ها تغییر می کرد. پس از مشروطه، مجلس 
شورای ملی برای امور مالی قانون تصویب کرد. با این وجود، اجرای 
این قوانین و اصالحاتی افرادی مثل مورگان شوســتر در امور مالی 
ایران به آسانی انجام نمی شد. باال و پایین رفتن نرخ ها، مشمولیت 
اقشار و فعالیت ها و نفوذ درباریان  و دولت های بیگانه، روند دریافت 
مالیات را به آشــفته بازاری در ایران تبدیل کرده بود. حتی در آن 
دوره بعضی رجال بزرگ هم از پرداخت مالیات طفره می رفتند. از 
جمله آن ها محمدولی خان تنکابنی، سپهدار اعظم بود که می گفت 
»رئیس الوزرا که نباید مالیات بدهد.« این درحالی بود که مردم در 
نواحی مختلــف در ایران، چاره ای جز پرداخت مالیات، ترک محل 
زندگی یا جنگ با محصالن مالیاتی نداشــتند. اندک بخشودگی 

مالیاتی هم اگر نصیب کسی می شد، ناشی از عالقه شاه بود. 
به گفته شوســتر نظام مالیاتی ایران در آن زمان بســیار کهنه 
بود و یکی از مشــکالت بزرگ آن این بود که مالیات ها نه به طور 
نقدی بلکه با اعطای اجناس پرداخت می شد. او  هم چنین می گفت 
دولت مرکزی اطالعی از منابع درآمدهایی که قرار است کسب کند 
ندارد. درواقع دولت مرکزی نه از میزان درآمدهای مالیاتی اطالعی 
داشــت  ونه از اینکه مقدار مالیات های دریافتی از مردم در کجا به 
طور منصفانه و در کجا به طور غیرمنصفانه توزیع می شود. شوستر 
برای نمونه به پیشــکار تبریز اشــاره می کند که بیشترین میزان 
پرداخت مالیات ســالیانه را دارد. اما او در دوره ای ادعا کرده بود به 
علت آشوب های به وقوع پیوسته در منطقه نمی تواند مالیات جمع 
کند و مسئوالن مالی کشور در آن زمان، مجبور شدند به حرف او 
اعتماد کنند. فشار بر مردم برای دریافت مالیات هرچه بیشتر، در 
شــرایطی بود که غذا برای آنان به آســانی به دست نمی آمد و اگر 
بــود هم، کم بود. بعضی گزارش ها، وضعیت زندگی مردم در پایان 
دوره زندیه و آغاز قاجاریه را مناسب ارزیابی می کنند، اما به تدریج 
با اعمال سیاســت های سختگیرانه برای دریافت مالیات از اقشار و 
اصناف مختلف  و دشواری بیشتر در تامین غذا برای آن ها، شرایط 

اقتصادی به زیان مردم  تغییر می کند. 

منابع
-»فروپاشی، نگاهی به درون رژیم شاه، بحران ها، تضادها و ناکامی هایش«، هدی صابر، بنگاه 

ترجمه و نشر کتاب پارسه، چاپ پنجم، ۱3۹۸.
-»چگونگی رشــد و فروپاشی اقتصاد، یک داستان اقتصادی«، پیتر شف، اندرو شف، ترجمه 

حمیدرضا ارباب، نشر نی، ۱3۹3.
-»یادگارهای ماندگار: آخرین فرمان ناصرالدین شــاه قاجار )در حذف مالیت صنف قصاب و 

خباز(«، نشریه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، خرداد ۱3۸7، شماره ۱۲۱.
-»مالیات یا اخاذی: بررسی نظام مالیات گیری ایران پس از دوره ایلخانی با تاکید بر عصر صفوی 

و قاجار«، نشریه دولت پژوهی، زمستان سال ۱3۹۹، شماره ۲۴.
-»نقد و بررسی دیدگاه های سفرنامه نویســان درباره فرهنگ غذایی ایرانیان در دوره قاجار«، 

نشریه تاریخ نو، تابستان ۹۵، شماره ۱۵.
-»بررسی اقشار فرودست جامعه در عصر ناصرالدین شاه قاجار«، نشریه پژوهش های تاریخی، 

تابستان ۹۲، شماره ۵۵.
-»بازخوانی تاریخ مالیات ستانی در عصر قاجار، یک قرن تالش برای اصالحات«، نشریه شهر 

قانون، پاییز ۹۲، شماره 7.

مردم ایران زندگی 
ساده ای داشتند. 

غله، حبوبات، 
برنج، سبزی ها 
و لبنیات و انواع 

میوه غذای اصلی 
آن ها را تشکیل 

می داد. به ویژه در 
وعده غذایی ظهر، 
میوه حاضری و 

مربا می خوردند و 
خانواده ها به طور 
معمول در وعده 
غذایی بعدازظهر 

گوشت و پلو 
مصرف می کردند. 
به طور کلی مصرف 

گوشت در ایران 
بسیار کم گزارش 

شده است 



............................ چشم انداز ............................

 تا انتها 
یک کارگزار قدرت 

باقی ماند
آبه شینزو جایگاه ژاپن را در جهان بازسازی کرد

زمانی که شینزو آبه، باسابقه ترین نخست وزیر ژاپن، 
در ســال ۲0۲0 از سمت خود کناره گیری کرد، به 
آنچه در نظر داشــت دســت نیافته بود. او به دلیل 
وضعیت نامناســب سالمتی و امتیاز پایین در مورد 
برخــورد دولتش با ویروس کرونــا، از جمله اقدام 

بســیار دیرهنگام در مورد قرنطینه ها و انتشــار 
آهســته واکسن، مشــکالت اقتصادی و عدم 

موفقیت در تــالش طوالنی مدت خود برای 
بازنگری در قانون اساسی صلح طلبانه کشور، 

استعفا داد.
شاید به همین دلیل است که آبه، که 
حتی پس از استعفای خود یکی از تأثیرگذارترین سیاستمداران ژاپنی باقی 
ماند، همچنان در تالش بود تا میراث خود را بازنویســی کند. با این حال، 

تالش های او در 8 ژوئیه با ترورش به پایان رسید.
آبه که دو دوره نخست وزیری از سال ۲006 تا ۲007 و از ۲01۲ تا ۲0۲0 

را برعهده داشت، صبح روز جمعه هنگام سخنرانی در شهر نارا در غرب ژاپن، جایی 
که برای حزب حاکم لیبرال دموکرات )LDP( در حال مبارزات انتخاباتی در آســتانه 
انتخابات پارلمانی روز یکشنبه اش بود، دو گلوله خورد. او در ساعات اولیه عصر در سن 

67 سالگی درگذشت.
این حمله گستاخانه جهان را مبهوت و موجی از شوک به سراسر ژاپن وارد کرده 

است.
جف کینگستون، مدیر مطالعات آسیایی در دانشگاه تمپل ژاپن می گوید: »او یک 
غول سیاسی بود. یک حضور قدرتمند و مداوم بوده است. صدای او وزن قابل توجهی 

داشت.«

آبه به »تعیین دستور کار« برای سیاست ژاپن ادامه داد  
هنگامی که آبه در ســال ۲0۲0 سمت خود را ترک کرد، به خبرنگاران گفت که 

ناتمام گذاشتن بسیاری از اهدافش برای او »غم انگیز« است.
اما آبه که پدربزرگش بین ســال های 19۵7 تا 1960 نخســت وزیر بود و پدرش 
بین سال های 198۲ تا 1986 وزیر امور خارجه بود، همچنان از پشت صحنه به کار 

امیگونیا
تحلیل گر اقتصادی

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

خود ادامه می داد. توبیاس هریس، ناظر قدیمی ژاپن مستقر در واشنگتن دی سی که 
زندگی نامه آبه را نوشت، می گوید: »شکی نیست که او حتی پس از ترک پست یکی 
از تأثیرگذارترین چهره ها در سیاست ژاپن باقی ماند. او رئیس بزرگ ترین جناح، رئیس 
بزرگ ترین بلوک ایدئولوژیک حزب خود اســت. او در تالش است تا دستور کار را به 
روشی تنظیم کند که حتی ]نخست وزیر فعلی، فومیو کیشیدا[ برای انجام آن دست 

و پنجه نرم کرده است.«
آبــه بدون محدودیت های دولت منتخب، شــاید حتی تاثیرگذارتر بوده اســت. 
کینگستون می گوید: »او صدای قدرتمندی در LDP  بود، و قدرت نخست وزیری بر 
او سنگینی نمی کرد، بنابراین من فکر می کنم که او بسیار کمتر محدود شده بود و 

همچنان از مواضع خود در مورد امنیت و بازنگری قانون اساسی دفاع می کرد.«
کینگستون اضافه می کند:  »در طول یک سال گذشته، او از نبودن در قدرت لذت 
برده است، زیرا آزاد شــده است. او می تواند هرچه می خواهد بگوید. این جای مانور 

کیشیدا را محدود کرد.«

آبه جایگاه ژاپن را در جهان بازسازی کرد  
آبه به خاطر بازســازی ژاپن در خاطر خواهد ماند. کینگستون می گوید که پس 
از فروپاشــی حباب قیمت دارایــی در اوایل دهه 1990 که ژاپــن را وارد دوره ای از 
رکود اقتصادی موســوم به »دهه های گم شــده« کرد، موفق شد اعتماد ژاپن را احیا 

کند و ژاپنی با اعتماد به نفس را برگرداند. 
کینگستون می گوید: »در دوران تصدی او، 
گردشــگری در ژاپن سر به فلک کشید و 

ژاپن باحال شد.«
آبه همچنین نقش بزرگی در موفقیت 
حزب محافظه کار LDP ایفا کرد. او حزب 
را به چندین پیروزی از جمله بازگشت آن 
به قدرت در سال ۲01۲ رهبری کرده بود. 
این حزب از زمان تشــکیل آن در ســال 
19۵۵ به طور مداوم قدرت را در دســت 
داشــت، اما حزب میانه رو دموکرات ژاپن 
از ســال ۲009 به مدت سه سال قدرت را 
در دست داشت. کینگستون می گوید: »او 
به عنوان سیاستمداری که به گذاشتن یک 
مهر محافظه کارانه بر سیاست ژاپن کمک 

کرد، یاد می شود.«
شــان کینگ، معاون ارشد در شرکت 

ریسک سیاسی پارک استراتژی می گوید: او همچنین »در مورد اینکه چه کسی ممکن 
است نخست وزیر ژاپن شود یا نه، حرف های زیادی برای گفتن داشت.«

آبه در بازنگری پیش نویس قانون اساســی خود پس از جنگ جهانی دوم توسط 
آمریکا، موفقیت کمتری داشت. آبه این تغییرات را برای مقابله با قدرت فزاینده کره 
شمالی و قدرت نظامی رو به رشد چین مهم می دید، اما با موانع عمومی و قانون گذاری 
مبهم بر ســر اصالح قانون اساسی مواجه شد. با این حال، او با ایجاد اتحاد و رهبری 
دولتش برای تصویب قانونی در سال ۲01۵ که به سربازان ژاپنی اجازه می دهد برای 
اولین بار در 70 سال گذشته در خارج از کشور بجنگند، وجهه دفاعی ژاپن را ارتقا داد.

آبه روابط ژاپن با آمریکا را تقویت کرد، اگرچه مشخص نبود که ارتباط او با دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا چه فوایدی برای ژاپن به همراه داشت. او شراکت 
جدیدی با کشــورهایی مانند هند و اســترالیا ایجاد کرد. او یکی از معماران کلیدی 

گفت وگوی چهارجانبه امنیتی یا چهارجانبه بود.
کینگ، از پارک استراتژی، اشاره می کند که آبه اصطالح »هند-اقیانوس آرام« را 
ابداع کرد، که اکنون در برخی کشورها مانند آمریکا، استرالیا و هند به عنوان سیاست 

خارجی شناخته شده است و پس از اینکه ترامپ آمریکا را از آن خارج کرد، او رهبری 
قرارداد تجاری مشارکت ترانس پاسیفیک )TPP( را بر عهده گرفت و آن را نجات داد. 
او می گوید: »به طور خالصه، آبه به گرم نگه داشــتن صندلی آمریکا در آسیا کمک 
کرد، زیرا ما آمریکایی ها در داخل کشور درگیری هایی داشتیم که باید بر روی آن ها 

کار می کردیم.«
پــس از مرگ آبه، بایدن، رئیس جمهور آمریکا، با بازتاب قدرت روابط بین المللی 
خود، دستور داد پرچم های کاخ سفید به حالت نیمه افراشته درآیند و مکان های دیدنی 
در چندین شــهر بزرگ اســترالیا برای ادای احترام روشن شدند. هند نیز روز عزای 

عمومی اعالم کرد.
تارو کونو، یک سیاستمدار برجسته LDP که در کابینه آبه به عنوان وزیر خارجه 
ژاپن خدمت کرده است، می گوید:  »من معتقدم که آقای آبه نخست وزیری بود که 
بیش از هر زمان دیگری رهبری دیپلماســی را بر عهده گرفت. او نقش برجسته ای 
در دیپلماســی ایفا کرد. از این نظر، فکر می کنم موارد زیادی وجود نداشته است که 

دیپلماسی ژاپنی قبل از آقای آبه چنین اثری را در جهان به جا گذاشته باشد.«
تمام دیپلماسی آبه موفقیت آمیز نبود و ناسیونالیسم جنگ طلب او باعث شد تا او در 
خارج از کشور دشمنانی پیدا کند. روابط با کره جنوبی، یک شریک امنیتی و اقتصادی 
مهم برای ژاپن، در طول دوره ریاست جمهوری او، به دلیل نارضایتی های تاریخی، به 
پایین ترین حد برای چندین دهه سقوط کرد. اختالف طوالنی مدت بر سر »آسایش 
زنان« - دختران و زنانی که مجبور به کار 
در فاحشه خانه های نظامی ژاپن در زمان 
جنگ بودند- به یک جنگ تجاری تبدیل 
شــد. او همچنین قادر به بهبود روابط با 
چین نبود و حمایت او برای ایســتادگی 
در برابر مدرنیزاسیون نظامی چین، پکن 
را متزلزل کرد. کینگ می گوید آبه »مردم 
را احساساتی کرد به خصوص در سرزمین 
اصلی چین و کره جنوبی احساسات منفی 
ایجاد کرد«. این تا حدی به این دلیل بود 
که او از عذرخواهی کامل تر برای جنایات 
ژاپن در طول جنگ امتناع کرد. اگرچه شی 
جین پینگ، رئیس جمهور چین از مرگ 
آبه »تأسف عمیق« خود را ابراز کرد، برخی 
از کاربران چینی از قتل او استقبال کردند.

و با وجود قدرت بی نظیر آبه در سیاست 
مدرن ژاپن، او در میان بســیاری از مردم 
 ،»Abenomics« ،ژاپن نیز محبوبیت نداشت. طرح های احیای اقتصادی امضاشده او
دســتاوردهای حاشیه ای داشت، بســیاری از آنها توسط  کووید-19 از بین رفتند، و 
دوران تصدی او با رسوایی های فساد متعدد خدشه دار شد. کینگستون می گوید: »او 

میراثی ترکیبی از خود به جا گذاشت.«
با این حال، بسیاری بر این باور بودند که او در سال های آینده به نقشی در رهبری 
ژاپــن ادامه خواهد داد. کونو می گوید: »من معتقــدم که انتظاراتی از داخل و خارج 
از کشــور وجود داشت که او به عنوان نخست وزیر ســابق به ایفای نقش در عرصه 
بین المللــی ادامه دهد. و اینکه امروز اتفاق افتاد، ضایعه غم انگیزی نه تنها برای ژاپن، 

بلکه برای جهان نیز هست.«
اما در مرگ، مانند زندگی، آبه سایه طوالنی بر سیاست ژاپن خواهد انداخت. ایچیرو 
آساهینا، تحلیل گر سیاسی و رئیس شــرکت Aoyamashachu، یک اندیشکده، 
می گوید: »من فکر می کنم LDP شاید ]در انتخابات[ به دلیل آنچه امروز اتفاق افتاد 
به پیروزی دست یاید. مردم با آقای آبه همدردی خواهند کرد، به این معنی که شاید 

به LDP رأی دهند.«

آبه به خاطر بازسازی ژاپن در خاطر خواهد ماند. کینگستون می گوید که پس از فروپاشی 
حباب قیمت دارایی در اوایل دهه 1990 که ژاپن را وارد دوره ای از رکود اقتصادی موسوم به 

»دهه های گم شده« کرد، موفق شد اعتماد ژاپن را احیا کند و ژاپنی با اعتماد به نفس را 
برگرداند
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 به نظر می رسد مرگ آقای آبه به افزایش اندک مشارکت رای دهندگان کمک 
کرده است. اکنون بیش از 52 درصد در انتخابات شرکت کردند که از حدود 49 
درصد در آخرین انتخابات مجلس علیا در سال 2019 اندکی بیشتر است.

دو روز پس از کشته شدن شینزو آبه، نخست وزیر سابق 
ژاپن در روز جمعه، حزب لیبرال دموکرات و متحدانش 
در انتخابــات پارلمانی به پیروزی رســیدند که به آنها 
فرصت داد تا جاه طلبی دیرینه آقای آبه برای بازنگری در 

قانون اساسی صلح طلب ژاپن را دنبال کنند.
این واضح ترین نشانه ای بود که همچنان آقای آبه، 
باسابقه ترین نخســت وزیر ژاپن، یک راهنمای نیروی 
سیاســی اســت. حتی قبل از مرگــش، او دیگر رهبر 
کشور یا حزب حاکم آن نبود، اما میراث او انتخاب های 
رای دهندگان و دیدگاه حزبش برای آینده را شکل داد.

فومیو کیشیدا، نخست وزیر کنونی، روز شنبه، یک روز پس از قتل آقای آبه، در جمع 
جمعیتی در غرب توکیو گفت: »من مسئولیت پذیرفتن ایده های نخست وزیر سابق، آبه 

را دارم.«
لیبرال دموکرات ها و شــرکای ائتالفی آن ها در انتخابات روز یکشنبه به اندازه کافی 
کرسی به دست آوردند تا دوسوم اکثریت مهم را تشکیل دهند. آنها اکنون می توانند یک 
بند در قانون اساسی را اصالح کنند که توسط اشغالگران آمریکایی پس از جنگ تحمیل 
شده و جنگ را کنار می گذارد. این هدف دیرینه دری را برای ژاپن باز خواهد کرد تا به 

یک قدرت نظامی تبدیل شود که قادر به رهبری جهانی باشد.
در ساعات اولیه صبح دوشنبه، لیبرال دموکرات ها به همراه کومیتو، شریک دیرینه آنها، 

و ســایر احزاب متحد، 87 کرسی را به دست آوردند که بیش از 70 درصد مجلس علیا 
را از آن خود کرد در حالی که آخرین ابراکثریت خود را در سال ۲016 به دست آوردند. 

به نظر می رســد مرگ آقای آبه به افزایش اندک مشارکت  رای دهندگان کمک کرده 
اســت. اکنون بیش از ۵۲ درصد در انتخابات شــرکت کردند که از حدود 49 درصد در 

آخرین انتخابات مجلس علیا در سال ۲019 اندکی بیشتر است.
با شروع بازگشت، آقای کیشیدا گفت که امیدوار است بتواند »همدلی مردم را به دست 

آورد« و در مورد پیشنهاد حزب برای بازنگری قانون اساسی »بحث عمیق« داشته باشد.
حتی با وجود اکثریت فوق العاده، چیزهای زیادی مانع این طرح می شــود - به ویژه 
اینکه مدت هاست که در بین مردم ژاپن محبوبیتی نداشته است. و با افزایش فشارهای 
تورمی، تضعیف ین و افزایش مجدد شیوع های ویروس کرونا، تغییر قانون اساسی می تواند 

سخت تر از همیشه باشد.
ریساکو ساکاگوچی، ۲9 ساله، که رای خود را به نامزدهای لیبرال دموکرات در یکی از 
مراکز رای گیری در سایتاما، حومه توکیو، داد، گفت: »من به موضوع قیمت ها، دستمزدها، 

زندگی روزمره، خدمات پزشکی و مراقبت از کودکان عالقه مند هستم.«
توبیاس هریس، کارشــناس ارشد مرکز پیشــرفت آمریکا که بر کار در آسیا نظارت 
می کند، گفت: با چنین نگرانی های اساسی، »بازبینی قانون اساسی نوعی کاالی لوکس 

است.«
آقای هریس گفــت: »با توجه به اینکه توجه زیادی صرف بازنگری قانون اساســی 
می شود، موازی با آن توجه نکردن به موارد دیگر رخ می دهد، مجازاتی برای این اتفاق در 

موتوکوریچ
نیویورک تایمز

مرگی به نفع حزب
حزب آبه شینزو در انتخابات پارلمانی پیروز شد 
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نظر گرفته می شود، به ویژه وقتی مردم این قدر نگران مسائل داخلی هستند.«
آزاد کردن ارتش ژاپن یکی از اهداف ارزشــمند آقای آبه بود، اما بدون او، اراده برای 

پیشبرد روند دشوار پارلمانی ممکن است از بین برود.
اکنون که او رفته اســت، هیچ رهبر مشخصی در میان L.D.P وجود ندارد. هیروشی 
ناکانیشی، استاد سیاست در دانشــگاه کیوتو، گفت: اعضای ارشدی که بازنگری قانون 

اساسی را پیش خواهند برد وجود ندارند.
آقای آبه که نزدیک به هشت سال در این سمت بود )عالوه بر یک دوره کوتاه نخست 
وزیری(، میراثی از خود بر جای گذاشــت که فراتر از امیدهای او برای بازنگری در قانون 

اساسی بود.
حتی پس از عقب افتادن ژاپن از چین در رتبه بندی اقتصادی جهان، او با امضای یک 
توافق تجاری چندملیتی پس از خروج آمریکا از آن، به گسترش نفوذ آن کمک کرد. او 
در خانه به بازگرداندن اقتصاد از سال ها رکود کمک کرد. حتی اگر سیاست های اقتصادی 
او هرگز به اندازه ای که وعده داده بود عمل نکرد، او به خاطر برنامه ای که »آبه نومیکس« 

نامید، شهرت بین المللی به دست آورد.
پس از ترک پست، اظهارات عمومی آقای آبه فراتر از اظهارات اکثر نخست وزیران سابق 
طنین انداز شد. او پیشنهاد کرد که زمان آن فرارسیده است که ژاپن توافق نامه اشتراک 
هسته ای با آمریکا ایجاد کند. سپس رسانه ها فرض کردند که لیبرال دموکرات ها در حال 

بررسی شکستن تابوی دیرینه در مورد بحث درباره احتمال انبار هسته ای ژاپن هستند.
در درون حزب، او یک پادشاه ســاز بود که اغلب از آن به عنوان »شــوگان سایه« یاد 
می شود. آقای کیشیدا موقعیت خود را مدیون آقای آبه است، که پس از شکست اولین 
گزینه آقای آبه، سانائه تاکایچی، در دور اول رای گیری در رقابت رهبری حزب، حامیانش 

را ترغیب کرد تا از او حمایت کنند.
در مبارزات انتخاباتی برای لیبرال دموکرات ها در دو هفته گذشته، نفوذ پایدار آقای آبه 
به نمایش گذاشته شد و جمعیت را تا شمال هوکایدو و تا جنوب فوکوئوکا جلب کرد. سفر 
مرگبار او به نارا، پایتخت قدیمی ژاپن، دومین دیدار او در حمایت از کی ساتو، 4۳ ساله، 

یکی از اعضای جوان حزب بود.
برای آقای کیشیدا، از دست دادن ناگهانی آقای آبه ممکن است فرصت ها و همچنین 
خطراتی را به همراه داشته باشد. او می تواند پس از انتخابات قدرت را تثبیت کند، زیرا به 
طور قانونی ملزم به احضار قدرت دیگری به مدت سه سال نیست. سیاستمداران ژاپنی 

اغلب از این فاصله به عنوان »دوره طالیی« یاد می کنند.
اما تاریخ حاکی از آن است که شانس ممکن است علیه او باشد. کارول گلوک، استاد 
تاریخ و متخصص ژاپن مدرن در دانشــگاه کلمبیا، گفــت: از پایان جنگ جهانی دوم، 
نخســت وزیرهای قدرتمند به طور معمول با دری چرخان از چهره های فراموش شدنی 
دنبال می شوند. آقای کیشیدا دومین فردی است که پس از استعفای آقای آبه در سال 

۲0۲0، این سمت را در دست دارد. اسبق او، یوشیهیده سوگا، تنها یک سال دوام آورد.
پروفســور گلوک گفت: »اگر آنها را بین سال های 194۵ تاکنون جمع کنید، تعداد 

زیادی نخست وزیر وجود دارند که نشانی از آن ها نمانده است.«
در درون، آقای کیشیدا ممکن است احساس آرامش کند که دیگر مجبور نیست به 
آقای آبه پاسخ دهد. اما دیگران در حزب بی شک برای پر کردن خأل قدرت مانور خواهند 

داد.
آقای آبه رهبری بزرگ ترین و راست گراترین جناح حزب را بر عهده داشت و جانشینی 
را انتخاب نکرده بود. درگیری های داخلی می تواند حزب را ناآرام کند و اجرای سیاست ها 

را برای آقای کیشیدا دشوارتر کند.
کویچی ناکانو، استاد سیاست در دانشگاه سوفیا، می گوید: »اگر آبه همچنان نفوذ زیادی 

داشت، شرایط بسیار قابل پیش بینی تر بود.«
جدای از دعواهای قدرت حزبی، ســوال بزرگ تر ممکن اســت این باشد که آیا آقای 

کیشیدا در نهایت دیدگاه خودش را دارد یا خیر.
او زمانی خود را به عنوان عضوی با گرایش لیبرال و صلح طلب حزب معرفی کرد. اما به 
دلیل جنگ در اوکراین و افزایش تهدیدات کره شمالی و چین، آقای کیشیدا از آقای آبه 

برای افزایش هزینه های نظامی و تسلیحاتی که می توانند به سایت های پرتاب موشک در 
قلمرو دشمن حمله کنند، پیروی کرد.

با این حال، بدون آقای آبه به عنوان یک نیروی محرکه، برخی از تحلیل گران در تعجب 
هستند که آیا آقای کیشیدا قادر به اجرای آن برنامه امنیت ملی خواهد بود یا خیر.

لولی میورا، دانشمند علوم سیاسی و رئیس مؤسسه تحقیقاتی یامانکو در توکیو، گفت: 
»من فکر می کنم ژاپن نیروی خود را برای تقویت دفاع از دســت خواهد داد. ما به یک 
چهره قابل مشاهده نیاز داریم که بتواند از امنیت قوی حمایت کند و مردم را جذب کند.«

در اوج قدرت، خود آقای آبه نتوانســت بازنگری های قانون اساســی را که به شدت 
می خواست انجام دهد. در ســال ۲016، او ریاست پارلمانی را برعهده داشت که در آن 
ائتالف حکومتی او دوســوم اکثریت الزم را داشت. اما تنش ها در داخل ائتالف، همراه با 
نگرانی از اینکه مردم -که در نهایت باید هر اصالحیه قانون اساسی را تصویب کنند- ادامه 

ندهند، امیدهای او را ناکام گذاشت.
با توجه به بحران های متعدد در سراسر جهان و در داخل، تغییر قانون اساسی می تواند 

حتی دور از دسترس تر باشد.
جنگ در اوکراین مشکالت زنجیره تامین را بدتر کرده و قیمت نفت و سایر کاالها را 
افزایش داده است و نگرانی از کمبود انرژی در ژاپن را نیز افزایش داده است. موارد ابتال به 
ویروس کرونا که تا همین اواخر تحت کنترل بود، دوباره شروع به افزایش کرده است. و در 
درازمدت، پیری جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد، چشم انداز کمبود نیروی کار و مشکالت 

مربوط به مراقبت را افزایش می دهد.
آقای کیشیدا هیچ برنامه همه جانبه ای برای رسیدگی به چنین چالش هایی ارائه نکرده 
است. زمانی که برای رهبری حزب نامزد شد، از »سرمایه داری جدید« صحبت کرد، اما 

هیچ گاه معنای آن را به جز لفاظی مبهم در مورد کاهش نابرابری بیان نکرد.
نیک کاپور، مورخ ژاپن مدرن در دانشگاه راتگرز، می گوید: »کیشیدا می تواند کارها را 
انجام دهد اگر کارهایی وجود داشته باشد که بخواهد انجام دهد. او تا حدی محبوبیت دارد 
و اکثریت را به دست خواهد آورد، اما همان طور که می دانیم، مشکالت اقتصادی زیادی 
برای همه در جهان وجود دارد - مقابله با تورم و بحران بدهی بازارهای نوظهور و جنگ در 

اوکراین - و شاید این به ضرر هر رهبر در مقطعی تمام شود.«
آیومی ســکیزاوا، ۳1 ساله، که برای یک شــرکت امالک و مستغالت در توکیو کار 
می کند، گفت که به لیبرال دموکرات ها رای داده است تا حمایت خود را پس از مرگ آبه 
نشان دهد. اما او گفت که به طور معمول به آنها رای می دهد زیرا »حزب خوب دیگری 

وجود ندارد.«
او گفت که با توجه به رفتار تهاجمی روسیه، چین و کره شمالی، موافق است که ژاپن 
باید توانایی های دفاعی خود را بهبود بخشد. اما نگرانی اصلی او داخلی تر بود. او گفت: من 
به اقتصاد عالقه مند هستم. دستمزدها باید افزایش پیدا کند، در غیر این صورت، استاندارد 

زندگی ما رو به کاهش می رود. 

آزاد کردن ارتش ژاپن یکی از اهداف ارزشمند آقای 
آبه بود، اما بدون او، اراده برای پیشبرد روند دشوار 
پارلمانی ممکن است از بین برود.



........................... همسایه هـا ...........................
]  این صفحات به مرور اقتصاد و تجارت در مهم ترین شهرهای جهان و فرصت های سرمایه گذاری در آنها می پردازد. [

سنگاپوریکیازپررفتوآمدترینبنادرازلحاظُتناژمحمولههایدریاییاستودرزمینهحملونقلکانتینریونیزحملونقلنفتخامنقشمهمیرادرجهانایفامیکند

بندر ســنگاپور امروزی جایی است که از قرن سیزدهم 
میالدی در مکتوبات تجاری ثبت شده و از یک قرن بعد، 
نام مشخصی هم پیدا کرده است: »سینگا پورا« یا همان 
شهر شیر در زبان سانســکریت. در آن زمان سینگا پورا 
به خاطر واقع شــدن در قسمت باالیی شبه جزیره ماالی و نیز قرار داشتن در نقطه تقاطع 
مسیرهای دریایی مهم، رونق زیادی پیدا کرد و کشتی های چینی، عربی و پرتغالی به وفور 
در آن پهلو می گرفتند. موقعیت ممتاز استراتژیک سینگا پورا عمالً آن را به یک مرکز تجاری 
ایده آل بدل کرده بود. بر اســاس آنچه بازرگانان چینی درباره ســینگا پورا مکتوب کرده اند 
می دانیــم که پنبه یکی از مهم ترین کاالهای تجاری بود که از اینجا به مناطق دیگر جهان 

فرستاده می شد و به خصوص از جاوا به هند می رفت.
در قرن پانزدهم میالدی موقعیت سینگا پورا به عنوان بندر تجاری بین المللی افت کرد و 
علتش هم ظهور سلطنت ماالکا )مالزی امروزی( بود. اما سنگاپور مدرنی که می شناسیم در 
قرن نوزدهم شکل گرفت. در این زمان، امپراتوری بریتانیا به شدت به دنبال افزایش قدرت 
تجاری و نفوذ دریایی خود بود و می خواست نقطه جدیدی را در آسیا برای استقرار ناوگان 
تجاری خود در نظر بگیرد. یکی از مهم ترین اهداف انگلیسی ها در این راه، ممانعت از گسترش 
نفوذ تجاری هلند بود. سنگاپور که بعد از چند قرن فعالیت تجاری به نقطه مهمی در تنگه 

ماالکا بدل شده بود، کامالً به کار انگلیس می آمد. 
توماس استامفورد رافلز که در آن زمان حاکم یکی از مناطق سوماترا )در اندونزی امروزی( 
بود، در ژانویه سال 1819 خود را به سنگاپور رساند و پتانسیل باالی آن را دریافت. به همین 
دلیل بود که تالش کرد معاهده ای را با حاکمان محلی سنگاپور به امضا برساند و آنجا را به 
یک مقر تجاری بدل کند. او درواقع برای آن که کنترل آنجا را در دست بگیرد به حاکم محلی 
پول پرداخت کرد. هدف رافلز این بود که کاری کند تاجران آســیایی و اروپایی در سنگاپور 

مستقر شوند. 

بندر سنگاپور با این ترتیب به سه شبکه عمده تجارت که در آسیای جنوب شرقِی آن زمان 
وجود داشت وابسته شد: اول شبکه چینی که منطقه آسیای جنوب شرقی را با بنادر جنوبی 
چین از جمله فوجیان و گوانگ دونگ مرتبط می کرد. دوم شــبکه آسیای جنوب شرقی که 
مجمع الجزایر اندونزی را پوشش می داد. سومی هم شبکه اروپا و اقیانوس هند بود که سنگاپور 

را به بازارهای اروپا متصل می کرد. 
این شبکه ها مکمل یکدیگر بودند و باعث پیشرفت فوق العاده موقعیت منطقه ای و جهانی 
سنگاپور شدند. درواقع پیش بینی رافلز درباره پتانسیل سنگاپور درست از آب درآمد و این 
شهر خیلی سریع به یک مرکز ترانزیت کاال تبدیل شد و مهاجران زیادی را هم از چین، هند 

و مجمع الجزایر ماالی به خود جذب کرد. 
در سال 18۲۲ رافلز برنامه شهری منسوب به خودش را آغاز کرد تا کنترل بیشتری بر 
این مســتعمره نصیب انگلیس شود. بر مبنای این برنامه، مناطق مسکونی به چهار بخش 
تقسیم شدند. یکی شهر اروپایی بود که ساکنانش شامل تاجران اروپایی، ثروتمندان آسیایی 
و مهاجرانی از اوراسیا می شد. چینی ها به چاینا تاون در نزدیکی رود سنگاپور منتقل شدند و 
هندی ها هم در منطقه ای در همان نزدیکی سکنی پیدا کردند. در یک بخش باقی مانده دیگر 
هم مجموعه ای از مسلمانان، اقوام ماالیی و عرب که به سنگاپور مهاجرت کرده بودند زندگی 
می کردند. همچنین بانک ها و نهادهای تجاری از جمله اتاق بازرگانی در سنگاپور تاسیس شد. 
سنگاپور به تدریج موفق شد بندر باتاویا )جاکارتای امروزی( را در زمینه تجارت شکست 
بدهد و مرکز تجارت انگلیس در جنوب شرق آسیا نیز بشود. علتش این بود که بندر سنگاپور 
در قیاس با بنادر دیگر در منطقــه محدودیت های کم تری را اعمال می کرد و برای تجارت 

مناسب تر بود. 
در قرن نوزدهم سنگاپور به بندر مهمی برای سوخت گیری زغال سنگی کشتی های بخار 
تبدیل شد و اهمیت بیشتری پیدا کرد و دوران استعمار انگلیس را با رونق تجاری سپری کرد. 
سنگاپور تا چند دهه پیشــرفت خوبی داشت اما در جریان جنگ جهانی دوم متحمل 

فرزانهسالمی،کاوهشجاعی
گروه همسایه ها

باال و پایین داد و ستد با سنگاپور

سنگاپور، بندر پررونق دیروز و امروز
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همسایهها

لطمات زیادی شد؛ به خصوص به این خاطر که در دسامبر سال 1941 ژاپنی ها به سنگاپور 
حمله کردند. فرماندهان نظامی انگلیسی در سنگاپور تصور می کردند اگر قرار است حمله ای 
صورت بگیرد از سمت دریا در جنوب خواهد بود. اما ژاپنی ها آنها را غافلگیر کردند و حمله از 
سمت شمال صورت گرفت. ژاپن در نهایت پیروز شد و در فوریه سال 194۲ سنگاپور را اشغال 
کرد و حتی نام آنجا را هم تغییر داد.  اما سه سال بعد و به دنبال تسلیم شدن ژاپن در جنگ، 
ســنگاپور دوباره به دست انگلیسی ها افتاد و آنها تا زمان انحالل توافق تنگه ها )که سنگاپور، 
مالکا و پنانگ در آن حضور داشتند( کنترل سنگاپور را به دست داشت.  سنگاپوری که امروز 
می شناســیم راه درازی را از آن زمان طی کرده اســت. برخی از مهم ترین تحوالت سیاسی 
ســنگاپور در یک قرن اخیر عبارت اند از: رسیدن لی کوان ییو به نخست وزیری و همچنین 
تشکیل فدراسیون ماالی، سنگاپور، ساراواک و بورنئوی شمالی که در نهایت موفقیت آمیز نبود 

و سنگاپور در ماه اوت سال 196۵ از آن جدا شد. 

بندر سنگاپور  
بندر ســنگاپور به مجموعه زیرساخت ها و پایانه هایی اطالق می شود که تجارت دریایی و 
امور بندری و حمل و نقل دریایی ســنگاپور در چارچوبش انجام می گیرد. سنگاپور یکی از 
پررفت وآمدترین بنادر از لحاظ تُناژ محموله های دریایی است و در زمینه حمل و نقل کانتینری 

و نیز حمل و نقل نفت خام نقش مهمی را در جهان ایفا می کند. 
یک تحول مهم در وضعیت بندر سنگاپور در سال 1969 رخ داد؛ زمانی که تصمیم گرفته 
شد اولین پایانه کانتینری در تانجونگ پاگار ساخته شود و سنگاپور را وارد یک لیگ جهانی 
مهم کند. ســنگاپور اولین کشور در منطقه جنوب شرق آسیا بود که بندر کانتینری داشت. 
کانتینری شــدن در دهه 1960 باعث ایجاد تحول و البته اختالل در صنعت کشتی رانی شد؛ 
چیزی شبیه آنچه که خریدهای آنالین و اپ های فراخوان تاکسی در صنایع امروزی به وجود 
آوردند. در آن زمان مشخص نبود که آیا تقاضا برای حمل و نقل کانتینری در مسیر اروپا و شرق 
دور وجود خواهد داشت و آیا سنگاپور برای این امر مناسب است یا نه. اما اگر چنین تحولی در 
بندر سنگاپور ایجاد نمی شد، ریسک بزرگ دیگری یعنی جا ماندن از صنعت به وجود می آمد. 

سنگاپور در نهایت برنده این میدان بود. اولین پایانه کانتینری سنگاپور در تانجونگ پاگار در 
سال 197۲ افتتاح شد و مزایای زیادی را با خود به همراه آورد.

بندر سنگاپور تا سال ۲00۵ شلوغ ترین بندر از لحاظ میزان مدیریت محموله های دریایی 
به شمار می آمد اما درنهایت این عنوان را به بندر شانگهای چین واگذار کرد. بندر سنگاپور در 
منتهی الیه جنوبی شبه جزیره ماالی و در فاصله ۳0 کیلومتری از بندر جوهور مالزی قرار دارد و 
هزاران کشتی روزانه در بندر سنگاپور لنگر می اندازند. این بندر به ۵00 بندر دیگر دنیا در 1۲۳ 

کشور و شش قاره متصل است. 
بندر سنگاپور در دوران معاصر نه فقط به منظورتحقق شکوفایی اقتصادی، بلکه برای جبران 
محدودیت هایش در زمینه خشکی )زمین( و منابع طبیعی اهمیت روزافزون پیدا کرده است. 
واردات منابع طبیعی برای سنگاپور اهمیت زیادی دارد و در عین حال مرکزیت این بندر برای 
صادرات مجدد کاالهای مختلف به بنادر بین المللی بسیار مهم است و درآمد ارزش افزوده به 
همراه می آورد. صنایع خدماتی در سنگاپور هم رونق زیادی دارند و به خصوص خدمات تجدید 
منابع آب و غذا برای کشتی های خارجی یکی از مهم ترین آنهاست. شمار زیادی از کشتی هایی 

که بین اقیانوس هند و اقیانوس آرام حرکت می کنند از تنگه سنگاپور می گذرند. 
سنگاپور در حال حاضر مشغول احداث بندر تواس مگا )در منتهی الیه غربی جزیره( است 
و انتظار می رود که احداث آن بین سال های ۲0۲۵ و ۲0۲7 به اتمام برسد. این بندر در چهار 
مرحله ساخته می شود و در صورت تکمیل به بزرگ ترین پایانه کانتینری جهان تبدیل خواهد 
شد و همچنین زیرساخت الزم برای ارائه خدمات به بزرگ ترین کشتی های کانتینری جهان از 

جمله کشتی های اورگرین کالس  A و اچ ام ام و مرسک را در اختیار خواهد داشت. 
سنگاپور در حال حاضر بخشی از جاده ابریشم دریایی است که از ساحل چین به سمت مناطق 
ســاحلی جنوب هند و ســپس به سمت مومباســا در آفریقا می رود و از آنجا هم از دریای سرخ 
به کانال ســوئز و مدیترانه و مناطق شمالی دریای آدریاتیک می رسد و به بندر تریست در ایتالیا 
منتهی می شود که آن هم به راه آهن منتهی به مناطق اروپای مرکزی و دریای شمال متصل است. 
برنامه ریزی های استراتژیک و درازمدت برای بندر سنگاپور یکی از مهم ترین نکاتی است که توانسته 

وضعیت این بندر را همچنان خوب نگه دارد و رقابت پذیری را در آن باال ببرد. 
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سنگاپور در حال حاضر بخشی از جاده ابریشم دریایی است که از ساحل چین به سمت مناطق ساحلی جنوب 
هند و سپس به سمت مومباسا در آفریقا می رود و از آنجا هم از دریای سرخ به کانال سوئز و مدیترانه و مناطق 
شمالی دریای آدریاتیک می رسد و به بندر تریست در ایتالیا منتهی می شود.

ســنگاپور یکی از چهار »اژدها«ی آسیایی اقتصاد جهانی است و می توانیم 
به آسانی مدعی شویم که سنگاپور مدرن را فرهنگ تجاری اش شکل داده 
اســت. سنگاپور یکی از بهترین کشورها برای انجام کسب و کار به حساب 

می آید و یکی از پرانگیزه ترین نیروهای کار در دنیا را دارد. 

درک رفتارهای اقتصادی گروه های مختلف قومی  
سنگاپور کشــوری چندنژادی است و بعد از چند روز گشت و گذار در این 
کشور می توانید تقریباً حدس بزنید طرف مقابل تان اصلیتی چینی دارد، یا 
هندی یا ماالیی. عموماً سنگاپوری های چینی و هندی تمرکز بیشتری روی 
فعالیت های اقتصادی دارند و همین ها هستند که فضای اقتصادی این کشور 
را تحت سلطه خود دارند. ماالیی ها اما کمتر دنبال منافع اقتصادی اند و رابطه 

با آنها را باید طور دیگری شکل بدهید.

صبر و آرامش در مذاکره  
مذاکرات در سنگاپور عموما به شیوه ای رسمی و محتاطانه صورت می گیرد 
و سرعت شان باال نیست. اگر شما صبور، آرام و مودب باشید در مذاکره وضع 
بدی نخواهید داشــت. قبل از آغاز مذاکره یکی، دو دقیقه ای را به صحبت  
غیرکاری بگذرانید.  ضمنا در سنگاپور نباید عصبانی شوید. حتی اگر برای 
ثانیه ای خود را عصبانی نشان بدهید هم وجهه خود را خراب کرده اید هم 

احتماال قرارداد را از دست داده اید. 

وقت شناسی  
سنگاپوری ها وقت شــناس اند و وقت شناس ها را دوســت دارند. اینکه در 
سنگاپور ســر وقت به مذاکره یا قرار برسید باید جزو اولویت هایتان باشد. 
اگر دیر می رسید حتما قبلش خبر بدهید و از طرف مقابل به خاطر تاخیر 

عذرخواهی کنید. 

در اهمیت احترام به کارت ویزیت  
در فرهنگ آسیایی احترامی که شما به کارت ویزیت فرد می گذارید نمود 
احترامی است که به خود فرد خواهید گذاشت. به همین خاطر حتما کارت 
ویزیتی را که به شما می دهند با هر دو دست یا فقط با دست راست بگیرید 
چون در فرهنگ سنگاپور دست چپ ناپاک شناخته می شود. همان لحظه 
کارت را کنار نگذارید، آن را با دقت بخوانید و بعد آن را روی میز کنار خود 
بگذارید. کارت را در جیب عقب شلوار خود نگذارید چون این طور به نظر 
می رســد که روی صورت طرف نشسته اید. روی کارت طرف مقابل چیزی 
ننویســید مگر اینکه خودش بخواهد.  خودتان هم کارت ویزیت تان را دو 
دستی )یا با دست راست( تقدیم کنید و حواس تان باشد طوری کارت دست 

طرف مقابل برسد که همان لحظه بتواند آن را بخواند. 

احترام به قدرت  
با آغاز مذاکره سعی کنید بفهمید که رده باالترین عضو گروه مقابل کیست و 
نشان دهید که برای جایگاه او ارزش قائلید. نظر او را در حوزه های مختلف 

جویا شوید. سنگاپوری ها آن چنان عالقه ندارند که شخص باالتر از خود را به 
چالش بکشند و به همین خاطر می توانید با رفتار مناسب )مثالً لبخند( به 

آنها نشان دهید که اجازه دارند از شما سوال بپرسند.

نه نگفتن   
پیشنهادهای طرف مقابل را به سرعت رد نکنید چون ممکن است این طور 
به نظر برسد که کال شخص مقابل را قبول ندارید. سعی کنید در عوض به 
طور غیرمستقیم پیشنهاد دیگری بدهید یا سوالی بپرسید که به طرف بدون 

آنکه تحقیر شوید بفهمانید که با ایده اش مشکل دارید. 

فهم سکوت  
گاهی اوقات بین سوال شما و پاسخ طرف سنگاپوری سکوتی پیش می آید 
که ممکن است در فرهنگ شما غیرطبیعی باشد و بخواهید که با جمالت 
اضافه جلوی سکوت را بگیرید. این کار را نکنید. سنگاپوری ها عادت دارند که 

10 تا 1۵ ثانیه برای پاسخ دقیق به سوال شما فکر کنند. 

در سنگاپور توافق سریع نداریم  
ســنگاپوری ها در کســب و کار روی برقراری روابط تاکید ویژه دارند. آنها 
ترجیح می دهند به جای رســیدن به توافقی سریع، رابطه ای طوالنی مدت 
را با طرف مقابل آغاز کنند. به همین خاطر طرف سنگاپوری عموما سعی 
می کند درباره  شما زیاد بداند. ممکن است میزان سواالتی که آنها می پرسند 
به نظرتان عجیب برسد یا آنها را بی ربط تصور کنید، اما سعی کنید شکیبا 
باشید  و برای بهبود رابطه تجاری به آنها جواب بدهید. سنگاپوری ها شرکای 
تجاری خوشایندی هستند و حتی اگر فاز آشنایی و اعتمادسازی بیش از حد 

فرهنگ تجاری سنگاپور
برای مذاکره بهتر با سنگاپوری ها و موفقیت کسب و کارتان در این کشور به این نکات توجه کنید

مهم ترین واردکننده ها از سنگاپور
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چین هنگکنگ مالزی آمریکا اندونزی هند

طبقآماریکهاخیرامنتشرشده،درسال۲۰19کشورهایچین،هنگکنگومالزیبزرگترین
واردکنندههاازسنگاپوربودند.

در سنگاپور نباید 
عصبانی شوید. 
حتی اگر برای 
ثانیه ای خود را 
عصبانی نشان 

بدهید هم وجهه 
خود را خراب 

کرده اید هم احتماال 
قرارداد را از دست 

داده اید
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همسایهها

معمول طول بکشد، ایرادی ندارد. 

گروه گرایی یا فردگرایی  
یکی از مهم ترین چیزهایی که باید موقع مذاکره در نظر داشــته باشــید 
این اســت که اگرچه طرف مقابلتان فردی است با دل مشغولی ها و اهداف 
شخصی، اما او خودش را نماینده و سخنگوی شرکتش و کشورش می داند. 
این شــکل گروه گرایی باعث می شود که خیلی اوقات فرد به تنهایی نتواند 
تصمیمات را بگیرد و باید حتما قبلش با تیم مشــورت کند. تصمیمات در 
سنگاپور عموما با توافق گروه اتخاذ می شود و نهایتا رئیس نظر جمع را نهایی 
می کند. به همین خاطر روند مذاکرات در سنگاپور بسیار کندتر از غرب است. 
قبل از ورود به سنگاپور حتما این را برای شرکت خودتان توضیح دهید تا 

طی مذاکرات شما را به خاطر کندی روند زیر فشار نگذارند. 

جوانی یعنی رده  پایین  
محل کار در کشورهای آسیا سیستمی سلسله مراتبی دارد که در آن 
دو عامل لحاظ شده اســت: سن و موقعیت کاری. هرکس موقعیت 

مهم ترین صادرکننده ها به سنگاپور
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چین مالزی آمریکا تایوان ژاپن اندونزی
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درسال۲۰19کشورهایچین،مالزیوآمریکابزرگترینصادرکنندههابهسنگاپوربودند.

همانطورکهدرنمودارمشخصاستترازتجاریسنگاپورطیدههاخیرهمیشهمثبتبودهو
صادراتشهمیشهازوارداتشباالتربوده)ترازتجاریارزشکلکاالهایصادرشدهمنهایکاالهای

واردشدهبهکشوراست(.

مشخصی در تیم دارد و شما باید موقع مذاکره حتما موقعیت طرف 
مقابل را درک کنید. فراموش نکنید که آنهایی که موقعیت باالیی در 
تیم دارند عالقه ندارند با افرادی که خیلی از آنها کم ســن تر هستند 
طرف شــوند. در آسیا ســن یکی از نشانه های اصلی موقعیت طرف 
در تیم اســت و تازه  فارغ التحصیالن از دانشگاه آن چنان اهمیتی در 
مذاکرات ندارند. حتی زمانی که دو نفر یک عنوان را در شرکت دارند 
- مثال مدیر اجرایی - اگر تفاوت سن آنها زیاد باشد حتما فرد مسن تر 

اهمیت بیشتری از نفر دیگر دارد.  

کسب و کارهای خانوادگی  
تعداد زیادی از کســب و کارها در سنگاپور توسط خانواده ها اداره می شوند 
و احتمالش باالســت که تعدادی از مدیران با هم فامیل باشند. حواس تان 
باشد برخالف مذاکره با شرکت های غربی، اینجا نمی توانید روی رقابت های 

درون گروهی تیم مقابل حساب باز کنید.  

هدیه ندهید  
سنگاپوری ها به اندازه دیگر آسیایی ها به شرکای تجاری شان هدیه نمی دهند. 
علت اصلی این است که هدیه دادن در سنگاپور ممکن است تالشی برای 
رشوه دادن تلقی شود. پس اگر خواستید به شریک تان هدیه بدهید مطمئن 
شــوید که ارزش مادی زیادی نداشــته باشــد. صنایع دستی کوچکی از 
کشورتان یا خودنویسی با آرم شرکت کافی است. ضمنا بهتر است هدیه تان 

معطوف به جمع باشد نه فرد خاص تا متوجه شفافیت شما بشوند. 

نبود فساد اداری  
سنگاپور در »شاخص ادراک فساد« سال ۲0۲1 رتبه چهارم را دارد؛ 
این یعنی بخش دولتی در این کشور کامال از فساد اداری پاک است 
و خیال تان می تواند راحت باشد که طرف مقابل اهل گرفتن رشوه از 

شما یا رقبایتان نیست. 

انگلیسی اوکی است  
زبان کســب و کارهای بزرگ در سنگاپور انگلیسی است و زبان های 
رسمی این کشور چینی، ماالیی و تامیل هستند. نوعی زبان محلی با 
نام سینگلیش هم در سنگاپور داریم که همان انگلیسی است اما پر از 

کلمات و عبارت های بومی.

چطور صحبت را شروع کنیم؟  
توجه نشــان دادن به فرهنگ سنگاپور عموما شــروع خوبی است. 
می توانید درباره اثر هنری ای که اخیرا در سنگاپور دیده اید یا معماری 
زیبای فالن ســاختمان حرف بزنید. حــرف زدن درباره غذای مورد 
عالقه تان در سنگاپور هم ایده خوبی است. شما باید نشان بدهید که 
به سنگاپور و همچنین افراد حاضر در مذاکره توجه می کنید. از افراد 
درباره سفرهایشان و عالیقشان بپرسید. می توانید از آنها بپرسید که 
هدف شــان در شرکت چیست و دستاوردهای اخیر شرکت چه بوده 

است. 

ساعات کار  
در ســنگاپور ادارات از 8:۳0 صبح تا ۵:۳0 بعدازظهر دوشنبه تا جمعه باز 
هستند. بانک ها از 9 صبح تا 4 بعدازظهر و مغازه ها از 10 صبح تا 10 شب 

مشغول به کارند. 

شمار زیادی از 
کشتی هایی که 

بین اقیانوس هند 
و اقیانوس آرام 
حرکت می کنند 
از تنگه سنگاپور 

می گذرند
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........................... کــارآفـریـن ...........................

کارآفرینی با چاشنی ملی گرایی
کارآفرینان و تجار و فعاالن اقتصادی در دوره های مختلف تاریح ایران به خصوص در دوره معاصر نقش اساسی در پیشبرد اهداف کشور بازی کرده اند و همیشه فعالیت های 
آنها فراتر از حوزه اقتصاد بوده و تاثیرات مهم اجتماعی و سیاسی داشته اند. نگاهی به زندگی حاج امین الضرب یا معین التجار بوشهری در دوره قاجار و نقش پررنگ آن ها در 
تصویب قانون مشروطه گواه این موضوع است. عالوه بر دوره قاجار در دوره پهلوی هم کارآفرینان ایرانی همچون خانواده الجوردیان، خسروشاهی، خیامی، رفوگران و... نقش 
کلیدی در اقتصاد ایران بازی کرده اند و تاثیرات عمیقی بر توسعه کشور گذاشته اند. در این شماره در بخش کارآفرین در کنار معرفی تعدادی از کارآفرینان ایرانی و خارجی 
در حوزه های مختلف، کارآفرینی را معرفی می کنیم که کارش را با قهوه خانه داری شروع کرد اما صاحب یکی از بزرگ ترین و مشهورترین چلوکبابی های پایتخت شد و چنان 

پشت دولت مصدق در دهه 30 ایستاد که از او به عنوان اصلی ترین حامی اقتصادی دولت ملی در برابر تحریم انگلیسی ها نام برده می شود.   
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شصت ویک ســال از فوت او گذشته است اما همچنان 
هر روز ظهــر جلوی در مغازه اش در بــازار تهران صف 
طوالنی برای خوردن غذا شکل می گیرد؛ بازار تهران چند 
کبابی و چلویی معروف دارد که بدون شک یکی از آن ها 
شمشیری است. چلوکبابی ای که آوازه بنیان گذار آن البته تنها به چند سیخ کباب کوبیده 
و جوجه و غذای خوب ختم نمی شود. شهرت حاج محمدحسن شمشیری تا جایی است 
که تختی قهرمان اســطوره ای ایران را در آرامگاه خانوادگی شمشیری دفن کردند. حاج 
محمدحسن شمشیری یکی از بزرگان بازار تهران و از نزدیکان و حامیان اصلی مصدق بود 
که در ماجرای ملی شــدن نفت برای حل مشکالت اقتصادی دولت اقدام به خرید اوراق 
قرضه ملی کرد و از او به عنوان یکی از اصلی ترین خریداران اوراق قرضه در تاریخ معاصر 

نام برده شده است.  
حاج محمدحسن شمشیری در ســال 1۲7۳ خورشیدی در کوچه باغ ایلچی که از 
کوچه باغ های قدیمی تهران بود، به دنیا آمد. پدرش غالمحسین نام داشت و جدش حاج 
کاظم شمشیرساز اصفهانی از دیرباز در اصفهان به حرفه شمشیرسازی اشتغال داشت، 
اما بر اثر برخی مشکالت و اتفاقات از اصفهان به تهران مهاجرت کرده بودند. پدربزرگش 
در تهران به شــغل قهوه خانه داری روی آورد و تا جایی کارش را توسعه داد که در زمان 
مشروطه به یکی از ســران صنف قهوه چی تهران بدل شد و در ماجرای متحصنین در 
ســفارت انگلستان یکی از آن ها بود. محمدحسن به دلیل فوت زودهنگام پدر سال های 
زیادی از کودکی اش را با پدربزرگ زندگی کرد. او پنج ساله بود که پدرش را از دست داد. 
از کودکی وارد کار شــد و در قهوه خانه حاج اسماعیل کریم آبادی، که یک قهوه چی اهل 
سیاست بود، در خیابان بوذرجمهری شاگردقهوه چی بود. پس از درگذشت حاج اسماعیل 

کریم آبادی، محمدحسن با بیســت تومان پس انداز خود و با یاری برخی از آشنایانش، 
قهوه خانه کوچکی در بازار بزازها، جلوخان مدرسه عبداهلل خان باز کرد و به کار مشغول شد.

در ایام جنگ جهانی اول و قحطی سال 1۲97، روزگار شمشیری نیز بسیار پریشان 
بود. نخســت گرفتار قرض های سنگین شــد، چندان که دکان کوچکش به گرو رفت و 
بســته شد. پس از آن خودش نیز به ماالریا دچار و خانه نشین شد. در این وضع یکی از 
دوستانش، حاج محمدحسین صالحی، از وضع او آگاه شد و سی تومان به او قرض داد. با 
همین مبلغ شمشیری توانست با کار بسیار و پشتکار، سر و سامانی به اوضاع زندگی بدهد 
و قهوه خانه بزرگ تری، این بار در جلوخان مسجدشاه دایر کند. او شب ها در این قهوه خانه 
می خوابید تا سحرگاهان بتواند آن را آماده پذیرایی از مشتریان کند. طولی نکشید که مزد 

این سختکوشی خود را با رونق گرفتن کار و کاسبی اش گرفت.
در فاصله سال های 1۳1۵ تا 1۳۲0، شمشیری دست به کار تازه ای زد. او بخش هایی 
از امالک موقوفه در تهران و حومه اش را اجاره کرد. به ســبب حسن اداره این موقوفات 
ده تا بیست برابر بر اجاره بهای آن ها افزوده شد. شمشیری نیز با همین ابتکار و از طریق 
درست کاری و خوش رفتاری با مردم و حسن اداره موقوفات، به منافعی رسید. سپس او 
یخچال های وقفی را در اختیار گرفت و از طریق انجام امور مربوط به چند یخچال، فوت و 
فن این کار را نیز به خوبی آموخت. با توجه به عزمش برای تأسیس غذاخوری، از این زمان 

شغل یخچال داری را ضمیمه مشاغل خویش کرد. 
شمشیری در حوالی سال 1۳۲0 در ضلع جنوب شرقی سبزه میدان سالنی اجاره کرد 
و با تأسیس یک مغازه نسبتاً بزرگ چلوکبابی، شغل خود را از قهوه خانه داری به چلوکبابی 
تبدیل کرد و باتوجه به اینکه به کیفیت غذا، مشتری مداری و نظافت غذاخوری اش اهمیت 
ویژه ای می داد خیلی زود به یکی از معروف ترین چلوکبابی های بازار تهران بدل شد و در 

نگاهی به زندگی حاج محمدحسن شمشیری

کبابی ملی گرا
ولیخلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی
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پایتخت شهرت پیدا کرد و مشتریان فراوانی یافت. البته چلوکبابی شمشیری به جز بازاریان 
و مردم عادی که برای خرید به بازار می رفتند، مشــتریان مشــهور زیادی از بین رجال 

سیاسی و شخصیت های خارجی داشت.  

شمشیری و سیاست  
شمشیری در اواخر دهه بیست، هنگامی که محمد مصدق نماینده مجلس شورای ملی بود و 
با نطق های شورانگیز خود توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرده بود، به تقلید از کریم آبادی 
قهوه چی که در دوران کودکی پیش او کار می کرد و اهل سیاست بود، وارد جهان سیاست و شیفته 
محمد مصدق و عقاید ملی گرایانه او شد. او آن چنان طرفدار مصدق و جبهه ملی شده بود که در 
جریان انتخابات سال 1۳۲8 )انتخابات دور ششم مجلس شورای ملی( در بازار ستادی راه اندازی 
کرد و تمامی بزرگان بازار تهران را به رای دادن به نامزدهای جبهه ملی تشویق کرد. همین شد که 

با اعضای جبهه ملی و در رأس آن ها دکتر مصدق رابطه صمیمی پیدا کرد. 
هنگامی که دکتر مصدق به نخست وزیری ایران رسید، بازاریان هر تقاضایی داشتند از 
طریق »حاجی شمشیری« به نخست وزیر می  گفتند و متقابالً خواسته های مصدق از بازاریان 
توسط شمشیری به آنان اطالع داده می  شد. اما نکته جالب اینجاست که در سرتاسر دوران 
زمامداری دکتر مصدق، حاجی شمشــیری هیچ وقت از نفوذ خود استفاده نکرد و هیچ وقت 
خواسته ای شخصی مطرح نکرد و در عوض چون دکتر مصدق از شمشیری خواسته بود که به 
بعضی از احزاب ملی کمک مالی بکند، او به  طور مداوم از بازاریان طرفدار نهضت ملی، از جمله 
محمود مانیان )معروف به حاج مانیان(، حسن قاسمیه، ابراهیم کریم آبادی، احمد حاج حریری، 
نوروزعلی لباسچی، محمدحسین راسخ افشار و... وجوهی می گرفت و به احزاب حامی جبهه 
ملی می پرداخت. کمک های حاجی شمشیری به حدی برای نهضت ملی حیاتی بود که در 
خردادماه 1۳۳0 و در میان اسنادی که از خانه یکی از مأموران نفوذی شرکت نفت انگلیس به 
دست آمد و حاوی برخی تالش های خارجی برای ضربه زدن به نهضت ملی بود، اسنادی هم 
در مورد شمشیری به دست آمد. در یکی از این اسناد نوشته شده بود: »تاکنون هرگونه اقدامی 
که برای جلوگیری از کمک شمشیری به ملی شدن صنعت نفت و جبهه ملی به عمل آمده، 

نتیجه نداده و او برای یاری رساندن به مصدق و یارانش همواره راسخ است.«

اوج همراهی با مصدق  
با ملی شدن صنعت نفت و شروع تحریم های نفتی انگلستان؛ ایران با چالش های جدی 
اقتصادی رو به رو شــد و عمالً دولت دکتر مصدق در آســتانه فروپاشی مالی قرار داشت تا 
اینکــه مصدق و نزدیکانش به این فکر می افتد که از حمایت های مردمی اســتفاده کرده و 
با انتشــار و فروش اوراق قرضه ملی بخش مهمی از کسری بودجه را تامین کنند. در پاییز 
1۳۳0 اوراق قرضه منتشر و در فراخوانی از مردم خواسته شد تا به یاری کشور بیایند. در این 
میان حاج محمدحسن شمشیری بزرگ ترین و عمده ترین خریدار این اوراق شد به طوری 
که مبلغ دویست هزار تومان برای خرید قرضه ملی پرداخت و همچنین سه میلیون تومان 
دیگر در اختیار بانک بیمه گذاشت تا بدون بهره، به فقرا و مستمندان بپردازند. این اقدامات 
حاجی شمشیری در حالی بود که حزب توده خرید اوراق قرضه ملی را تحریم کرده بود و سایر 
مخالفین و منتقدین دکتر مصدق هم با تبلیغات گسترده در روزنامه ها تالش می کردند مردم 
را از خرید اوراق منصرف کنند. اقدامات حاجی شمشیری در این دوران سبب شد که بعدها 

بسیاری از او با عنوان »قهرمان قرضه ملی« یاد کنند. 
اما حمایت از مصدق در دوران کودتای ۲8 مرداد برای 
شمشــیری گران تمام شد و به دنبال سقوط دولت 
مصدق، او را به جرم طرفداری از دکتر مصدق زندانی 
و مدتی بعد محاکمه کردنــد. او در روز محاکمه در 
دادگاه گفت: »من با تمام وجود، عاشق این مرد بزرگ 
و وطن پرست و مردم دوســت هستم و جان و مالم 
فدای یک تار موی مصدق اســت.« پس از محاکمه، 
شمشیری را به همراه جمعی دیگر از حامیان نهضت 
ملــی، به جزیره خارک تبعید کردند. البته تبعید به 

نقطه دور برای ناامید کردن شمشــیری جواب نداد زیرا او خیلی ســریع تالش کرد خود را 
احیا کند و با عزم راسخ در تبعیدگاه گرم و سوزان خارک نیز شروع به کار و فعالیت کرد و با 
تالش در جزیره خارک یک مزرعه سبزی کاری راه اندازی کرد و با پیگیری زیاد توانست چند 
رأس گاو شیرده به آنجا ببرد، طوری که بدین وسیله در محیط اطراف زندانیان تبعیدی، تنوع و 
صفایی ایجاد شد و زندانیان به همت شمشیری توانستند هر صبح با صبحانه خود شیر بنوشند 
و... همچنین حضور شمشــیری در تبعیدگاه خارک باعث شده بود که دوستان و مریدان او 
هفته ای چند بار انواع مایحتاج زندانیان اعم از خوراک و پوشاک و... را از راه های مختلف به 
جزیره خارک برسانند، به گونه ای که پس از چندی وضع تبعیدی های خارک به کلی تغییر 

کرد. شمشیری پس از هفت ماه از زندان جزیره خارک آزاد شد و به تهران بازگشت.

احداث بخش جدید در بیمارستان نجمیه  
پس از بازگشت شمشیری از تبعیدگاه و در زمانی که فضل اهلل زاهدی نخست وزیر بود، 
شمشیری که معتقد بود با رفتن دکتر مصدق، بازار غارت بیت المال و رشوه و فساد رونق پیدا 
کرده است، تصمیم گرفت سه میلیون تومانی را که به بانک بیمه پرداخته بود، از این بانک 
پس بگیرد. گرچه بانک بهانه های فراوانی را برای پس ندادن پول مطرح کرد، اما ســرانجام 
شمشــیری موفق به پس گرفتن پول خود شد. او بخشــی از این مبلغ را صرف بازسازی و 
افتتــاح مجدد چلوکبابی خود در ورودی بازار تهران )ســبزه میدان( کرد و مابقی آن را هم 
برای ساختن ساختمان جدیدی در قسمت شمالی بیمارستان نجمیه که از موقوفات خانم 
نجم السلطنه، مادر دکتر مصدق بود، خرج کرد. شمشیری پس از احداث این ساختمان، آن را 

وقف بیمارستان نجمیه کرد و تولیت آن را نیز به دکتر مصدق و فرزند او سپرد.

درگذشت شمشیری و پیام مصدق  
حاج محمدحسن شمشیری تا آخرین ماه های عمر خود، نسبت به دکتر مصدق و یاران 
او ارادت و وفاداری ویژه ای داشــت. او در سال 1۳40 و در زمان حکومت دکتر علی امینی، 
بر اثر سکته قلبی درگذشت و بازماندگان نهضت ملی را سوگوار کرد. دکتر مصدق به عنوان 
تولیت موقوفه حاج محمدحسن شمشیری، مجلس ختمی در مسجد مجد تهران برای او، 
که در قبرستان ابن بابویه دفن شده، برگزار کرد و در نخستین دست نوشته عمومی خود پس 
از ۲8 مرداد، مردم را برای شرکت در این مجلس دعوت کرد. وی نوشت: »از خبر درگذشت 
رادمرد وطن پرست و آن خّیر نیکوکار، آقای شمشیری، آن قدر متاثر شدم که نتوانستم از عهده 

نگارش این سطور برآیم.«
دکتر صدیقی، از نزدیکان دکتر مصدق و وزرای دولت او در مراسم تدفین شمشیری گفت: 
»...شمشیری در زندگی سیاسی خود، مردی آزادی خواه و پیرو سنت رجال صدر مشروطیت 
بود. او خود می گفت: "...روزی برای تماشا به مجلس شورای ملی رفتم. دکتر محمد مصدق را 
دیدم و از حرف هایش خوشم آمد. از آن پس به او عالقه مند شدم و چون خوب امتحان داد 
او را دوست می دارم و در راه او حاضر به فداکاری و جانبازی هستم".« تعدادی از دوستانش 
به رغم تهدید نیروهای امنیتی، برای او در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و شاهرود 
مراســم یادبود برگزار کردند. شمشیری مردی بسیاری پرکار بود و با سستی و تنبلی میانه 
نداشت. به رغم بی سوادی، هوشی عجیب داشت و مردی به تمام معنا خودساخته و آزاده و 
آزادمنش و راستگو بود. یکی از رموز موفقیت »حاجی شمشیری« ُحسن خلق و خوش رفتاری 
او با طبقات مختلف مردم بود و چون از فقر و فاقه به 
ثروت بسیار رسیده بود، هرگز طبقات محروم و مردم 
فقیر جامعه را نیز فراموش نمی کرد. عالوه بر این، رفتار 
او با زیردســتان و کارکنان خودش نیز بسیار خوب 
بــود، طوری  که برای کارکنان خود خانه می خرید و 
دستمزد خوبی به آن ها می پرداخت. شمشیری حتی 
در میان هم صنفان خودش و همین طور در میان سایر 
کسبه بازار تهران محبوب بود و به امانت داری و انصاف 
آوازه داشت و همین شد که یاد و نامش به عنوان یک 

کارآفرین ملی گرا باقی ماند. 

یم های انگلستان و کاهش فشار اقتصادی بر دولت مصدق، اوراق قرضه منتشر و در فراخوانی از مردم  در پاییز 1330 برای مقابله با تحر
یدار این اوراق شد، به طوری  ین خر ین و عمده تر خواسته شد تا به یاری کشور بیایند در این میان حاج محمدحسن شمشیری بزرگ تر
ید قرضه ملی پرداخت. که مبلغ دویست هزار تومان برای خر
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زندگی را معجره می داند و معتقد اســت سخت ترین کارها هم 
با امید و توکل به خدا حتماً به نتیجه می رســند. او که از شاگردی 
سماورسازی شــروع کرد در 40 سالگی توانســت کارخانه خود را 
راه اندازی کند. اکنون با وجود 91 سال سن همچنان فعال و معتقد 
است برای پیشرفت در کسب و کار باید با تمام توان کار کرد. عبداهلل 
مهدیان در ســال 1۳09 در یک خانواده سنتی و مذهبی در تهران 
متولد شد. او فرزند ســوم خانواده بود؛ خانواده ای پرجمعیت با 11 
خواهــر و برادر. خود او گفته از مادرش صبــر، تالش و زحمت و از 
پدرش ســخاوتمندی را آموخته است و تعریف کرده:  »پدرم انسان 
بسیار سخاوتمندی بود. اغلب، افرادی که گرفتار بودند به او مراجعه 
می کردند و مشکلشان را در میان می گذاشتند. پدر هم بین دو نماز 
در مســجد بلند می شد و می گفت: ما امروز مهمانی داریم که فالن 
گرفتاری را دارد، دارویی الزم دارد که نتوانسته تهیه کند، برای خرج 
بیماری مانده و... بعد در صف نماز جماعت دور می زد و به اندازه پولی 
که آن فرد نیاز داشــت جمع می کرد و به او می داد تا مشکلش حل 
شود. بســیار مردم دار و مردم دوست بود و به هر نیازمندی به نوعی 
کمک می کرد. او ما را از کودکی به انفاق کردن و دستگیری از مردم 
ترغیب می کرد.« پدر عبداهلل مهدیان در بازار تهران، مسجد جامع، 
یک کارگاه کوچک سماورسازی داشت و از همین طریق خرج زندگی 
را تامین می کرد. او مدرســه ابتدایی را در دبستان توفیق گذراند که  
آن زمان جزو مدارس خوب تهران محســوب می شد اما بعد از اتمام 
این مقطع تحصیلی به دلیل عدم امکانات مالی خانواده نتوانست ادامه 
تحصیل بدهد و به ناچار وارد دنیای کســب و کار شــد. خود او در 
خاطراتش از کودکی و شروع کار گفته است: »من نه در خانواده ای 
متمول به دنیا آمدم و نه ثروت و موفقیت بادآورده ای نصیبم شــد، 
بلکه لحظه به لحظه آن را با تالش ایجاد کردم و در این راه، خداوند 
را همواره در کنار خود داشــتم. برای آنکه کمک خرج خانواده باشم، 
کسب و کار را با شــاگردی در کنار پدر و در کارگاه سماورسازی او 
آغاز کردم. خاطرم هست که یکی از معتبرترین سماورسازان آن دوره، 
آقای مصطفی عالی نسب بود که با تمامی دارایی های خانوادگی خود 
کارخانه کوچکی تاسیس کرده بود. ایشان اهل تبریز و بسیار متدین 
و متعهد بود و حجره ای در تیمچه حاجب الدوله داشت و همیشه هم 
حجره ایشــان بسیار پررفت و آمد بود. شب های جمعه که اهل بازار 
برای شرکت در مراســم دعای کمیل دور هم جمع می شدند، من 
نیز در کنار پدر و در میان این گروه تولیدکننده و پاک دست، دعای 
کمیل می خواندم. بعد از مراسم دعای کمیل معموالً تولیدکننده ها، 
خاطرات و تجربیاتشــان را برای یکدیگر نقل می کردند. در یکی از 
شــب ها، یکی از این افراد داستانی را درباره آقای عالی نسب تعریف 
کرد و گفت: »زمانی پیش آمده بود که آقای عالی نســب برای سفر 
کاری چند روزی را به مسافرت رفتند. بچه های کارخانه ایشان برای 
ســاخت تنورهای داخل ســماور، ورق های برنجی خریداری کرده 
بودند که جنس آن کمی نامرغوب بود که البته نسبت به بسیاری از 

زندگی و روزگار عبدالله مهدیان، بنیان گذار گروه صنعتی انرژی

موفقیت: خیلی دور، خیلی نزدیک

کاالهای موجود در بازار، بد هم نبود. هنگامی که آقای عالی نسب از 
مسافرت برگشتند، به محض اطالع از این موضوع، دستور دادند تمام 
سماورهایی را که با این ورق کم کیفیت ساخته اند با چکش له کنند 
و داخــل اوراقی و ضایعات بریزند و هیچ گاه قبول نکردند که کاالیی 
کم کیفیت به دست مردم بدهند. بسیار به تولید و کیفیت باال اهمیت 
می دادند و همین امر باعث شد تا نام او پس از سال ها، هنوز هم در 

صنعت ایران با کیفیت و بزرگی همراه باشد.«
دوران کودکی عبداهلل همزمان شده بود با گذر از دوران قاجار به 
پهلوی و کشور در وضعیت پرآشوبی به سر می برد. خودش در این باره 
گفته اســت: »تهران در آن زمان وضعیت چندان مناسبی نداشت، 
دوره گذر از قاجار به پهلوی بود و وضعیت بد اقتصادی و معیشتی، 
عدم بهداشت و مشکالتی از این دست بسیار وجود داشت. با وجود 
این ناخوشی ها، جنگ جهانی نیز شروع شده بود و مصیبت بیشتری 
بر مشکالت مردم افزوده بود. ایران در یک جنگ ناخواسته قرار گرفته 
و توسط نیروهای عمدتاً روس به تصرف درآمد. این نیروها از شمال 
وارد کشــور و ابتدا وارد قزوین شــدند و به تدریج به تهران آمدند. 
مملکت به کلی دچار قحطی شــده بود و مردم از این بابت واقعاً در 
فشار بودند و دوره سختی را می گذراندند. سربازان روس در اکثر معابر 

و سطح شهر دیده می شدند.«
عبــداهلل مهدیان نوجوان بود که با پایان جنگ جهانی شــرایط 
کشور کمی آرام تر شد و با توافق سه جانبه آمریکا، شوروی و انگلستان 

کارخانه انرژی در 
26 خرداد 1348 
تاسیس و در سال 
13۵0 با هدف 

تولید محصوالت 
گرمایش صنعتی 
شروع به فعالیت 

کرد. در سال 
13۵4 با توجه 
به استقبال و 

تقاضای فزاینده 
بازار، کارخانه به 
محل کنونی خود 
واقع در کیلومتر 7 
جاده قم منتقل شد
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)کنفرانس تهران( قرار شد نیروهای خارجی ظرف شش ماه پس از 
پایان جنگ ایران را به کلی تخلیه کنند. »بعد از اتمام جنگ جهانی، 
کم کم اوضاع کمی سر و سامان یافت و مردم، کار و زندگی طبیعی 
و روزمره خود را از سر گرفتند. من نیز تا مدت ها با پدر در بازار و در 
کارگاهش کار می کردم. تمام فوت و فن کار و بازار را آموخته بودم و 
بسیار عالقه داشتم که کم کم از پدر جدا شوم و کارگاه مستقلی برای 
خودم راه اندازی کنم. به عالوه قصد تشکیل خانواده و ازدواج داشتم و 
با این وضعیت نمی شد درآمد مستقلی داشته باشم. به هرحال با پدر 
مشورت کردم و او موافقت کرد تا ازدواج و کارگاه خودم را راه اندازی 

کنم. من سال 1۳۳7 ازدواج کردم.«

انرژی چگونه متولد شد؟  
کمــی بعد از ازدواج، مهدیان به فکر جدایی از کارگاه پدر افتاد و 
برادرش جای او را گرفت و کمک حال پدرشــان شد. اما در این بین 
اتفاق مهم این بود که مهدیان که سال ها کار سماورسازی کرده بود، 
تصمیم گرفت شغل خود را تغییر دهد و کارگاه تولید بخاری راه اندازی 
کند. او در این باره گفته است: »حدود سال 1۳۵0 بود که یک کارگاه 
۳00 متری را با ماهی 1۵0 هزار تومان اجاره و با ۲۵ کارگر شروع به 
کار کردم. آن زمان در سراسر ایران تنها یک کارخانه تولید بخاری در 
اصفهان به نام “پاُلر” وجود داشت که بخاری کارگاهی تولید می کرد 
و تمام ایران وابسته و محتاج به این کارخانه بود. به همین دلیل بازار 
به شدت نیاز داشــت که افراد جدیدی وارد این کار شوند. بنابراین 
کار سماورسازی را کنار گذاشتم و وارد کار بخاری سازی شدم. برای 
شــروع، یک مدل بخاری انتخاب کردم، تغییراتی را روی آن انجام 
دادم و به عنوان نمونه با اســم »انرژی« وارد بازار کردم. زیبایی این 
بخاری بیشــتر از بخاری پاُلر بود. تاجری را می شناختم که اجناس 
را بــه طور عمده می خرید و به صورت خرده می فروخت. از آن تاجر 
دعوت کردم تا به کارگاه من بیاید و از تولیداتمان بازدید کند. کلی با 
او صحبت کردم و برای او توضیح دادم که بخاری را با کیفیت عالی 
و زیباتر از پالر ساخته ام. باالخره نیز توانستم با او وارد معامله شوم. 
او هزار عدد بخاری را به قیمت هر عدد 10۵0 تومان از ما خریداری 
کرد. به او گفتم من در حال حاضر واقعاً به پول نیاز دارم، بنابراین او 
صدهــزار تومان از مبلغ چک را کم کرد و حدود یک میلیون تومان 
پــول نقد به من داد. این یکی از معجزات الهی برای مِن تازه کار بود 
که در اولین تجربه کاری و اولین معامله ام، تاجری یک میلیون تومان 

پول نقد به من بدهد.«
این یک میلیون تومان ســرمایه اولیه کار عبداهلل مهدیان برای 
توسعه و تولید بیشتر شد. او کمی بعد توانست کارگاه را به دو قسمت 
تقســیم کند. یک بخش برای تولید بخــاری کارگاهی و مکان های 
بزرگ که نیاز به بخاری بزرگ تر داشــتند؛ و دیگری برای مکان های 
کوچک تر. اولین بخاری بزرگی که عبداهلل مهدیان ساخت متعلق به 
یک مســجد بود که طرح آن مانند کمد، قفسه ای بود و این بخاری 

بسیار مورد استقبال قرار گرفت.
کارخانه انرژی در ۲6 خرداد 1۳48 تاســیس و در ســال 1۳۵0 
با هدف تولید محصوالت گرمایش صنعتی شــروع به فعالیت کرد. 
در سال 1۳۵4 با توجه به استقبال و تقاضای فزاینده بازار، کارخانه 
به محل کنونی خود واقع در کیلومتر 7 جاده قم منتقل شد. دامنه 
تولیدات شــرکت انرژی تا ســال 1۳68 شــامل بخاری کارگاهی، 
آب گرم کن و هیتر نفتی می شد اما هم  اکنون این مجموعه صنعتی 

تولیدات بسیار متنوعی دارد؛ وسایل گرمایشی، سرمایشی، بهارساز 
)گرمایشی و سرمایشی( و لوازم جانبی. در حال حاضر کارخانه انرژی 
در فضایی به وسعت ۲0 هزار مترمربع به صورت کامالً مدرن و مجهز 
فعال است. ۵0 کارشناس و ۳00 کارگر در این کارخانه کار می کنند.

کارخانه لعاب ایران  
در کنار راه اندازی کارخانه انرژی، عبداهلل مهدیان مدتی نیز روی 
تولید ظروف لعابی با عنوان »لعاب ایران« متمرکز شد و توانست در 
این زمینه محصوالتی وارد بازار کند. اما در میانه راه منصرف شــد و 
این کارخانه را تعطیل کرد. خود او در این باره گفته اســت: »تولید و 
تهیه ظروف لعابی بســیار سخت بود زیرا تولید آن نیاز به محیطی 
بهداشــتی و تمیز داشــت و چنانچه هنگام تولید، هرگونه آلودگی 
روی ظرف می نشست لکه سیاهی ایجاد می شد و به اصطالح جوش 
می زد و باعث می  شد تا مشتری آن را خریداری نکند. آن قدر بر روی 
این ظروف کار کردم و وقت صرف آن نمودم که مشتریان به دنبال 
تولیدات ما بودند و همه اعتقاد داشتند که اجناس ما بسیار باکیفیت تر 
از رقبایمان است. اما متاسفانه تولیدات لعابی سود چندانی نداشت و 
ما مجبور شــدیم تولید آن را کنار بگذاریم و مجدداً تنها روی تولید 

بخاری تمرکز کنیم.«
مهدیان در کنار سختکوشــی و پشــتکار همیشه توکل داشتن 
به خدا را گره گشــای کســب و کارش می داند و در این باره تعریف 
می کند: »همیشه در کار مشکالت زیاد بوده، پول و بودجه کافی در 
اختیار نداشــتم و تولید با دست خالی نیز بسیار مشکل بوده است، 
اما من دست به زانوی خود گذاشته ام و چشم امیدم به یاری خدا و 
کمک های او بوده است. هروقت مشکلی پیش می آمد وضو می گرفتم 
و به مســجد می رفتم، دو رکعت نماز می خواندم و از خدا همه آنچه 
را که می خواســتم تقاضا می کردم و هیچ گاه نبود که خواسته ام را 
بی جواب بگذارد. یادم می آید یک بار که چک داشتم و نمی دانستم 
باید چه کار کنم، به مسجد رفتم. دو رکعت نماز خواندم و با خدا راز 
و نیاز کردم و در همان حال بودم که پَر کبوتری روی دســتم افتاد. 
تهرانی ها عقیده دارند که وقتی پر کبوتر روی لباس یا دست کسی 
بیفتد گره از مشکل یا بخت او باز می شود و همین اتفاق هم افتاد و 

همواره توجه و کمک خدا شامل حالم بوده.«

یاد بوده، پول و بودجه کافی در اختیار نداشتم و تولید با دست  همیشه در کار مشکالت ز
خالی نیز بسیار مشکل بوده است، اما من دست به زانوی خود گذاشته ام و چشم امیدم به 
یاری خدا و کمک های او بوده است.

در حال حاضر 
کارخانه انرژی 
در فضایی به 

وسعت 20 هزار 
مترمربع به صورت 

کاماًل مدرن و 
مجهز فعال است. 
۵0 کارشناس و 
300 کارگر در 

این کارخانه کار 
می کنند



کارآفرین

آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و بیست ودوم، مرداد و شهریور 1141401

اشتغال در کنار تورم دو چالش جدی اقتصادی این روزهای ایران محسوب 
می شــوند. کافی است سری به میدان های اصلی شــهرهای بزرگ ایران به 
خصوص شــهر تهران بزنید و با انبوه دست فروشــان روبه رو شوید تا تصویر 
جامع تری از بیکاری داشته باشید. در این بین طبق آمارهای رسمی، بیکارِی 
فارغ التحصیالن دانشگاهی هم به معضلی جدی بدل شده و از همین روست 
که شاهد چند برابر شدن مهاجرت فارغ التحصیالن دانشگاهی هستیم. اما در 
این بین و با توجه به چالش اشتغال در کشور، استارت آپ هایی در این حوزه 
فعال شده اند که تالش می کنند بخشی از بار سنگین بیکاری را کاهش دهند. 
یکی از اســتارت آپ های فعال در حوزه کاریابی و اشتغال »کاربوم« است که 
حدود 7 ســال است راه اندازی شده و در دو سال گذشته که کرونا در کشور 
اوج گرفت اتفاقاً توسعه پیدا کرد. میالد بختی، بنیان گذار و مدیرعامل کاربوم، 
این اســتارت آپ را در ســال 1۳94 پایه گذاری کرده است و در ابتدا نام آن 
»تلنت یاب« بوده اما با جدی شدن کار از سال 1۳9۵ نام این استارت آپ هم به 
کاربوم تغییر کرد. کاربوم اگرچه یک پلت فرم کاریابی و HR محسوب می شود، 
اما تیم متخصص آن دوست دارند پا را در بازار کار فراتر بردارند و فضای ذهنی 
افراد را به بازار کار نزدیک کنند تا انتخاب های بهتری را در کار برایشان رقم 
بزند. از همین رو کاربوم تست های روان شناختی، آزمون های خودشناسی و... 
دارد که جزو سرویس های جدید این استارت آپ است و به افراد کمک می کند 

تا هدفمندتر شغل انتخاب کنند. 
میالد بختی در گفت وگویی با مجله استارت آپی »شنبه« گفته است بدون 
اینکه هزینه ای بابت بازاریابی انجام داده باشند، تاکنون بیش از 10هزار سازمان 
در پلت فرم کاربوم ثبت نام کرده اند. همچنین بیش از ۳8۵هزار رزومه در کاربوم 
وجود دارد و 7۵0 هزار کاربر ثبت نامی در کاربوم حضور دارند و تاکنون بیش از 
۵میلیون و ۲00هزار تست خودشناسی و روان شناختی موفق در کاربوم انجام 
شــده که بخشی از این آزمون ها، فردی بوده و بخشی سازمانی. تیم کوچک 

نگاهی به زندگی میالد بختی و شکل گیری استارت آپ کاربوم

کاریابی هدفمند کسب وکار ماست
کاربوم کارشان را با سرمایه مرحله بذری و از یک پارتیشن شروع کرده اند و 
حاال تیم 19نفره کاربوم در صنعت HR ایران حضور دارد و می خواهد فراتر از 

پلت فرمی برای اتصال استعدادها به سازمان ها عمل کند.
میالد بختی درباره شــروع به کار استارت آپ کاربوم گفته است: »فرایند 
شــروع کار جالب بود. من برای توضیح ایده تلنت یاب، پیش فردی رفتم. از 
ایده خوششــان آمد و تمایل داشتند که روی این ایده سرمایه گذاری کنند، 
بنابراین سرمایه ای در حد مرحله بذری، روی کسب وکار ما هزینه کردند. دفتر 
کوچکی در حد یک پارتیشن در سازمان سرمایه گذارمان در اختیار گرفتم و 
در آن زمان با دوستانم وارد صحبت شدم و طی یکی، دو هفته فرایند کار را 
شــروع کردم و با ســه، چهار نیرو، کار را آغاز کردیم. تنها در شروع کار و در 
بعضی از مقاطع، سرمایه ای اندک جذب کردیم اما بعد از 9 ماه به درآمدزایی 
رسیدیم و سعی کردیم که با مدیریت هزینه، کسب وکارمان را اداره کنیم. در 
واقع ما شبه بوت استرپ جلو آمدیم. البته یک بار هم به چند دلیل ری برندینگ 
انجام دادیم؛ یکی اینکه فلسفه کسب وکارمان از آنچه روز اول فکر می کردیم، 
جلوتر رفت و وقتی در سال 96، وب  یاد به تلنت یاب اضافه شد، متوجه شدیم 
که رسالت ما از اینکه صرفاً استعدادها را به سازمان ها وصل کنیم، فراتر رفته و 
دنبال عنوان عمومی تری بودیم که توسعه های بعدی کسب وکارمان را پوشش 
بدهد. فکر می کردیم انجام چنین کاری خیلی آسان است؛ ری برند می کنیم 
و به کاربران هم ایمیل می زنیم که تلنت یاب شده کاربوم و تمام. اما متوجه 
شدیم که خیلی سخت است که نام کســب وکار را در ذهن کاربران تغییر 
بدهیم. هنوز هم کاربران تلنت یاب را سرچ می کنند. ما می دانستیم که باید 
ری برند کنیم، اما نمی دانستیم که حساسیت این کار چقدر زیاد است. نکته 
دیگر اینکه ری برندینگ ما همزمان شد با تغییر پلت فرم کسب وکارمان. عاملی 
بیرونی چون خروج آمریکا از برجام و این دو تغییر، موجب شد که اردیبهشت 
و خرداد سال 97، ماه های سخت و طاقت فرسایی برای من باشد. در آن زمان، 
درآمد سایت افت چشمگیری داشــت، بودجه ای هم برای تبلیغات و اعالم 
ری برندینگ نداشتیم. روزگار ســختی را تحمل کردیم و فشار زیادی به ما 
وارد شد. اگر بیشتر ارزیابی کرده بودیم، ری برندینگ و تغییرات پلت فرم را در 

موقعیتی بهتر و شاید در سال 99 انجام می دادیم.«
اما کاربوم در زمانی به عنوان یک استارت آپ حوزه کاریابی راه اندازی شد 
که اســتارت های مشابهی وجود داشت و همین هم کار را برای میالد بختی 
و هم تیمی هایش ســخت تر می کرد و این سوال را پیش روی آن ها گذاشته 
بود که آن ها قرار اســت به چه نیازی یا نیازهایی در بازار کار پاسخ دهند. او 
در مصاحبه با مجله »شــنبه« گفته است:  »با بررسی دقیق تر بازار، متوجه 
شدیم که سرویسی که سمت کارجو باشد یعنی محتوا و امکاناتی در اختیار 
کارجوها قرار بدهد که قدرت انتخاب بهتر و بیشتری داشته باشند، وجود ندارد. 
همچنین ابزارهای سمت سازمان ها هم خیلی محدود بودند. مثالً تست های 
روان شناسی وجود نداشت و... . ما سرویسی ساختیم که فیچرهایی داشت و 
مثالً درصد تطابق شغل با شاغل را بررسی می کرد. اما مهم ترین مسئله این 
بود که در این بازار سمت کارجوها ابزار جدی وجود نداشت و مغفول مانده بود. 
همچنین برای سازمان ها هم وجود ابزارهایی برای سنجش منابع انسانی برای 
اســتخدام، کمرنگ بود. بنابراین هم سمت سازمان ها و هم سمت کارجوها، 

فعالیت اصلی 
استارت آپ های 
حوزه اشتغال 
و کاریابی این 
است که به پلی 
بین کارفرمایان 
و افراد جویای 
کار و برعکس 

بدل می شوند؛ اما 
کاربوم برای خود 
اهداف کالن تری 
تعریف کرده است 
و به نوعی می توان 

گفت به دنبال 
بهبود فضای 

کسب وکار از طریق 
هوشمندسازی 
انتخاب منابع 
انسانی است 
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ابزارهای دقیقی برای انتخاب بهتر و آگاهانه تر وجود نداشت.«

پلت فرمی برای اشتغال متفاوت  
فعالیت اصلی اســتارت آپ های حوزه اشتغال و کاریابی این است که به 
پلی بین کارفرمایان و افراد جویای کار و برعکس بدل می شــوند؛ اما کاربوم 
برای خود اهداف کالن تری تعریف کرده اســت و بــه نوعی می توان گفت 
به دنبال بهبود فضای کســب و کار از طریق هوشمندسازی انتخاب منابع 
انسانی است. تیم کاربوم معتقدند آن ها تالش می کنند تا با کمک ابزارهای 
مختلف، استخدام ها در فرایندی بهتر و با کیفیت بیشتر انجام شوند. میالد 
بختی در مصاحبه ای گفته است: »وقتی ما کارمان را شروع کردیم، گزارشی 
وجود داشــت از رقابت پذیری جهانی که متوجه شدیم فاصله معناداری بین 
نیازمندی های بازار کار در ایران و خروجی های دانشــگاه ها وجود دارد. ما به 
نوعی می خواستیم یک کاتالیست مکمل در این فاصله معنادار ایجاد کنیم تا 
این فضای خالی پر شود؛ یعنی قصد کاربوم این است که فضای ذهنی افراد 
را به بازار کار نزدیک کند. بنابراین ما آزمون ها را با همین هدف شروع کردیم، 
رزومه ساز کاربوم را هم برای تحقق این هدف ایجاد کردیم چون تا آن زمان، 
رزومه ساز فارسِی خوبی که به شغل وصل شود و همچنین آزمون روان شناسی 
در هیچ پلت فرم کاریابی ای در ایران وجود نداشــت. نکته دیگر این است که 
اگر افراد در این حوزه ها رشد بکنند و مهارت های نرم را به دست آورده باشند، 
ساختارها و فرایندهای منابع انسانی سازمان ها چه در اکوسیستم استارت آپی 
و چه در ســایر حوزه ها، ظرفیت استفاده از این مهارت ها را در خودش ایجاد 
نکرده است. یعنی اگر افراد خود را شناختند و مهارت های نرمشان را افزایش 
دادند، باز این سازمان ها هستند که همراهی الزم را با چنین نیروهایی نخواهند 
داشت، چون زمینه جذبشان را فراهم نکرده اند. در واقع فرایندهای سازمان ها، 
فرایندهایی نیست که از استعدادها حمایت کنند تا آنها قانع شوند که بمانند 
و در همین جا کار کنند. پس در اینجا ما با یک رابطه دوطرفه مواجه هستیم؛ 
یکی افراد و دیگری سازمان ها. از فرایند استخدام گرفته که یکی از حوزه های 
پر از مشکل سازمان هاست تا فرایند نگهداشت و حفظ استعدادها و کمک به 
رشد آدم ها. به این دالیل، افراد یا از سازمانی به سازمانی دیگر جابه جا می شوند 
یا از ایران می روند. یعنی این دو حوزه، جاهایی است که کاربوم روی آنها تمرکز 
کرده اســت. ما ادعا نداریم که قرار است همه فرایندها را درست کنیم بلکه 
قصدمان بهبود این فرایندهاست، چون هرچه آدم ها با آگاهی بیشتری وارد 
سازمان ها شوند، احتماالً با مشکالت و درگیری های کمتری مواجه خواهند 
بود. همچنین اگر سازمان ها با حساسیت و دقت بیشتر و با ابزارهای بهتری 
بتوانند نیروهای خود را جذب کنند، می توانند امیدوار باشــند که استخدام 

باکیفیتی انجام داده اند که به رفع نیازهایشان بیشترین کمک را می کند.«
کاربوم بعد از 4 سال فعالیت مستمِر میالد بختی و تیم جوان او در سال 
1۳98 توانســت مبلغ ۵ میلیارد تومان سرمایه جذب کند. کاربوم در بازاری 
حضــور دارد که حداقل 10میلیون نفر از افراد تحصیل کــرده ایران را دربر 
می گیرد. ضمن اینکه 4۵0هزار ســازمان به صورت بالقوه از کاربران این بازار 
خواهند بود. میالد بختی چندی پیش در گفت وگو با هفته نامه »شنبه« گفته 
بود: »در کاربوم، بیش از 10هزار ســازمان ثبت نام شده وجود دارد. چندهزار 
سازمان هم روی کاربوم آگهی شغلی داشته اند، از آزمون روان شناختی استفاده 
کرده اند، تعدادی از سازمان ها از دوره های آنالین »وب یاد« استفاده کرده اند 
که زیرمجموعه کاربوم اســت و دو، سه سال پیش به ما اضافه شد. در بحث 
فردی هم 7۵0هزار کاربر ثبت نامی داشته ایم که کارهای مختلفی روی کاربوم 
انجام می دهند؛ از ساختن رزومه گرفته تا اپالی کردن رزومه هایشان، استفاده 
از خدمات تست های روان شناختی و... عالوه بر این ها بیش از ۳8۵هزار رزومه 
بــا درصد تکمیل باال روی کاربوم وجــود دارد و تاکنون بیش از ۵میلیون و 

۲00هزار تست خودشناسی و روان شناختی موفق در کاربوم انجام شده که 
بخشی از این آزمون ها فردی بوده و بخشی سازمانی. این عدد نشان می دهد 

کاربوم روی نقطه درستی دست گذاشته و این نیاز بازار بوده است.«
کاربوم در کمتر از یک ســال از راه اندازی به درآمدزایی رسید، اتفاقی که 
نشان دهنده وجود یک بیزینس مدل منسجم در این مجموعه است. بختی 
گفته است: »9 ماه که از آغاز کسب و کارمان گذشت به درآمدزایی رسیدیم. 
منابع درآمدی ما بیشــتر سمت سازمان هاست. به این صورت که طرح هایی 
تهیه شــده برای سازمان ها برای اســتفاده از دیتابیس کاربوم، انتشار آگهی 
سازمان ها در کاربوم، استفاده از آزمون های روان شناختی و دوره های آنالین. 
کارجوها هزینه مشخصی برای استفاده از خدمات کاربوم نمی پردازند به جز 

اینکه برای بعضی از آزمون های روان شناختی و... باید هزینه بپردازند.«
امــا آینده کاربوم قرار اســت به چه نقطه ای برســد؟ میــالد بختی در 
مصاحبه ای گفته است: »آنچه ما از آینده کاربوم می بینیم، این است که کاربوم 
یکی از بازیگران اصلی صنعت تخصیص استعداد در ایران خواهد شد. بخشی 
از این آینده از طریق پلت فرم اتفاق می افتد و ســرویس های جدیدی اضافه 
خواهیم کرد. در واقع می دانیم که در حوزه تک، اتفاقات جالبی برای کاربوم 
رقم می زنیم، چون می خواهیم دیتا را به نحوی از کاربر بگیریم که بعد بتوانیم 
روی آن تحلیل انجام بدهیم. مثالً ما فایل پی دی اف جابه جا نمی کنیم بلکه 
برای افراد پروفایل می سازیم. کاربوم قرار است یک ریکامندیشن سیستم باشد 
که به آدم ها کمک می کند تا مسیر شغلی و مسیر حرفه ای خود را بهتر انتخاب 
کنند. همچنین سازمان ها بتوانند جذب نیروی انسانِی بهتری داشته باشند. 
در کنار این ریکامندیشن سیستم، ابزارهایی در اختیار افراد و سازمان ها قرار 

می دهیم که این فرایند را کامل تر بکند.«
میالد بختی همچنین درباره آرزوهایش در ادامه راه گفته است: »من در 
ابتدا برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه تالش می کردم اما خوشبختانه 
خیلی سریع متوجه شدم که کار مورد عالقه ام، عضویت در هیئت علمی 
نیســت. البته ظرافت های این کار، کار تیمی کردن و اداره کســب و کار 
این قدر زیاد است که شاید هرچه باتجربه تر وارد این کار شوید، بهتر باشد. 
همین جوان بودن، موجب شد که فشارهای زیادی را طی کار تحمل کنم. 
چون فشار کاری خیلی بیشتر از چیزی است که فکر می کنی. ما یک بالگ 
کوچک داشتیم اما یک رویای خیلی بزرگ. نکته این بود که هیچ تخمینی 
نداشتیم که این رویا طی چه مدت زمانی محقق می شود. اگر فکر کنید که 
قرار است دو یا سه ساله موفق بشوید، قطعاً در سال دوم فشار وحشتناکی را 
احساس می کنید. درحالی که یک محصول خوب، قرار نیست دو، سه ساله 

ایجاد شود.«

کاربوم بعد از 4 سال فعالیت مستمِر میالد بختی و تیم جوان او در سال 1398 توانست مبلغ 5 میلیارد تومان سرمایه 
جذب کند. کاربوم در بازاری حضور دارد که حداقل 10میلیون نفر از افراد تحصیل کرده ایران را دربر می گیرد. ضمن 
اینکه 450هزار سازمان به صورت بالقوه از کاربران این بازار خواهند بود.

میالد بختی 
چندی پیش 
گفته بود: »در 
کاربوم، بیش از 

10هزار سازماِن 
ثبت نام شده وجود 

دارد. چندهزار 
سازمان هم روی 

کاربوم آگهی شغلی 
داشته اند، از آزمون 

روان شناختی 
استفاده کرده اند، 

تعدادی از 
سازمان ها 

از دوره های 
آنالین »وب یاد« 
استفاده کرده اند 
که زیرمجموعه 
کاربوم است و دو، 

سه سال پیش به ما 
اضافه شد.«
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این روزها، نزول قیمــت در بازار ارزهای دیجیتال در 
کنــار پیش بینی       هایی که از ریزش های بیشــتر خبر 
می دهد، به بسیاری از سرمایه گذاری های خرد در این 
بازار پایان داده اســت. بسیاری از مردم با سرمایه های 
اندک از       خروش نهنگ ها در بازار بیت کوین می گویند. 
سازمان های ناظر گزارش تخلف ها و کاله برداری ها در 
سال های اخیر را منتشر کرده اند و در بازار، این پرچم 

قرمز است که مدام باال و باالتر می رود. 
ارزهای دیجیتال برای هرکس هم که بد بود، برای 
چانگ پنگ ژائو، یا همان »سی زد« در شبکه اجتماعی 
توئیتر      ، ماجرا متفاوت از دیگران رقم خورده است. در 
رتبه بنــد      ی تازه فوربز از میلیاردهای جهان در ســال 
۲0۲۲، چانگ پنگ ژائو در رتبه 19اُم ایستاده است. او 
در پنج سال به بیش از 6۵ میلیارد دالر ثروت رسیده 
و از کارآفرینان و میلیاردرهایی مثل چارلز کوچ،       مایکل 
دل و نزدیــک به ۲ هــزار و 64۵ میلیارد کارآفرین و 

میلیاردر دیگر، جلو زده است. 
چانگ پنگ ژائو موســس و مدیر بایننس، صرافی 
ارزهای دیجیتال است. امروز از چانگ پنگ ژائو به عنوان ثروتمندترین فرد در بازار ارزهای 
دیجیتال یاد می کنند که تا پنجم آوریل سال ۲0۲۲، نزدیک به 6۵ میلیارد دالر ثروت از 
ارزهای دیجیتال       و معامله آن کسب کرده است. نشریه فوربز پس از تحلیل بازار ارزهای 
دیجیتال، ارزش بازار فاینانس را در 11 مارس ســال جاری میالدی، 9۲,۵ میلیارد دالر 
اعالم کرد که دست کم، 70 درصد از آن، سهم ژائو، مدیرعامل بایننس است. این رسانه 
پیش از این، در سال ۲018، میزان دارایی چانگ پنگ ژائو را 1,4 میلیارد دالر اعالم کرده 
بود. این رقم در ســال ۲019 به 1,۲ میلیارد دالر رسید و در سال ۲0۲1 تا 1,9 میلیارد 
دالر صعود کرد. اما سال ۲0۲۲، با وجود همه دشواری ها برای مدیرعامل بایننس، سالی 

عجیب در اعداد و ارقامی بود که ثروتش را توصیف می کرد. 
در فهرست فوربز از میلیاردرهای جهان در سال ۲0۲۲، مدیرعامل بایننس، در جایگاه 
19اُم جهان ایســتاده است. هم چنین در رتبه بند      ی ثروتمندانی که در سنگاپور زندگی 

می کنند، او در سال ۲0۲1، در جایگاه ۲۲اُم قرار گرفت. 

 بایننس چه می کند؟  
کار بایننس از جزایر کایمن شروع شد اما امروز، این صرافی ارزهای دیجیتال به مردم 
در 180 کشور جهان خدمات عرضه می کند. کار باینس در این کشور در قالب شبکه ای از 

شرکت های به هم وابسته در حال انجام است و همین باعث شده سازمان های ناظر به کار 
بزرگ ترین صرافی ارزهای دیجیتال سرک بکشند. دولت ها در ژاپن، انگلستان، هنگ کنگ 
و... درباره فعالیت بدون مجوز بایننس به مردم هایشــان هشدار داده اند. بایننس در این 
کشورها بارها به دلیل فعالیت های غیرمجاز و بدون نظارت سازمان های مربوط، هشدار 
گرفته اســت. در ماه می سال ۲0۲1، بلومبرگ در گزارشی از مواجهه بایننس با وزارت 
دادگستری و سازمان خدمات درآمد در آمریکا خبر داد. بلومبرگ نوشت این مواجهه به 
تشکیل پرونده علیه بایننس به اتهام       فرار مالیاتی و پولشویی به جریان افتاده است. بایننس 
در همان زمان اعالم کرد به کلیه تعهدات قانونی و مقررات پایبند است اما موسس و مدیر 

بایننس، به هیچ پرسش یا اظهارنظر جدی دیگری دراین باره پاسخ نداده است. 
صدها مدل کســب وکار در جهان برای صرافی ارزهای دیجیتال وجوددارد اما مدل 
بایننس که با اتکا به توکن بی اند بی کار می کند، به جذابیت این صرافی دیجیتال افزوده 
اســت. این توکن درواقع ارز دیجیتال بایننس اســت که مشتریان باید برای استفاده از 
خدمات صرافی، از این توکن بخرند. درواقع با خرید هرچه بیشــتر از توکن بی اند بی و 
معرفی بایننس به مشتریان جدید، تخفیف های بیشتری برای دریافت خدمات مالی شامل 
حال کاربران می شود. در آغاز از توکن بی اند بی، صرفاً به عنوان ابزاری برای خرید و جذب 
مشتری استفاده می شد، اما پس از مدتی این توکن، به یک ارز دیجیتال مستقل در بازار 
تبدیل شد. درحال حاضر ارزش بازار بایننس به 7۳ میلیارد دالر رسیده است. بخشی از 
دارایی چانگ پنگ ژائو هم در قالب همین ارز اســت. چانگ پنگ ژائو در گفت وگویی با 
فوربز در ژانویه سال ۲0۲1 از سهم ۳0 درصدی اش در بایننس گفت و ادامه داد:       »واقعاً 
نمی دانم چقدر پول دارم. خیلی درگیر این چیزها نیســتم.« اما براساس گفته آشنایان 
چانگ پنگ ژائو که نخواستند نامشان فاش شود، سهم سی زد به بیش از 70 درصد از 

کل این بازار می رسد. 

ثروت ژائو  
مثل دیگر کســانی که در فهرســت فوربز به عنوان ثروتمندان از محل ارزهای 
دیجیتال معرفی شــده اند، چانگ پنگ ژائو هم برنامه نویســی است که ثروتش را 
خودش به دســت آورده است. او در سال 1977 در چیانگسو در چین به دنیا آمد. 
کمی بعد از تولد او، پدرش که یک استاد دانشگاه بود، با اتهام طرفداری از بورژواها 
مدتی تبعید شد. در اواخر دهه 1980، خانواده چانگ پنگ ژائو به ونکوور در کانادا 
مهاجرت کردند. سال های نوجوانی برای ژائو در کانادا با کار روزانه در مک دونالد و 
شیفت شبانه در ایستگاه های سوخت رسانی همراه بود. او در 16 سالگی، کدنویسی 
را شــروع کرد و پس از آن برای تحصیل در رشــته کامپیوتر به دانشگاه مک گیل 
در مونترئال رفت. او پس از فارغ التحصیلی مدتی را در شــهرهای توکیو، شانگهای 
و نیویورک زندگی کرد. ژائو در این ســال ها فلش بوی را ســاخت که یک سیستم 

ثروِت غیرقابل محاسبه
چانگ پنگ ژائو از ارزهای دیجیتال میلیاردر شده است 

1980

خانواده ژائو به کانادا مهاجرت کردند. 

1977

ژائو در چین به دنیا آمد. 

1985

ژائو یادگیری کدنویسی را شروع کرد.

زینبکوهیار
دبیر بخش کارآفرین خارجی

او کیست؟
chang- )چانگ پنگ ژائو 

peng Zhaoc( را کمتر فعال 
عرصه رمزارزهاست که 
نشناسد. او با ثروتی که 

خودش می گوید توجهی 
به آن ندارد، در فهرست 
ثروتمندترین های جهان 
قرار گرفته است. فوربز 
چانگ پنگ ژائو را در 

فهرست سال 2022، در 
جایگاه 19ُام قرار داده 

است. 
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معامالتی قوی برای معامله گران در وال استریت بود. 

بایننس چطور راه افتاد؟  
ژائــو برای نخســتین بار در ســال ۲01۳ چیزهایی درباره بیــت کوین از یک 
سرمایه گذار جسور شنید. پس از مدتی او توانست 1۵ میلیون دالر از مسیر فروش 
توکن جمع کند و در سال ۲017 بود که بایننس را راه انداز      ی کرد. بایننس از روزهای 
نخست کار به عنوان صرافی با ایده های تازه در حوزه معامله ارزهای دیجیتال معرفی 
شد. در سال ۲019، بایننس از ابزاری به اسم النچ پد رونمایی کرد که کار آن، کمک 
به صدور سریع توکن های امن در این پلت فر      م بود. در سال       ۲0۲0، بایننس پلت فر      می 
به اســم بایننس النچ پول را راه انداز      ی کرد که در زمینه خرید سهم دیجیتال این 

صرافی دیجیتال کار می کرد. 
ارزش بازار بایننس 9۲,۵ میلیارد دالر تخمین زده شده است. این صرافی دیجیتال 
از این منظر با شــرکت های فناوری محوری مثل تیک تاک، اسپیس ایکس و بایت 
دنس، رقابت می کند. بایننس در ســال های گذشــته سرمایه گذاری بر بخش های 
مختلف در اقتصادها را هم کلید زده است. به گفته ژائو »ما می خواهیم در هر بخش 
از اقتصاد یک یا دو هدف را شناســایی کنیم و در آن سرمایه گذاری کنیم و تالش 
کنیم این بخش ها را به بازار ارزهای دیجیتال بیاوریم.« در بین صرافی های ارزهای 

دیجیتال، ســهم بایننس و سلطه آن بر بازار، مثال زدنی است. در سال ۲0۲1، یک 
مجله تحقیقاتی در حوزه ارزهای دیجیتــال اعالم کرد بایننس 9,۵ تریلیون دالر 
معامالت ارزهای دیجیتال را تســهیل کرده است. نشــریه بالک که اخبار ارزهای 
دیجیتال را پوشــش می دهــد در این گزارش اعالم کرد این رقم، دوســوم از کل 
معامالت انجام شده توسط صرافی های ارزهای دیجیتال است. فوربز       پس از محاسبه 
حجم معامالت و کارمزدهای صرافی های ارزهای دیجیتال اعالم کرد در سال گذشته 
میالدی بایننس 16,8 میلیارد دالر کارمزد از معامالت دریافت کرده است. این رسانه 
هم چنیــن       تالش کرده با اتکا به روش هایی ارزش شــرکت بایننس و ثروت ژائو را 
تخمین بزند. کارشناسان در فوربز براساس توصیه بعضی تحلیل گر      ان حوزه ارزهای 
دیجیتال، با ضرب درآمد بایننس و در نظر گرفتن 10 درصد کاهش ارزش معمول 
در شرکت های خصوصی، به ارقامی رسیده اند اما در ایمیلی که سخنگوی شرکت 
برای فوربز فرستاده، نوشته شده »به دلیل نوسانات بازار تعیین ارزش بایننس برای 
ما بسیار سخت است. هم چنین اینکه بدانیم ثروت سی زد به چه میزان است، برای 

ما بسیار دشوار است.« 
چانگ پنگ ژائو اعالم کرده قصد دارد دست کم 90 درصد از ثروتی را که در اختیار 
دارد به فقرا ببخشد. او می گوید »من فقط پول هایی را که در کیفم دارم می شمارم که 

چیز زیادی هم نیست. بقیه چیزها همه حرف است.« 

2013

ژائو از یک سرمایه گذار خطرپذیر درباره 
بیت کوین یاد گرفت. 

2022

نام ژائو با ثروتی که به راحتی تخمین زده نمی شود، در بین 
میلیاردرهای جهان قرار گرفت. 

2017

ژائو صرافی ارزهای دیجیتال 
بایننس را راه انداخت. 

ژائو برای نخستین بار در سال 2013 چیزهایی درباره بیت کوین از یک سرمایه گذار 
جسور شنید. پس از مدتی او توانست 15 میلیون دالر از مسیر فروش توکن جمع کند و 
در سال 2017 بود که بایننس را راه انداز      ی کرد.

چانگ پنگ ژائو، اعالم کرده 
قصد دارد دست کم 90 درصد 
از ثروتی را که در اختیار دارد 
به فقرا ببخشد. او می گوید 
»من فقط پول هایی را که در 
کیفم دارم می شمارم که چیز 
زیادی هم نیست. بقیه چیزها 
همه حرف است.«
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 از خانواده مشــهور کوشــنر، که نسل هاست در 
زمینه امالک       و سیاســت کار می کنند، کسی که 
انتظاری از او نمی رفت، به فهرست میلیاردرهای 
جهان در فوربز راه یافته اســت. او کســی نیست 
جز جاش کوشنر، برادر جرد کوشنر. جرد کوشنر 
چهره آشــنایی برای اهالی سیاســت و خبر در 
سال های گذشته است. جرد همسر ایوانکا ترامپ، 
دختر رئیس       جمهور ســابق آمریکاســت. پس از 
پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، جرد 

به عنوان ســخنگوی دولت کارش را آغاز 
کرد. اما امروز، نام برادر او جاش، به 

عنوان سرمایه گذار خطرپذیر با ۲ 
میلیارد دالر ثروت راهِی فهرست میلیاردرهای جهان شده است. 
این نخســتین بار در جهان اســت که یک نفــر از خانواده 
کوشنر به فهرست فوربز از میلیاردرهای جهان راه پیدا می کند. 
      برخالف انتظارها، خبری از اسم چارلز پدر خانواده، یا جرد برادر 
مشهور خانواده نیست. این عضو خوش شانس خانواده کوشنر، 
کســی نیست جز جاش، که سال هاســت نامش زیر سایه پدر 
خانواده چارلز و برادرش جرد قرار گرفته است. جاش کوشنر ۳6 

ساله اســت و اکنون ثروتی که کار او را به فهرست میلیاردرهای 
جهان رســانده، به ۲ میلیارد دالر رسیده است. این ثروت از محل 

ســرمایه گذاری های جسورانه جاش و فروش بخشی از شرکت 
او به اسم شکوفایی )Thrive( به دست آمده است. 

گلدمن ســاکس در ماه می  گذشته، در 
ازای دریافت ۳ درصد از سهام شرکت 

شکوفایی )Thrive(، 1۲0 میلیون 
دالر در آن سرمایه گذاری کرد. این 
سرمایه گذاری ارزش شرکت را به 
۳,6 میلیارد دالر رساند و به این 
ترتیــب، ارزش ثروت جاش که 
صاحب دوسوم از سهام شرکت 
است، 1,9 میلیارد دالر تخمین 

زده شده است. 
شــرکت  کوشــنر،  جاش 

Thrive را در سال ۲010 راه انداز      ی کرد. مهم ترین نکته درباره نحوه فعالیت او در 
فضای سرمایه گذاری جسورانه در اکوسیستم استارت آ      پی، شهرت یافتن به عنوان 
ســرمایه گذاری عملیاتی بود. همین مسئله به جاش کوشنر کمک کرد تا در یک 
دهه گذشته، از سرمایه گذاران دیگر در اکوسیستم استارت آ      پی مثل ایرتیبل، رابین 
هود، اسپاتیفای، گیت هاب، اسلک، فاناتیکز، پلید، توئیچ، واربی پارکر پیشی بگیرد. 
در دســامبر سال ۲016، درست زمانی که پدرزن برادر جاش، دونالد ترامپ 
در انتخابات ریاســت جمهوری پیروز شد، فوربز       در برآوردی ارزش دارایی کل 
خانــواده کوشــنر را 1,8 میلیارد دالر اعالم کرد. بیــش از نیمی از این ثروت، 
مربوط به امالکی بود که خانواده کوشــنر به عنوان مالک آن شناخته می شد. 
      در آن زمان، ارزش دارایی جرد کوشــنر، ۳۲0 میلیون دالر برآورد شده 
بود. سندی که روزنامه نیویورک تایمز در آن زمان منتشر کرد نشان 
می داد منشــا این ثروت، امالک و مســتغالت خانواده کوشنر و 
شــرکت های وابسته به این خانواده است. در همان سال، ثروت 
جاش کوشنر، ۵00 میلیون دالر تخمین زده شد. جاش کوشنر 
از محل ســهام شــرکت Thrive ۲40 میلیون دالر و از محل 
استارت آ      پ اسکار، که در سال ۲01۳ و با اتکا به برنامه بیمه ای 
اوباما در حوزه ســالمت راه انداز      ی شده بود، ۲4۳ میلیون دالر 
ثروت جمع کرده بود. هرچند این طور به نظر می رسد که جاش، 
سهمش از امالک خانوادگی را دریافت کرده یا در نوبت دریافت آن 
است، اما رسانه ها به طور محافظه کارانه ای هر نوع اثربخشی ارث و 
میراث بر       فعالیت های اقتصادی جاش را رد می کنند. رسانه ها می گویند 
فعالیت های اقتصادی جاش در یک دهه گذشــته نشان می دهد او 
هرگــز به عنوان یک عضو از خانواده کوشــنر، در فعالیت های 
سیاسی و تخلف های اقتصادی که پدرش را به زندان 
انداخت، نقشــی ایفا نکرده است. فرار مالیاتی، 
مداخله در مبارزه های انتخاباتی و دستکاری 
گفته های شــاهدان در سال ۲00۵، پدر 
خانواده چارلز کوشــنر را برای دو سال 
راهِی زنــدان کرد. اما این چالش های 
بحث برانگیز، سدی در مسیر جاش 
نبود و این طور به نظر می رســد که 
جــرد، با نقش  آفرینــی در جهان 
سیاســت، آواربــردار چالش های 

خانوادگی شده است. 

پیشرفت کوچک ترها
جاش کوشنر به فهرست میلیاردرهای جهان راه یافت       

اوکیست؟
جاش کوشنر برعکس 

برادرش جرد کوشنر که 
سخنگوی دولت ترامپ 
بود، کمتر اهل سیاست 

است. اما در سال 
2022، او وارد فهرست 

فوربز از میلیاردرهای 
جهان شده است. 

2008

جاش کوشنر به مدرسه هاروارد رفت. او در این سال ها 
در چند استارت آ      پ با ایده های مالی کار می کرد. 

1985

جاش کوشنر به دنیا آمد. 

2009

جاش کوشنر موسسه سرمایه ای thrive را بنیان گذاشت. موسسه ای با نام شکوفایی که 
سال ها بعد در شبکه های اجتماعی و شرکت های فناوری محور دیگر سرمایه گذاری کرد. 
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 کار جاش از کجا شروع شد؟  
زمانــی کــه فیس بــوک راه انداز      ی شــد، جاش 
هنوز در هــاروارد تحصیل می کرد. او مشــغول کار 
در چند اســتارت آ      پ با مالکیت خودش بود. یکی از 
این اســتارت آ      پ ها، پلت فر      می بــرای پرداخت وام به 
دانشــجویان بود و دیگری استارت آ      پی که در زمینه 
بازی کار می کرد. پس از فارغ التحصیل شدن در سال 
۲008، او یک سال را در شرکت گلدمن سپری کرد. 
کار او در بخش ســهام خصوصی بــر بدهی در دوره 
بحران هــای مالی متمرکز بود. یک ســال بعد، او در 
مدرسه کسب وکار هاروارد ثبت نام کرد. درحالی که 
دیگر هم کالسی های جاش کوشنر به عنوان کارآموز 
در اکوسیستم استارت آ      پی کار می کردند، او از همان 
سال نخســت حضور در مدرسه کسب وکار هاروارد، 
سرمایه گذاری فرشــته را از محل درآمدی که از کار 
در گلدمن کسب کرده بود، آغاز کرد. این تصمیم در 

نهایت به نفع جاش تمام شد. تالش های او در این کار توجه جوئل کاتلر، هم بنیان گذار 
جنرال کاتالیست پارتنرز را به جاش کوشنر جلب کرد. جوئل توانست جاش را درباره 
راه انداز      ی صندوق سرمایه گذاری شخصی اش قانع کند. کاتلر و شرکت       او سرمایه اولیه 
ترایوز یا صندوق شکوفایی را تامین کردند. جنرال کاتالیست در سال ۲010، ۵ میلیون 
دالر در شرکت شکوفایی سرمایه گذاری کرد و عالوه بر این، کاتلر معرف جاش به دیگر 

سرمایه گذاران بود. 
کاتلر در سال ۲017 در مصاحبه ای با فوربز گفت:       »من به همه گفتم اگر به این پسر 
جوان پول ندهند، دیوانه اند.«       در سال ۲011، جاش در جریان آشنایی با سرمایه گذاران 
بیشتر توانست از دانشگاه پرینستون در آمریکا 40 میلیون دالر سرمایه جذب کند. یک 
سال بعد، او در سری دوم جذب سرمایه اینستاگرام در کنار صندوق های سرمایه گذاری 
مثل سکویا کاپیتال، در این شرکت ۵00 میلیون دالری سرمایه گذاری کرد. چند روز 
بعد، فیس بوک این اپلیکیشن به اشتراک گذاری عکس را با قیمت یک میلیارد دالر 
خرید و این باعث شــد بازدهی ســرمایه گذاری جاش کوشنر در اینستاگرام به 100 

درصد برسد. 
ظاهر این بازدهی قابل توجه ســرمایه گذاری، شانس و اقبال جاش کوشنر بود. اما 
موسس اینستاگرام در گفت وگو با رسانه ها از تمرکز و هوش او در سرمایه گذاری گفته 
بود. کوین سیستروم در سال ۲017 در این باره به فوربز گفت: »جاش یک سال پیش 
از ســرمایه گذاری، زمان زیادی را صرف اینستاگرام کرده بود. قدرت برقراری ارتباط و 
هوش اســتراتژیک او، بیش از هر شجره نامه ای می ارزد«. دیگر فعاالن در اکوسیستم 
اســتارت آ      پی آمریکا هم درباره جاش حرف هایی برای گفتن دارند. از جمله این افراد، 
دنیل اک، مدیر عامل اســپاتیفای است. جاش کوشــنر با شهرتی که به عنوان یک 
ســرمایه گذار اهل عمل به هم زده، بارها بر شرکت دنیل اک پیروز شده است. دنیل 
درباره او در گفت وگویی در ســال ۲017 گفت: »جاش با دســت های گلی وارد بازی 
می شــود و می داند وارد چه مســیری شه اســت. او وارد معامالت رقابتی می شود و 

بنیان گذاران هم این را دوست دارند.« 

یکی از این معامالت در سال ۲014 انجام شد. در دسامبر این سال شرکت شکوفایی 
مدیریت ســرمایه گذاری 70 میلیون دالری بر شرکت پرداخت دیجیتال استرایپ به 
ارزش ۳,6 میلیارد دالر را مدیریت می کرد. یک ســال بعد، یکی از همکاران شرکت 
شــکوفایی به عنوان مدیر امور مالی در استرایپ کارش را آغاز کرد و حاال شش سال 
از آن روز گذشــته       و ارزش شــرکت به 9۵ میلیارد دالر       در مارس سال ۲0۲1 رسیده 
است. این در حالی است که براساس تخمین های فوربز، شرکت شکوفایی تنها مالک 

یک درصد از استرایپ است. 
راهی که جاش کوشــنر تا امروز آمده خالی از دســت انداز نبوده است. استارت آ      پ 
اسکار، در حوزه سالمت کار می کند و براساس مدل طرح اوباما در زمینه بیمه موسوم 
به اوباما کر، ایجاد شــده است. در فوریه ســال ۲016، پیش از ورود جرد کوشنر به 
کاخ سفید به عنوان سخنگوی دولت دونالد ترامپ، ارزش اسکار به ۲,7 میلیارد دالر 
می رسید. در مارس سال ۲0۲1، ارزش این شرکت استارت آ      پی که حاال از مدل کسب 

وکار مربوط به طرح اوباما فاصله گرفته بود، به 7,۳ میلیارد دالر رسید. 
اما در یک ســال اخیر، ارزش بازار اســکار به 1,7 میلیارد دالر کاهش پیدا کرده 
درحالی که       شرکت شکوفایی ۲0 درصد از سهام این استارت آ      پ را در اختیار دارد. با این 
وجود، سرمایه گذاران هنوز به سرمایه گذاری در صندوق های شرکت شکوفایی جاش 
کوشنر عالقه دارند. در فوریه ای که گذشت، هشتمین و بزرگ ترین صندوق شکوفایی با 
جذب ۳ میلیارد دالر سرمایه بسته شد. این در حالی بود که در سال گذشته، هفتمین 

صندوق ۲ میلیارد دالر سرمایه جذب کرده بود.       
جاش کوشنر در این سال ها کار کرده و امروز ثمره آن را می بیند. او در اکتبر سال 
۲018، با کارلی کالس ازدواج کرد.       این زوج در مارس ۲0۲1 بچه دار شــدند. در ماه 
سپتامبر خانواده به پنت هاوسی 4۳ میلیارد دالری در نیویورک رفتند در ساختمانی 
که مالک آن خانواده کوشــنر اســت و دفتر مرکزی شرکت شکوفایی هم در همین 
ساختمان قرار دارد. برای مردی مثل جاش کوشنر، کار و خانواده فاصله ای از همدیگر 

ندارند. 

2011

جاش کوشنر از مدرسه هاروارد 
فارغ التحصیل شد. شرکت شکوفایی در 

این سال ها جان گرفته بود. 

2022

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

2014

شرکت شکوفایی با مدیریت جاش کوشنر ۴00 میلیون دالر سرمایه جذب کرد. این شرکت 
در شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام سرمایه گذاری کرد. 

 این نخستین بار در جهان است که یک نفر از خانواده کوشنر، به فهرست فوربز از میلیاردرهای جهان راه پیدا می کند.       برخالف 
انتظارها، خبری از اسم چارلز پدر خانواده، یا جرد برادر مشهور خانواده نیست. این عضو خوش شانس خانواده کوشنر، کسی 
یر سایه پدر خانواده چارلز و برادرش جرد قرار گرفته است. نیست جز جاش، که سال هاست نامش ز
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روی، کنت و دیوید تامسون. این ها اسامی مهم ترین 
افراد در خانواده تامسون اند که فعالیت های تجاری شان، 
خانواده تامسون را به میلیاردهای امروز جهان تبدیل 
کرده است. در فهرست فوربز از میلیاردرهای جهان 
در سال جاری میالدی، دیوید تامسون به عنوان ۲6 
اُمین میلیاردر معرفی شــده است. ارزش ثروت او به 
طور تقریبی به ۵0 میلیارد دالر می رســد. داستان 
ثروتی که خانواده تامســون به هم زده و امروز دیوید 
بخش اعظمی از آن را مدیریت می کند، به سال های 
دور بازمی گردد. زمانی که پدربزرگ دیوید یعنی روی 
تامسون در انتاریوی کانادا، از کشورهای تحت سیطره 
بریتانیا، رادیو می فروخت و با خودش فکر می کرد باید 

برای فروش بیشتر این دستگاه ها چه کرد. 

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

بیشتر از دیگر اعضای خانواده تامسون سر زبان ها افتاد. هرچند دیوید تامسون وارث ثروتی 
خانوادگی است اما از او به عنوان یکی از مدیران شایسته در جهان کسب وکار یاد می کنند. 

ِکِنت، فقط کنت بود   
 زمانی که کنت از دنیا رفت، در فهرســت فوربز به عنوان ثروتمندترین فرد در کانادا 
معرفی شده بود. عالوه بر این، او در آن سال ها نهمین ثروتمند جهان بود که بیش از 19,6 
میلیارد دالر دارایی داشــت. کنت در ســال 1976 بود که مدیریت شرکت ها را به جای 
پدرش به دست گرفت. هرچند خانواده تامسون دارای لقب لرد بودند، اما کنت هرگز از این 
القاب و عناوین در کانادا برای معرفی خود استفاده نکرد. او در سال 1980 در مصاحبه ای 
گفت: »در لندن من لرد تامسون هستم. در تورنتو من فقط کن هستم. شاید شما بگویید 
من دارم دوسره بازی می کنم. به هرحال من به القاب خانوادگی به دلیل قولی که به پدرم 
داده ام احترام می گذارم و افتخار می کنم و به طور همزمان من فقط می توانم کن باشم.« 
در سال ۲006 یعنی زمانی که کنت از دنیا رفت و دیوید به جای او نشست، پیش از به 
پایان رسیدن نخستین دهه از قرن ۲1، شرکت وودبریج که دیوید مدیر آن است، با خرید 
رویترز توانست شرکت رویترز تامسون را ایجاد کند. شرکت تامسون در سال ۲008 گروه 
رویترز را به ارزش 17.۲ میلیارد دالر خریداری کرد. پس از این معامله،       دو شرکت با هم 
ادغام شدند. نتیجه این ادعام شکل گیری گروه تامسون رویترز بود.       این معامله خوب در 

سال ۲008، به تثبیت جایگاه خانواده تامسون در جهان رسانه ها کمک کرد. 

بازی با رسانه ها
خانواده تامسون چطور از رادیوفروشی به میلیاردها دالر ثروت رسیدند؟

اوکیست؟
 David( دیوید تامسون
Thomson(( 26ُامین 
میلیاردر در فهرست 

ثروتمندان فوربز است. 
او میراث دار پدربزرگی 

است که کارش را از 
فروش رادیو شروع کرد 
و با مالکیت روزنامه های 

بریتانیایی آن را ادامه 
داد.

1957

دیوید، فرزند کنت و نوه روی       در 
تورنتوی کانادا به دنیا آمد. 

1931

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

1976

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

دیوید تامسون کارآفرینی خودساخته نیست اما مدیری خوب برای میراث خانوادگی اش در 
عرصه تجارت و رسانه است. او فرزند کنت تامسون، و نوه روی تامسون است. روی در سال 

1976 از دنیا رفت. کنت هم در سال 2006 درگذشت. از آن زمان، دیوید بخش عمده ای از 
ثروت خانوادگی را اداره می کند. 

کنت تامسون فرزند روی تامسون است. او از سال 1976 یعنی پس از مرگ پدرش مدیریت 
شرکت های خانوادگی را به دست گرفت. 
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رادیوفروش تا غول رسانه ای جهان   
داستان امپراتوری رسانه ای که دیوید تامسون و خانواده اش را در فهرست ثروتمندان 
جهان قرار داده، به ســال 19۳1 بازمی گردد. زمانی که روی تامسون پدربزرگ دیوید، با 
خرید یک ایستگاه رادیویی در انتاریوی کانادا کارش را آغاز کرد. پیش از این او در این شهر 
رادیو می فروخت و برای اینکه مشتریانش برنامه های بیشتری برای شنیدن داشته باشند، 
ایستگاه رادیویی اش را راه انداخت. پس از رادیو، روی تامسون سراغ روزنامه ها رفت. او از 
ده ها روزنامه بریتانیایی برای واگذاری مالکیت و خرید آن دعوت کرد و       سرانجام توانست 
The Scotsman را بخرد. پس از روزنامه، نوبت به راه انداز      ی شرکت تلویزیونی رسید. او 
توانست نخستین امتیاز راه انداز      ی شرکت تلویزیونی را در اسکاتلند دریافت کند. امروز این 
شرکت با عنوان STV شناخته می شود. سود شرکت تلویزیونی برای روی تامسون، ثابت 
و قابل اتکا بود. این سرمایه تازه به او کمک کرد کارش را بیشتر توسعه دهد. او توانست 
روزنامه تایمز را بخرد و ساندی تایمز را منتشر کند. تالش های روی تامسون سرانجام به 
شکل گیری شرکت های بزرگ رسانه ای و سرمایه گذاری خانواده تامسون منجر شده است. 
امروز       دیوید تامسون، مدیریت تامسون رویترز، وود بریج و گلوب و اینک را برعهده دارد. 
عالوه بر مدیریت این شرکت ها، او از سرمایه گذاران خصوصی       در بخش امالک و مستغالت 

است و در هیئت مدیره چند شرکت بخش خصوصی دیگر حضور دارد. 

مدیر وود بریج   
دیوید تامســون را امروز بیش از هرچیز، به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
خانوادگی یعنی وود بریج می شناسند. دیگر شرکت های خانواده تامسون، از جمله تامسون 
رویترز در کنترل شرکت سرمایه گذاری خانواده است. دفتر مرکزی این شرکت در انتاریو 
در کاناداســت. دوسوم از خدمات داده های مالی عمومی و خدمات خصوصی با مالکیت 
این شرکت در این کشور اداره می شود. در سال ۲0۲1، شرکت وودبریج به 6,۳ میلیارد 
دالر درآمد رســید. دیوید تامســون 14 درصد از سهام وودبریج را در اختیار دارد و بقیه 
سهام این شرکت هم بین دیگر اعضای خانواده تامسون تقسیم شده است. بیشتر درآمد 
خانواده تامسون از جمله دیوید، از فعالیت شرکت سرمایه گذاری خانواده یعنی وودبریج 

تامین می شود.
پس از مرگ روی تامســون در ســال 1976، دارایی های او از جمله شرکت بین سه 
فرزندش تقســیم شد. کنت تامسون یعنی پدر دیوید، 4۲ درصد از کل دارایی پدرش را 
به ارث برد. عالوه بر کنت، دو دختر روی تامسون یعنی آدری و ایرما هم به ترتیب ۳۳ و 
۲۳ درصد از دارایی پدر را به ارث بردند. هرکدام از فرزندان روی تامسون، سهام خود در 
شرکت وودبریج را به طور مساوی بین فرزندانشان تقسیم کردند. دیوید تامسون و برادران 
پیتر و تایلور، هرکدام از پدرشــان 14 درصد از سهام وودبریج را به ارث بردند. هریک از 
فرزندان آدری تامسون، یعنی لیندا کمپل و سوزان گرنگ و گای فارنکامپ 11 درصد سهم 
از مادرشان به ارث بردند و تنها فرزند ایرما تامسون هم ۲۳ درصد سهم از این شرکت را 

به ارث برده است. 
براســاس آنچه در سال ۲0۲۲ از اسناد شــرکت وودبریج منتشر شده، این شرکت 

سرمایه گذاری خانواده 67 درصد از سهام رویترز تامسون را در اختیار دارد. 
ارزیابی رسانه ها براســاس اسناد و مدارکی که در بخش هایی مثل سهام و مالیات از 
شرکت منتشر شده نشان می دهد امروز ارزش ثروت دیوید تامسون به بیش از 49 میلیارد 

1991

سرمایه گذاری خانواده در این سال با راه انداز      ی 
آسمنیگتون در حوزه امالک و مستغالت آغاز شد. 

2009

شرکت تامسون در این سال رویترز را به ارزش 1۷ 
میلیارد دالر خرید و شرکت رویترز تامسون افتتاح شد. 

2006

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

2014

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

یج و گلوب و اینک را برعهده دارد. عالوه بر  یت تامسون رویترز، وود بر امروز       دیوید تامسون مدیر
یت این شرکت ها، او از سرمایه گذاران خصوصی       در بخش امالک و مستغالت است و در هیئت  مدیر
مدیره چند شرکت بخش خصوصی دیگر حضور دارد .

روی تامسون زمانی در انتاریوی کانادا رادیو می فروخت. تالش او برای تولید محتوا برای 
مشتریانش کارش را به خرید رسانه های دیگر کشاند. پس از رادیو نوبت به روزنامه رسید. 

حاال نوه او مدیر تامسون رویترز است. 

دالر می رســد. فوربز در بررسی ثروت او در ســال ۲01۳، از مالکیت ۲0,۳ میلیارد دالر 
توسط دیوید تامسون خبر داد. این رقم در سال های بعد به طور عمده روند رشد را طی 
کرده است. در سال ۲014 فوربز ارزش ثروت دیوید تامسون را ۲۲,6 میلیارد دالر تخمین 
زد. این رقم در سال ۲01۵ به ۲۵,۵ میلیارد دالر رسید. سال ۲016، ثروت دیوید تامسون 
۲۳,8 میلیارد دالر ارزش گرفت. این رقم در سال ۲017 به ۲7,۲ میلیارد دالر رسید اما 
در ســال ۲018، با تغییری نزدیک به ۳ میلیارد دالر، ۲۵ میلیارد دالر اعالم شــد. سال 
۲019، سال خوبی برای دیوید تامسون بود. او در این سال به عنوان       مالک ۳۲,۵ میلیارد 
دالر ثروت در فهرست میلیاردهای جهان شناخته شد. این رقم در سال ۲0۲0 به ۳1,6 
میلیارد دار رسید و در سال های ۲0۲1 و ۲0۲۲ از مرز 40 میلیارد دالر عبور کرد. در سال 
گذشته میالدی ثروت دیوید تامسون را 41,8 میلیارد دالر تخمین زدند و در سال ۲0۲۲، 

او صاحب 49,۲ میلیارد دالر ثروت بود. 
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   جینا رینهارت ثروتمندترین شهروند استرالیاست. 
منشــأ ثروت او سنگ آهن اســت. سنگ آهنی که 
پدرش در ســال 19۵۲، یعنی ۲ سال پیش از تولد 
جینا آن را در اقیانوســیه کشف کرد. اما اوضاع برای 
النگ هانکوک، پدر جینا خوب پیش نرفت. بحران 
مالی گریبان این کاشف برجسته معدن را گرفت و 
نجات بخش او کسی نبود جز جینا، دخترش. تالش 
      جینا از ســال 199۲ آغاز شد و ســرانجام کار را به 
قرار گرفتن نام او در فهرســت میلیاردرهای جهان 
کشاند. او در رتبه بند      ی فوربز در سال ۲019 بود که 
در فهرست ۵0 نفره از ثروتمندان استرالیا، در جایگاه 

نخست ایستاد. در سال ۲014، او به عنوان 66اُمین فرد بانفوذ در جهان شناخته شده 
است. در سال ۲0۲1، در فهرست زنان قدرتمند در جایگاه 44اُم       جهان ایستاد و در سال 
۲0۲۲، به عنوان 46اُمین میلیاردر در فهرست فوربز قرار گرفت. این درحالی بود که او 
در سال ۲0۲1، در رتبه 70اُم و در سال ۲0۲0 در رتبه 8۵اُم جهان از نظر میزان ثروت 
ایستاده بود. هم چنین او در رتبه بند      ی بلومبرگ در آوریل سال جاری میالدی،       76اُمین 

میلیاردر جهان است. 
ثروت این کارآفرین و بازرگان 68 ســاله استرالیایی، اکنون بیش از ۳0 میلیارد دالر 
برآورد می شود. اما این رقم در سال های گذشته از 17 تا 8 میلیارد دالر در نوسان بوده 
است. در سال ۲01۳، ارزش ثروت جینا رینهارت را 17 میلیارد دالر تخمین زدند. این 
رقم یک سال بعد به 17,7 میلیارد دالر رسید اما تا سال ۲016 بر مدار نزول حرکت کرد. 
در سال ۲01۵ جینا رینهارت صاحب 1۲,۳ میلیارد دالر ثروت بود. یک سال بعد، ثروت 

او را 8 میلیارد دالر تخمین زدند. پس از این و تا سال ۲0۲0، رقم       دارایی او رو به افزایش 
بوده اســت. در سال ۲017 او مالک 1۵ میلیارد دالر ثروت بود. این رقم در سال ۲018 
به 17,4 میلیارد دالر و در ســال ۲019 به 1۵,۲ میلیارد دالر رسید. در سال ۲0۲0، با 
تشدید همه گیری کرونا، ثروت جینا رینهارت را 1۳,1 میلیارد دالر تخمین زدند. این رقم 
اما در دو سال اخیر به بیش از ۲0 میلیارد دالر رسید تا جایی که در سال ۲0۲1، ۲۳,6 

میلیارد دالر و در سال ۲0۲۲، ۳0,۲ میلیارد دالر برآورد شده است. 

هانکوک چه کرد؟   
معدن روی هیل، بزرگ ترین دارایی هانکوک است که در سال ۲01۵، با تالش های 
جینا، صادرات محصوالتش به کشورهای آسیایی را کلید زده است. معدنی که بزرگ ترین 
معدن سنگ آهن جهان به شمار می رود. عالوه براین، جینا رینهارت را به عنوان دومین 
تولیدکننده محصوالت گاوی در استرالیا می شناسند که امالک بسیاری در       این کشور 

دارد. 
داستان معدن سنگ آهنی که پدر جینا کشف کرد، به       سال 19۵۲ بازمی گردد. النگ 
هانکوک در آن زمان کشاورز و دامپرور بود و با هواپیمای کوچکش پرواز می کرد. در یکی 
از این پروازها، در روزی که طوفان هوا را خراب کرده بود، او روی یکی از تپه های نزدیک 
به رودخانه پیلبارا، ردی عمیق و قرمز را مشاهده کرد       و حدس زد این آثار اکسید آهن 
است. هانکوک نمونه های اوره را از آن منطقه جمع کرد. نکته مهم در این بین، استفاده 
از این ماده در صنایع فوالد آمریکا بود. با این حال، در همان زمان، دولت استرالیا صادرات 
محصوالت معدنی این منطقه را به دلیل محدودیت منابع ممنوع کرد. هانکوک برای رفع 
این ممنوعیت بســیار تالش کرد. او ادعا می کرد غنی ترین ذخایر را در اختیار دارد. در 
دهه 1960، باالخره دوندگی های هانکوک نتیجه داد. او توانست امتیاز دائمی بهره برداری 

ثروت سنگی 
جینا رینهارت 

چطور از سنگ آهن 
به فهرست میلیاردرها رسید؟       

1973

جینا در این سال با گرگ میلتون هایوارد ازدواج 
کرد. این زوج 2 فرزند دارند. 

1992

پدر جینا از دنیا رفت و جینا را با 
شرکتی که در آستانه ورشکستگی 

قرار گرفته بود تنها گذاشت. 

1954

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

1982

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

اوکیست؟
جینا رینهارت

 )Gina Rinehart( 
ثروتمندترین 

استرالیایی است. او در 
رتبه بند      ی بلومبرگ از 
میلیاردرهای جهان در 
جایگاه ۷6ُام ایستاده 

است. 

شیگنوبو ناگاموری 
بازنشستگی اش را این طور 
روایت کرده: »هر روز به قیمت 
سهام نگاه می کردم و با خودم 
فکر می کردم این غیرممکن 
است. به اندازه ای شرایط 
ناامیدکننده بود که می خواستم 
با سنگ شیشه صفحه نمایش 
سهام را بشکنم.«
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ینهارت از محل افزایش قابل توجه قیمت سنگ آهن   رشد اخیر در دارایی جینا ر
حاصل شده درحالی که بسیاری از سرمایه گذاران در فناوری، با کم شدن درصد 
سود و درآمد در سال جاری میالدی روبه رو شده اند.

از معادن اوره آهن در پیلبارا را دریافت کند. سال ها فعالیت هانکوک با توسعه راه آهن 
سراسری در استرالیا برای انتقال اوره و زغال سنگ و توسعه بنادر همراه بود. 

به ارث بردن ورشکستگی   
جینا رینهارت در ســال 199۲، پس از مرگ پدرش مدیر تجارت خانوادگی شــد. 
تجارتی که تا دهه پایانی قرن ۲0، به مرز ورشکستگی رسیده بود. در سال های نخست 
مدیریت رینهارت در تجارت خانوادگی، بخش عمده ای از فرصت های بهبود وضعیت از 
بین رفته بود. فرصت های رشد بسیار محدود بود. بخشی از دارایی خانواده که قابل رهن 

بود، پیش از آغاز مدیریت او فروخته شده یا به رهن رفته بود. 
جینا کار را با دریافت امتیاز تازه کشف در سال 199۳ آغاز کرد و به این ترتیب، پروژه 
کشف معادن تازه کلید خورد. پروژه ای به نام روی هیل. شانس بزرگ جینا رینهارت، آغاز 
انفجار اقتصاد چین در میانه دهه نخست قرن ۲1 و افزایش تقاضا برای سنگ آهن بود. 
تشدید رقابت در آسیای شرقی باعث شد تا پیش از سال ۲010، جینا رینهارت در قرارداد 
با فوالدساز کره ای، پاسکو )POSCO( قراردادی برای توسعه روی هیل ببندد. نتیجه این 

همکاری روانه نخستین محموله روی هیل در سال ۲01۵ به بازارهای جهانی بود. 

روزهای پس از روی هیل   
اوضاع برای جینا رینهارت پس از بهبود وضعیت روی هیل متفاوت از گذشــته در 
جریان اســت. تجارت خانوادگی که جینا آن را ورشکســته به ارث برد، امروز به یکی 
از مهم ترین فعاالن بازار ســنگ آهن جهان تبدیل شــده است. رینهارت پس از مدتی 
فعالیت هایش را به دیگر بخش ها از جمله رســانه و کشــاورزی توسعه داد. با این حال 
رسانه ها از تغییر عالیق او در حضور اقتصادی در هریک از این بخش ها خبر می دهند. 
او در سال ۲014 از هیئت مدیره هولدینگ تن نت ورک استعفا داد. یک سال بعد او 1۵ 
درصد از سهامش در روزنامه فایرفاکس مدیا را فروخت. در سال ۲016، دولت استرالیا 
فروش شرکت S Kidman & Co، بزرگ ترین شرکت کشاورزی استرالیا به رینهارت و 

یک شریک چینی را تایید کرد. 

جینا رینهارت فرزند کاشف سنگ آهن در استرالیاست اما او را کارآفرینی خودساخته 
می دانند. جینا زمانی تجارت خانوادگی را به دست گرفت که شرکت آن ها در آستانه 

ورشکستگی بود. با این وجود، او امروز ثروتمندترین شهروند استرالیایی است. 

2006

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

2000

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

2022

جینا، به عنوان ثروتمندترین شهروند 
استرالیایی شناخته شد. 

دارایِیهمهآبرفت،جزجینارینهارت
 سرمایه گذاری خوب در سنگ آهن 

امسال برای جینا رینهارت به نسبت دیگر ثروتمندان جهان بهتر بوده است. 
درحالی که در فهرست ۵00 نفره بلومبرگ از میلیاردها، ثروتمندان نزدیک به 
۲ تریلیون دالر از دارایی خود را در نیمه نخست سال ۲0۲۲ از دست داده اند، 

اوضاع برای جینا رینهارت بر مدار صعود پیش رفته است. 
در ماه های اخیر نزدیک به 80 میلیارد دالر پول از دست       ایالن ماسک، جف 
بزوس و مارک زاکربرگ رفته اســت. با این حال ثروت رینهارت افزایش یافته 
است. براساس آنچه بلومبرگ منتشر کرده، رینهارت از ماه ژانویه تا ژوئن سال 
جاری میالدی، 140 میلیون دالر درآمد از محل فعالیت های تجاری به دست 
آورده که این رقم معادل تولید ناخالص جزیره کوک است. به این ترتیب جینا 
رینهارت عالوه بر تثبیت جایگاه خود به عنوان ثروتمندترین فرد در استرالیا، 

حجم دارایی اش را به بیش از ۲8 میلیارد دالر رسانده است.
 رشد اخیر در دارایی جینا رینهارت از محل افزایش قابل توجه قیمت سنگ 
آهن حاصل شده درحالی که بسیاری از سرمایه گذاران در فناوری، با کم شدن 
درصد سود و درآمد در سال جاری میالدی روبه رو شده اند. ارزش دارایی       مارک 
زاکربرگ، موســس فیس بوک و متا، به بیش از نصف کاهش یافته است. غول 
فناوری در دره ســیلیکون اکنون در جایگاه 17اُم جهان ایستاده است و ارزش 
دارایی او 86 میلیارد دالر اعالم شده است. این درحالی است که 9۵ میلیارد دالر 
از ثروت مارک زاکربرگ در شش ماه نخست سال جاری از بین رفته است. عالوه 
بر این، ایالن ماســک 90 میلیارد دالر در دو فصل از سال ۲0۲۲ از دست داده 
است و ثروت جف بزوس هم 9۲ میلیارد دالر کاهش یافته است. ثروت موسس 
تســال ۳10 میلیارد دالر اعالم شده و موسس آمازون هم دارای 19۵ میلیارد 
دالر ثروت است. اما جینا رینهارت با وجود قرار گرفتن در رتبه نخست فهرست 

ثروتمندان استرالیا، در جایگاه 76اُم در شاخص میلیاردرهای بلومبرگ است. 
ایالن ماسک پیش از این در گفت وگو با رسانه ها از شرایط دشوار تسال خبر 
داده بود. شــرکت تولید خودروهای برقی با میلیاردها دالر زیان دست و پنجه 
نرم می کند که ناشی از اختالل در زنجیره تامین و تاسیس واحدهای تولیدی 
تازه است. عالوه بر این محدودیت های ناشی از همه گیری کرونا شرایط را برای 
تسال سخت تر کرد. به گفته ایالن ماسک »دو سال گذشته به دلیل اختالل در 
زنجیره تامین و توقف آن، کابوسی مطلق بود. یکی بعد از دیگری رخ داد و هنوز 
ما از این شرایط خارج نشده ایم.« موسس تسال گفت: »نگرانی فزاینده امروز ما 
این است که چطور کارخانه ها را حفظ کنیم، دستمزدها را بپردازیم و ورشکست 
نشویم.« شرایط برای ایالن ماسک با توجه به خرید توئیتر       و قرارداد 44 میلیارد 
دالری در این معامله، پیچیده تر هم شده است. اما در جهانی که جینا رینهارت 
در آن سرمایه گذاری کرده، روند دارایی و پس  انداز بانکی است که به رشد خود 

ادامه می دهد. 
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این صفحه در »آینده نگر« به معرفی کتاب هایی می پردازد 
که کارآفرینان نوشته اند.

 روندهای کنونی در بازاریابی اینترنتی را می شناسید؟ از اینکه گوگل چطور کسب وکارها را در معرض دید 
مشتریان بالقوه قرار می دهد خبر دارید؟ می دانید SEO چیست؟ می دانید متخصصانی که برای بهبود رتبه 
کسب وکار شما در شبکه های اجتماعی حرف می زنند چه می گویند و چطور باید از بین حجم گسترده ای از 
      آن ها، بهترینشان را انتخاب کنید؟ به نظر می رسد فضای کار برای مدیران کسب وکارها با وجود فضای مجازی 
و حذف بسیاری از فرایندهای دشوار گذشته آسان تر شده، اما این فضا هم قوانین خودش را دارد و باید درباره 
آن بدانید. در سال ۲01۵ کتابی در زمینه بازاریابی آنالین منتشر شد که هنوز می توان آن را برترین راهنمای 
کارآفرینان در این زمینه دانست. کتابی که مگنس یونیمر در سپتامبر آن سال نوشت، نه فقط برای مدیران 
کسب وکار بلکه برای تازه واردها به عرصه کارآفرینی هم خواندنی است. سایت آمازون در معرفی این کتاب 
آن را برای اهالی فناوری هم خواندنی و موثر معرفی کرده و آن را کتابی می داند که از صدها نمونه دیگرش 
موفق تر در این بازار ظاهر شده است. در این کتاب صدها تکنیک برای بهبود و حفظ رتبه کسب وکارها در 
فضای آنالین نوشته شده است. نکته مهم دیگر در اثر مگنس یونیمر، توجه او به آخرین تغییر و تحوالت در 
بازاریابی اینترنتی و اثربخشی آن بر حضور کسب وکارها در فضای مجازی است. در این کتاب آخرین تحوالت 
مربوط به اینترنت با دانش عملی مربوط به آن و جزییاتش نوشته شده است. دانشی که می تواند به بهبود 
کمپین های کسب وکارها و جلب توجه بیشتر رهبران، بازدیدکنندگان و مشتریان کمک کند. اجرای فنونی 

که در این کتاب آمده ضامن پیشی گرفتن از رقبا در فضای مجازی است. 

 در دورانی که زندگی بشر از زمین می گذشت، هرکس خسته تر به خانه می آمد، موفق تر بود. در آن 
سال ها چیزی به نام سرمایه معنا نداشت. هرآنچه انسان باید می داشت، توان بدنی برای کار کردن، 
شانس گرفتار نشــدن به بالیای طبیعی و رسیدن به محصولی خوب بود. اما با ارزش یافتن طال و 
اختراع پول، همه چیز متحول شد. سرمایه دار، شغلی تازه در اقتصادی بود که پول در آن حرف نخست 
را می زد. این روزها که فناوری، به طور روزانه شگفتی می آفریند و چیزی تازه به بازارهای مالی عرضه 
می کند، سرمایه گذاری و سرمایه داری، رنگ و بوی دیگری گرفته است. خبری از صندوق های ذخیره 
پول در خانه های بزرگ و متوسط نیست و به جای آن، پول طبقه متوسط       و سرمایه داران کالن به 
صندوق های سرمایه گذاری در بازارهای سهام سرازیر می شود. با گذشت نزدیک به دو دهه از ظهور 
نخستین شبکه های اجتماعی و استارت آ      پ ها، سرمایه گذاری خطرپذیر در فضای اقتصادی مطرح شده 
      و افراد حقیقی به حضور در بورس عالقه نشان می دهند. به همین دلیل شناخت مفاهیم تازه برای 
بسیاری از مردم در جهان ضروری است. کتاب »سرمایه گذاری جسورانه، سهام خصوصی و کارآفرینی 
مالی« تالشی برای تعریف مفاهیم تازه در جهان مالی است. مفاهیمی که در دو دهه گذشته در اقتصاد 
جهان ظهور کرده و چشم انداز آن را تغییر داده است. این کتاب توسط دو نویسنده با بیش از سه دهه 
سابقه حضور در جهان سرمایه گذاری نوشته شده است. آن ها در این کتاب چگونگی تولید ارزش را 

توضیح داده اند و درباره اینکه چطور پول مردم از بین می رود هم نوشته اند. 

تسلط بر بازاریابی آنالین در خلق 
کسب وکارهای موفق 

مگنس یونیمر 

سرمایه گذاری جسورانه، سهام 
خصوصی و کارآفرینی مالی       

جاش لرنر، آن لیمون، فلدا هاردیمن

از راه های شناخت انسان های موفق، نگاه کردن به کتابخانه ها یا بررسی محتوایی است که آن ها در روز دریافت 
می کنند. کمتر کارآفرینی را می توان یافت که در جهان امروز، خودش را از صحبت با کارکشته های صنعت 
یا خواندن درباره زندگی آن ها بی نیاز بداند. به همین دلیل در سراسر جهان، گروهی از پژوهشگران زندگی 
شخصی و حرفه ای کارآفرینان و صاحبان موفق بنگاه های کسب وکار را می نویسند. بخش عمده ای از این 
کتاب ها، به ویژه کتاب های خودنوشــته ای که با هدف بزرگ جلوه دادن شخصیت فعاالن اقتصادی نوشته 
می شوند، کمکی که نمی کنند هیچ، مانع حرکت درست در مسیر کارآفرینی هم به شمار می روند. بنابراین 
انتخاب کتاب مناسب از بین کتاب هایی که درباره زندگی کارآفرینان نوشته می شود، در اولویت است. اما باید 
برای انتخاب بهترین کتاب، به چه نکاتی توجه کرد؟ سایت آمازون در معرفی کتاب »رئیس       خودت باش!« به 
نکات مهمی در این زمینه اشاره کرده است. در معرفی این کتاب آمده که نویسندگان آن به دنبال روایت های 
واقع بینانه از زندگی حرفه ای و شــخصی کارآفرینان بوده اند. این کتاب در این مطلب راهنمایی عملی برای 
کارآفرینی معرفی شده که شامل روایت هایی واقعی برای کسانی است که فرصت های خلق کسب وکار را دنبال 
می کنند. مهم تر اینکه این کتاب خالی از داستان هایی است که رویاهای غیرواقعی و تخیل های مذبوحانه از 
جهان کارآفرینی را برای افراد می سازد. کتاب »رئیس       خودت باش!« را می توان از این نظر برای عالقه مندان به 

کارآفرینی و نویسندگانی که تمایل به نگارش داستان زندگی کارآفرینان دارند، مناسب دانست. 

این روزها کمتر کسی را می بینید که درباره تورم حرفی برای گفتن نداشته باشد. در همه کشورهای 
جهان، تورم کم یا زیاد درحال افزایش است. در آمریکا بیشترین تورم در پنج دهه گذشته در حال 
تجربه شدن است و دیگر کشورهای جهان سرمایه داری هم،از افزایش قیمت ها مستثنی نیستند. با 
این حال نکته مهم در بین همه گویندگان تورم، اطالعات غلط آن ها در پرداختن به این شاخص 
کالن اقتصادی و اثر آن بر زندگی مردم است. کتاب »تورم غلط، حقیقت تورم و قیمت گذاری« که 
در سال جاری میالدی منتشر شده، تالشی برای طرح اطالعات درست درباره تورم است. در این 
کتاب، نویسندگان به مجموعه ای از پرسش هایی پرداخته اند  که در زمینه تورم در فضای اقتصادی 
مطرح شده است. بحث درباره تورم با این پرسش آغاز شده: محافظه کاران از ابرتورم خبر می دادند؛ 
این ابرتورم حاال کجاســت؟ خوانندگان در ادامه پس از طرح هر پرسش فرضیه های مطرح شده 
دراین باره را می خوانند. بخشــی از این پرســش ها و فرضیه هایی که در پاسخ به آن مطرح شده، 
در نقد سیاســت هایی است که دولت در اقتصاد اجرا می کند. خواندن این کتاب به همه کسانی 
که می خواهند از راز گرانی ها در کشــورهای مختلف سر دربیاورند توصیه می شود؛ گرانی هایی 
که بخش عمده ای از آن براساس اطالعاتی که در کتب اقتصادی آمده، به کسری بودجه دائمی 

دولت ها بازمی گردد. 

رئیس       خودت باش! 
آلیسون پرایس، دیوید پرایس 

تورم غلط، حقیقت تورم و قیمت گذاری       
دوید ال باهسن، داگالس ویلسون       



............................... تجـربــه ...............................

می سازم، پس هستم
دایان هندریکس هنوز ثروتمندترین زن آمریکاست

]  این صفحه ها به مرور تجربیات کارآفرینی می پردازد. [

در زندگــی دایان هندریکس، خبــری از میراث کالن 
خانوادگــی یا پدری کــه حزب سیاســی را رهبری 
می کرد، نیســت. به جای همه این رخدادهای تکراری 
در زندگــی دیگران، او کودکی اش را در یک دامپروری 
در ویسکانسین آمریکا گذرانده است. نکته مهم درباره مسیری که او پیموده، یادگیری اخالق 
کار است. اخالقی که به او کمک کرد تا کسب وکار امروزش را راه بیندازد و اکنون به عنوان 

کارآفرین خودساخته آمریکایی شناخته شود. 
در ماهی که گذشــت، نام دایان هندریکس در فهرست فوربز قرار گرفت. 

او در این فهرست نخستین زن ثروتمند و خودساخته آمریکایی با ثروتی 
معادل 11,6 میلیارد دالر اســت. با این حال، این نخستین بار نیست که 
نام دایان در این فهرســت و در جایــگاه اول قرار می گیرد. او پنجمین 
سال پیاپی است که به عنوان خودساخته ترین زن ثروتمند ایاالت متحده 

آمریکا به جهان معرفی می شود. 
دایان بخشــی عظیم از ثروتش را از محل فعالیت های شــرکت ای 

بی ســی ســاپالی )ABC Supply( تامین کرده که در زمینه 
مصالح ساختمانی فعالیت می کند. این شرکتی است که دایان 
هندریکس پس از زندگی پرفرازونشیب در سال 198۲ میالدی 
و در همکاری با همســرش بنیان گذاشت. او اکنون رئیس این 

شرکت است. 
دایان هندریکس در ســال ۲017 در گفت وگویی با فوربز از 

خاطرات کودکی اش صحبت کرده اســت. او به فوربز گفت دیدن 
پدر و مــادرش که برای زمانی طوالنی در دامپروری کار می کردند، 

اخالق کار کردن را در او از ســن پایین شکل داده است. با این حال 
زندگی برای او به آسانی نگذشته است. او در سن 17 سالگی باردار شد 
و نتوانست پس از تولد فرزندش، به تحصیل در دبیرستان ادامه داد. در 
سن ۲1 سالگی دایان از همسرش جدا شد و برای گذران زندگی سراغ 
مشاغلی رفت که انجام آن توسط او عجیب بود. دایان هندریکس به 
فوربز در این باره گفت: »مادر شدن سرعت حرکت من را باال برد. من 
خیلی سریع بزرگ شدم. مادر شدن باعث نشد من به رویایی که 
آن را دنبال می کردم، نرسم. در واقع، فکر می کنم بیشتر بر آنچه 

می خواستم به آن برسم، تمرکز کردم.«
 بعضی از رویاهای دایان هندریکس ساده بود. او دوست داشت به 

شــهر برود، کت و شلوار بپوشد و هر روز کار کند. اما این رویاها تغییر 
کردند. در دهه 1970، او با کن هندریکس آشنا شد. کن پیمانکار تولید 
ســقف ســاختمان بود و  ازدواج او با دایان، زندگی هردو را تغییر داد. با 
تالش های کن و استعداد دایان، شرکت ای بی سی ساپالی در بیلویت در 

ویسکانسین شکل گرفت. 
پیش از ســال 1994، شــرکت آن ها در 100 منطقه در زمینه تامین 
مصالح ساختمانی کار می کرد. چهار سال بعد، این شرکت به بیش از یک 
میلیارد دالر درآمد در سال رسید. در سال ۲007، همسر دایان هندریکس 

از دنیا رفت و از آن زمان، او مدیریت شرکت ای بی سی ساپالی را بر عهده دارد. اکنون این 
شــرکت در بیش از 840 نقطه خدمات و محصوالتش را عرضه می کند و ۲۳اُمین شرکت 
خصوصی بزرگ در جهان است. مدیر عامل کنونی این شرکت  به عنوان 18۳اُمین میلیارد 
در فهرســت ۲0۲۲ فوربز شناخته شده است. ثروت این زن 7۵ ساله، در یک دهه گذشته 
به طور مداوم رشد کرده است. در سال ۲01۳، او مالک ۳,8 میلیارد دالر بود اما این رقم در 
سال ۲0۲۲ به 10,7 میلیارد دالر رسیده است. در سال ۲014، ارزش ثروت او را 4,6 میلیارد 
دالر تخمین زدند. این رقم در سال ۲016 به ۵,1 میلیارد دالر رسید. در سال ۲018، دایان 
هندریکس مالک ۵,۵ میلیارد دالر شناخته شد. در سال ۲019، با وجود آغاز همه گیری 
کرونا روند رشــد ثروت او ادامه یافت و در سال ۲0۲0، رقم دارایی او به 6,9 میلیارد 
دالر رسید. در سال ۲0۲1، دارایی دایان هندریکس با دو پله صعود، 8 میلیارد دالر 
تخمین زده شــد. درآمد شرکت ای بی سی ساپالی در سال ۲0۲1 به بیش از 1۵ 

میلیارد دالر رسیده است. 

دردسرهای مالیاتی   
هیچ موفقیتی بدون بحث و جدل به دست نیامده و دایان هندریکس 
هم از این قاعده مستثنی نیست. در سال ۲016، یعنی نخستین سالی 
که نام او به عنوان کارآفرین زن خودســاخته آمریکایی در فهرست 
فوربز قرار گرفت، یکی از نشریه ها در میلواکی در گزارشی از مالیات 
نپرداختِن او نوشــت. در این گزارش آمده بود او حتی یک سکه 
درآمد مالیاتی از ســال ۲01۲ تا ۲014 نپرداخته اســت. عالوه 
بر این، در گزارش نوشــته شــده بود که دایان هندریکس در 
سال ۲010، هیچ بدهی مالیاتی به دولت نداشته است. وکیل 
شــرکت او در گفت وگویی با سی ان بی ســی اعالم کرد  نکات 
آورده شــده در این گزارش، از نظر قانونی وجهی ندارد. اســکا 
بیانچینی به سی ان بی سی گفت تغییر طبقه بندی مالیاتی شرکت 
سی ان بی سی ساپالی چنین مسئله ای را ایجاد کرده است. براساس 
آنچه وکیل به رسانه ها گفته براساس قانون مالیات در ویسکانسین، 
شــرکت ها می توانند مالیاتشان را به دولت فدرال یا به دولت ها در 
ایــاالت پرداخت کنند.  دایان هندرکیــس این روزها در بیلویت 
در ویسکانســین زندگی می کند، شهری با ۳7 هزار نفر جمعیت. 
براساس داده های فوربز، او در بیلویت میلیون ها دالر برای نوسازی 
ساختمان های قدیمی رهاشــده، انجام پروژه های محلی و تبدیل اماکن 
مختلف در شهر به جایی مورد پسند و تمایل برای کسب وکارهای تازه خرج 
کرده است.  در سال ۲017، هندرکیس یک مرکز شغلی محلی ایجاد کرد تا 
مهارت های ساخت و ساز را به دانش آموزان و دیگر عالقه مندان یاد بدهد. او در 
گفت وگو با فوربز درباره این مرکز به ارزش کار اشاره کرده و از برنامه ای گفته که 
هدف آن یاد دادن ارزش کار به نوجوانان است. به گفته دایان »بچه ها می گویند 
وای! جوشکاری این طور انجام می شود؟ آن ها می توانند جوشکاری را در مدارس 
حرفه ای یاد بگیرند، جوشکار شوند، و در سال ۵0 هزار دالر درآمد کسب کنند. 

این واقعاً شغل خوبی است.« 

مهرانعلییاری
خبرنگار بخش تجربه
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تجـربــه

»باید سرمایه گذاری کنید«؛ این مهم ترین توصیه بتنی فرانکل، کارآفرین خودساخته 
زن به مردم است. کارآفرین شدن در دهه های گذشته، رویکرد زنانی مثل بتنی فرانکل 
نســبت به دخل و خرج در این روزگار را تغییر داده اســت. کارآفرین ها فراتر از آنچه 
هر شــهروندی باید بداند، با مفاهیم مالی سروکله می زنند. وقتی کسب وکار خودتان 
را راه می اندازید، ســرمایه و سرمایه گذاری، خرج کردن، پس انداز کردن، بدهکار شدن 
و دنبــال کردن مطالبات معوق پا به میدان زندگی می گذارد. زمانی که شــاخص های 
کالن اقتصادی باال و پایین می رود، هریک از این مفاهیم برای کارآفرینان رنگ دیگری 
پیدا می کند. در شــرایطی که تورم باال می رود باید چطور خرج کرد؟ در روزگاری که 
تورم منفی می شود باید چه کرد؟ زمانی که سرمایه گذاری دولت در جایی کاهش پیدا 
می کند، کارآفرین باید در کجا و چه محصولی سرمایه گذاری کند؟ پس انداز کردن چقدر 
به کارآفرین کمک می کند؟ وقتی به عنوان صاحب یک کسب وکار شناخته می شوید، 

فرصت ولخرجی کردن دارید یا باید دست به عصا حرکت کنید؟
بتنی فرانکل، کارآفرین، ستاره سریال های تلویزیونی و نویسنده، خود را در نه ولخرج 
و نه محتاط در خرید کردن می داند. او به سی ان بی ســی می گوید در سال های گذشته 
تالش کرده حس شناســایی زمان درست برای خرج کردن را در خود تربیت و تقویت 
کند. او تالش کرده در این ســال ها بفهمد چه زمانی وقت ولخرجی کردن است و چه 

زمانی برای این کار مناسب نیست.
حســی که مردم را به هدر دادن پول هایشــان وامی دارد، در بتنی فرانکل هم وجود 
دارد. با این حال او همیشه تالش می کند تنها زمانی پولی را خرج کند که حس می کند 
خرید او نوعی ســرمایه گذاری به شمار می رود. او به سی ان بی سی می گوید: »از پول 
خرج کــردن بدم نمی آید... اما فقط زمانی انجامــش می دهم که بدانم خرید من یک 
ســرمایه گذاری اســت. بله، من هم برای خرید چیزهایی که لوکس است، پول خرج 
می کنم. اما باید آن کاالی لوکس چیزی باشــد که برای طوالنی مدت از آن اســتفاده 

می کنم. این کاال می تواند یک ساعت یا یک کیف باشد.«
فرانکل می گوید این فلســفه ای است که او برای خرید چیزهای کوچک و بزرگ در 
زندگــی دنبال می کند. برای مثال او یک خانه را نمی خرد، مگر زمانی که بداند بازدهی 

سرمایه گذاری در آن خانه بسیار باالست، به ویژه پس از بازسازی.
 فرانکل می گوید هر زمان که تصمیم به پول خرج کردن می گیرد، یا هر زمانی که 

احســاس کند بازدهی ســرمایه گذاری هایش در روند کاهش قرار گرفته است، به طور 
مشــخص باید اطمینان پیدا کند که پس انداز او کاهش نیافته اســت. او خرج کردن و 
پس انداز کردن پول را به جزر و مد دریا تشــبیه می کنــد. هر زمان، به ویژه زمانی که 

مشغول بازسازی امالک است، تالش می کند چیزهای دیگر را کمتر بخرد. 

به چیزی می رسید که برای آن هزینه کرده اید  
پیش از این، بتنی فرانکل در گفت وگوهایش با رسانه ها از کنار گذاشتن  عادت های 
سختگیرانه در خرج کردن صحبت کرده بود. هدف اصلی او از پس انداز کردن بیشتر، به 
ارث گذاشتن ثروت بیشتر برای دختر 1۲ ساله اش است. با این حال او می گوید صرفاً 
برای میراث ساختن برای نسل های بعدی نیست که کار می کند. بتنی در این باره گفت 
»من عاقل هستم اما هرچه سن من باالتر می رود، بیشتر پول خرج می کنم. می توانم 
بــرای گذران زندگی به پولی که پس انداز کردم تکیه کنم و من فقط کار نمی کنم که 

برای نسل بعد از خودم پول بسازم.« 
اســتراتژی مالی فرانکل، یعنی »پس انداز کن و بعداً خرج کن«، یادآور نکات مالی 
است که او پیش از این به جوانان توصیه کرده است. او به جوان ها توصیه کرده بود دهه 
سوم زندگی یا ۲0 تا ۳0 سالگی، بهترین دوره برای کار فشرده است. این دوره ای است 
که بیشترین انرژی و کمترین مسئولیت را داریم. فرانکل می گوید ساختن عادت های 
بهره  ور و درخشان در سن و سال های پایین تر به شما این امکان را می دهد تا در آینده 

آسان تر زندگی کنید.  
اما درس هایی که بتنی فرانکل به جوان ترها می دهد، به آســانی به دســت نیامده 
اســت. تجربه های دشوار و پرهزینه برای بتنی فرانکل، باعث شده توصیه های او برای 
جوان ترها جدی به نظر برسد. او می گوید چند سال پیش در یکی از فرم های مالیاتی، 
جایی را به اشتباه عالمت زده است و این اشتباه، میلیون ها دالر هزینه بابت قراردادی 
به شرکت او تحمیل کرده است. نگاهی به گذشته او و دیگر کارآفرینان مثل او نشان 
می دهد استفاده از مشاوره های حقوقی و مالی می توانست شرکت را از شر بسیاری از 
هزینه ها خالص کند. اما به گفته بتنی فرانکل »در آن زمان در کسب وکار من خبری از 
مدیران کسب وکار نبود. بنابراین دوباره تاکید می کنم، به چیزی می رسید که برای آن 

پول پرداخت کرده اید.« 

یال های تلویزیونی و نویسنده، خود را در نه ولخرج و نه محتاط  ین، ستاره سر بتنی فرانکل، کارآفر
ید کردن می داند. او به سی ان بی سی می گوید در سال های گذشته تالش کرده حس  در خر
شناسایی زمان درست برای خرج کردن را در خود تربیت و تقویت کند.

تجـربــه

سرمایه گذاری کن! 
توصیه بتنی فرانکل به کسانی که خرید دوست دارند 
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ماسک، بزرگ ترین سهامدار توئیتر
خرید توئیتر توسط ایالن ماسک از دو ماه گذشته تا امروز به یکی از حاشیه سازترین 1

خبرها در جهان فناوری تبدیل شده است. سه ماه پیش بود که خبر خرید 9 درصد 
از سهام توئیتر توسط ایالن ماسک منتشر شد. با این خرید ماسک به عنوان بزرگ ترین سهامدار 
می توانست بر صندلی هیئت مدیره توئیتر تکیه بزند. با این حال وکالی ماسک اعالم کردند او قصد 
حضور در این جمع را ندارد. زمانی که خبر خرید سهام توئیتر توسط ایالن ماسک منتشر شد، ارزش 
هر سهم از این شبکه اجتماعی در بازار سهام 4 درصد رشد کرد و بهترین عملکرد در قیمت سهام 

این شرکت از زمان عرضه اولیه در سال ۲01۳ رقم خورد. 

مقابله با تسلط 
عدم حضور ایالن ماســک در هیئت مدیره توئیتر، دســت اعضا را برای بررسی 2

طرح های محدودکننده باز کرد. هیئت مدیره توئیتر که با حضور ایالن ماسک به 
عنوان یکی از ثروتمندان جهان نسبت برای منافع دیگر سهامداران احساس نگرانی می کرد، سراغ 
طرحی موســوم به »داروی ســمی« رفت. این حرکت رایج در جهان کسب وکارها، طرحی برای 
مقابله با تصاحب ســهام توسط اشخاص  است و می گوید اگر هریک از سهامداران یا هر شخصی 
بخواهد دســت کم 1۵ درصد از سهام شرکت را بخرد، دیگر سهامداران هم اجازه دارند با تخفیف 

سهام بیشتری بخرند. 

آغاز مذاکره برای خرید توئیتر
یک هفته پس از تصویب طرح داروی ســمی برای جلوگیری از سلطه دارندگان 3

عمده ســهام شرکت بر منافع دیگر سهامداران، خبر مذاکره گروه حقوقی و مالی 
ایالن ماسک با هیئت مدیره توئیتر منتشر شد. براساس این اخبار ایالن ماسک پیشنهاد خرید توئیتر 
و خصوصی سازی آن را مطرح کرده بود. ارقامی مثل 46 میلیارد دالر و 4۳ میلیارد دالر درباره ارزش 
توئیتر مطرح می شد اما وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت »غول شبکه های اجتماعی توئیتر 
هم چنان سرگرم تخمین ارزش خود است و مدیران اجرایی  هم چنان فرصت دارند بر بعضی تضامین 
مثل محافظت از منافع دیگر سهامداران در مقابل سهامدار عمده ای مثل ماسک پافشاری کنند.« 
این اخبار درحالی منتشر می شد که ایالن ماسک پیش از این، از عدم اطمینان درباره توان مالی اش 
برای خرید توئیتر گفته بود. با این حال این عدم اطمینان قرار نبود ماسک را در این فرایند متوقف 

کند. او گفت دارایی هایی دارد که می تواند به او برای خرید توئیتر کمک کند. 

سرانجام توئیتر فروخته شد 
یک روز پس از انتشار اخبار مذاکره برای فروش توئیتر به ایالن ماسک، خبر موافقت 4

هیئت مدیره با پیشنهاد مدیرعامل تسال منتشر شد. توئیتر در بیانیه ای اعالم کرد 
این شبکه اجتماعی به ایالن ماسک فروخته می شود. براساس قرارداد فروش توئیتر، ایالن ماسک 
باید به ازای هر ســهم ۵4,۲0 دالر به ســهامداران بپردازد. توئیتر اعالم کرد ایالن ماسک باید ۲1 

میلیارد دالر به طور نقد و ۲۵,۵ میلیارد دالر در قراردادی بدون شرایط مالی حاشیه ای پرداخت کند. 

آتش زدن به مال 
چهار روز پس از انتشار خبر فروش توئیتر، ایالن ماسک با خبر فروش سهام تسال 5

به رسانه ها بازگشت. بررسی اسناد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نشان داد 
8,4 میلیارد دالر از سهام این شرکت خودروسازی فروخته شده است. عالوه بر تسال بخشی از سهام 

اسپیس ایکس هم به فروش رفت. 

توقف کار برای بررسی حساب های جعلی 
مدتی پس از انتشــار اخباری مبنی بر تالش ماسک برای هزینه خرید توئیتر، او 6

در همین شبکه اجتماعی از توقف قرارداد خرید خبر داد. ایالن ماسک در توئیتی 
نوشت قرارداد خرید توئیتر را برای بررسی میزان حساب های جعلی در این شبکه اجتماعی که به 
ادعای شــرکت سهم ۵ درصدی از کل حســاب ها دارد، متوقف می کند. با این حال او در ادامه از 

پایبندی اش به تعهدات آمده در قرارداد خرید توئیتر نوشت. 

کار به دادگاه می کشد؟
در هشــتم ژوئیه سال جاری میالدی، رســانه ها از تمایل ایالن ماسک به بر هم 7

زدن توافق خرید توئیتر خبر دادند. وکیل ماسک گفت شرکت توئیتر به تعهداتش 
براساس توافق بین ماسک و این شرکت عمل نکرده است. ایالن ماسک پیش از این اعالم کرده بود 
قصد دارد ادعای توئیتر درباره سهم ۵ درصدی کاربران فیک از مجموع کاربران این شبکه اجتماعی 
را رصد کند. با این حال و به گفته وکیل ایالن ماسک، توئیتر اسناد و مدارک الزم برای بررسی این 
ادعا را در اختیار او قرار نداده است. با اعالم این خبر قیمت سهام توئیتر 6 درصد افت کرد و به ۳6 

دالر برای هر سهم رسید. 

استخدام شرکت های حقوقی 
کمتر از یک هفته از انتشار خبر انصراف ایالن ماسک از خرید توئیتر، این 8

شرکت اعالم کرد از موسسه حقوقی که مبدع استراتژی داروی سمی بوده، 
 Wachtell, Lipton, Rosen برای دفاع مقابل ایالن ماسک استفاده می کند. شرکت
Katz & قرار اســت از حقوقی که در توافق برای توئیتر در نظر گرفته شــده دفاع کند. 
 Quinn Emanuel ایالن ماسک هم در این بین بیکار ننشسته است. موسسه حقوقی
Urquhart & Sullivan که پیش از این از ماسک در پرونده شکایت کمیسیون بورس 
و اوراق بهادار آمریکا حمایت کرده بود، وکالت ماسک را برعهده خواهد گرفت. این شرکت 
پیش از این، از حقوق موسسه سامسونگ در ماجرای شکایت اپل از این شرکت حمایت 
کرده بود. سامسونگ در آن زمان متهم شده بود که از پتنت های شرکت اپل در تولید تلفن 

هوشمند کپی برداری کرده است.  

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

پایان تلخ توافق ۴۴ میلیارد دالری 
کار ایالن ماسک و توئیتر به دادگاه کشید 

کمتر هفته ای در یک سال گذشته پیدا می کنید که خبری از ایالن ماسک در آن منتشر نشده باشد. از خرید توئیتر که در این 
روزها به پرونده ای پرمخاطب در جهان تبدیل شده، تا ادعای قطع هر نوع ارتباط فامیلی دختری با پدر تاجرش. از توجه در 

شبکه های اجتماعی به ارز دیجیتالی که از سر شوخی ایجاد شده، تا تعطیل کردن کارخانه ها و اخراج کارکنان تسال در سراسر 
جهان. در کارنامه ایالن ماسک، این کارآفرین، تاجر و اهل فناوری 50 ساله، هر فرازونشیبی را می توان دید. این روزها دوباره اسم 

ماسک با خبر انصراف از خرید توئیتر به رسانه ها بازگشته است. آنچه در ادامه می خوانید، بررسی فرایند خرید و توقف توافق 
خرید این شبکه اجتماعی است که در رسانه هایی مثل سی ان بی سی،  ال استریت ژورنال و بلومبرگ  منتشر شده است. 
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زین جعفر، موســس زین ونچر، از موسســه های سرمایه گذاری 
در امالک و فناوری اســت. اما کار مالی برای او کافی نیســت. او در 
مجموعه پادکست هایی به اسم The PropTech VC از تجربه های 
سرمایه گذاری و کار در اکوسیستم استارت آپی می گوید. در تازه ترین 
مطلب او در سایت کارآفرین، شکست و پیروزی استارت آپ ها بررسی  
شده است. زین جعفر می گوید بیشتر بنیان  گذاران استارت آپ ها این 
جمله ها را از مربیان در انکوباتورها شــنیده اند: »به چپ نگاه کن، به 
راست نگاه کن! تنها یکی از شما در این بازار موفق می شود.« تا جایی 
که که پای کلیشه ها به میدان می آید، این جمله ها و توصیه ها درست 
اســت. اما به نظر من،  چنین توصیه هایی خیلی خوش بینانه به نظر 
می رسد. چرا؟ چون تنها 10 درصد استارت آپ ها فرصت این را پیدا 
می کنند تا به سود واقعی، یعنی پولی بیش از تفاوت هزینه ها از درآمد 

برسند. 
خوشــبختانه در این روزها، دانش بشــر درباره دالیل شکســت 
استارت آپ ها بسیار بیشتر از دوران های گذشته در فضای کار آفرینی 
اســت. یک مطالعه با بررسی 101 استارت آپ نشان داد 4۲ درصد از 
شکست ها به دلیل غفلت از نیازهای بازار رخ داده است. مطالعات نشان 
می دهد اســتارت آپ ها اگر از بازار غفلت کنند، با وجود بنیان  گذاران 
باتجربه، ناظران سخاوتمند و سرمایه قابل توجه و در دسترس، باز هم 
شکست می خورند. هیچ کدام از امتیازها در چنین استارت آپ هایی، 

زمانی که نیازهای بازار در نظر گرفته نشــود، به درد نخواهد خورد. 
اســتارت آپی که فضایی برای عرضه کاال و خدمات آن وجود ندارد، 

به طور حتم از گردونه کار خارج می شود.  
خوب یا بد، بازار پس از همه گیری کرونا، پر از نیازهای تازه است. 
چیزی که این روزها در بازار وجود ندارد، فقدان نیاز است. مشکالت 
تازه ای ایجاد شــده که به راه حل های خالقانه نیــاز دارد. گروه های 
بازاریاب در موقعیت تازه ای قرار گرفته اند. آن ها باید پاسخ های ممکن 
به پرسش هایی را پیدا کنند که با همه گیری کرونا به نیازهای مبرم 
مردم تبدیل شده اســت. این روزها برای برداشتن ایده ای از تابلوی 
بزرگ ایده ها، کلید زدن کار، ورود به بازار و یک شــروع واقعی، زمان 
مناســبی است. شناسایی درست مســیر در کنار داشتن گروهی از 
خبرگان در استارت آپ ها کمک کننده است، اما این همه ماجرا نیست.  

آزمودن کمترین تحرک ها نسبت به ایده در بازار 
بعضی از متفکران بزرگ می گویند اگر شرح و تفسیر 1

آن ها در یک بچه شش ســاله اثر نکند، باید فاتحه آن 
را خواند و این یعنی کار آن ها به پایان نرسیده است. شاید این برای 
همــه محصوالت و خدمات جواب ندهد. در واقع ما انتظار نداریم هر 
محصولی که تولید می کنیم یا هر خدمتی که عرضه می کنیم، به درد 
بچه های کالس اول هم بخورد. با این وجود، آزمایش ایده و سنجش 
کمترین سطح از تحرک در بازار نسبت به ایده ما، برای ساخت بنایی 
بزرگ، ارزشمند است. درواقع اگر بخواهیم ایده آل نگاه کنیم، اجرای 
ایده در کمترین سطح از بازار، آسان تر و درک مسائل و مشکالت در 
فرایند اجرا شدنی است. توصیه اصلی به بنیان  گذاران  استارت آپ ها 
این است که از تجربه های مستقیم خود ایده پردازی کنند. نکته مهم تر 
اینکه، ایده ها را در دایره افرادی که به آن ها اطمینان دارند مثل خانواده 

و دوستان بیازمایند.

اهرم های موفقیت 
5 عامل که در رسیدن استارت آپ ها به سود کمک می کند

 بسیاری از 
بنیان  گذاران 
استارت آپ ها 

مرحله رساندن 
صدایشان را به 
گوش دیگران در 
این صنعت به 

تاخیر می اندازند 
اما هیچ وقت برای 
اجرای کارهای 
مورد نظر در 

این مرحله زود 
نیست. رقبا و 
همتایانتان در 

بازار را شناسایی 
کنید. گروه را به 

شرکت های بزرگ 
در صنعتی که کار 
می کنید، معرفی 

کنید
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شناسایی درست مسیر در کنار داشتن گروهی از 
خبرگان در استارت آپ ها کمک کننده است، اما 
این همه ماجرا نیست.

شناسایی همسایه ها
2

 
پس از رســیدن به درکی روشن از بازار، نوبت به دوره 
مطالعه می رســد. بنیان  گذار اســتارت آپ باید درباره 
تاریخ و شــرایط کنونی بازار صنعتی کــه در آن خدمت و محصول 
عرضه می کند، اطالعات کافی کســب کند. دانســتن درباره گوشه 
و کنار این بازار ضروری اســت. چه گروه هایی پیش از شــما در این 
بازار کار می کردند؟ این گروه ها موفق بوده اند؟ شکســت خورده اند؟ 
دلیل شکســت آن ها چه بوده است؟ پاسخ این پرسش ها را باید پیدا 
کرد. دانســتن این نکته ها برای گفت وگو با سرمایه گذاران یا ناظران 
در اکوسیستم های اســتارت آپی ضروری است. درواقع برای ورود به 
نشستی که با سرمایه گذار دارید، دانستن حداقلی از اطالعات و اینکه 

چه در اطراف شما در حال رخ دادن است، ضرورت دارد. 

استخدام کن، اما مثل اسپیس ایکس 
به تازگی از ایالن ماسک دو بیانیه درباره استخدام نیروی 3

کار به اشتراک گذاشته شده که به نظر من، بسیار قوی 
است. در نخستین بیانیه آمده بود که اسپیس ایکس همیشه به دنبال 
اســتثنایی قابل اثبات در بین داوطلبان حضور در یک پست شغلی 
است. بنیان  گذاران در شرکت های فناوری محور در بررسی داوطلبانی 
که برای پســت های شغلی در شــرکت اظهار آمادگی می کنند، به 
ویژگی های مشخص و فهرست شده ای می چسبند. آن ها می دانند یک 
انتخاب موفق می تواند خارج از همه هنجارهای رایج در فضای شغلی 
انجام شود. در اینجا داشتن مدرک مشخص یا حتی تجربه کار معین 
تعیین کننده نیست. حاال با توجه به این نکات شما چطور با نیروهایی 
که تازه استخدام کرده اید، صحبت می کنید؟ آن ها چطور مسائلشان را 
با شما طرح می کنند؟ آن ها از چه زبان و لحنی برای تنظیم تناسب 
خودشان با موقعیت شغلی یا باورهایشان با ماموریتی که شما برای 
آن ها تعریف کرده اید استفاده می کنند؟ ایالن ماسک در گفت وگویی 
به تمرکز بیش از اندازه بر مغز اشاره کرده است. او می گوید در بعضی 
مواقع بیش از آنچه باید بر قدرت مغز تاکید می کند و به اندازه کافی به 
تناسب ویژگی های شخصیتی توجه ندارد. نکته مهم برای بنیان  گذاران 

تازه کار در استارت آپ ها توجه به هردو جنبه از یک کارجو است. 

 پول نقد را مخفی کن 
یک بیماری مسری در بین بنیان گذاران استارت آپ ها 4

وجود دارد. این بیماری باعث می شود آن ها سرمایه ای 
را که برای کار الزم است دست کم بگیرند، به ویژه زمانی که سرمایه ای 
که برای یافتن عیب و ایرادها در شرکت الزم است. به نظر می رسد در 
مغز سوئیچ هایی وجود دارد که انتظارات گروه های تازه را در مواجهه 
با بزرگترها کاهش می دهد. این ســوئیچ ها در مغز بر انتظارات مالی 
و ســرمایه ای اثر می گذارد. این اثرگذاری خــود را در کاهش ارزش 
ســهام  نشان می دهد یا جایی نمود می کند که بنیان  گذار قرار است 
ســرمایه گذار را درباره رسیدن به سودهای باال تشویق کند. حقیقت 
ماجرا در راه اندازی شــرکت ها چیز دیگری است. درواقع شرکتی که 
قرار است کارش را شروع کند، متحمل هزینه هایی می شود که از همه 
حدس و گمان ما بیشــتر است. حفظ شرکت  در مسیری امن برای 
رسیدن به سود و پیشی گرفتن درآمد از هزینه ها، بیش از آنچه بیشتر 
مردم فکر می کنند چالش برانگیز است. بنابراین همیشه باید بیشتر از 
ارقامی که به عنوان آستانه راحتی در نظر گرفته شده، سرمایه بگیرید. 

پرده ها را کنار بزن 
ایده خود را آزموده ایــد. اطالعات کافی درباره بازار 5

صنعتی کــه در آن کار می کنید، کســب کرده اید. 
گروهی از افراد کاربلــد و عالقه مند را دور هم جمع کرده اید و به 
میزانی که الزم است، سرمایه دارید. اکنون نوبت به رساندن صدای 
شــما به گوش دیگران در این صنعت رســیده است. بسیاری از 
بنیان  گذاران استارت آپ ها این مرحله را به تاخیر می اندازند اما هیچ 
وقت برای اجرای کارهای مورد نظر در این مرحله زود نیست. رقبا و 
همتایانتان را در بازار شناسایی کنید. گروه را به شرکت های بزرگ 
در صنعتی که کار می کنید، معرفی کنید. درباره ماموریتی که برای 
کسب وکار تعریف کرده اید، شفاف صحبت کنید. از دیگر گروه ها در 
صنعت یا افراد با ظرفیت خوب که نسبت به کار شما عالقه مندی 
نشان می دهند برای همکاری دعوت کنید. درباره مشکلی که قرار 
است با کسب وکار شما حل وفصل شود، تفاوتی که کسب وکار شما 
با دیگران دارد و جایی که نیاز به کمک دارید، شــفاف و بی پرده 

صحبت کنید. 
بــرای اجرای هرکدام از این توصیه ها، نیازی به افشــای اســناد 
و مدارک تجاری کســب وکارها نیست. اما در پیش گرفتن رویکرد 
همکاری در اکوسیستم استارت آپی که می خواهید به عنوان بخشی از 
آن فعالیت کنید، گامی مهم برای تبدیل شدن به نیرویی محرک در 
صنعت شماست. زین جعفر می گوید: »من به اثر تمایل کارآفرینان به 
انجام این کارها برای برنده شدن کسب وکارشان باور دارم. به نظر من، 
اشتیاق آن ها به اجرای این موارد بیش از هر امتیاز ذاتی دیگری به کار 

می آید و شانس را به نفع موسسان تغییر خواهد داد.« 

حفظ شرکت  
در مسیری امن 
برای رسیدن به 
سود و پیشی 

گرفتن درآمد از 
هزینه ها، بیش 
از آنچه بیشتر 

مردم فکر می کنند 
چالش برانگیز 

است

سهمشکستکمنیست
غرور بیش از اندازه تا اجرای توصیه آدم های اشتباه 

چرا شرکت ها شکست می خورند؟ بررسی ها در سال ۲017 نشان داد 7۵ درصد از استارت آپ ها 
در آمریکا شکســت می خورند. مطالعات مدرســه بازرگانی هاروارد از جمله این بررسی ها بود که 
می گفت پس از پنج سال کار، ۵0 درصد از استارت آپ ها از صنایع خارج می شوند و پس از 10، بیش 
از 70 درصد از آن ها از اکوسیستم استارت آپی خارج می شوند. این مطالعه به 1۲ اشتباه مدیران در 
کسب وکارهای نوپا اشاره کرده بود که سرعت شکست آن ها را افزایش می داد. عدم تمرکز، فقدان 
انگیزه، تعهد و هیجهان نســبت به کار، غرور بیش از اندازه که نتیجه آن ندیدن و نشنیدن است، 
دریافت و اجرای توصیه از آدم های اشتباه، نبود مربی خوب، فقدان دانش کافی درباره مسائل کسب 
وکار مثل مسائلی مالی، مسائل اجرایی و بازاریابی، جذب سرمایه در زمان نامناسب یا به عبارت بهتر 

زودتر از آنچه باید، از مسائلی بود که در سطح مدیران به شکست کسب وکارها دامن می زد.  
 CB یک مطالعه دیگر ۲0 عامل اصلی در شکست استارت آپ ها را فهرست کرده است. مطالعه
Insights با بررسی 101 استارت آپ می گوید بی توجهی به بازار، تمام شدن نقدینگی، نداشتن 
گروه مناسب، مغلوب رقبا شدن، مشکالت هزینه و قیمت گذاری، محصول ضعیف، ضعف یا فقدان 
مدل کسب وکار، بازار ضعیف و بی توجهی به مشتریان، به شکست کسب وکارهای نوپا می انجامد. 
نکته قابل توجه اینکه این بررسی ها، پیش از همه گیری کرونا انجام شده است. یعنی زمانی که به 
قول زین جعفر، تابلوی ایده ها برای آغاز یک استارت آپ، به این پُری نبود. با همه گیری کووید-19 
و تغییر روش ها و سبک زندگی مردم، نکات دیگری هم به شکست کسب وکارها دامن می زند. نکته 
مهم در این بین، توجه بیشتر موسسان کسب وکارهای نوپا به تغییر روش های زندگی و شکل گیری 

نیازهای تازه مردم است. 
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تجـربــه

محیط بین المللی کار 
عضویت بیش از 800 میلیون کاربر در لینکدین 

شبکه اجتماعی لینکدین، از زیرمجموعه های موسسه مایکروسافت است. بیل گیتس با 
حضور ۳۵ میلیون دنبال کننده، پرطرفدارترین حساب کاری در لینکدین به شمار می رود. 
با وجود لینکدین، فضای کار به ســمت هرچه بین المللی تر شدن حرکت می کند. این 
شبکه اجتماعی کار را برای بسیاری از استخدام کنندگان، شرکت ها و جویندگان کار در 
کشــورهای مختلف آسان کرده است. شاید باور نکنید اما لینکدین قدیمی ترین شبکه 

اجتماعی است. 

قدیمی  ترین شبکه اجتماعی   
لینکدین در ســال جاری میالدی 19 ســاله می شود. این شبکه اجتماعی در پنجم 
ماه می در سال ۲00۳ توسط شرکت مایکروسافت ایجاد شد، یعنی 9 ماه پیش از آنکه 
فیس بوک در دانشــگاه هاروارد در دسترس قرار بگیرد. بنابراین می توان گفت لینکدین 
قدیمی ترین شبکه اجتماعی است که امروز از آن استفاده می شود. هرچند این روزها تعداد 
کاربران لینکدین از فیس بوک و دیگر شبکه ها مثل اینستاگرام کمتر است اما فواید مالی 

این شبکه، بر هیچ کس در جهان پوشیده نیست.
 
چند دفتر و کجای جهان؟  

 براساس آماری که سایت هوت سوئیت در آوریل سال جاری درباره وضعیت این شبکه 
اجتماعی در سال ۲0۲۲ اعالم کرده، شرکت لینکدین اکنون ۳۵ دفتر در سراسر جهان 
دارد و از 18 هزار کارمند برای خدمات رسانی به کاربران استفاده می کند. دفاتر  لینکدین 
در بیش از ۳0 شهر در جهان پراکنده است و تنها 10 دفتر این شرکت در ایاالت متحده 

آمریکا قرار دارد. 

عضویت بیش از 800 میلیون کاربر   
لینکدین خدماتــش را به ۲۵ زبان به کاربران عرضــه می کند. بیش از 1۲ میلیون 
نفر در این شــبکه اجتماعی در زمینه خدمات شغلی، از یافتن کار تا یافتن نیروی کار، 
فعالیت می کنند اما به طور کلی، تعداد کاربران لینکدین به 810 میلیون عضو می رسد. 
این درحالی است که تعداد اعضا در شبکه اجتماعی اینستاگرام 1,۲ میلیارد عضو و در 
فیس بوک نزدیک به ۳ میلیارد عضو اســت. از نظر تعداد کاربران شاید شبکه اجتماعی 
لینکدین عقب تر از دیگران حرکت می کند، اما از نظر توجه و تمرکز بر قابلیت های کاری، 

بدون تردید از رقبایش جلوتر است. 

زنان یا مردان؟ آمریکایی ها یا غیرآمریکایی ها؟  
در بین کاربران لینکدین سهم مردان به ۵7 درصد و سهم زنان به 4۳ درصد می رسد. 
بیش از 77 درصد از کاربران در لینکدین خارج از مرزهای ایاالت متحده آمریکا زندگی 
می کنند. با این حال آمریکایی ها با عضویت 18۵ میلیون کاربر، بزرگ ترین گروه در این 
شبکه اجتماعی اند. لینکدین در ۲00 کشور جهان خدماتش را ارائه می کند. تعداد کاربران 
این شبکه اجتماعی در اروپا، خاورمیانه و آفریقا به ۲11 میلیون نفر می رسد. ۲۲4 میلیون 
نفر از آســیای شرقی در این شبکه اجتماعی عضو شده اند و تعداد کاربران لینکدین در 
آمریکای التین 1۲4 میلیون نفر گزارش شده است. به طور تقریبی 60 درصد از کاربران 

لینکدین ۲۵ تا ۳4ساله اند. 

چه کسانی دنبال کار می گردند؟  
هر هفته 49 میلیون نفر از مردم در سراسر جهان در شبکه اجتماعی لینکدین دنبال 
کار می کردند. در هر دقیقه ای که از روز می گذرد، 6 نفر از این جویندگان کار در این شبکه 
اجتماعی به آنچه می خواهند می رسند. در هر ثانیه 77 درخواست کار در لینکدین ثبت 
می شود. این تعداد در هر دقیقه به 4 هزار و 6۲0 درخواست کار و در هر ساعت به ۲77 
هزار و ۲00 درخواست کار می رسد. در واقع در هر یک روز در شبکه اجتماعی لینکدین 
6,6۵ میلیون درخواست کار ارسال می شود. ۵8 میلیون شرکت در لینکدین عضو شده اند 

تا از طریق این شبکه اجتماعی، نیروی کار مورد نیاز خود را پیدا کنند. 

در لینکدین چطور دیده شویم؟  
کار با شــبکه اجتماعی لینکدین دشوار نیست. مهم است که چه نقشی در این شبکه 
اجتماعی ایفا می کنید. برای کسانی که دنبال کار می گردند، نوشتن رزومه ای حرفه ای برای 
جلب نظر استخدام کنندگان در اولویت است. اما غیر از رزومه، بعضی نکته های مرسوم دیگر 
در شبکه های اجتماعی، به کمتر دیده شدن در لینکدین می انجامد. برای مثال در نظر گرفتن 
عنوانی مناسب برای معرفی در بخش پروفایل مهم است. انتخاب عکس حرفه ای در لینکدین 
که ویژگی های مناسب در محیط کار را منعکس کند، از دیگر نکات مورد توجه است. از دیگر 
نکات قابل توجه، تمرکز در نگارش مهارت ها و تجربه هاست. گفتن از همه کارهایی که در 
زندگی تان انجام داده اید، به انتخاب شما کمک نمی کند. پیش از استخدام کننده، این شما 
هستید که باید بدانید می خواهید در چه موقعیت شغلی کار کنید. بنابراین باید مهارت ها و 

تجربه ها را با توجه به موقعیت شغلی مورد نظر بنویسید. 

شرکت لینکدین اکنون 35 دفتر در سراسر 
جهان دارد و از 18 هزار کارمند برای 
خدمات رسانی به کاربران استفاده می کند.



........................... آینده پژوهی ...........................
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جی 12: آخرین شانس
بخت نهایی غرب برای ساختن نظم جهانی بهتر پیش رو است

چرا باید خواند:
مناسبات و نظم جهانی 

در حال تغییر است و 
اثرگذاری اش بر همه 

کشورهای جهان 
از جمله ایران نیز 

اجتناب ناپذیر است.

منبع:    فارن افرز  

واشنگتن و متحدانش اکنون این بخت را دارند تا مشکل را درست 
کنند. محاسبه اشتباه تاریخی والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 
در حمله با اوکراین کشورهای غربی را نه فقط در منافع و ارزش های 
مشترک به هم نزدیک کرده بلکه اهمیت اقدام جمعی را هم ایجاب 
کرده اســت. غرب در واکنش به تهاجم روســیه به اوکریان چنان 
اتحاد و یکرنگی ای را به نمایش گذاشت که از جنگ جهانی به این 
سو مشاهده نشده بود. آمریکا و متحدانش تحریم های بی سابقه ای 
را اعمال کردند، شــروع کردند به خالص شــدن از وابســتگی به 
انرژی روسیه و میزان چشمگیری اسلحه به اوکراین فرستادند. اما 
این اتحاد شــگفت انگیز احتماالً باقی نخواهد ماند. وقتی دردهای 
اقتصادی تحریم ها افزایش یابد و جنگ همان طور که مقامات امنیتی 
پیش بینی کرده اند طوالنی شود، نگرانی های داخلی و سایر نگرانی ها 

شاید نوعی شکاف را در غرب به نمایش بگذارد.
حتی اگر غرب این اختالفات را مدیریت کند، باید اتحاد جدید 
خود را با تالش های وســیع تری بیامیزد تا نظم بر مبنای قانون را 
حفظ کند. اولین قدم باید ساختن یک گروه جدید، جی 1۲، باشد 
که می تواند آمریکا و متحدان اصلی اش را در آسیا و اروپا و آمریکای 
شمالی به هم پیوند دهد. هر عضوی از این گروه منافع حیاتی دارد 
در اینکــه نظم موجود را حفظ کنــد و هیچ یک از آن ها نمی تواند 
ســر خود کاری انجام دهــد. اما همکاری حساب شــده به تنهایی 

تهاجم روســیه به اوکرایــن چیزی را 
تأییــد کرد کــه مدت های مدید آشــکار 
بود: نظم جهانــی بعد از جنگ جهانی اول 
در تهدید فروپاشــی قرار دارد. روســیه در 
نظامی که توســط دیگران درســت شده 
باشد مسئولیت پذیری ندارد و چین نیز که 
از تعرض روسیه حمایت می کند به همین 
ترتیب. هردو کشــور می خواهند نظمی را 
مجدداً درســت کنند که در خدمت منافع 
اقتدارگرایانه آن ها باشد. همان طور که جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در ماه مارس امســال در ورشو گفت، 
غرب اکنون مواجه با نبرد بین دموکراسی و اقتدارگرایی، بین آزادی 

و سرکوب، بین نظم بر مبنای قانون و نظم بر مبنای زور است.
در روزهای بعد از جنگ جهانی دوم، این نظم چالش ناپذیر ظاهر 
شد. واشنگتن باور داشت که برتری بی چون و چرایش اجازه می دهد 
آینده سایر کشورها و نیز خودش را تعیین کند. متفقین باور داشتند 
که تراژدی سیاســت قدرت بزرگ از بین رفته است و وارد عصری 
شده اند که خود باید قوانین را تعیین کنند. با این حال، از آن زمان 
تاکنون، عادت به همکاری فراموش شــده و ذهنیت داشتن هدف 

مشترک محو شده است. 

ایوودالدر
کارشناس  روابط بین الملل

جیمزلیندسی
کارشناس  روابط بین الملل
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یخی والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در حمله به اوکراین  واشنگتن و متحدانش اکنون این بخت را دارند تا مشکل را درست کنند. محاسبه اشتباه تار
کشورهای غربی را نه فقط در منافع و ارزش های مشترک به هم نزدیک کرده، بلکه اهمیت اقدام جمعی را هم ایجاب کرده است. غرب در واکنش به تهاجم روسیه 
به اوکراین چنان اتحاد و یکرنگی ای را به نمایش گذاشت که از جنگ جهانی به این سو مشاهده نشده بود.

جی 12: آخرین شانس
بخت نهایی غرب برای ساختن نظم جهانی بهتر پیش رو است

کافی نیســت. آمریکا و متحدانش باید قدم دوم را در عبرت گرفتن 
از اشتباهاتی که طی سه دهه گذشته کرده اند بردارند. آمریکا باید 
دست از یک جانبه گرایی بردارد و همان قدر که حرف می زند، گوش 
هم بدهد و به نوبه خود، مسئولیت بیشتری بپذیرد و دست از تکروی 

القید خود بردارد.
اگر غرب به روش های گذشته بچسبد، چیزی را از دست خواهد 
داد که در سیاست بین المللی هر روز نادرتر می شود: دومین شانس. 
غرب فقط با غنیمت شمردن لحظات کوتاه و درس گرفتن از خطاها و 
اقدام جمعی می تواند یک نظم بین المللی را دوباره بسازد به نحوی که 

حکومت قانون را بیش از قانون جنگل به نمایش بگذارد.

اشتباه واشنگتن و متحدان  
آمریکا با اینکه از جنگ ســرد پیروز بیرون آمد، خیلی ســریع 
شکســت خورد در اینکه فرصتی اســتثنایی بــرای تبدیل لحظه 
تک قطبی به وضعیت بادوام تر را دریاید. شوروی فروپاشیده بود، اروپا 
متحد بود و اقتصاد جهانی رونقی تاریخی گرفته بود. این پیروزی، که 
هم راهبردی و هم ایدئولوژیک بود، در مسیری قرار داشت که غرب 
بتواند نظم مبنی بر قانون را گسترش دهد و تعمیق کند، بازارها را باز 
کند و به دموکراسی و حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارد. 
دموکراسی در اوایل  دهه 1990 داشت گسترش می یافت و بازارهای 
آزاد در حال ظاهرشدن بودند. حتی دشمنانی قدیمی مثل روسیه 
و رقبای احتمالی بعدی، از جمله چین شانسی نداشتند مگر اینکه 
ـ یا اینکه کنار  به جریان آزاد سرمایه و کاالها و ایده ها دست یابندـ 
گذاشته شوند. ظاهراً همکاری و مصالحه جایگزین رقابت و درگیری 
شده بود که زمانی از ویژگی های سیاست جهانی برشمرده می شدند.
اما رویدادهــا طبق برنامه پیش نرفت. ایاالت متحده نقشــی 
پررنگ تر از آنچه داشت بازی می کرد و معتقد بود که در مقام قدرت 
بالمنازع این اجازه را دارد که به تاریخ شــتاب بخشد. مجموعه ای 
از مداخالت نظامی به نام ثبات و دموکراســی انجام شد که عمدتاً 
اسباب آشــوب و بدبختی شــد تا امنیت و مکنت. این مداخالت 
حتی نتوانست به نظم مبتنی بر قانون قوام بخشد. واشنگتن به طور 
مرتب به قوانینی را که نمی پسندید زیر پا می گذاشت، همان طور 
که بدون اعتنا به دســتور ســازمان ملل متحد، در کوزوو در سال 
1999 و در عراق در ۲00۳ مداخله کرد و در جنگش با تروریســم 
بازداشت شوندگان را شکنجه کرد. ایاالت متحده امتناع کرد از اینکه 
به همکاری های جدید در زمینه آزمایش های اتمی و کنترل سالح 
و جرایم جنگی و نظارت بر تجارت در مبادالت با کشورهای آسیایی 
و اقیانوســیه تن بدهد، نگران از اینکه چنین همکاری هایی باعث 
شود آزادی عملش محدود شود. واشنگتن فکر می کرد این امتناع 
موجه است چون فقط انگیزه خودش را در این امور می دید. مادلین 
آلبرایت، وزیر امور خارجه ســابق آمریکا، در سال 1998 گفت که 
ما روی پای خودمان ایستاده ایم و بسیار جلوتر از سایر کشورها رو 

به سوی آینده داریم. 
واشنگتن در اشتباهاتی که در لحظه فروپاشی شوروی انجام داد 
تنها نبود. متحدانش در اروپا دچار توهمی در مورد خود بودند و فکر 
می کردند پایان دودســتگی های ناشی از جنگ سرد به معنی پایان 
درگیری ها است. آن ها خود را دولت هایی پست مدرن می دیدند که 
می توانند با اتکا به همــکاری و نهادهای چندملیتی صلح را حفظ 
کنند. آن ها با اینکه تشــخیص داده بودند تروریسم و بهره مندی از 

سالح اتمی تهدیداتی هستند که باقی مانده اند اما به واشنگتن اجازه 
دادند که به چنین مشکالتی بپردازد. آن ها همچنین تصور می کردند 
که پیوند اقتصادی و کنترل سالح و گفت وگو می تواند روسیه را به 
یک شریک تبدیل کند و نیازهای چین به دسترسی به بازار و فناوری 
می تواند این کشور را به یکی از ذی نفعان نظم مبتنی بر قانون بدل 
سازد. در ظاهر این طور به نظر می رسید که رقابت قدرت های بزرگ به 
زباله دان تاریخ فرستاده شده است و منافع اقتصادی می تواند محرک 

و نیروبخش سیاست خارجی باشد.
بلندپــروازی احمقانه آمریکا و خوش باوری اروپا باعث شــد که 
رهبران کشــورهای غربی در پایتخت های خود بی اعتنا باشــند به 
نشــانه هایی که روشــن می کرد رقابت قدرت های بزرگ بسیار از 
نیستی فاصله دارد. دخالت روسیه در گرجستان در سال ۲008، و 
شش سال بعد، الحاق کریمه به روسیه و حمایت از جدایی طلبان در 
اوکراین از جمله این نشانه ها بود. این اقدامات عمدتاً با واکنش های 
نمادین غرب روبه رو شــد. بسیار از کشورهای اروپایی به جای اینکه 
وابســتگی خود را به نفت و گاز روســیه کم کننــد، اتکا به انرژی 
این کشــور را افزایش دادند و همان طور که یکی از مدیران صنایع 
شــیمیایی آلمان می گفت، انرژی ارزان روسیه باعث رقابت پذیری 
صنایع اروپا شــده بود. چین به نوبه خود به اقدامات بی سابقه ای در 
زمینه جاسوســی اقتصادی دست زد، شرکای تجاری خود را تحت 
فشار قرار داد، مدعی مالکیت دریای چین جنوبی شد، بیش از یک 
میلیون نفر از اویغورها را زندانی کرد و دموکراسی در هنگ کنگ را به 
نابودی کشاند. وال استریت بیش ازپیش به ثروت های چینی وابسته 
شــد و در سال ۲0۲0 اتحادیه اروپا قرارداد تجاری و سرمایه گذاری 

جدیدی با پکن امضا کرد.
این پیشروی ها به تدریج ویژگی های اصلی نظم مبتنی بر قانون را 
از بین برد. امکان اعمال فشار تنبیهی از جانب قدرت های بزرگ علیه 
همسایگان کوچک نشان دهنده ضعف شورای امنیت و سایر نهادهای 
برقرار امنیت جمعی بود. رقابت های تجاری شکاف در قوانین جهانی 
تجارت را آشکار کرد. مشکالت اقتصادی ای که ناشی از جهانی سازی 
بود، باعث ملی گرایی پوپولیستی شد و قدرت های اقتدارگرا توانستند 
علیه دموکراسی های لیبرال فعالیت کنند. وقتی همه گیری کووید 
ـ 19 باال گرفت، کشورها نتوانستند به طور جمعی علیه این تهدید 
مشترک دست به اقدام بزنند و هر کشوری سیاست خود را در قبال 
این همه گیــری پیش گرفت. خالصه اینکه نظم جهانی در حال از 

هم پاشیدن بود.

چند قدم پیش رو  
تهاجم روســیه به اوکراین غرب را از خواب بیدار کرد. سرعت و 
مقیاس و شــدت واکنش به این تهاجــم به رهبری آمریکا رهبران 
کشــورهای غربی را به انــدازه والدیمیر پوتین شــگفت زده کرد. 
تحریم های اقتصادی در حال له کردن اقتصاد روســیه اســت. اروپا 
به سرعت واردات انرژی از روسیه را قطع کرد و به شدت اهرم مسکو 
را کم اثر ســاخت. ناتو حضورش را از دریای بالتیک تا دریای سیاه 
پررنگ کرد و در حال فراهم کردن مقدمات استقبال فنالند و سوئد 
در مقام اعضای تازه اســت. و اوکراین که با ارسال تسلیحات جدید 
و کمک های اطالعاتی غربی حمایت شد، در مقاومت در برابر ارتش 

بسیار بزرگ تر روسیه به موفقیت های زیادی رسیده است.
بســیاری از انــرژی دیپلماتیک غرب به درســتی صرف حفظ 

بهترین راه این 
است که آمریکا 

و متحدان 
دموکراتیکش 

در آسیا و اروپا و 
آمریکای شمالی 
یک گروه جی 12 
درست کنند که در 
آن اعضای جی 7 
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ژاپن، فرانسه، 
آلمان، ایتالیا، 

کانادا، بریتانیا، 
آمریکا( به اضافه 

استرالیا، نیوزیلند، 
کره جنوبی و 

اتحادیه اروپا. ناتو 
در تمام بحث های 
امنیتی می تواند 
یک صندلی دور 
میز داشته باشد
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حمایتش از اوکراین خواهد شــد. با این حال، نزد رهبران غربی به 
همین اندازه مهم اســت که نگه داشتن نظم مبتنی بر قانون که در 
حال تضعیف اســت را در نظر داشته باشــند. با یادآوری این نکته 
به دموکراسی های غربی که منابع مشترکی با هم دارند و هنگامی 
که با هم کار می کنند قدرت خیلی زیادی خواهند داشــت، اشتباه 
راهبردی پوتین فرصتی را ایجاد کرده است که غرب زخم های سه 

دهه گذشته خود را التیام بخشد.
اولین قدم این اســت که این سنخ همکاری ای که در پی تهاجم 
روســیه به اوکراین در جهان غرب به وجود آمده است نهادی شود. 
بهتریــن راه برای انجام این کار این اســت کــه آمریکا و متحدان 
دموکراتیکش در آسیا و اروپا و آمریکای شمالی یک گروه جی 1۲ 
درست کنند که در آن اعضای جی 7 هم باشند )یعنی ژاپن، فرانسه، 
آلمان، ایتالیا، کانادا، بریتانیا، آمریکا( به اضافه استرالیا، نیوزیلند، کره 
جنوبی و اتحادیه اروپا. ناتو در تمام بحث های امنیتی می تواند یک 

صندلی دور میز داشته باشد.
تأســیس گروه جی 1۲ آخرین بخت خوش برای احیا و حفظ 
نظم جهانی مبتنی بر قانون باشــد. آینده کشورها و نهادهای عضو 
گروه جی 1۲ ظرفت و منابع و امکان کار جمعی برای چنین هدفی 
را خواهد داشت. این کشور موطن حدود یک میلیارد نفرند و بیش 
از 60 درصــد تولید ناخالص داخل و هزینه هــای نظامی جهان را 
دارند. چین و روســیه روی هم جمعیت بیشتری دارند اما فقط ۲0 
درصد خروجی اقتصادی و تنها 17 درصد هزینه های نظامی جهان 
را بر عهده دارند. همان طور که واکنش کشورهای عضو جی 1۲ به 
تهاجم روسیه به اوکراین نشــان داد، اعضای بالقوه این گروه تماماً 
به این تشخیص رســیده اند که امنیت و رفاه آن ها وابسته است به 
یافتن راه هایی برای اجتناب از برگشــتن بــه دنیایی که در آن زور 
عریان جایگزین حکومت قانون شود. و آن ها قادر بودند علیه روسیه 
به ســرعت دست به اقدام بزنند چون تاریخی طوالنی از همکاری با 
یکدیگر بر سر طیف وسیعی از مسائل داشتند، خواه در شکل روابط 

دوطرفه و خواه چندطرفه.
آنچه این کشورها نتوانسته اند انجام بدهند کار کردن آگاهانه با 
هم به صورت یک گروه اســت که اهداف معینی داشته باشند برای 

استحکام نظم جهانی. شکل گیری یک گروه جی 1۲ موجب جبران 
شکست های پیشین هم خواهد شد. کشورها و نهادهای گروه جی 
1۲ برعکس شکست همکاری در گروه هایی مثل جی 7 که به طور 
سنتی به مسائل جهانی بدون برنامه قبلی و به طور موقت می پرداخت، 
می توانند چالش های جهانی را شناسایی کنند، واکنش های ممکن 
را ارزیابی کنند و در واکنش به این مسائل با یکدیگر همکاری کنند. 
این کار جمعی و چیدمان به یک موافقنامه یا ساختار رسمی نیازی 
نخواهد داشت. در عوض همکاری و اتحاد در عمل بر سر رسیدن به 
اهداف عینی اســت که می تواند نظم مبتنی بر قانون را حفظ کند. 
ســران گروه جی 1۲ دست کم باید سالی دو بار با هم دیدار داشته 
باشــند و همچنین وزارت امور خارجه و دفاع و اقتصاد و سایر وزرا 
ـ بیشتر  باید با دوره های زمانی کوتاه تری با یکدیگر نشست بگذارندـ 
مثل شورای اتحادیه اروپا که بر سر مجموعه ای از مسائلی که به آن ها 

ارتباط پیدا می کند دور هم جمع می شوند.
همکاری ها در زمینه سیاست گذاری نیازمند این است که از فضای 
سیاســت خارجی شروع شود. اعضای جی 1۲ باید بر سر برخورد با 
روسیه، رقابت با چین، توقف فعالیت نظامی اتمی، مقابله با تروریسم، 
مبارزه با همه گیری ها و کاهش تغییر اقلیم با یکدیگر جلسه بگذارند 
و بحث و تبادل نظر کنند. همکاری های پس از تهاجم روســیه به 
اوکراین در سازمان ملل و داخل گروه جی 7 و ناتو می تواند سرمشق 
خوبی برای هنجارسازی اقدامات و فعالیت ها در کشورهای جی 1۲ بر 
سر تمام مسائل اصلی جهانی باشد. کشورهای جی 1۲ برای تسهیل 
دســت زدن به اقدام مشترک باید با ســازمان ملل، سازمان تجارت 
جهانی، نهادهای مالی بین المللی و ســایر سازمان های بین المللی 
همفکری و تبادل نظر کنند تا موضعی مشترک اتخاذ کنند و توافق 

کنند که بر سر مسائل حیاتی اقداماتی هماهنگ انجام دهند.
گــروه جی 1۲ در عرصه اقتصادی نیاز به همکاری در تجارت و 
سرمایه گذاری و کنترل صادرات و تجارت دیجیتالی و سایر مسائل 
اساسی اقتصادی خواهد داشــت. همه گیری کووید ـ 19 و جنگ 
در اوکراین ملی گرایی اقتصادی و حمایت از تولید داخلی را تقویت 
کــرد، در تجارت اختالل به وجــود آورد، زنجیره عرضه را برعکس 
کرد، رشد اقتصادی را آهسته کرد و تورم را افزایش داد. نگرانی های 
امنیتی فزاینده در زمینه مالکیت فکری و فناوری های حیاتی تجارت 
را محدودتر هم کرده است، خاصه با رقبایی که آمریکا دارد از جمله 

چین و روسیه.
جی 1۲ باید تبدیل شــود به موتور همکاری و رشد اقتصادی و 
نیرویی را که اقتصادها را به داخل خود می کشاند خنثی کند. اولین 
قدم اساســی برای این منظور در بریتانیــا و آمریکا و اتحادیه اروپا 
موافقت با توافق همکاری تجاری بین دو سوی اقیانوس آرام است که 
همین حاال هم شامل کانادا و سایر کشورهای آسیایی ای است که 
بالقوه می توانند عضو جی 1۲ باشند. آمریکا و اروپا باید مذاکرات بر 
سر یک قرارداد تجاری و سرمایه گذاری را احیا کنند تا مکمل قرارداد 
چندجانبه کنونی اســترالیا و کانادا و ژاپن باشــد. اعضای جی 1۲ 
همچنین نیاز دارند به همکاری در زمینه سیاست گذاری در حوزه 
کنترل صادرات و سرمایه گذاری خارجی تا این اطمینان حاصل شود 
کــه می توانند توان رقابتی با چین را حفظ کنند. و آن ها باید برای 
ـ مثل نیمه رساناها، روباتیک، هوش  زنجیره تأمین کاالهای ضروریـ 
ـ در داخل دنیای غرب با یکدیگر همکاری  مصنوعــی، فلزات نادرـ 

داشته باشند. 

جی 12 باید 
تبدیل شود به 

موتور همکاری 
و رشد اقتصادی 
و نیرویی را که 
اقتصادها را 
به داخل خود 

می کشاند خنثی 
کند. اولین قدم 

اساسی برای این 
منظور در بریتانیا 
و آمریکا و اتحادیه 

اروپا موافقت با 
توافق همکاری 
تجاری بین دو 

سوی اقیانوس آرام 
است که همین حاال 
هم شامل کانادا و 
سایر کشورهای 

آسیایی ای 
است که بالقوه 

می توانند عضو 
جی 12 باشند
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گسترش خرید آنالین زنده در چین
جلوه های بیشتری از فروش مجازی در آینده به چشم خواهد خورد

تحلیل گران تخمین می زنند که در سال 2021 در حدود نیم میلیارد 
یده باشند  نفر از چینی ها در برنامه های فروش پخش زنده جنس خر
که 20 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش دارد.

هوآ شــائو تا زانو توی آب دریا پشت یک میز که صدف های دریایی 
روی آن تلنبار شده ایستاده است. این میهمان برنامه تلویزیونی مشهور 
آدمی است خندان و خوش برخورد که جنس های مختلف را برای فروش 
آنالین معرفی می کند و پشــت سرش هم یک کشتی تفریحی بزرگ 
دیده می شود. او در این رویداد که 100 هزار نفر به صورت آنالین نگاهش 
می کننــد، می گوید: »مزه این صدف ها خوب اســت. باید از منطقه ای 
دریایی صید شده باشند که آب آنجا خیلی شفاف باشد.« این برنامه در 
آستانه جشنواره »618« پخش می شود، یکی از بزرگ ترین فستیوال های 
خرده فروشــی چین که بیش ازپیش با کانال های عجیب وغریب خرید 

به شکل استریم رونق پیدا می کند.
جشــنواره 618 در میانــه نگرانی های اقتصادی چیــن و اجرای 
سیاست های قرنطینه اِی به صفر رســاندن تعداد مبتالیان به کووید، 
یکی از شاخص هایی است که نشان می دهد مردم چطور به شکل های 
جدید خرید روی می آورند و روش ها چه اثراتی از زمانه خود می گیرد. 
تخفیف ها و معامله ها همه گیر و همه جایی شده است و با سلبریتی های 
حوزه خرده فروشی رونق بیشتری می یابد. هوآ یکی از چهره های مؤثر 

این حوزه است.
پخش زنده برنامه که در فضای اینترنتی چین و رسانه های اجتماعی 
این کشور گسترش زیادی یافته است، فضایی را در بین اینفلوئنسرهای 
اینســتاگرامی و کانال های تلویزیونی خرید آخر شب در دهه 1980 و 
1990 اشغال کرده است. میلیاردها دالر در پلت فرم هایی مثل تائوبائو و 
ـ  در صفحات تعاملی مجریان خرید زنده  ـ تیک تاک چینیـ  دوئویینـ 
خرج می شود. بســیاری از مهمان های این برنامه ها که سریع صحبت 
می کنند و شخصیتی کاریزماتیک دارند، اکنون تبدیل شده اند به یک 
ســلبریتی درجه یک. برخی از این برنامه ها به طرزی خیره کننده و با 
چرب زبانی تهیه می شوند، در شــرایطی که دور و برنامه کادر دوربین 
برنامه پر است از محصول و برند و مهمان ها دارند شلوغ کاری می کنند و 
مدام سوت می زنند و زنگ ها را به صدا درمی آورند و شمارش معکوس 
به راه می اندازند، به طوری که حالت اضطرار و فوریت را در بینندگان القا 

می کنند و باعث می شوند که کلی پول برای خرید ریخت وپاش شود.
موفق ترین مهمان های این برنامه های زنده که به شکل آنالین منتشر 
می شــوند، ده ها میلیون بیننده وفادار دارند و صدها میلیون قلم کاال 
می فروشند. لی جلیاقی یکی از مشهورترین چینی ها از این دست است 
که در میان ده ها میلیون دنبال کننده اش به این شعار معروف شناخته 
می شــوند: »آه خدای من، آن را بخر!« بعد از اینکه او توانســت برای 
آرایش کردن با بیشترین لوازم آرایشی فقط در ۳0 ثانیه رکود جدیدی 
در گینس به ثبت برســاند، به سلطان رژ لب شناخته شد. لی در سال 
۲0۲0 ادعا کرد که توانســته در ۳6۵ روز سال ۳89 برنامه زنده داشته 
باشــد که اغلب آن ها از وســط روز شروع می شوند و تا ساعت 4 صبح 

ادامه پیدا می کنند.
بر اساس مطالعات شرکت مشاوره مدیریت مک کنزی، خرید از طریق 
پخش زنده 10 درصد کل درآمدهای تجارت الکترونیک چین را شامل 

می شود. این روش فروش توانسته کارزارهای تبلیغاتی ساالنه »سینگل 
دی« و »دابل 11« را که معادل کارزارهای جمعه ســیاه و یکشــنبه 
سایبری در آمریکاست، تحت الشعاع قرار دهد. این صنعت فروش زنده 
آنالین توانست در سال ۲0۲0 کاالیی به ارزش 171 میلیارد دالر را به 
فروش برساند. مؤسسه مک کنزی پیش بینی کرده است که امسال این 

گردش مالی به 4۲0 میلیارد دالر برسد.
در حدود یک سوم محصوالت تولیدی چین مربوط به محصوالت ُمد، 
لوازم آرایشی و غذاهای تازه و فناوری است. گاهی فروش این محصوالت 
از طریق پخش زنده چنان باال است که برق از سر می پراند. تحلیل گران 
تخمین می زنند که در سال ۲0۲1 در حدود نیم میلیارد نفر از چینی ها 
در برنامه های فروش پخش زنده جنس خریده باشــند که ۲0 درصد 
نسبت به سال قبل از آن افزایش دارد. البته یکی از علت های این اتفاق 
می تواند همه گیری ویروس کرونا باشد که بسیاری از افراد را ترغیب کرد 
خریدهای خود را از خانه انجام دهند. یکی از این مشتریان خانم دو در 
استان هنان چین است که می گوید برنامه های پخش زنده در دوئویین 
برای او و دخترش خوب بوده است. او می گوید: »من دنبال لباس های 
ســایز بزرگ می گشتم و در برنامه های آنالین این پلت فرم مهمان های 

زیادی هستند که این نوع لباس ها را معرفی کنند.« 
اعتماد به مهمان های برنامه های فروش زنده یک مؤلفه اساسی در 
موفقیت فروش است. معموالً این افراد در برنامه های خود با فروشنده ها 
چانــه می زنند قیمت اجناس را کمتر کنند. نام های بزرگ این صنعت 
فروش ســلیقه ها و نقدهای درستی دارند و مشتری به نظرات شان در 
مورد کاالها اعتماد می کند، با اینکه قراردادهای گزافی بین مهمان های 
برنامه و برندهایی مثل لورئال و آدیداس و مک دونالد و کی اف سی منعقد 
می شود. این شــیوه از فروش به شــکل پخش زنده به تدریج از داخل 
چین بیرون می آید و به ســایر کشورها نیز سرایت خواهد کرد. آینده 

خرده فروشی و بازاریابی می تواند متأثر از این نوع فروش زنده باشد.

چرا باید خواند:
روش های فروش و 
بازاریابی آنالین هر 
روز تغییر می کند 
و روندهای این نوع 
فروش در کشورهای 
مختلف می تواند برای 
فعاالن اقتصادی ایران 
نیز الهام بخش باشد.

منبع  گاردین 

هاندیویدسون
تحلیل گر اقتصادی



آینده پژوهی

آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و بیست ودوم، مرداد و شهریور 1361401

آینده پژوهی

 ترامپ تصور 
می کرد می تواند 

یک رسانه 
اجتماعی درست 
کند و در همان 
روزهای اول 

مخاطبان زیادی 
بگیرد و ترافیک 
زیادی داشته 

باشد، بدون اینکه از 
ابزارهای مطمئنی 

استفاده کند که 
سایر شرکت های 
حوزه فناوری در 
دره سیلیکون به 

کار می برند

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

چرا باید خواند:
شبکه اجتماعی 

ترامپ و رقابت آن را 
رسانه های اجتماعی 
بزرگ شرایطی را به 

وجود آورده است 
که تمام کاربران این 
رسانه ها را در جهان 

تحت تأثیر قرار خواهد 
داد.

منبع:    رویترز  

سوشــال در این گزارش تحقیقی ارائه می شود، حاصل مصاحبه با کسانی 
است که از عملیات اجرایی داخل این شرکت خبر داشته اند اما می خواهند 

که در اینجا ذکری از نام آن ها به میان نیاید.
شرکت تروث سوشال با مشکالت جدی در عرصه حقوقی و مالی هم 
روبه رو است. بازرسان و ارزیابان نهادهای نظارتی مالی از بازار بورس سهام 
نیویورک که ســهام تروث سوشال در  آن عرضه می شود خواسته اند که با 
دقت جریان های مالی و ســرمایه گذاری های این شرکت را در نظر داشته 
باشــند و در این باره تحقیق کنند. به نظر می رسد سختگیری هایی در این 
زمینه اعمال کرده اند از این نظر که می خواهند قانونی در عرضه سهام این 
شرکت زیر پا گذاشته نشده باشد. نه بازار بورس و نه مسئوالن گروه فناوری 
و رســانه ای ترامپ در این باره توضیحی نداده اند. گروه رسانه ای و فناوری 
ترامپ در بیانیه ای اعالم کرده اســت که با بازار بورس در تحقیقات درباره 
خود همکاری خواهد کرد اما اشاره ای به تحقیقات وزارت دادگستری درباره 
این موضوع نکرده اســت. تروث سوشال در این بیانیه دوباره بر حق آزادی 

بیان مردم و بهبود بخشیدن به پلت فرم خود تأکید کرده است.
اجتناب غول های فناوری از همکاری با تروث سوشال باعث شده است 
که مشکالت عدیده ای در ماه فوریه ۲0۲۲ که این اپلیکیشن در اپل استور 
ارائه شــد به وجود بیاید و صدها هزار نفر در فهرست انتظار عضویت این 
اپلیکیشن وارد شوند و هنوز هم در انتظار پیوستن به آن باشند. کسی که 
در جریان عملیات فنی این شرکت قرار دارد، به رویترز گفته است که این 
مشکالت بابت مشکلی به وجود آمده است که در سرورهای تروث سوشال 
ایجاد شــده است. به علت همکاری نکردن شرکت های بزرگ فناوری، این 
شرکت نتوانسته اســت از سرورهای خارجی که امکان ذخیره اطالعات و 

قدرت پردازش داده ها را می دهند استفاده کند.
این شخص می گوید سرورها از دو سرویس کوچک خدمات رایانش ابری 
استفاده می کند که توسط شرکت هایی فراهم می شوند که گروه فناوری و 
رســانه ای ترامپ از همکاری با آن ها خشنود است. این شرکت ها به رسانه 
اجتماعی »رامبل« خدمات ارائه می کنند که کانادایی است و همچنین به 
شــرکت »رایت فورج« خدمات می دهد که شرکتی در حوزه زیرساختی 
اســت و خود را مدافع آزادی بیان معرفی می کند. این شرکت ها به جای 
شــرکت رایانش ابری »آمازون وب سرویس« انتخاب شده اند تا به تروث 
سوشال خدمات بدهند. یکی از افراد مطلع می گوید که آمازون در مراحل 
اولیه راه اندازی تروث سوشــال با این رسانه اجتماعی همکاری می کرد اما 

خیلی زود به دالیل سیاسی از کنار رفت.
شرکت آمازون وب سرویس مخصوصاً خیلی مسئله دار شده است چون 
این شــرکت وابســته به غول فناوری »آمازون« است و سال گذشته ارائه 
خدمات خود را به رســانه اجتماعی »پارلر« قطع کرد به این دلیل که از 
موضع گیری های جناح راســت سیاسی عصبانی بود. پارلر رسانه محبوب 
محافظه کاران راســت گرا بود و قطع خدمات آمازون باعث لطمه دیدن آن 
شد. به همین مناسبت شرکت ترامپ از آمازون در کنار توئیتر و فیس بوک 
و نت فلیکس و گوگل نام برده که آزادی بیان را بنا به دالیل سیاسی زیر پا 
گذاشته اند. نه پارلر و نه شرکت آمازون در این باره توضیحی به رویترز ندادند.

اســتارت آپ رسانه اجتماعی »تروث سوشال« 
خــود را یک برند ضد توئیتــر و محل حضور 
اختصاصی دونالد ترامپ تعریف کرده اســت. 
حامیان مالی این شرکت در پرونده های عمومی 
خود اعالم کرده اند که آتیه این شرکت بستگی 
دارد به اینکه چقدر می تواند از نارضایتی حامیان 
ترامپ از سانســور غول های فناوری در زمینه 

سیاست های راست گرایانه پول دربیاورد.
از قرار معلوم، بســیار سخت است که یک 
شبکه اجتماعی بتواند با غول های فناوری رقابت 
کند، بدون اینکه از کمک آن ها بهره مند شود. یکی از تحلیل گران رویترز 
که درگیر ماجرا بود اما می خواهد نامش محفوظ بماند، می گوید که مشی 
سیاسی ستیزه جویانه ترامپ جلوی توسعه شرکت تروث سوشال را از همان 

ابتدای تأسیس گرفته است.
»گروه فناوری و رســانه ای ترامپ« که نرم افزار این پلت فرم را نوشته 
است، از فوریه ۲0۲1 برای توسعه این رسانه اجتماعی مشکل داشته است 
به این علت که مدیران دنبال راهی بوده اند که پرهیز کنند از شرکت ها و 
نهادهایی که بالقوه مشابهت دارند با عقاید سیاسی لیبرال در دره سیلیکون. 
این حرف را سه نفر از کسانی که از عملیات این شرکت اطالعات دارند به 

رویترز گفته اند. 
احساس کســانی که در حوزه فناوری فعالیت می کنند نسبت به این 
رسانه اجتماعی مشابه است: دو نفر از کسانی که در جریان ماجرا هستند، 
عالوه بر دو منبع خبری دیگری که از عملیات مطلع هستند و پرونده های 
مالی ارائه عمومی سهام این شرکت به بازار بورس را تهیه کرده اند، می گویند 
که بسیاری از مهندسان و شرکت های فناوری می خواهند این طور به نظر 
بیایند که با شــرکت ترامپ کار می کنند. این اجتناب همگانی از حضور 
در شرکت وابســته به ترامپ باعث شده است که تروث سوشال به شدت 
محروم بماند از داشتن استعدادها و شرکای شرکتی که باعث رقابتی شدن 
این رسانه اجتماعی در فضای بازار این فناوری می شود و همچنین محروم 
شــود از داشتن یک تایم الین جذاب که بتواند کاربران جدیدی را به خود 

جلب کند.
بی میلی کارکنان و شرکای احتمالی برای کار در گروه فناوری و رسانه ای 
ترامپ همان قدر که فنی است سیاســی هم هست: کسانی که با رویترز 
مصاحبه کرده اند می گویند شرکت ها نگرانند که همکاری با ترامپ برایشان 
نزد مشتریان هزینه داشته باشد و کارکنان حوزه فناوری می ترسند این کار 
به وجهه شغلی شان صدمه بزند. این شرکت با خطرات دیگری هم مواجه 
شده است که مشابه همین خطرات اما در حوزه گرفتن آگهی از شرکت های 
بزرگ بوده است. بر اساس آنچه مختصصان تبلیغات می گویند، شرکت های 
بزرگ هم که نیمی یا بیش از نیمی از مشــتریان آن ها تمایالت سیاسی 
مخالف با ترامپ دارند، نمی خواهند با دادن آگهی به رسانه اجتماعی تروث 

سوشال آن ها را از خود ناراضی کنند.
اطالعاتی که درباره چالش های روزهای اول راه اندازی شــرکت تروث 

هلنکوستر
گزارشگر حوزه فناوری

جولیاالو
گزارشگر  حوزه فناوری
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آرون گین، از 
پایه گذاران شرکت 
»لینکلن نتورک« 

که یک گروه 
اثرگذاری در بین 
صنعت فناوری 
محافظه کاران 

است، می گوید که 
تروث سوشال از 
همان ابتدا درک 
مبنایی نادرستی 
از آنچه در روند 

بقای شرکت های 
حوزه فناوری رخ 

می دهد داشت

دو فردی که در عملیات اجرایی شرکت دخالت داشته اند می گویند 
شرکت فناوری و رســانه ای ترامپ به علت اینکه نتوانسته یک گروه 
مدیریتی از افراد باتجربه صنعت فناوری داشته باشد و عالقه کمتری 
نیز در یادگیری جزییات عملیات توسعه نرم افزار داشته است، دست 

و پایش بسته است.
این شرکت در یافتن ســرمایه گذار هم مشکالت زیادی دارد. دو 
نفری که در کانون تأمین بودجه شرکت فناوری و رسانه ای ترامپ قرار 
دارند، وس موس و اندی لیتینسکی هستند که هردو قبالً در نمایش 
تلویزیونی ای که ترامپ پیش از ریاست جمهوری در آن اجرا می کرد، 
از عوامل برنامه بودند. موس در یک شرکت مدیریت حوزه بهداشت 
هم در ایالت آتالنتا مشغول به کار است. لیتینسکی قبالً در شرکت 
تولید محتوای برنامه های تلویزیونی ترامپ کار می کرد و میزبان یک 
برنامه رادیویی گفت وگومحور بود. او استارت آپی را هم راه اندازی کرد 
که عمر کوتاهی داشت و یک ســایت رسانه اجتماعی بود که برای 
دسترسی به پروفایل کاربران از مشترکان خود پول می گرفت. البته 
او در سال ۲018 از این رسانه اجتماعی جدا شد. هردوی این افراد از 
روزهای اول تأسیس شرکت فناوری و رسانه ای ترامپ در جریان امور 
بودند و مدیریت ها را هم بر عهده داشتند تا اینکه یکی از نمایندگان 
جمهوری خواه سابق کنگره و صاحب یک شرکت تولیدی لبنیات به نام 
دوین نیونز مدیرعاملی این شرکت را عهده دار شد. این سابقه کاری 
مشخص می کند افرادی که رسانه اجتماعی تروث سوشال را مدیریت 

می کنند، چقدر تجربه کاری در حوزه فناوری های ارتباطی دارند.
وقتی تروث سوشــال عرضه شــد، هردو نفری که مدیریت گروه 
فناوری و رسانه ای ترامپ را بر عهده داشتند تالش کردند بیشترین 
انرژی را بگذارند برای اینکه توسعه نرم افزار این رسانه اجتماعی پیش 
برود و ویژگی های خاصی هم داشته باشد که توجه کاربران را جلب 

کند؛ اما بعدتر به این نتیجه رسیدند که این کارها فایده ای ندارد و دارند 
وقت خود را تلف می کنند. بحث شده بود که این رسانه اجتماعی باید 
از توئیتر تقلید کند و عمالً تروث سوشال یک توئیتر ثانی باشد ولی این 

کار می توانست موجب نارضایتی محافظه کاران شود.
آرون گیــن، از پایه گذاران شــرکت »لینکلن نتــورک« که یک گروه 
اثرگذاری در بین صنعت فناوری محافظه کاران اســت، می گوید که تروث 
سوشــال از همان ابتدا درک مبنایی نادرســتی از آنچــه در روند بقای 
شــرکت های حوزه فناوری رخ می دهد داشت. به گفته او، گروه فناوری و 
رسانه ای ترامپ می بایست مثل همه استارت آپ ها برای رقابت در جنگی 
طاقت فرســا و وحشیانه برای به دســت آوردن توجه کاربران خالقیت به 
خرج می داد. گین می گوید: »ســؤال اینجاست که آیا محصول یک ابداع 
منحصربه فرد است یا نه؟ گروه ترامپ نیاز دارد محتوای متفاوتی تولید کند 

کاربران در توئیتر نتوانند پیدا کنند.«
مدل تجاری گروه فناوری و رسانه ای ترامپ نشان می دهد که دارایی های 
این شرکت به شدت به ترامپ مربوط است. ترامپ در هیئت مدیره این شرکت 
رئیس هیئت مدیره و صاحب 47 یا ۵8 درصد سهام دارای حق رأی است. 
این آمار وقتی این گروه می خواست در یک شرکت دیگر ادغام شود، در یکی 
از پرونده ها ارائه شد. در کل، کارکرد نادرست گروه فناوری و رسانه ای ترامپ 
پیش بینی می شد ولی از قدم های اولیه ای که برداشت برای ادامه مسیر خود 
درس نگرفت. ترامپ تصور می کرد می تواند یک رســانه اجتماعی درست 
کند و در همان روزهای اول مخاطبان زیادی بگیرد و ترافیک زیادی داشته 
باشد، بدون اینکه از ابزارهای مطمئنی استفاده کند که سایر شرکت های 
حوزه فناوری در دره سیلیکون به کار می برند. آمار دانلود تروث سوشال از 
فروشگاه های اپلیکیشن اپل و گوگل هم امیدوارکننده نیست و اهدافی را 
که مدیرانش برای آینده این رسانه اجتماعی به تصویر کشیده اند کم احتمال 

جلوه می دهند. 

ین انرژی  یت گروه فناوری و رسانه ای ترامپ را بر عهده داشتند تالش کردند بیشتر  وقتی تروث سوشال عرضه شد، هردو نفری که مدیر
را بگذارند برای اینکه توسعه نرم افزار این رسانه اجتماعی پیش برود و ویژگی های خاصی هم داشته باشد که توجه کاربران را جلب کند؛ 
اما بعدتر به این نتیجه رسیدند که این کارها فایده ای ندارد و دارند وقت خود را تلف می کنند.
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برخی کشورها از جمله آلمان سعی کرده اند حداقل دستمزد را افزایش 
بدهند و همچنین می خواهند با انتقال مستقیم پول به خانوارها )به شکل 
بسته حمایتی( جبران افزایش قیمت انرژی را برای آنها بکنند.

در شرایطی که قیمت انرژی در سطح جهان رو به افزایش 
است و نرخ تورم در اکثر کشورها بیداد می کند، این تصور 
به وجود آمده که شــاید داریم شرایطی مشابه دهه 1970 
میالدی را تجربه می کنیم. اما این فقط ظاهر قضیه است و 

در باطن، اوضاع به شیوه دیگری پیش می رود.
تردیدی نیست که شباهت هایی با دهه 1970 مشاهده 
می شود. در سال ۲0۲۲ هم مثل همان زمان شاهد آن بودیم 
که شوک قیمت انرژی به افزایش قیمت سایر کاالها انجامید. 
نرخ تورم هسته )که قیمت های متغیر انرژی و مواد غذایی 
در آن محاسبه نمی شود( حاال در آمریکا نزدیک به 6 درصد 
و در حوزه یورو نزدیک به 4 درصد اســت. هراس ها از این 
بابت اســت که این شــرایط تداوم طوالنی مدتی پیدا کند. این خودش به شرایط دهه 1970 

شباهت دارد.
اما ما در دوره تکرار دهه 1970 به سر نمی بریم. مهم ترین تفاوتی که بین امروز و آن زمان 
مشاهده می شود، بازار کار است. در آن زمان، شاخص گذاری دستمزد به این معنا بود که افزایش 
قیمت انرژی و کاالهای دیگر به صورت خودکار به افزایش دستمزدها خواهد انجامید. حتی در 
غیر آن صورت هم اتحادیه ها می توانستند نتیجه مشابهی را رقم بزنند و افزایش دستمزدها را 

تضمین کنند. این یعنی استاندارد زندگی اعضایشان افول نمی کرد.
اما امروز اوضاع خیلی فرق دارد. حداقل در مورد حوزه یورو می توان با اطمینان گفت که اوضاع 
فرق دارد. بر اساس آمار جدید بانک مرکزی اروپا، دستمزدها در حوزه یورو تنها ۳ درصد افزایش 

یافته است و این در حالی است که در ماه ژوئن شاهد افزایش 8.6 درصدی نرخ تورم بودیم. 
تفاوت دیگری هم که امروزه مشــاهده می شود این است که تولیدکنندگان اروپایی موفق 
شده اند قیمت هایشان را آن قدری باال ببرند که جبران بخش زیادی از افزایش قیمت انرژی را 

بکند. بر اساس قیمت های ژوئن امســال، هزینه واردات انرژی در حوزه یورو امسال به اندازه 4 
درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود. در یک سالی که گذشت، افزایش فزاینده قیمت انرژی 
باعث افزایش ۲4 درصدی قیمت واردات اتحادیه اروپا شده و این در حالی است که در یک دهه 

اخیر، این قیمت ثبات داشت. 
اما این وضعیت روی صادرکنندگان اتحادیه اروپا هم تاثیر گذاشته است؛ به خصوص از این 
جهت که اتحادیه اروپا دارد بیشتر از آنچه وارد می کند، صادر می کند و 1۲ درصد هم بیشتر از 
قبل پول می گیرد. تولیدکنندگان اروپایی بر این مبنا قادر بوده اند بیش از نیمی از کاهش درآمد 
خود به خاطر افزایش هزینه انرژی را جبران کنند و آن را در حدود ۲ درصد از تولید ناخالص 

داخلی نگه دارند. این هزینه زیادی است اما هنوز هم قابل مدیریت است. 
چالشی که وجود دارد این است که ضرر درآمدی در میان بخش های اقتصادی توزیع شود. 
دستمزدهای واقعی حدود ۵ درصد کاهش داشته است و با این اوصاف، کارگران اروپایی تا اینجا 
تمام هزینه تورم را خودشان متقبل شده اند. با توجه به اینکه سهم دستمزد در حوزه یورو حدود 
6۲ درصد از تولید ناخالص داخلی می شود، کاهش پنج درصدی در دستمزدهای واقعی باعث 
خواهد شد بخش های دیگر حدود ۳.1 درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار بگیرند و این از 
آن دو درصد ضرر درآمدی بیشتر است و بنابراین سوددهی حاصل خواهد شد. این یعنی تا اینجا 

جلوی کاهش صادرات و ضرر ناشی از آن گرفته شده است. 
اما وضعیت در آمریکا خیلی فرق دارد. این کشــور به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت و 
گاز طبیعی همان مقدار انرژی که وارد می کند را صادر می کند. بنابراین ضربه شدیدی نخورده 
اســت و قیمت صادرات و واردات به یک میزان افزایش نشان داده اند. اما بر اساس آمار موجود، 
دستمزدها تنها 6 درصد افزایش داشته اند. معنی اش این است که در این زمینه آمریکا نسبت به 

اروپا وضعیت دشوارتری دارد. 
اما آیا وضعیت نسبی تعادلی دستمزدی در اروپا قابل اطمینان است؟ به نظر می رسد که تورم 
در سود در حال حاضر نسبت به دستمزد بیشتر است و این به رغم ضرر درآمدی حاصل شده 
است. کاهش دستمزدهای واقعی نیز چندان قابل قبول نیست چون سود رو به افزایش است. 
درواقع تقاضای دستمزد از مدتی پیش در حوزه یورو افزایش نشان داده است. مثالً اتحادیه فلزات 
آی جی که در آلمان قدرت زیادی دارد خواهان افزایش هشــت درصدی در دستمزد کارگران 
صنایع فلزی شده است چون این بخش در حال سود کردن است. همچنین برای آن که ثبات 
اجتماعی حفظ شــود، برخی کشورها از جمله آلمان سعی کرده اند حداقل دستمزد را افزایش 
بدهند. درواقع کشورهای اروپایی می خواهند با انتقال مستقیم پول به خانوارها )به شکل بسته 
حمایتی( جبران افزایش قیمت انرژی را برای آنها بکنند. این اقدامات تاکنون شــباهت ســال 
۲0۲۲ به دهه 1970 میالدی را از بین برده است؛ اما آیا این روند می تواند به رغم تداوم جنگ 
اوکراین هم ادامه داشته باشد؟ این پرسشی است که پاسخش در فصل سرمای امسال مشخص 

خواهد شد.  

آینده اروپا [   [

حوزه یورو در چنگال تورم
آیا راه گریزی برای عدم تکرار بحران دهه 19۷0 هست؟

چرا باید خواند:
کشورهای اروپایی با 
گرانی انرژی و گرانی 

کاالهای دیگر دست و 
پنجه نرم می کنند. آیا 

اوضاع شبیه به دهه 
1970 است یا می توانیم 

امید به بهبود داشته 
باشیم؟ این یادداشت 
پاسخی است به سوال 

مذکور. 

منبع  تایپه تایمز 

دانیلگروس
اقتصاددان آلمانی و مدیر مرکز 

مطالعات سیاست اروپایی
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این روزها عوامل مختلفی مثل جنگ اوکراین، افزایش شــدید قیمت سوخت و مواد 
غذایی و نیز افزایش نرخ بهره باعث شــده که تهدید رکود تورمی به شدت افزایش پیدا 
کند. اما حداقل یک منطقه هست که توانسته از این وضعیت سخت دور بماند: منطقه 
آسیای جنوب شرقی. در سطح دنیا سرمایه گذاران در حال فروش سهام  هایشان هستند 
چون انتظار دارند نرخ بهره باالتر برود و رکود اتفاق بیفتد. فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را 
در حدی بیش از انتظار باال برده تا جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد. این در حالی است که 
استراتژی کووید-صفر چین و تالش شدید برای مقابله با افزایش ابتال به کووید در چین 

باعث شده که تقاضا در دومین اقتصاد بزرگ دنیا کاهش پیدا کند.
با این حال این طور به نظر می رسد که منطقه آسیای جنوب شرقی از چرخه رکود 
تورمی کنار مانده است. بر اساس تحلیل داده های به دست آمده، در چهار تا از شش اقتصاد 
بزرگ مجمع کشورهای آسیای جنوب شرقی، تولید ناخالص داخلی دارد با سرعتی بیشتر 

از تورم افزایش پیدا می کند. 
در این چهار کشــور یعنی ویتنام، مالزی، اندونزی و فیلیپین، اقتصادها در حال احیا 
هســتند چون محدودیت های دوران پاندمی کرونا برداشته شــده و نیز گردشگران به 
هتل ها و ریزورت های منطقه بازگشــته اند. این شرایط به خصوص در ویتنام و اندونزی 

قابل مشاهده است.
فردریک نیومان، اقتصاددان ارشد آســیا در اچ اس بی سی در این خصوص می گوید: 
»آنچه امروز در منطقه آسیای جنوب شرقی می بینیم، این است که فضای رشد بسیار 
قوی شده است و احتمال دارد که این وضع در نیمه دوم سال جاری هم ادامه داشته باشد. 

درواقع منطقه آسه آن خیلی مقاومت خوبی از خود نشان داده است.«
به همین ترتیب، خوان گو رئیس بخش پژوهش های آســیا در موسسه اِی اِن زد در 
سنگاپور می گوید: »اینجا صحبت های زیادی درباره رکود تورمی مطرح می شود. اما یکی 
از نقاط روشن بحث این است که کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی موفق شده اند با 
بحران کووید به عنوان یک بحران محلی یا اِندمیک )در نقطه مقابل جهانی یا پاندمیک( 

برخورد داشته باشند و تا حدی آن را مدیریت کنند و به تدریج محدودیت های کرونایی را 
بردارند و مسیر پیش روی اقتصادشان را باز کنند.«

فقط در تایلند و سنگاپور است که نرخ تورم با سرعتی بیشتر از رشد تولید ناخالص 
داخلی باال رفته اســت. در حال حاضر، اقتصاد تایلند در وضعیت احیا قرار دارد اما نرخ 
فزاینده تورم دارد جلوی تقاضای مصرف کننده را می گیرد. در همین حال، سنگاپور ماه 
گذشــته هشدار داد که احیای اقتصادش دارد به کندی انجام می گیرد؛ زیرا تاثیر جنگ 
اوکراین و نیز محدودیت های قرنطینه ای در چین )که بزرگ ترین شریک تجاری سنگاپور 

است( روی اقتصاد این کشور تاثیر منفی گذاشته است. 
در سایر نقاط منطقه، این طور به نظر می رسد که بدترین دوران های افول اقتصادی 
ناشی از پاندمی کرونا سپری شده و احیا در حال مشاهده است. در فیلیپین که قرنطینه 
سختی برای مقابله با کووید داشت و به تبع آن یکی از بدترین انقباض های اقتصادی در 
میان کشــورهای منطقه را تجربه کرد، شاهدیم که تولید ناخالص داخلی در سه ماهه 
اول سال جاری میالدی به میزان 8.۳ درصد افزایش پیدا کرده است. علتش هم احیای 

مصرف است. 
اما اقتصادهای جنوب شرق آسیا دارند در زمینه 
بازده اقتصادی نشانه های بسیار مثبتی از خود نشان 
می دهند و افزایش باثبات رشد صادرات نیز در همین 
راستا مطرح است. افزایش قیمت مواد غذایی، سوخت 
و مواد خام به ســود کشورهایی که آنها را در حجم 
زیاد صادر می کنند تمام شــده است. مثالً افزایش 
قیمــت روغن پالم برای اندونــزی و مالزی، افزایش 
قیمت الستیک برای تایلند و مالزی و افزایش قیمت 

زغال سنگ برای اندونزی تاثیر مثبتی داشته است. 
کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا در عین حال 
می توانند از تغییر در سیاست های تولیدکنندگان و 
تنوع بخشی به زنجیره تامین آنها )که پس از جنگ 
تجــاری آمریکا با چین مورد توجه قرار گرفت( بهره 
ببرند. مثالً شــرکت اپل برخی از کارخانه های تولید 

آیپد خود را از چین به ویتنام منتقل کرده است. 
ترین نگوین، اقتصاددان ارشد بخش اقتصادهای 
نوظهور آســیا در بانک ناتیکیــس در این خصوص 
می گوید: »ویتنام قابلیت آن را دارد که کاهش تولید 
در چین را جبران کند. این کاهش به خاطر اختالل 
در زنجیره های تامین رخ داده بود و بیش از همه در 
بخش تولید لوازم الکترونیک، نساجی و کفش دیده 

می شد.«
البته کشــورهای منطقه آسیای جنوب شرقی با 
مشکالت پیش بینی نشده ای هم مواجه اند که در آینده 
می تواند آنها را تحت تاثیر قرار بدهد. مثالً فیلیپین که 
به واردات برنج، ســوخت و مواد غذایی وابسته است 
حاال تحت فشار قرار دارد و احتماالً در آینده هم وضع 

مشابهی را تجربه خواهد کرد. 

افزایش قیمت مواد غذایی، سوخت و مواد خام به سود کشورهایی که آنها را 
 افزایش قیمت روغن پالم 

ً
یاد صادر می کنند تمام شده است. مثال در حجم ز

به اندونزی و مالزی که صادرکننده بزرگ روغن هستند سود رسانده است.

چرا باید خواند:
یک منطقه در دنیا 
هست که وضع 
اقتصادی اش در دوران 
پساکرونا و در بحبوحه 
جنگ اوکراین به اندازه 
بقیه بد نشده است. 
بخوانید تا ببینید ماجرا 
از چه قرار است.

منبع  فایننشال تایمز 

آینده شرق آسیا [   [

منطقه خوش اقبال اقتصادی
آسیای جنوب شرقی چطور از تهدید رکود تورمی فرار کرد؟
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شاید این طور به نظر برسد که در جهاِن بسیار قطبی شده امروز دلیلی برای 
توجه به مبحث عدم تعهد وجود ندارد. اما این فقط چیزی است که در نگاه 
اول دیده می شود. واقعیت این است که اتحاد کشورهای غربی در دنیای امروز 
خیلی بیشتر از دوران جنگ سرد است و حتی کشورهایی مثل فنالند و سوئد 
به این نتیجه رسیده اند که باید بی طرفی را کنار بگذارند و سعی کنند که به ناتو 
بپیوندند. از سوی دیگر، شکاف های عظیم بین کشورهای دنیا- فقیر و غنی، 
دموکراسی و اوتوکراسی- به وجود آمده و فضای بین المللی را تحت تاثیر خود 
قرار داده است. شکی نیست که این شکاف ها روی وضعیت اقتصاد و سیاست 

جهانی به شدت موثر خواهند بود.
با وجود همه اینها، شــاهدیم که مبحث عدم تعهد هم در جهان دوباره 
پا گرفته و به گزینه ای محبوب و دلخواه برای کشورهای مختلف در جنوب 
جهانی )کشورهای کم تر توسعه یافته( بدل شده است. کشورهای مختلفی در 
قاره های آسیا، آفریقا و آمریکای التین نسبت به ائتالف ها و اتحادهای میان 
کشورهای غربی تردید پیدا کرده اند. بر همین مبنا، آنها تمایلی به دنباله روی 
از غرب در زمینه اعمال تحریم بر روســیه نشــان نداده اند و به وضوح ابراز 
کرده اند که به ایجاد تنش هایی مشــابه آنچه در دوران جنگ سرد شاهدش 
بودیم عالقه ای ندارند. از نظر این کشورها، نظم جهانی موجود به هیچ عنوان 
تامین کننده نیازهای امنیتی آنها نیست و دغدغه های آنها درباره امنیت غذایی 
و امنیت مالی را نیز مرتفع نمی کند. این در حالی است که تهدید بزرگی مثل 

تغییرات آب و هوایی هم بر سرشــان سایه افکنده است و اوضاع را دشوارتر 
می کند. 

واقعیت این است که نظام بین المللی در مرحله گذار بین دو نظم قرار دارد. 
آن نظم تک قطبی که بعد از جنگ سرد بر جهان حاکم شده بود تا حدی قابل 
پیش بینی بود. اما اوج گیری چین و سایر کشورها در آسیا باعث شد آن قدرت 
تک قطبی اقتصادی مجبور به بازتوزیع جهانی شود و همین کامالً اوضاع را در 
سطح جهان تغییر داد. نتیجه اش هم ایجاد یک جهاِن جهانی شده بود؛ جایی 
که ابرقدرت نظامی چاره ای ندارد جز آن که در چارچوب چندقطبی اقتصادی 
جهانی عمل کند. در چنین شرایط نامشخصی، عدم تعهد یا به قولی دیگر، 
خودمختاری استراتژیک برای رهبرانی که می خواهند قطبی شدگِی جهانی از 
بین برود بســیار جذاب است. این رهبران معتقدند که قطبی شدگی جهانی 

به شدت به منافع کشورهایشان لطمه زده است. 
عدم تعهد در شرایطی در سطح جهان مورد توجه قرار گرفت که در آغاز 
جنگ ســرد، دو بلوک قدرتمند شرق و غرب در برابر یکدیگر قد علم کرده 
بودند. نظم جهانی بر این مبنا داشت با سرعت تغییر می کرد. آمریکا برای اولین 
بار از تســلیحات کشتار جمعی استفاده کرده بود و کشورهایی که قرن های 
متمادی زیر سلطه استعمار بودند داشتند از آن رها می شدند. برای کشورهای 
تازه مستقل شده ای مثل هند، اندونزی، مصر، یوگسالوی و غیره، پیوستن به 
پیمانی مثل ناتو )پیمان آتالنتیک شمالی( یا معاهده ورشو به این معنی بود 

چرا باید خواند:
 جنگ اوکراین نشان داد 
که وقتی نظام بین المللی 

موقعیت و اعتبار 
خودش را از دست 

داده باشد، هر اتفاقی 
ممکن است بیفتد. آیا 
روی آوردن کشورهای 

بیشتری به سیاست 
عدم تعهد یکی از نتایج 
این جنگ است؟ پاسخ 
به این پرسش را از دل 
این تحلیل پیدا کنید.

منبع:  فارن پالسی 

آینده جهان [   [

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

شیوشانکارمنون
دیپلمات و مشاور سابق امنیت 

ملی هند
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که قدرت چانه زنی بیشتری با هر دو بلوک شرق و غرب را به دست می آورند 
و می توانند از گیرافتادن در میان دعواهای این دو بلوک تا حدی پرهیز کنند. 
هنــد یکی از اولین حامیان ایده عدم تعهد بود و بعد از اســتقاللش در 
ســال 1947 به آن توجه نشــان داد. علتش هم این بود که چنین سیاست 
واقعگرایانه ای در آن لحظه به سود هند بود: هند احساس می کرد پیمان هایی 
مثل ناتو یا ورشــو هیچ تاثیری در تامین منافــع امنیتی اش یا دغدغه های 
توســعه ای اش ندارند. رقابت برای آن که هند به سمت بلوک شرق یا بلوک 
غرب کشیده نشود در آن زمان باال گرفت و هند به این نتیجه رسید که در 
همکاری با برخی کشورها از هر یک از این دو بلوک می تواند منافع خودش 

را تامین کند. 
امــا مبحث عدم تعهد بیش از هر چیز در دهه های 19۵0 و 1960 مورد 
توجه قرار گرفت. در این زمان، مسائل مختلفی از مبارزه با آپارتاید و نژادپرستی 
گرفته تا خلع سالح و استعمارزدایی در چارچوب این مبحث مطرح می شد. 
در کنفرانس باندونگ که در ســال 19۵۵ در اندونزی و با شرکت کشورهای 
آســیایی و آفریقایی مختلف برگزار شد، برخی متحدان آمریکا مثل عراق و 
فیلیپین و برخی متحدان اتحاد جماهیر شوروی مثل چین حضور داشتند. در 
سال 1961 نیز بحث عدم تعهد نهادینه شد و جنبش عدم تعهد شکل گرفت 

که امروزه 1۲0 کشور عضو و ۲0 کشور ناظر دارد.
اما از نظر حامیان سرسخت جنگ سرد مثل جان فاستر دالس، جنبش 
عدم تعهد جنبشی غیراخالقی به شمار می رفت و امروزه هم این موضع را در 
نظرات برخی سیاستمداران آمریکایی می بینیم؛ به خصوص در مواقعی که 
بخواهند مواضع ضد چینی خود را توجیه کنند و سایر کشورها را نیز به اتخاذ 
این مواضع فرابخوانند. در دوران جنگ سرد، آمریکا به عنوان ابرقدرت قوی تر، 
رویکرد »یا با ما یا علیه ما« را در پیش گرفت. حتی تا پیش از مرگ جوزف 
استالین هم اتحاد جماهیر شوروی که قدرتش را در برابر آمریکا کاهش یافته 
می دید، به این نتیجه رسیده بود که همکاری با کشورهای غیرمتعهد می تواند 

برایش موثر تمام شود و حداقل ضرر عدم همکاری با آنها را کمرنگ کند.
پس از بروز شــکاف بین اتحاد جماهیر شــوروی و چین در دهه 1960 
و نیز نزدیکی نســبی آمریکا و چین در دهه 1970، فضای بین المللی برای 
مبحث عدم تعهد نیز تغییر کرد. فشارهای اقتصادِی جهانی شدن و کاهش 
قابل توجه تاثیر نظام چندجانبه جهانی به این معنا بود که جنبش عدم تعهد 
در وضعیت کاهش تاثیرگذاری اش قرار گرفته است. رشد مبتنی بر صادرات 
و نیز تعهدهای جدید در آسیا به تدریج جای راه حل های چندجانبه را گرفت. 
پایان دوران جنگ سرد دوقطبی باعث تحکیم این رویکردها شد. بعد از سال 
1991 حتی برخی صاحب  نظران از کشورهای عدم تعهد به این نتیجه رسیدند 

که کل دنیا دارد به سمت عدم تعهد پیش می رود. 
حاال پس از گذشت سه دهه، به نظر می رسد که جهان دوباره مثل همان 
دوران آغاز جنگ سرد به حالتی شقه شقه رسیده است. تعادل قدرت محلی 
با سرعت در حال تغییر است و این مسئله به خصوص در آسیا قابل مشاهده 
اســت. این بار، مبناهای دوتایی خود را به وضوح نشان داده اند: میان آمریکا و 
غرب از یک سو و میان چین و روسیه از سوی دیگر. اما در عین حال، واکنش 
اکثر کشــورها در آســیا، آفریقا و آمریکای التین نسبت به حمله روسیه به 
اوکراین دارد این را نشان می دهد که هیچ کس دوست ندارد موضع واضحی 

بگیرد و مجبور باشد یکی از جناح ها را انتخاب کند. 
حتی حکومت های نزدیک و وابســته به مسکو یا واشینگتن هم از اینکه 
طرف مقابل را محکوم کنند یا به آن بپیوندند ابا دارند. بسیاری از این کشورها 
به خصوص کشورهای در حال توسعه به شدت با بحران بدهی فزاینده مواجه 
هستند و این مسئله بر اثر پاندمی کرونا و نیز جنگ اوکراین تشدید نیز شده 
است و البته وضعیت کلی اقتصاد جهانی هم روی آن تاثیر گذاشته است. نظم 

فعلی جهانی -و یا غیاب آن- ظاهراً پاسخی به نیاز آنها به تامین منافع شان یا 
رسیدن شان به آلترناتیوهای مناسب نیست. 

در آسیا، اوج گیری چین و کناررفتن نسبی آمریکا باعث شده کشورهایی 
که در محدوده حریم دریایی چین هستند، به فکر افزایش قابلیت های نظامی 
خود بیفتند و همکاری های بی ســابقه ای را در زمینه امنیتی و اطالعاتی با 
یکدیگر آغاز کنند. این اتفاقی است که تقریباً در پانزده سال اخیر شاهدش 
بوده ایم. آمریکا طبعاً از چنین تحولی استقبال می کند چون معنی اش این است 
که شرکای مطمئن تری برای مقابله با چین در اختیار خواهد داشت. تحول 
مناسبات امنیتی آمریکا و هند، به روز شدن نقش ژاپن و کره جنوبی در نظام 
اتحادی با آمریکا و موارد دیگر به این معنی است که در منطقه اقیانوس آرام و 

هند فقط یک قدرت غالب را در آینده نخواهیم دید. 
اینکه چنین رویکردی می تواند با منافع چین جور دربیاید یا نه، مسئله ای 
اســت که جای تردید هم باقی می گذارد. به نظر می رسد که بحران اوکراین 
و واکنش کشــورهای غربی به آن فقط باعث تحکیم نظر حزب کمونیست 
چین در خصوص عزم آمریکا برای مقابله با اوج گیری و قدرت چین شــده 
است. درواقع چین دیگر در این خصوص تردیدی ندارد. رقابت استراتژیک بین 
آمریکا و چین به شدت افزایش یافته و کشورهای دیگر که تمایل به انتخاب 
بین شرکای مهم اقتصادی و امنیتی خود ندارند، احتماالً مجبورند دنبال یک 
طرف ثالث بروند و یا به خودشــان تکیه کنند. به هر ترتیب، چین و آمریکا 
عمالً دوتا از بزرگ ترین شرکای تجاری کشورهای مختلف دنیا هستند و از 
دست دادن هریک از این شرکا برای آن کشورها گزینه مناسبی نخواهد بود. 

از سوی دیگر، جنگ اوکراین نشان داد که وقتی نظام بین المللی موقعیت 
و اعتبار خودش را از دست داده باشد، هر اتفاقی ممکن است بیفتد و تبعات 
زیادی نیز به جا بگذارد. بنابراین تعجبی ندارد اگر که کشورهای بیشتری به 
عدم تعهد روی بیاورند. هر چه فشارها برای تعیین جناح باالتر برود، کشورهای 
بیشتری به خودمختاری استراتژیک فکر خواهند کرد و این یعنی احتمال بروز 
فقر و سختی بیشتر برای این کشورها نیز وجود خواهد داشت؛ آن هم برای 

تامین هزینه این خودمختاری. 
اما مشخص نیست که حکومت ها و رهبران تا چه حد به تاثیر این وضعیت 
روی آینده شان توجه داشته باشند. با این حال به نظر می رسد که در درازمدت، 

جنگ روسیه در اوکراین تعیین کننده این وضع باشد.  

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

رقابت استراتژیک 
بین آمریکا و چین 
به شدت افزایش 

یافته و کشورهای 
دیگر که تمایل 
به انتخاب بین 
شرکای مهم 

اقتصادی و امنیتی 
خود ندارند، 

احتماالً مجبورند 
دنبال یک طرف 
ثالث بروند یا به 
خودشان تکیه 

کنند
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آیندهپژوهی

ترکیه به عنوان یک کشور عضو پیمان ناتو سابقه نسبتا آشفته ای در این پیمان 
امنیتی دارد و بحث خودمختاری استراتژیک به صورت مداوم به عنوان نقطه ای 
در برابر تضمین های امنیتی ارائه شــده توسط ناتو برای ترکیه مطرح بوده است. 
البته ترکیه توانسته از این موضوع به عنوان راهی موثر برای ایجاد و تقویت هویت 
غربی برای خود اســتفاده کند. این در حالی بود که غرب عمال به خاطر تامین 

منافع خود در دوران جنگ سرد خواهان عضویت ترکیه در ناتو بود.
این وضعیت معماگونه همچنان هم ادامه دارد و با بروز جنگ اوکراین اهمیت 
بیشــتری پیدا کرده است. حاال نگاه به گذشته ناتو و ترکیه هم مورد توجه قرار 
گرفته اســت: آیا تغییر موضع ترکیه در ســال 19۵1 میالدی و کنار گذاشتن 
بی طرفی واقعا ضرورت داشت؟ آیا استالین واقعا به سرزمین ترکیه چشم دوخته 
بود؟ می دانیم که در آن زمان، عصمت اینونو در ترکیه بر سر کار بود که دیدگاهی 
به شدت اروپایی-اقیانوس اطلسی داشت و گمان می کرد که مدرنیزاسیون ترکیه 
فقــط و فقط از طریق همکاری با غرب امکان پذیر اســت. امــا اگر در آن زمان 

یک رهبر کمالیست دیگر روی کار بود و به اندازه 
اینونو زیر بــار امضای پیمان های انگلو-آمریکایی 
نرفته بود باز هــم اوضاع ترکیه امروزی در مقابل 

ناتو همین طور بود؟
واقعیت این اســت که مناسبات ترکیه و اتحاد 
جماهیر شوروی در دوران پیوستن ترکیه به ناتو 
نسبتا آرام باقی مانده بود. در نوامبر سال 19۵1، 
مسکو یادداشتی برای دولت ترکیه فرستاد که در 
آن به تصمیم ترکیه برای پیوستن به ناتو اعتراض 
شده بود. در این یادداشت آمده بود: »اینکه تالش 
کرده اند ترکیه را که هیــچ ارتباطی با آتالنتیک 
ندارد بــه پیمان آتالنتیک بکشــانند خودش به 
وضوح نشــان می دهد که برنامه این است که از 
خاک ترکیه برای ایجاد پایگاه های نظامی استفاده 
کنند و اهداف تهاجمی خــود علیه جبهه اتحاد 

شوروی را تقویت کنند.«
به نظر می رســد کــه تمایــالت ایدئولوژیک 
در تبدیل شــدن بــه بخشــی از اتحــاد نظامی 
غربی یکی از مهم تریــن انگیزه های ترکیه برای 
تصمیم گیری هایش در سال 19۵1 بوده است. این 
طور به نظر می رســد که در آن زمان هیچ تهدید 
قریب الوقوع یا مشــخصی از سوی اتحاد شوروی 

علیه ترکیه وجود نداشته است. 
از سوی دیگر، اهمیت جغرافیایی ترکیه - هم 
برای غرب و هم برای اتحاد شــوروی- باعث شده 
بود ترکیه ارزش زیادی پیدا کند. آنکارا به شــکل 
موفقیت آمیزی از این اهرم برای کسب منافع خود 

در دهه های بعدی استفاده کرد. 
جالب اینجاســت که ایــن به هم پیچیدگی را 

امروز هم می توان در تمایل کشــورهایی مثل ســوئد و فنالند برای پیوستن به 
ناتو مشاهده کرد. والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنانش در حاشیه 
نشست دریای خزر در عشق آباد تقریبا به همین موضوع اشاره کرد و گفت: »ناتو 
یادگاری از دوران جنگ ســرد است و فقط دارد به عنوان ابزار سیاست خارجی 
آمریکا به کار می رود. ]...[ ما با ســوئد و فنالند آن مشــکالتی را که با اوکراین 
داشتیم نداریم. مناقشه ارضی یا مسائل دیگر با آنها نداریم. چیزی وجود ندارد که 

باعث نگرانی ما درمورد پیوستن آنها به ناتو باشد.« 
این در حالی اســت که در مورد پیوســتن این دو کشــور به ناتو حاال حرف 
ترکیه مهم تر از بقیه شــده است و ترکیه می خواهد که آنها برخی مخالفان ُکرد 
دولت ترکیه را به آنکارا تحویل بدهند. طارق اوغوزلو اســتاد سیاســت خارجی 
ترکیه اخیرا در این مورد گفته: »ترکیه دیدگاه خود نســبت به ناتو را از مدت ها 
قبل عوض کرده بود و علتش هم سیاســت خارجی چندجانبه آنکارا است. نگاه 
واقع گرایانه تری نسبت به قبل در خصوص این مسئله در ترکیه وجود دارد. البته 
شکل گیری جنگ سرد دوم بین غرب و روسیه باعث خواهد شد که فضای مانور 
در سیاست خارجی ترکیه زیاد شود و این مسئله به افزایش اهمیت استراتژیک 
ترکیه خواهد انجامید. اینکه ترکیه در سال های آینده در فضای بین المللِی بسیار 
قطبی شده چطور عمل خواهد کرد درواقع نکته ای است که باید دنبالش کنیم.«

در ایــن میان، یک نکته در خصوص نقــش ناتو جلب توجه می کند. به نظر 
می رســد عالقه مندی دولت جو بایدن به پیوستن سوئد و فنالند به ناتو چیزی 
شبیه عالقه مندی هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا در زمان پیوستن ترکیه 
به ناتو )در هفتاد سال پیش( باشد. در این میان، احتمالش زیاد است که ترکیه 
به عنوان عامل  برقراری تعادل بین غرب و روسیه جایی برای ایفای نقش داشته 
باشــد و در عین حال قادر باشــد منافع خودش را هم تامین کند. همه چیز به 
تحوالت اوکراین و میزان تشــدید تنش غرب با روسیه در این مناقشه در آینده 

نزدیک بستگی خواهد داشت.  

 ] آینده ترکیه   [

سرنوشت ناتو در آناتولی
آیا اتحاد ترکیه با ناتو هنوز پراهمیت است؟

چرا باید خواند:
ترکیه چرا به رغم دوری 

از کشورهای غربی به 
پیمان ناتو پیوست و 

امروز چه نقشی در آن 
دارد؟ بخوانید تا ببینید 
چرا آنکارا بازیگر مهمی 

در مهلکه اوکراین به 
شمار می آید.

منبع:   یاهو فایننس 

اهمیت جغرافیایی ترکیه - هم برای غرب و هم برای اتحاد شوروی- در گذشته 
یادی پیدا کند. آنکارا از این اهرم برای کسب منافع خود  باعث شد ترکیه ارزش ز
در دهه های بعدی استفاده کرد و امروز هم می تواند این کار را بکند.



143 شماره صد و بیست ودوم، مرداد و شهریور tccim.ir | 1401 | آینده نگر 

این روزها در هند قیمت هر چیزی که تصورش را 
بکنیــد - از لوبیا گرفته تا دارو- باال رفته. فیلومنا آمارا 
که بازنشسته است حس می کند تقصیر را به جز حزب 
حاکم )بی جی پی( و نارندرا مودی نخســت وزیر این 
کشور نباید گردن کس دیگری انداخت. آمارا که هفتاد 
ساله است حاال مجبور است در بازار بمبئی دنبال سبزی 
و مواد غذایی ارزان بگردد و نظرش این اســت که خود 
هم حزبی های مودی دارند در همین اوضاع هم پول پارو 

می کنند.
طبقــه فقیــر هند که در ســه ســال اخیــر از 
محدودیت های کرونایی و قرنطینه شهرهای بزرگ به 
شدت ضربه خورده بود، حاال دارد گرانی بسیار سختی 
را هم تجربه می کند. این گرانی ها از زمان جنگ اوکراین 
و باال رفتن قیمت مواد خام در بازارهای جهانی خیلی 

زیاد شده است.
دولت مــودی می داند که کنترل تورم در آینده اش 
اهمیت فوق العاده ای دارد. اصوال هیچ سیاستمداری در 
هند هیچ وقت فراموش نمی کنــد که در دهه 1980 
گرانی پیاز بود که سرنوشــت انتخابات را تعیین کرد و 
باعث شد ایندیرا گاندی بر رقیبش که مسئول گرانی به 

حساب می آمد غلبه کند. 
نرخ تورم در هند در ماه آوریل به 7.79 درصد رسید 
و بعد در ماه می با اندکی کاهش به 7.04 درصد رسید. 
اما این رقم هنوز هم در هشــت سال گذشته بی سابقه 
محسوب می شود. این در حالی است که بانک مرکزی 
هند روی تورم 6 درصدی حســاب باز کــرده بود. در 
همین میان، گرانی سبزی جات در هند با سرعت زیادی 
ادامــه پیدا کرده و در ماه می، قیمت ســبزی جات در 
قیاس با زمان مشــابه در سال گذشته افزایش 18.۲6 

درصدی داشت. 
گلدمن ساکز اخیرا در یکی از پژوهش های خود در 

مورد هند به این نکته اشــاره کرده که تورم مواد غذایی باعث بروز ریسک های مختلف 
می شود. دولت نارندرا مودی هم این را می داند و مثال سعی کرده مالیات روی سوخت را 
کم کند. همچنین بانک مرکزی هند به افزایش نرخ بهره برای اولین بار در چهار سال اخیر 
روی آورده است. تصور بانک مرکزی هند این بوده که می تواند با این روش جلوی افزایش 
بیشتر قیمت ها را بگیرد اما واقعیت این است که برای مقابله به تورم دیگر دیر شده است. 
شومیتا دوشوار مدیر ارشد پژوهش های هند در موسسه تی اس لومبارد در این خصوص 
می گویــد: »ظاهرا هم بانک مرکزی و هم دولت، نگاه خوش خیاالنه ای به مســئله تورم 

داشتند و بیشتر روی رشد اقتصادی تمرکز کرده بودند.«
افزایش نرخ تورم با حذف اقدامــات رفاهی بانک مرکزی )که مربوط به دوران کرونا 
می شد( همراه شده است و در عین حال، یک موج گرمای سنگین در ماه های اخیر هند را 

در بر گرفته بود که به برداشت محصول گندم در این کشور ضربه زد. 

بانک مرکزی هند حاال پیش بینی اش در خصوص رشــد تولید ناخالص داخلی برای 
ســال منتهی به مارس ۲0۲۳ را کاهش داده اســت و آن را از 7.8 درصد به 7.۲ درصد 

رسانده است. 
دهلی نو همچنین در واکنش به افزایش قیمت مواد غذایی و آســیب به محصوالت 
تالش کرده که با کاهش صادرات گندم و ایجاد محدودیت در زمینه محموله های شکر و 
همین طور ارائه یارانه برای خرید روغن پخت و پز )برای خانوارهای کم درآمد( راهی برای 

بهبود اوضاع برای قشر آسیب پذیر جامعه پیدا کند. 
دولــت همچنین مالیات های داخلی روی بنزین را کاهــش داده و بنا بر پیش بینی 
اچ اس بی سی، این می تواند به اندازه 0.۲ درصد از تورم کم کند. اما هزینه کاهش مالیات 
ســوخت هم زیاد است. بنا بر پیش بینی اچ اس بی سی، دولت با این کار 1۳ میلیارد دالر 
درآمد از دست می دهد. در همین حال دولت هند اعالم کرده که با دو برابر کردن یارانه 
کودها قصد دارد به کشــاورزان کمک کند. اما همین کار هم هزینه زیادی روی دست 

دولت می گذارد.
به صورت کلی، اقتصاددانان پیش بینی کرده اند که تدابیر مالی جدید حدود دو تریلیون 
روپیه برای دولت هند هزینه خواهد داشت و این برابر با 0.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی 
کشور است. سانجیو باجاج رئیس کنفدراسیون صنایع هند که یکی از بزرگ ترین مجامع 
کسب و کار این کشور است در این خصوص می گوید: »رویکرد دولت و بانک مرکزی هند 
در قبال تورم روشی عملی بوده است. آنها چاره ای ندارند جز اینکه رشد و تورم را با هم 

تطبیق دهند.«
اما ماجرا اینجاســت که این روزها نگرانی صاحبان کسب و کار در خصوص افزایش 
هزینه واردات و کاهش ارزش روپیه در برابر دالر هم بسیار شدید است و آینده صنایع هند 
را با بی ثباتی و عدم اطمینان مواجه کرده است و به نظر هم نمی رسد که به این زودی ها 

قابل حل و فصل باشد. 

دولت هند اعالم کرده که مالیات سوخت را کاهش می دهد اما هزینه این کار 
یاد است و بنا بر پیش بینی ها، دولت هند با این کار 13 میلیارد دالر  هم خیلی ز
درآمد را از دست می دهد.

آینده هند [   [

از گرانی سبزی جات تا یارانه سوخت
نگاهی به آینده کشوری که گرانی پیاز در آن سرنوشت انتخابات را تعیین می کند

چرا باید خواند:
گرانی در هند بیشترین 
فشار را روی طبقه 
فقیر آورده اما صاحبان 
کسب و کار را نیز به 
دردسر انداخته است. 
این گزارش به بررسی 
ابعاد مختلف قضیه 
می پردازد.

منبع:   فایننشال تایمز 
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وانگ چوان فو، میلیاردر چینی و مدیرعامل شــرکت 
بی وای دی از اینکه سرمایه گذاران شرکت را کمی دچار 
دردســر کند آن قدرها هراس ندارد و حتی از آن لذت 

هم می برد.
بیســت ســال پیش، وانگ برنامه تجاری اش برای 
گروه بی وای دی را ریخت: او می خواســت یک شرکت 
خودروســاز ورشکســته را بخرد و آن را متحول کند. 
اما این شــرکت درواقع یک شرکت عادی نبود چون 
تــالش کرده بود در کنار خودروســازی، دســتی در 

موشک ساختن هم داشته باشد. 
منطق وانگ برای چنین تصمیمی از این قرار بود: 
موتورهای احتراق داخلی بنزینی خودروهای شــرکت 
را کنار بگذارد و به جایشــان باتری به کار ببرد. برای ســهامداران بی وای دی که تصور 
می کردند در یک شرکت باتری  موبایل ساز سرمایه گذاری کرده اند، استراتژی وانگ واقعا 

عجیب و دیوانه وار به نظر می رسید.
اما شش سال بعد، وانگ توانست همه چیز را واقعا به شکل دیوانه واری تغییر بدهد: او 
توجه شرکت برکشایر هتوی متعلق به وارن بافِت را جلب کرد و بافت ۲۳۲ میلیون دالر 
در شــرکت بی وای دی سرمایه گذاشت. بافت درواقع روی ایده وانگ قمار کرد و امسال 

باالخره برنامه آن به ثمر نشست: شرکت بی وای دی توانست در زمینه تولید خودروهایی 
که با باتری کار می کنند حتی از تسال هم جلو بزند. 

آمار مربوط به فروش نیم ســال اول ۲0۲۲ نشــان می دهد شرکت بی وای دی )که 
حروف اختصاری به معنای »رویاهایت را بســاز« است( توانسته خودروهای باتری خور 
بیشــتری نسبت به تسال بفروشــد. این موفقیت در شرایطی حاصل شده که در چین 
محدودیت های کرونایی زیادی اعمال می شد و حتی کارخانه تسال در شانگهای به دلیل 
قرنطینه این شــهر از کار بازمانده بود و اختالل های زیادی در تولید در چین مشاهده 
می شــد. در هر حال، شرکت بی دی وای موفق شد در فاصله زمانی مذکور بیش از 641 
هزار دســتگاه خودروی برقی بفروشد و این در حالی است که تسال در این مدت زمانی 
۵64 هزار دستگاه خودروی برقی فروخت. همچنین سرعت افزایش فروش خودروهای 

بی وای دی در قیاس با تسال بسیار باالتر است. 
تقریبا نیمی از خودروهایی که در حال حاضر توسط بی وای دی به فروش می رسند 
هیبریدی شارژشونده هستند؛ آنچه چین اسمش را خودروهای انرژی نو گذاشته و در 

کنار خودروهای کامال باتری خور و مدل های هیدروژنی قرار می گیرند. 
وانگ از یک طرف ایالن ماسک و تسال را از تخت حکمرانی پایین کشید و از سوی 
دیگر هم کاری را به ســرانجام رساند که از شــرکت هایی مثل جنرال موتورز، فورد و 

فولکس واگن برنیامده بود. 
تو لی مدیر اجرایی شرکت مشاوره سینو اتو در پکن در این خصوص می گوید: »ایالن 

آینده خودروسازی [   [

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

چرا باید خواند:
تولید خودروی برقی 

و باتری آن شاید 
مهم ترین جنبه از آینده 

صنعت خودروسازی 
باشد. این گزارش به 

بررسی روند پیشرفت 
شرکت بی وای دی چین 

می پردازد که اخیرا 
توانست با جلوزدن 

از تسال، جهان را 
شگفت زده کند.

منبع:  فایننشال تایمز 
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سهام شرکت بی وای دی از اول سال جاری میالدی به میزان 
25 درصد افزایش یافته و این در حالی است که سهام تسال در 
نیویورک در همین زمان 42 درصد کاهش را تجربه کرده است.

ماسک عمال وانگ را دست کم گرفت. اما تردیدی نیست که او اهداف جاه طلبانه زیادی 
دارد.«

موفقیت شــرکت بی وای دی باعث شد این شرکِت مســتقر در شنژن که در خارج 
از چین شــهرت زیادی نداشــت در صدر اخبار مورد توجه خودروســازان قرار بگیرد. 
خودروســازان جهان همگی در میان نبردی برای بقا قرار دارند که خودروهای برقی و 

خودران در آن نقش زیادی ایفا می کنند. 
وانگ سال گذشته در رده بیست و دومین فرد ثروتمند چین قرار گرفت و ثروتش بالغ بر 
۲۵ میلیارد دالر می شود. او حاال در قلب رقابت شدید و فزاینده ای میان چین، آمریکا و اروپا 
بر سر دستیابی به منابع، کنترل زنجیره های تامین و دسترسی به اطالعات مصرف کنندگان 

قرار دارد. اینها مواردی هستند که آینده صنعت خودرو را شکل خواهند داد.
وانگ ۵6 ساله اســت و تاکنون به خوبی خودش را با سیاست های درازمدت دولت 
چین و شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور نیز تطبیق داده است. این در شرایطی 

است که گاهی در چین وضعیت پیش بینی نشده ای در فضای کسب وکار رخ می دهد. 
براســاس اطالعاتی که درباره گذشته وانگ موجود است می دانیم که او در خانواده 
ثروتمندی به دنیا نیامده بوده و در شهر کوچکی به نام وووی در استان آنهویی در شرق 
چین متولد شده است. او شاگرد زرنگی بوده و بعد از فارغ التحصیلی توانسته در انستیتو 
تحقیقاتی برای فلزات غیرآهنی در پکن شغلی پیدا کند. او در این دوران در پکن به این 
نتیجه رسید که صنعت نوپای خودروسازی چین باید حتما خودروهای باتری خور بسازد 

و با صنعت خودروی ژاپن وارد رقابت شود.  
وانگ در اواسط دهه 1990 به این نتیجه رسید که در پکن نمی تواند پیشرفت زیادی 
بکند و به شــنژن در جنوب چین منتقل شد که داشت به یک مرکز تولیدی جهانی و 
بزرگ تبدیل می شد. در کارخانه های بزرگ این شهر، نیروی کار ارزان یافت می شد که 

می توانست رقابت خوبی را با تولیدکنندگان در ژاپن، کره جنوبی و تایوان شکل بدهد.
وانگ آدم ایده داری بود اما در نهایت دو دهه از کارش را به سیاق سایر صاحبان موفق 
کسب و کار در چین صرف این کرد که محصوالت آمریکایی و ژاپنی را به خوبی تجزیه 
و بررسی کند و بهترین راه ها را برای توسعه تکنولوژی های مشابه آنها به دست بیاورد. 

وانگ و تیم او در جریان یک کنفرانس در سال ۲018 به این نکته اشاره کردند که 
شــرکت بی وای دی در دوران زیادی از کار خود مشــغول ساخت باتری و قطعات دیگر 
برای شرکت های مهمی مثل زیمنس، نوکیا و موتورال بود و در آن زمان درس های زیادی 
در بخش تولید نصیبش شد. مثال اینکه عالوه بر باتری به خود منابع و معادن لیتیوم و 

نیکل هم توجه نشان دهد. 
امروزه نحوه کار شــرکت بی وای دی را می توان ادغــام عمودی توصیف کرد: یعنی 
کنتــرل زنجیره تامین از مواد معدنی تا چیپ های کامپیوتری که در وســایل نقلیه به 
کار می روند. این روش حاال در صنعت خودروسازی به عنوان روشی درجه یک شناخته 

می شود. 
بسیاری از خودروسازان رقیب بی وای دی سال هاست که بر اثر معضالت لجستیکی و 
کمبود قطعات مهم دچار دردسر هستند. اما بی وای دی توانسته قطعات خودروی خودش 

را بسازد و حتی باتری هایش را به شرکت های رقیب از جمله تسال نیز بفروشد.
بسیاری از میلیاردرهای چینی عمال امپراتوری های بیزینسی خود را با امتیازات دولتی 
مثل توسعه زیرساخت ها پیش بردند که احتیاج به مناسبات سیاسی و نیز وام گیری های 
گســترده داشت. وانگ نیز از این قاعده مستثنی نبوده اســت. از سال ۲01۲ که شی 
جین پینگ قدرت را در چین به دســت گرفت، این کشور تالش هایش را برای کاهش 
وابستگی به واردات اساسی از جمله نفت و قطعات کامپیوتری افزایش داده است. شی 
همچنین توسعه تکنولوژی های سبز را به عنوان اولویت ملی مطرح کرد و این مسئله از 

لحاظ امنیتی نیز روی چین تاثیرگذار بوده است. 
الکس پایت مدیرعامل گروه سرسیوس که شرکت مشاوره در حوزه ریسک سیاسی 
چین اســت در این خصوص می گوید: »ارزیابی ما این اســت که وانگ ارتباط خوبی با 
دولت شــی دارد چون در زمینه صنایع چین ســرمایه گذاری های مهمی کرده است و 
به خصوص در بخش تکنولوژی های پیشرفته نقش مهمی داشته است. حاال با افزایش 

تنش های ژئوپلیتیک در اطراف چین، تمام این کارها اهمیت بیشــتری پیدا خواهند 
کرد.«

اهمیت وانگ در برنامه های بلندپروازانه دولت چین از این هم نشئت گرفته که شرکت 
بی وای دی توانسته بعد از شرکت CATL به دومین تولیدکننده بزرگ باتری خودروهای 
برقی چین تبدیل شود. بر اساس اطالعات منتشرشده توسط شرکت برنستاین، این طور 
به نظر می رسد که شرکت بی وای دی یکی از ارزان ترین تولیدکنندگان باتری خودروهای 

برقی است. 
جالب اینجاســت که وانگ در داخل شــرکت طرفداران زیادی دارد و او را به خاطر 
اخالق کاری اش تحسین می کنند. وانگ از جمله افرادی است که به برقراری تعادل میان 
زندگی و کار اعتقاد ندارد و درواقع به نسلی از صاحبان کسب و کار در چین تعلق دارد 
که کار را همه چیز در زندگی می دانند. شــرکت بی وای دی در سال های اخیر آن قدر 
موفق ظاهر شده که در تیم اصلی آن چندین میلیاردر دیده می شود. آنها اکثرا افرادی 
هستند که از زمان تاسیس شرکت در سال 199۵ اینجا بوده اند. خود وانگ در آن زمان 

۲9 سال داشت. 
با وجود آن که وانگ و شرکت بی وای دی موفق شده اند تا اینجا در سال جاری میالدی 
خودروهای بیشــتری را در قیاس با شــرکت تسال بفروشند، اما نباید فراموش کرد که 
هنوز آزمون های زیادی پیــش روی بی وای دی قرار دارد؛ به خصوص با توجه به اینکه 
خودروسازان چینی از جمله همین شرکت به شدت در تالش اند تا بازارهای خارجی را 

نیز در اختیار خود بگیرند. 
فروش خودروهای بی وای دی بیشــتر شــامل مدل های کم هزینه ای می شده که در 
بازار داخلی چین فروش داشــتند. حاال از آنجا که آمریکا به دنبال اعمال تحریم روی 
شرکت های چینی است و از غلبه تکنولوژیک آنها در سطح جهان هراس پیدا کرده است، 

به نظر می رسد چالش های پیش روی شرکتی مثل بی وای دی هم بیشتر شده باشد. 
برخــی صاحب نظران غربی معتقدنــد وانگ به اندازه کافی بــرای مقابله با چنین 
چالش های جهانی کاریزماتیک نیست. مایکل دان یکی از روسای سابق جنرال موتورز 
درباره او گفته: »وانگ از آن تیپ آدم های ساکت و نابغه هایی است که زیاد تحت تاثیر 
قرارت نمی دهند. اگر در خیابان از کنارشــان رد شوید توجه تان را جلب نمی کنند. این 
چیز خوبی نیســت.« چنین صاحب نظرانی معتقدند در شــرایطی که آمریکا به دنبال 
وصل کردن ارتش چین به برخی صنایع این کشور و اعمال تحریم بر این صنایع به همین 

بهانه است، چهره هایی مثل وانگ باید جور دیگری رفتار کنند. 
به هر حال نباید فراموش کرد که سهام شرکت بی وای دی از اول سال جاری میالدی 
به میزان ۲۵ درصد افزایش یافته و این در حالی اســت که سهام تسال در نیویورک در 
همین زمان 4۲ درصد کاهش را تجربه کرده اســت. این خودش نشان دهنده احتمالِی 
مســیری اســت که خودروســازان چینی و آمریکایی پیش رو دارند و بنابراین باید به 

چینی ها و شرکت بی وای دی حق داد که نسبت به آینده خوش بین باشند. 



آینده پژوهی

آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و بیست ودوم، مرداد و شهریور 1461401

آینده جهان [   [

سالح هایی برای بازی
آینده رقابت تسلیحاتی قدرت های بزرگ را چطور می توان پیش بینی کرد؟

هالبرندز
استاد علوم بین الملل در دانشگاه 

جانز هاپکینز

شاید اگر بیست ســال پیش می گفتیم کنترل تسلیحات دارد 
نفس های آخرش را می کشــد و رقابت های تسلیحاتی دوباره دنیا 
را فرا گرفته اند کم تر کسی به عمق ماجرا پی می بُرد. اما این روزها 
درک موضوع حتی برای غیرمتخصص ها هم سخت نیست. در دو 
دهه اخیر، ستون های اصلی رژیم کنترل تسلیحاتی ابرقدرت های 
جهان که در دوران جنگ سرد شکل گرفته بودند یکی یکی ساقط 
شــده اند: از معاهده ضد موشک های بالســتیک گرفته تا معاهده 
نیروهای مســلح متعارف در اروپــا تا معاهده آســمان های آزاد. 
مهم ترین معاهده تسلیحاتی که شاید نیو استارت باشد هنوز بین 
آمریکا و روسیه پابرجاست، اما همان هم احتماالً در آینده نزدیک 

یکی از قربانیان تبعات جنگ اوکراین خواهد بود. 
در همین میان، چین با سرعت در حال شکل دهی به نیروهای 
متعارف و هســته ای خود است و هدفش گسترش نفوذ در منطقه 
اقیانوس آرام و مناطق دیگر است. در سطح جهان، تکنولوژی های 
نوظهور باعث شــده اند پیشرفت های قابل توجهی در زمینه قدرت 

نظامی صورت بگیرد و کشورهای مختلفی از آن سود ببرند.
به جهانی که در اوج شــکوفایی رقابت تسلیحاتی بسر می برد 
خوش آمدید. این جهانی است که تنش ها در آن بسیار شدید است 
و تعادل قدرت نظامی را نمی توان به آســانی به دست آورد. در این 

جهان، محدودیت های اندکی روی انواع و کیفیت تســلیحاتی که 
قدرت های بزرگ می توانند به دست بیاورند وجود دارد. این جهان 
جدید درواقع در آینده به وفور با چالش هایی مواجه خواهد بود که 
یادآور دوران قدیم رقابت بین قدرت های بزرگ اســت. در چنین 
چارچوبی، هر کشوری که واقعاً از رقابت های گذشته درس گرفته 
باشد می داند که باید در رقابت تسلیحاتی امروزی موفق ظاهر شود.
البته تردیدی نیست که رقابت تسلیحاتی در جهان سوءشهرت 
دارد. این رقابتی بین دو یا چند رقیب اســت که می تواند به ایجاد 
تعادل نظامی بین آنها منتهی شــود. در بهترین حالت، رقابت های 
تسلیحاتی به عنوان جمع آوری بدون  فکر تسلیحات یا محصوالتی 
کــه ویژگی های نظامی-صنعتی دارند تلقی می شــود. در بدترین 
حالت هم رقابت تســلیحاتی درواقع علت اصلی افزایش تنش ها و 

بروز جنگ های فاجعه بار است. 
دوایت آیزنهاور رئیس جمهور ســابق آمریکا در ســال 19۵6 
میالدی به شــکلی بی پرده به شورای امنیت ملی این کشور گفت: 
»آمریکا دارد تسلیحاتی را جمع می کند که خودش هم می داند هیچ 
وقت باعث تامین امنیتش نخواهند شــد. اما به هر حال داریم این 

کار را می کنیم چون نمی دانیم چه کار دیگری می توانیم بکنیم.«
شکی نیست که رقابت تسلیحاتی واقعاً شهرت بدی دارد. اما در 

چرا باید خواند:
بعد از جنگ اوکراین 

تمام دنیا دوباره متمرکز 
روی توانایی های نظامی 
برای شکست رقباست 
و طبعاً آمریکا، روسیه 
و چین بیشترین نقش 

را در این بازی ایفا 
می کنند. این یادداشت 

نگاه جامعی به مسئله 
کنترل تسلیحاتی و 
رقابت تسلیحاتی و 

تاثیر آن در آینده جهان 
دارد.

منبع:   فارن پالسی 
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شــرایطی که فضای ژئوپلیتیکی دارد آلوده تر و بدتر می شود، بهتر 
است دیدگاه عینی تری نسبت به آن داشته باشیم. 

در دوران جنگ ســرد مشخص بود که صاحب نظران در جهان 
متوجه شــده اند که رقابت تسلیحاتی موضوع  فکرنشده  ای نیست. 
هریک از طرفین می دانســتند برای آن که بــه تعادل قدرت علیه 
دشمن متخاصم برســند، بهترین ابزار برایشان جنگ پیشگیرانه 

است. این با تحریک به جنگ فرق دارد. 
از ســوی دیگر، رقابت تســلیحاتی درواقع یک تعامِل به شدت 
اســتراتژیک است که می تواند از طریق ســرمایه گذاری هوشمند 
شکل بگیرد و به تدریج ســود استراتژیک زیادی را متوجه کشور 
ســرمایه گذار کند. آنها که طرفدار این ایده هســتند معتقدند که 
کنترل تسلیحاتی درواقع نمی تواند یک استراتژی مهم برای تحقق 

رقابت پذیری به شمار بیاید. 
رقابت های تسلیحاتی از زمان های دور جریان داشته اند؛ اما این 
اصطالح تنها در اوایل قرن بیســتم رواج پیدا کرد. تکنولوژی های 
جدید از جمله ناوهای توپ دار و هواپیما درواقع تالش های مهمی 
برای ایجاد پتانسیل های جدید در تغییر تعادل نظامی جهان بودند. 
تشــدید تنش ها بین قدرت های بزرگ به تدریج باعث شــد آنها 
ضرورِت داشتِن برتری نظامی را بیشتر حس کنند. مثالً در دهه های 
پیش از جنگ جهانی اول، رقابت بین انگلیس و آلماِن نوظهور باعث 
شده بود طرفین به دنبال ساخت بهترین کشتی های جنگی بیفتند. 
اما در دوران جنگ ســرد و با ظهور تسلیحات هسته ای و ایجاد 
رشته مطالعات استراتژیک به عنوان یک رشته دانشگاهی بود که 
درک جهانی در خصوص رقابت های تسلیحاتی بیشتر شد. ساموئل 
هانتینگتون و کالین اس. گری از جمله چهره هایی بودند که مسئله 
رقابت تســلیحاتی را بررسی می کردند و درباره اش نظریه داشتند. 
از نظر آنها رقابت تســلیحاتی رقابتی با پایان باز بود که رقبا در آن 
سعی داشتند تعادل نظامی را به سود خود پیش ببرند و امتیازات 

استراتژیک ناشی از آن را برای خود کسب کنند. 
در دوران جنگ سرد، هر اقدامی از سوی اتحاد جماهیر شوروی 
یا آمریکا در زمینه تسلیحات نظامی باعث می شد طرف مقابل نیز 
حرکــت جدیدی انجام بدهد. این تالش برای برتری جویی نظامی 
آن قدر پیش رفت که به اشتغال ذهنی بسیاری از سیاست گذاران و 

دانشگاهیان و صاحب نظران تبدیل شد.
البته رقابت نظامی آمریکا و اتحاد شــوروی خیلی سریع ابعاد 
هراســناکی پیدا کرد. هریک از آنها با تســلیحات هسته ای شان 
تهدیدی علیه جهان به شــمار می آمدند و دیگــر از دایره رقابت 
تسلیحاتی متعارف خارج شده بودند. همین وضعیت بود که باعث 
شــد رقابت بر سر تسلیحات هسته ای به موضوع پوچی بدل شود 
و یادآور این باشــد که تالش برای تامین امنیت در رادیکال ترین 

حالت هایش چطور ممکن است به ناامنی وجودی بدل شود.
معاهدات کنترل تســلیحاتی دهه 1970 و بعــد از آن درواقع 
تالشی بود برای آن که جلوی این قدرت ناامن کننده و بی ثبات کننده 
گرفته شــود. به تدریج این گفتمان شکل گرفت که هیچ کشوری 
نمی تواند برنده رقابت تسلیحاتی هســته ای باشد و بنابراین ادامه 
دادن چنین رقابتی بیهوده خواهد بود. حتی رابرت مک نامارا وزیر 
دفاع آمریکا در یک سخنرانی خود در دوران جنگ سرد به همین 

موضوع اذعان کرد.
اما واقعیت این اســت که موضوع به این سادگی ها هم نیست. 

ابرقدرت ها به این دلیل که دشــمن یکدیگر هستند خود را مسلح 
نمی کنند، بلکه موضوع برعکس اســت. اگر یکی از رقبا به قدرت 
نظامی باالتری نســبت به دیگری دست پیدا کند، همواره تهدید 
جنگ باالتر می رود و احتمال بروز مناقشــات ژئواستراتژیک بسیار 

بیشتر خواهد شد. 
طرفداران ایــن ایده درواقع به این نتیجه رســیدند که رقابت 
تسلیحاتی هسته ای یک حرکت احمقانه و روبوتیک نیست؛ بلکه 
می تواند با تفکر استراتژیک همراه باشــد. اندرو مارشال، از وزارت 
دفاع آمریــکا یکی از افرادی بود که به این نتیجه رســید که اگر 
آمریکا می خواهد از اتحاد شــوروی جلوتر باشد حتماً باید آن را با 
تفکر نظامــی پیش ببرد؛ به این ترتیب که هزینه انجام پروژه های 
تسلیحات نظامی را برای اتحاد شوروی باال ببرد تا خودش در این 
زمینه های رقابتی دســت باال را کسب کند و به شکل استراتژیک 

بتواند این رقابت را مدیریت کند. 
ایــن ایــده او درواقع اجرایی هم شــد. آمریکا بــه این نتیجه 
رسیده بود که اتحاد شــوروی بنا بر خاطرات تلخ جنگ با هیتلر، 
از بمباران شدن هراس دارد و بنابراین واشینگتن تصمیم گرفت با 
ساخت بمب افکن های معمولی، اتحاد شوروی را به این فکر بیندازد 
که سرمایه گذاری سنگینی در بخش دفاعی هوایی انجام بدهد. با 
این ترتیب، ســرمایه ای که باید روانه بخش توانایی های حمله ای 
می شد، به بخش دیگری منحرف می شد و آمریکا وقت آن را پیدا 

می کرد که در بخش مورد نظر خودش بیشتر پیش برود. 
این هزینه سازی برای اتحاد شــوروی واقعاً هم گران تمام شد. 
آمریکا در این فاصله روی توسعه موشک های کروز که در ارتفاع کم 
حرکت می کردند و نیز هواپیماهای شناسایی متمرکز شد که تعادل 

قدرت نظامی با شوروی را به هم زد. 
اما حاال که سال ها از آن دوران می گذرد و جهان هم خیلی تغییر 
کرده اســت، چرا دوباره داریم به این موضوع می پردازیم؟ واقعیت 
این اســت که تمایل واشینگتن به رقابت تسلیحاتی بعد از جنگ 
ســرد کاهش پیدا کرد و این در حالی بود که کشــورهای دیگر به 
دنبال اســتراتژی های خالقانه و پیشرو در این زمینه افتاده بودند. 
آنچه که امروز در جریان جنگ اوکراین مشاهده می کنیم نمودی 
از همین قضیه است. مسکو در دو دهه اخیر آن قدر سالح متعارف 

یق   به شدت استراتژیک است که می تواند از طر
ِ

رقابت تسلیحاتی درواقع یک تعامل
یادی را متوجه  یج سود استراتژیک ز سرمایه گذاری هوشمند شکل بگیرد و به تدر
کشور سرمایه گذار کند.

درست است 
که روسیه در 
حال حاضر 

دردسرهایی در 
جریان جنگ 

اوکراین دارد، اما 
عمالً موفق شده 
تعادل نیروهای 

نظامی متعارف در 
محدوده اوراسیا را 
به هم بزند و برای 
متحدان آمریکا 
ایجاد مشکل کند
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و هسته ای جمع کرده که می تواند هریک از همسایگانش را هدف 
قرار بدهد و با تهدید به انجام حمله هســته ای، آمریکا را هم دچار 
مشکل کند. کشورهای عضو ناتو می دانند که تهدیدی که از سوی 
روسیه متوجه شان شده از حاال تا مدت ها بعد ادامه خواهد داشت 

و گریزی از آن نیست. 
از ســوی دیگر، چین هم در این ســال ها بیکار ننشسته بوده 
اســت و قابلیت های نظامی خود را آن قدر باال برده که می تواند به 
راحتی همسایگانش را تهدید کند و در عین حال، دست آمریکا را 
از منطقه دور نگه دارد. حتی اســتفاده از تسلیحات هسته ای هم 
در این بازدارندگی مطرح اســت و به نوعی دست سیاست گذاران 

آمریکایی را می بندد. 
واقعیت این اســت که چین و روسیه در دهه های اخیر آن قدر 
خودشان را تجهیز کرده اند که بتوانند برنامه های ژئواستراتژیک شان 
را به خوبی پیش ببرند. این دو کشور از دوران جنگ سرد درس های 
زیــادی گرفته اند و این در حالی اســت که گویــا آمریکا و برخی 

کشورهای غربی درس های آن دوران را به کل فراموش کرده اند. 
در سال های اخیر، پکن تالش نکرده که در تمام جنبه ها خود را 
همتای نظامی آمریکا کند. اما در عین حال در قابلیت های نظامی 
خاصی سرمایه گذاری کرده که از جمله آنها می توان به موشک های 
ضد کشــتی، دفاع هوایی و تسلیحات ضد ماهواره اشاره کرد. این 
قابلیت ها همگی تهدید علیه هواپیمابرها، ماهواره های مخابراتی و 

پایگاه های منطقه ای آمریکا هستند. 
به عبارت دیگر، پکن درســی را که از دوران جنگ سرد گرفته 
بــه خوبی اجرایی کرده اســت و دارد روش چینی جنگ را پیش 
می برد؛ آن هم به شکلی که شیوه آمریکایی را کنار بزند و آمریکا را 
در شرایطی مشابه آنچه اتحاد شوروی در اواخر جنگ سرد تجربه 

کرد قرار بدهد.
اگر این روندها ادامه داشــته باشند، واشــینگتن تا پایان دهه 
میالدی جاری نه با یک، بلکه با دو چالشگر هسته ای مواجه خواهد 
بود. درست است که روسیه در حال حاضر دردسرهایی در جریان 
جنگ اوکراین دارد، اما عماًل موفق شــده تعادل نیروهای نظامی 
متعارف در محدوده اوراســیا را به هم بزند و برای متحدان آمریکا 

ایجاد مشکل کند. 

اینجا هم اوضاع به دوران جنگ سرد شباهت دارد. عدم تعادل 
نظامی خطرناک است و می تواند متحدان آمریکا را به مقابله به مثل 
وا دارد. از سوی دیگر، کشورهایی که گمان می کردند نظم جهانی 
حامی آنهاست، حاال دیگر نمی توانند به این موضوع اطمینان داشته 
باشــند. در چنین شرایطی، کشوری مثل آمریکا که از منطقه دور 
اســت مجبور خواهد شــد نوع جدیدی از رقابت تسلیحاتی را راه 

بیندازد تا بتواند منافع خود را حفظ کند. 
در چنین شرایطی نیاز به پول و بودجه نظامی باال می رود. حتی 
هوشمندترین مغزها هم بدون پول نمی توانند راه به جایی ببرند. به 
همین جهت، قدرت هایی مثل روسیه و چین و آمریکا نیاز دارند که 
در عرصه نظامی پول خرج کنند و حتی بازدارندگی هسته ای خود 

را نیز تقویت کنند. 
اینجاست که تکنولوژی های پیشرفته آینده محور اهمیت زیادی 
پیدا می کنند. اســتفاده از هوش مصنوعی، محاســبه کوانتومی، 
بیولوژی مصنوعی و سایر تکنولوژی های پیشرفته در این راستا برای 
باالبردن توان نظامی هر یک از این کشورها ضروری خواهد بود. بر 
اساس محاســبات احتمالی، نیاز به اختصاص پنج درصد از تولید 
ناخالص داخلی به بودجه نظامــی می تواند ضروریات این حوزه را 
تا حدی تامین کند. این در حالی اســت که مثالً در شرایط کنونی 
آمریکا ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور نظامی 
می کند. به هر حال این هزینه ای است که قدرت های بزرگ جهان 

برای حفظ تعادل نظامی با یکدیگر باید بپردازند.
اما حتی اگر مشکل کمبود پول هم وجود نداشته باشد، باید به 
این نکته توجه کرد که هر یک از قدرت های جهانی مجبورند ذهن 

رقبای خود را بخوانند و به هر شکل از آنها جلو بزنند. 
مدافعــان کنترل تســلیحاتی البتــه نظر دیگــری دارند. آنها 
می گویند اگر یکی از قدرت ها به صورت یک جانبه به محدودکردن 
فعالیت نظامی خود روی بیاورد، انگیزه سایر قدرت ها برای توسعه 
تســلیحاتی نیز کاهش می یابد. مثاًل در دنیای امروز، هزینه کردن 
روی هوش مصنوعی و استفاده از آن در امور نظامی مد شده است؛ 
اما اســتفاده از آن چقدر می تواند عملی باشد؟ این نظر طرفداران 
کنترل تسلیحات ظاهراً هیچ کدام از قدرت های بزرگ جهانی را به 
محدودکردن برنامه های نظامی آینده محورشان مجاب نکرده است. 
واقعیت این اســت که هیچ راهی برای آن که بفهمید رقیب تان 
در ســطح جهانی تا چه حد از لحاظ نظامی پیشرفت کرده، وجود 
ندارد. شما باید هر کاری که از دست تان برمی آید برای ایجاد تعادل 
نظامی با رقیب انجام بدهید. مثالً امروز سیاست گذاران در آمریکا 
چاره ای ندارند جز آن که ســعی در فهم انگیزه های روسیه و چین 
در باب نظامی و اســتراتژیک داشته باشــند. آنها باید بفهمند که 
هراس رقبایی مثل روسیه و چین از چیست؛ و آنها از چه راه هایی 
برای کاهش هراس خود اســتفاده می کنند. همین روش را رقبای 
آمریکا نیز در بعد تسلیحاتی به کار می برند. در این جریان، هیچ راه 
میان بری وجود ندارد. مثل دوران جنگ سرد، باید وارد مغز دشمن 

و رقیب تان شوید و دست او را بخوانید. 
این مسئله اهمیت فوق العاده ای دارد؛ چون تعادل قدرت نظامی 
به معنی این نیســت که هر جا رقیب تان قدرتی پیدا کرد شــما 
هم ســراغ همان قدرت بروید. مثاًل اگر چین در زمینه تسلیحات 
هایپرسونیک پیشرفت زیادی کرده، لزوماً دلیلی ندارد که آمریکا هم 
همان روش را پیش ببرد. بلکه می تواند با هزینه مشابه در زمینه ای 

موشک های 
میان برد متعارف 

که آمریکا در خاک 
کشورهای متحد 
خود مستقر کرده 
است می توانند 

به آسانی سرزمین 
چین را هدف قرار 

دهند و این در 
حالی است که چین 

به دلیل فاصله 
جغرافیایی اش با 
آمریکا نمی تواند 
تهدید مشابهی 
علیه واشینگتن 

داشته باشد
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دیگر پیشــرفت تسلیحاتی کند. درگیری این دو قدرت در منطقه 
غربی اقیانوس آرام حاال خیلی جدی است و در آینده نیز با جدیت 
بیشتری ادامه خواهد داشت و بنابراین چاره ای نیست جز آن که این 

دو قدرت به تعادل نظامی با یکدیگر برسند. 
همین نکته در باب رقابت روسیه و آمریکا نیز مشاهده می شود. 
مثاًل روسیه تسلیحات هسته ای کوتاه برد دارد اما آمریکا به یک اندازه 
به دنبال تسلیحات هسته ای اســتراتژیک و متعارف است. درواقع 
اینجا تفکر قرینه ای الزم نیست. هر امتیازی که بتواند فرضیه رقیب 
در زمینه برتری نظامی اش را به چالش بکشد و هزینه بیشتری برای 

آن ایجاد کند، به معنی بُرد برای طرف مقابل خواهد بود. 
این روزها در رســانه ها بحث زیادی در خصوص تایوان مطرح 
می شود و شکی نیست که آمریکا و چین به زودی در این زمینه با 
هم درگیر خواهند شد. تصور آمریکا و متحدانش در خصوص تایوان 
این است که از یک امتیاز بزرگ یعنی جزیره بودن تایوان استفاده 
کنند. آنها معتقدند دفاع از یک جزیره محصور در آب های خروشان 
می تواند آســان تر از غلبه بر آن باشد. درنتیجه آمریکا و متحدانش 
تالش دارند که تایوان را مملو از موشک های ضد کشتی، مین های 
دریایی، وسایل نقلیه دریایی زیردریایی و هوایی بدون سرنشین و 
موارد ارزان قیمت دیگر کنند و به این ترتیب، قدرت نظامی چین را 
که از نوعی دیگر و در جهت غلبه بر تایوان است به چالش بکشند. 
آنها تصورشــان بر این است که همین تمهیدات در قبال جزیره ای 
مثل تایوان می تواند به کابوس بزرگی برای نیروهای دریایی و هوایی 

چین بدل شود. 
همین موضوع را می توان از ســمت چین هم بررسی کرد. اگر 
پکن می خواهد رقابت در زمینه موشک های میان برد به راه بیندازد، 
آمریکا قطعاً تالش خواهد کرد که با همکاری شــبکه متحدانش 
در منطقــه، این امتیاز را به یک نقطه ضعف در آینده تبدیل کند. 
علتش این است که موشــک های میان برد متعارف که آمریکا در 
خاک کشورهای متحد خود مستقر کرده است می توانند به آسانی 
سرزمین چین را هدف قرار دهند و این در حالی است که چین به 
دلیل فاصله جغرافیایی اش با آمریکا نمی تواند تهدید مشابهی علیه 

واشینگتن داشته باشد. 
از سوی دیگر چین بودجه زیادی برای کشتی های هواپیمابر و 
سایر وسایل نقلیه غول پیکر صرف کرده است و این در حالی است 
که اگر جنگ دریایی دربگیرد، تمام این مدرنیزاسیون دریایی فوراً 
در معرض خطر قرار می گیرد و ممکن است خیلی سریع نابود شود. 
این خطر از لحاظ تجهیزات زیردریایی هم وجود دارد. شاید بتوان 
این وضعیت را نمونه ای دانست از آنچه که تعادل قدرت می نامیم. 
پکن هرچه که در برنامه های تسلیحاتی خود پیش برود، همواره باید 
به فکر تهدید متحدان آمریکا علیه این برنامه ها هم باشد. این یعنی 
کــه رهبران دو طرف باید به صورت دائمی به این فکر کنند که از 

رقابت تسلیحاتی فعلی واقعاً چه سودی می برند. 
در همیــن میان، یک نکته را نباید از یاد برد و آن هم مســئله 
بازدارندگی اســت. بازدارندگی کامالً وابسته به این نکته است که 
هر طرف راجع بــه دیگری چه فکری می کند و او را قادر به انجام 
چه کارهایی می بیند. تکنولوژی های جدید عماًل فرصت های جدید 
ایجاد می کنند اما در فضای سایبری جا برای توطئه و فریب زیادی 
وجود دارد. این چیزی اســت که در دوران جنگ ســرد امکانش 
وجود نداشت. اما حاال فضای سایبری می تواند کاری کند که برخی 

قابلیت های نظامی به شکل غیرواقعی جلوه کنند و این باعث تغییر 
مسیر رقابت تســلیحاتی خواهد شد. در چنین شرایطی هیچ یک 
از طرفیــن نمی توانند ادعا کنند که واقعــاً اطالعات زیادی درباره 

قابلیت های نظامی دیگری دارند. 
این شــرایط به رقابت شدیدتری منجر خواهد شد. با این حال، 
این نکته را نیز روشــن خواهد کرد که رقابت تسلیحاتی و کنترل 
تسلیحاتی دست در دست هم حرکت می کنند و فقط گاهی یکی 
از دیگری جلو می زند. مثالً واشینگتن در دهه 1970 و در شرایطی 
که درگیر باتالق جنگ ویتنام بود، تالش کرد معاهده ضد موشک 
بالستیک را به عنوان راهی برای آهسته کردن روند رقابت تسلیحاتی 
با اتحاد شــوروی به کار ببرد و در این راه موفق هم شــد. درواقع 
آمریکا می خواست زمان بخرد تا از یوغ جنگ ویتنام خالص شود 
و در همین راه بر ســر راه امیال نظامی اتحاد شــوروی نیز سنگ 

بیندازد. 
با تمام این اوصاف، می توان گفت که کنترل تســلیحات هنوز 
هم برای جهان خوب اســت و نتایج مطلوبی به جا می گذارد. مثاًل 
تجدید و تداوم معاهده نیو استارت که در سال ۲0۲1 انجام گرفت، 
از دیدگاه رقابت تسلیحاتی توجیه پذیر بود؛ زیرا مسکو در موقعیت 
بهتری برای ساخت نیروی هسته ای استراتژیک خود در کوتاه مدت 
قــرار دارد و رقابت اقتصادی اش با آمریکا هــم جلودار این قضیه 
نیست. از سوی دیگر، شکی وجود ندارد که آمریکا یا روسیه و چین 
به دنبال این هستند که طرف مقابل شان را درگیر رقابت تسلیحاتی 
غیرقابل کنترل کنند و رقیب را به صرف هزینه نظامی زیاد وادارند. 

این جزئی از رقابت استراتژیک آنهاست.
با این حال، رقابت تســلیحاتی درواقع برای جلوگیری از تبعات 
بدتــر و ناجورتر در رقابت های اســتراتژیک الزم اســت و تبعات 
ناکارآمدی نظامی احتمالی طرفین را می تواند کاهش دهد. اگر یکی 
از طرفین درگیر موفق شود رقیب خود را در آینده نزدیک به تغییر 
رویکرد وادارد و اهداف درازمدت آن را تغییر دهد، احتماالً دست باال 
را در رقابت تسلیحاتی به دست آورده است. شاید تا سال ها هیچ یک 
از طرفین پیروز واضح میدان نباشند اما باالخره یک طرف پیروزتر 
از طرف دیگر خواهد بود؛ چیزی شبیه آنچه در دوران جنگ سرد 

رخ داد و در آینده ما هم احتماالً رخ خواهد داد. 

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

آمریکا و متحدانش 
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آیندهپژوهی

آینده اروپا [   [

آنها که حرف خودشان را نقض کردند
اروپا چطور اهداف محیط زیستی اش را به خاطر جنگ اوکراین قربانی کرد؟

همین تابستان گذشته بود که اتحادیه اروپا برنامه رادیکالی برای 
کناره گرفتن از انرژی های مبتنی بر کربن را کلید زد. در چارچوب این 
برنامه قرار بود کاهش قابل توجهی در آزادســازی گازهای گلخانه ای 
صورت بگیرد و تا نیمه قرن یعنی ســال ۲0۵0 میالدی، آزادســازی 

گازهای گلخانه ای به صفر برسد. 
اما شاید کم تر کسی پیش بینی می کرد ظرف یک سال این همه 
تحــول اتفاق بیفتد و به خصوص جنگ اوکراین رخ بدهد. نتیجه اش 
این شــد که اتحادیه اروپا از حرفش برگــردد و تمرکزش را از برنامه 
کربن زدایی بــردارد. این اتفاق حاال در چندین کشــور اروپایی قابل 
مشــاهده است و به نظر می رســد آنها تصور می کنند در کوتاه مدت 
چاره ای ندارند جز اینکه برای جبران کمبود منابع سوخت وارداتی از 
روسیه، به راه حل های غیرمحیط زیستی روی بیاورند. این کمبود به 
خاطر اعمال تحریم روی سوخت وارداتی از روسیه صورت گرفته است. 
از روز آغاز جنــگ اوکراین در ۲4 فوریه، کشــورهای اروپایی به 
ســوزاندن زغال سنگ بیشتر روی آورده اند، برنامه ساخت پایانه های 
جدید ال ان جی )گاز طبیعی مایع( را اعالم کرده اند و شــبکه خطوط 
گازی در منطقه را گسترش داده اند. فاتح بیرول مدیر اجرایی آژانس 
بین المللی انرژی که همین پارسال از لزوم خاتمه تمام پروژه های جدید 
نفت و گاز صحبت کرده بود امسال می گوید: »متوجه هستم که برخی 
دولت های اروپایی مجبورند تصمیم های سختی برای تضمین تامین 
انرژی برای شهروندان بگیرند. فشــار فعلی روی بازارهای انرژی زیاد 

است.«
برنامه آب و هوایی اتحادیه اروپا که در 14 ژوئیه پارســال توسط 
کمیسیون اروپایی ارائه شد تاکیدش روی استفاده گسترده از انرژی های 

تجدیدپذیر و کنار گذاشتن خودروهای با موتور احتراق داخلی بود. بنا 
بر پیش بینی کمیسیون اروپایی، چنین برنامه ای می توانست تا سال 
۲0۳0 وضعیت آزادسازی کربن در اروپا را به میزان ۵۵ درصد کم کند. 
اما جنگ اوکراین نشــان داد کل چیزی کــه اتحادیه اروپا رویش 
حساب کرده بود، گاز روسیه برای روشن نگه داشتن چراغ کارخانه ها و 
خانه ها بود. درواقع اروپا می خواست منتظر بماند تا سرمایه گذاری هایش 
روی انرژی هــای ســبز و خودروهای برقی و ســایر تکنولوژی های 

به کاررونده در صنایع سنگین جواب بدهد. 
اما این رویکرد اصالً منطقی نبود و نیســت. اروپا برای تامین 40 
درصد از گاز و ۳0 درصد از نفت خود مســتقیماً به روسیه وابستگی 
داشــته است. حاال که روسیه فشــار را در زمینه ارائه سوخت به اروپا 
افزایش داده اســت، بروکســل هم به این نتیجه رسیده که باید فکر 

دیگری برای سرمایه گذاری هایش بکند. 
تنها پشتوانه اروپا در این شرایط، زغال سنگ است که بدترین تاثیر 
را در شــرایط آب و هوایی می گذارد و حتی استفاده از آن خطرناک 
و غیرضروری اســت. آمار حاکی از آن است که از فوریه )آغاز جنگ 
اوکراین( میزان آزادسازی کربِن ناشی از سوزاندن زغال سنگ به میزان 

6 درصد افزایش نشان داده است. 
در همین حال، روسیه انتقال گاز به خطوط لوله اصلی اروپا در سال 
جاری را کاهش داده اســت؛ به طوری که صادرات گاز به اروپا تقریباً 
به یک ســوم رسیده است. تازه این در شرایطی است که اروپا در حال 
تجربه افزایش تقاضا در دوران پســاکرونا بود و مصرف گاز در اروپا در 

سال ۲0۲1 به باالترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده بود.
بحــران فعلی باعث شــده که آلمان برنامه تعطیلی شــماری از 
نیروگاه هــای زغال ســنگی و نفتی خود را به تعویــق بیندازد. این 
نیروگاه ها حدود 10 گیگاوات نیرو تولید می کنند و آزادسازی کربن 
در این بخش را در سال آینده میالدی به میزان ۲0 درصد و در سال 
۲0۲4 بــه میزان 17 درصد افزایش خواهند داد. این یعنی آلمان به 
عنوان بزرگ ترین اقتصاد اروپا به هیچ عنوان قادر نخواهد بود وعده های 
آب و هوایی خود برای برنامه اروپا )کاهش آزادســازی کربن تا سال 

۲0۳0( را محقق کند. 
دولت هــای دیگر از جمله دولت هلند و اتریش و فرانســه نیز به 
بازگشایی نیروگاه های زغال سنگ برای تامین سوخت زمستان امسال 
چراغ سبز نشان داده اند و بنابراین همان روش آلمان را دنبال خواهند 

کرد.
این ناکامی شــدیدی در برنامه هــای آب و هوایی اتحادیه اروپا را 
به نمایش می گذارد و حاکی از آن است که اتحادیه اروپا تنها با بروز 
یک اتفاق یعنی جنگ اوکراین، تمام برنامه های خود را به هم ریخته 
یافته است. حامیان محیط زیست در اروپا می گویند حتی بانک های 
ســرمایه گذاری هم که انرژی های بادی و خورشــیدی را در اولویت 
فعالیــت خود قرار داده بودند حاال به پروژه های کربنی روی آورده اند 

و این بزرگ ترین فاجعه برای آینده محیط زیستی اروپا خواهد بود. 

اروپا می خواست منتظر بماند تا سرمایه گذاری هایش روی انرژی های سبز و 
خودروهای برقی و سایر تکنولوژی های به کاررونده در صنایع سنگین جواب 
 منطقی نبود و نیست.

ً
بدهد؛ اما این رویکرد اصال

چرا باید خواند:
اتحادیه اروپا وعده های 

عظیمی برای کاهش 
آزادسازی کربن ارائه 
می داد و سعی داشت 

کشورهای دیگر را نیز 
به همین راه بکشاند. 

اما فقط یک اتفاق کافی 
بود تا دوباره اروپا را به 

استفاده از زغال سنگ 
بکشاند. بخوانید تا 

ببینید ماجرا از چه قرار 
است.

منبع:   بلومبرگ 
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در اولین نشســت کشــورهای بریک در سال ۲009 
میالدی، کشورهای عضو )که هنوز بریکز نشده بودند(، 
احساسی از موفقیت نسبی را تجربه می کردند. کشورهای 
غربی از سال قبلش با یکی از بدترین بحران های مالی 
تاریخ دســت و پنجه نرم می کردند و این در حالی بود 
که کشورهای عضو بریک یعنی برزیل، روسیه، هند و 
چین توانسته بودند در مقابل بحران برای خود پناهگاهی 
داشــته باشند. در ســال ۲010 و با پیوستن آفریقای 
جنوبی، بریک به بریکز تبدیل شــد و برنامه اش هم به 
تدریج از گســترش همکاری های اقتصادی فراتر رفت. 
کشورهای عضو بریکز می خواستند در امور حاکمیت 

بین المللی -از جمله در بحث امنیت- حرفی برای گفتن داشته باشند. 
امســال هم نشست بریکز در ماه ژوئن و به ریاست 
چین برگزار شــد. اما جهانی که امســال پیش روی 
اعضای بریکز است خیلی با جهانی که آنها در آخرین 
نشست شان در سال ۲019 در برازیلیا پیش روی خود 
می دیدند، فرق دارد. دو ستون اصلی بریکز یعنی روسیه 
و چین به آن اندازه ای که در آن سال در حال رشد بودند 
رشد نکرده اند. مناقشــات ارضی دو عضو بریکز یعنی 
چین و هند که مدت هاســت بر سر منطقه لدک ادامه 
دارد، از سال ۲0۲0 به بعد حتی تشدید هم شده است.

از ســوی دیگر، مناسبات چین و برزیل دستخوش 
فراز و فرودهایی شده است و علتش هم اظهاراتی است 
که از سوی ژائیر بولسونارو رئیس جمهور راست گرای 
برزیل علیه چین مطرح شده بود و به عکس العمل های 
شدید چین انجامید. اما از همه اینها بدتر، تداوم بحران 
کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی بوده که شــوک های 
اقتصادی، اختالل در زنجیــره تامین و هزاران معضل 
دیگر را به وجود آورد و باعث شد منافع هریک از اعضای 

بریکز لزوماً با بقیه کشورهای عضو همسو نباشد. 
اما یک نکته در مورد بریکز هنوز هم صادق است: این 
بلوک هنوز موقعیت خود را به عنوان یک اتحاد سیاسی 
حفظ کرده است. حضور روسیه در نشست اخیر بریکز 
به رغم حمله این کشور به اوکراین و اعمال تحریم های 
غرب علیه روسیه، مهم ترین نشانه این موضوع بود. این 
در حالی بود که پیش تر و در ماه مارس هم هند، چین 
و آفریقای جنوبی به قطعنامه مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد علیه روسیه رای نداده بودند و برزیل هم از 

تحریم ها علیه روسیه انتقاد کرده بود.
هرچه باشــد، بریکز یکــی از مهم ترین نمایندگان 
جنوب جهانی اســت و برنامه اش برای گســترش هم 
خیلی جدی است. این روزها مهم ترین بحث بریکز ایجاد 

نظام مالی آلترناتیو جهانی است که مبتنی بر دالر نباشد و حرف و حدیث های زیادی نیز 
در خصوص اقدامات احتمالی بریکز در این راستا مطرح شده است. شکی نیست که اگر 

بریکز در این راه موفق ظاهر شود، موقعیت خود را به شدت تحکیم خواهد کرد. 
با این حال، کشورهای اروپایی بر این باورند که پکن و مسکو هنوز موفق نشده اند که 
بریکز را به یک ائتالف ضد آمریکا بدل کنند و به دنبال ساقط کردن موقعیت دالر باشند؛ 
اما راه موفقیت آنها اخیراً هموارتر از قبل شده است. از آنجا که کشورهای عضو بریکز در 
زمینه امنیتی با هم اتحاد دارند و منافع مشترکی را دنبال می کنند، احتمال وصل شدن 

جنبه اقتصادی و امنیتی در مناسبات آنها در آینده نزدیک بسیار بیشتر شده است.
پکن در ماه می اعالم کرد که وزرای خارجه بریکز در خصوص توسعه این بلوک با هم 
به توافق رسیده اند و بعداً هم این موضوع در رسانه ها مطرح شد که آرژانتین و ایران برای 
پیوستن به بریکز درخواست داده اند. اما مشخص نیست که پیوستن آنها به چه ترتیب 
بررسی خواهد شد یا چه شرایطی خواهد داشت. البته این را می دانیم که در میان تشدید 
تنش ها با غرب، توسعه بریکز قطعاً به سود دو عضو مهم این اتحاد یعنی روسیه و چین 
خواهد بود. آنها بریکز را راهی برای قد علم کردن در برابر گروه هفت می دانند. اما اینکه 
برزیل، هند و آفریقای جنوبی چطور می توانند منافع خود را با گسترش بریکز تامین کنند 

مسئله دیگری است. 
کشورهای غربی با دقت موضوع توسعه بریکز را دنبال می کنند اما در عین حال بر این 
باورند که تفاوت های بین منافع اعضای بریکز می تواند بیشتر از شباهت های آنها باشد. از 
همه مهم تر اینکه اقتصاد چین بزرگ تر از کل چهار اقتصاد دیگر عضو این بلوک است و 

این خودش تفاوت مهمی است. 
با این حال شکی وجود ندارد که یکی از اهداف تمام کشورهای عضو بریکز، افزایش 
نقش آفرینی شان در سطح بین المللی است و این هدف می تواند با افزایش اعضا نیز تا حدی 

هماهنگ باشد. آینده بریکز را با تکیه با تمام این موارد می توان حدس زد. 

یکز به سود  در میان تشدید تنش ها با غرب، توسعه بر
یکز را راهی  روسیه و چین خواهد بود چون آنها بر
برای قد علم کردن در برابر گروه هفت می دانند.

چرا باید خواند:
نام بریکز این روزها 

زیاد در سطح 
بین المللی مطرح 

می شود. اما آیا توسعه 
بریکز جدی است؟ 

این یادداشت پاسخی 
است به سوال ها درباره 

آینده این اتحاد.

منبع:   ایست ایژیا فوروم 

زونگیوانزویلیو
پژوهشگر مطالعات بین الملل در 

دانشگاه جانز هاپکینز

 ] آینده اقتصاد جهان   [

دومین ظهور بریکز
آیا افزایش عضو و زمین زدن دالر به تقویت بلوک بریکز می انجامد؟
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آیندهپژوهی

اخیراً این طور به نظر می رســد که وارد دوران سوم در 
نظم اقتصادی جهانِی پساجنگ شده ایم. اولین دوران از 
اواخر دهه 1940 تا دهه 1970 میالدی ادامه داشــت 
و مهم تریــن ویژگی اش هم لیبرال شــدگی بود که به 
خصوص می شــد در میان کشورهای پردرآمد و متحد 
آمریکا در دوران جنگ سرد مشاهده اش کرد.  از دهه 1980 و به خصوص بعد از اضمحالل اتحاد 
جماهیر شوروی، دوره دوم شروع شد و اصالحات رادیکال بیشتری در زمینه لیبرالیسم اقتصادی 
صورت گرفت که نام نئولیبرالیسم به آن اطالق شد و در نقاط مختلفی از دنیا گسترش پیدا کرد. 
همچنین تاسیس سازمان تجارت جهانی در سال 199۵ و پیوستن چین به آن در سال ۲001 جزو 
مهم ترین ویژگی های دوران دوم بودند.  اما حاال انگار وارد دوران سوم از بی نظمی جهانی شده ایم 
که از جمله ویژگی های مهمش ارتکاب اشتباهات بزرگ داخلی و نیز ایجاد شکاف در سطح جهانی 
است. موضوع اشتباهات در عرصه داخلی را به وضوح می توان در کشوری مثل آمریکا مشاهده کرد. 
در این کشور، در پیش گرفتن سیاست هایی که بتواند تغییرات اقتصادی را در عین تامین امنیت 
محقق کند مورد بی توجهی قرار گرفته و فرصت سوزی شده است. به جایش، ناسیونالیسم مبتنی بر 
بیگانه هراسی و حمالت دائمی به رقبا از جمله چین مورد توجه قرار گرفته است. درواقع در آمریکا 
موضوع رقابت استراتژیک با چین حتی به امتیازگیری هردو حزب دموکرات و جمهوری خواه منجر 
شده است؛ آن هم در شرایطی که نبرد بر سر تعرفه ها رخ داده و چین نیز تا حدی متمرکز روی 
نگاه به داخل شده و اهمیت کم تری به آمریکا می دهد. به همه اینها اضافه کنید جنگ اوکراین را 
که باعث شد تمام شکاف ها در سطح بین المللی تشدید هم بشود. در چنین جهانی، چطور می توان 
به حفظ نظم تجاری لیبرال امید داشت؟ پاسخ من این است: »به سختی«. درواقع هرکس که برای 

خودش منافعی در این میان می بیند باید با تمام نفوذ و قدرتش برای حفظ این نظم تالش کند.
خوشــبختانه شمار زیادی از کشورهای کم تر قدرتمند می دانند که چه خطری پیش رویشان 
اســت و نیازی به توجه به تصمیم گیری های ابرقدرت ها و دنباله روی از آنها ندارند؛ به خصوص از 
آنجا که ابرقدرت ها بیش از اندازه مشغول درگیری ها بین خودشان هستند. برای درک اینکه چه 

چالش هایی پیش روی نظام تجاری لیبرال قرار دارد، به پنج مسئله باید توجه کرد:
پایدارپذیری. مدیریت مسائل جهانی باید به عنوان یک چالش همگانی بشری در 

نظر گرفته شــود. قوانین تجاری نمی توانند برهم زننده آینده بشر باشند یا نتایج یک
ویران کننده بــه همراه بیاورند. به همین دلیل اســت که موضوعی مثل کاهش 
آزادسازی کربن را نمی توان از تجارت جدا کرد یا مثالً به صورت افسارگسیخته از منابع شیالت جهان 

استفاده کرد. همه اینها به قوانین مرتبط بین المللی نیاز دارند. 
امنیت. اینجا باید بین امنیت اقتصادی با امنیت اســتراتژیک تفاوت قائل شویم و 

ببینیم که کسب و کارها با کدام یک از آنها آسان تر هماهنگ می شوند. این روزها دو
اختــالل در زنجیره هــای تامین به ما ثابت کرده که به انــواع مختلفی از امنیت 
نیازمندیم تا امور تجاری را پیش ببریم و وظیفه دولت ها نیز در همین راستا سنگین تر شده است. 

بلوک هــا. اینکه برخی رهبران در کشــورهای غربی تصور می کنند دوســتان و 
متحدان شان تا ابد متحد باقی خواهند ماند، نشان دهنده عدم شناخت آنها از دنیای سه

امروزی است و می تواند به موانع زیاد و هزینه های بیشتر منتهی شود. واقعیت این 
است که در این جهان فقط می توان مذاکره کرد و بیش از آن نمی توان روی چیزی حساب باز کرد. 
استانداردها. بحث در خصوص استانداردها به عنصر مرکزی در مذاکرات تجاری بدل 

شده است و گاهی هم منافع کشورهای پردرآمد بیشتر از بقیه در آن لحاظ شده چهار
است. یک نمونه اش بحث حقوق معنوی است که بیشتر از همه به سود کشورهای 
غربی بوده است. نمونه دیگر هم استانداردهای کار است. به صورت کلی، هرچه در اقتصاد دیجیتال 
امروزی بیشتر پیش می رویم، شرایط هم بیشتر تغییر می کند و باید همگام با آن تحوالت الزم را هم 

ایجاد کرد. 
سیاست داخلی. واقعیت این است که حفظ نظام تجاری آزاد بدون آن که نهادها و 

سیاست های مناسب در داخل کشورها به وجود آمده باشد، امکان پذیر نیست. باید پنج
به عموم در خصوص تغییرات بزرگ اقتصادی آموزش داده شــود و سیاست های 

افراط گرایانه داخلی که از سوی برخی احزاب دنبال می شود بر همین اساس رنگ ببازند. 

اینکه برخی رهبران در کشورهای غربی تصور می کنند دوستان و متحدان شان 
تا ابد متحد باقی خواهند ماند، نشان دهنده عدم شناخت آنها از دنیای 
یاد و هزینه های بیشتر منتهی شود. امروزی است و می تواند به موانع ز

چرا باید خواند:
نظمی که سال ها در 

جهان می شناختیم و به 
آن عادت کرده بودیم 
این روزها دستخوش 
تغییر شده است. این 

یادداشت توضیح 
می دهد که چطور 

تجارت آینده را باید 
با مقتضیات جدید 

هماهنگ کنیم.

منبع:   فایننشال تایمز 

آینده جهان [   [

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

مارتینوولف
اقتصاددان سابق بانک جهانی
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پول و مدیریت منابع مالی در جهاِن بسیار دیجیتال و بسیار مجازی امروز شرایط جدیدی 
را تجربه می کنند و به همین جهت، تعجبی ندارد که شاهد تغییرات اساسی در مشاغل 

مالی نیز باشیم. اینجا نگاهی داریم به برخی نقش ها و مشاغل جدید در این حوزه.

هکر مقیم
از زمان قدیم تا همین اواخر، بانک ها برای نگهداری از سرمایه مردم همیشه یک

از نیروهای کارکشــته امنیتی اســتفاده می کردند. اما حاال که همه چیز 
دیجیتال است و دزدها هم دیجیتال اند، چطور می توان جلوی دزدی آنها را گرفت؟ پاسخ 

روسای بانک ها به این پرسش جالب است: هکر استخدام می کنیم!
مدتی اســت که نهادهای مالی بزرگ به شــرکت هایی پول می دهند تا سیستم شان را هک 
کنند و بعد بر اســاس ضعف های سیستم شان، تالش گســترده ای را برای حل آنها صورت 

می دهند. به این کار، آزمون نفوذ گفته می شود. شاون مویر 
هم بنیان گذار شرکت شرکای اتردیس که دقیقاً همین کار 
را انجام می دهد می گوید تغییر بزرگی که در ســال های 
اخیر رخ داده این است که هکر مقیم هم استخدام می شود 
و تمام مدت به دنبال نفوذ به سیســتم است؛ چون دیگر 
سفارش دادن این کار به خارج از مجموعه و انجام ساالنه 
آن بــرای مقابله با تهدیدهای امنیتی مجازی و دیجیتال 
کفایت نمی کند. از نظر مویر، نهادهای مالی و بانک ها حتی 
به هکرهای بسیار بیشتری در آینده نیاز پیدا می کنند و 

باید آنها را به صورت مقیم به کار بگیرند.

NFT ارزیاب
زندگی مــا بیش از پیش غرق در جهان دو

دیجیتال و مجازی شده است و این روزها 
حتی در این جهان، ســرمایه هم داریم. کن تیمسیت 
مدیر شبکه بالک چین کرونوس معتقد است که هرچه 
ما داریم به تدریج باید با ارزش دیجیتالش شــناخته 
شود و گریزی از این کار نیست. به همین علت بوده که 
مجموعه داران و سرمایه گذاران به ارزیاب های دیجیتال 
برای تعییــن ارزش دارایی های مجازی روی آورده اند و 
این روند در آینده بیشــتر هم خواهد شد. بسیاری از 
مسائل این حوزه مربوط به ان اف تی )توکن های غیرقابل 
معاوضه( اســت که به عنوان ووچــر اصالت کاالهای 
مجازی در بالک چین به کار می رود و ارزیاب های این 

حوزه در آینده اهمیت بیشتری پیدا خواهند کرد. 

مامور تکنولوژی مالی )فین تک(
چه اتفاقی می افتد اگر بخش خدمات مالِی سه

یک کسب و کار آنالین، برای خودش برو و 
بیایی پیدا کند؟ در چنین شرایطی به مامور عالی تکنولوژی 
مالی نیاز پیدا می کنید. این روزها بخش تکنولوژی مالی 

بخش مهمی از عملکرد هر کســب و کاری است و تقاضا برای خدمات این حوزه دارد باال و 
باالتر می رود. شرکت های فعال در این حوزه یک کار جالب انجام می دهند و آن هم این است 
که بسته ای از محصوالت مالی را که برای نیازهای مالی هر شرکت به خصوص موثر و مفید 
است، به آن شرکت ارائه می دهند. از جمله آنها می توان به تکنولوژی های پرداختی، انتقالی، 
لیست حقوقی و موارد مشــابه اشاره کرد. شاید فکر کنید اینکه یک کار متعارف است؛ اما 
واقعیت این است که تکنولوژی های مالی با سرعت باورنکردنی در حال توسعه و به روزشدن 

هستند و بنابراین شک نکنید که با توجه به این بخش، بُرد می کنید.

ناظر بر روبوت مالی
همه آدم ها به تدریج برای مدیریت پورتفولیوی مجازی شان )شامل ان اف تی چهار

و ســایر دارایی ها( به نوعی از مشــاور مالی جدید نیاز پیدا خواهند کرد. 
برتراند پرز مدیرعامل بنیاد وب۳ مستقر در سوییس معتقد است که وب دارد به سمت 
غیرمرکزی شدن پیش می رود. بنابراین اســتفاده از روبوت در امور مالی حتماً در آینده 
اهمیت بیشــتری پیدا خواهد کرد. اســتفاده از این نوع روبوت ها البته خالی از مداخله 
انسانی نیست و بنابراین یک ناظر ماهر هم باید بر این امر نظارت کند. از نظر پرز، هوش 
مصنوعی می تواند در قیاس با انسان، کنترل بیشتری روی مدیریت دارایی های مجازی 
داشته باشد و مشاوره های تجاری نیز ارائه بدهد. اما قرار نیست انسان ها کامالً از تصویر 
خارج شــوند؛ بلکه وظیفه خطیرتری بر عهده آنها قرار می گیرد: آنها باید حواس شان به 
روبوت و تصمیم گیری هایش باشد تا از منطقی بودِن پیشنهادهای مالی روبوت اطمینان 
حاصل شود. به عبارت دیگر، ناظر بر روبوت مالی باید اختیارات زیادی داشته باشد چون 
مســئولیت تصمیم گیری های مالی در نهایت بر دوش او خواهد بود. او همچنین باید از 
رعایت قوانین مالی در جریان تصمیم گیری های روبوتی نیز اطمینان حاصل کند. این کار 
پر اهمیت و البته پر از هیجاِن همکاری با یک روبوت است و البته از سوی دیگر، ارتباط 

نزدیکی نیز با مشتریان و متقاضیان خدمات مالی خواهد داشت.  

چرا باید خواند:
وقتی تکنولوژی بر 

تمام امور شغلی تسلط 
پیدا می کند، نگرانی 

از ناآشنایی با مشاغل 
جدید هم ممکن 

است بر انسان ها تاثیر 
بگذارد. اینجا با چند 

شغل مهم و جدید 
در فضای مالی آشنا 

شوید.

منبع:   وال استریت جورنال 

آینده بازار کار [   [

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

کسی که به عنوان ناظر بر روبوت مالی استخدام می شود باید حواسش به روبوت 
و تصمیم گیری های او باشد تا از منطقی بودن و قانونی بودِن پیشنهادهای مالی 
روبوت اطمینان حاصل شود.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و بیست ودوم، مرداد و شهریور 1541401

آیندهپژوهی

روزگاری بود که بحث در خصوص امنیت انرژی از اذهان 
محو شده بود. اما این روزها جهان با بحران انرژی مواجه 
است که به تورم شدید و ایجاد دردسرهای جدی برای 
دولت ها منتهی شــده است. مصرف کنندگان از همین 
بابت خشمگین و شوکه اند و از اینکه در آینده دست شان 

خالی از سوخت و مواد غذایی باشد اضطراب دارند. 
واقعیت این است که در یک دهه اخیر، نگرانی درباره 
امنیت انرژی کم شده بود و علتش هم تا حدی به ظهور 
نفت شیل آمریکا برمی گشت. فن آوری فراکینگ در این 
دوران باعث شــد آمریکا از بزرگ ترین واردکننده نفت 
به بزرگ ترین تولیدکننده تبدیل شود و پس از چندین 
دهه وعده و وعید، باالخره اســتقالل انرژی مورد نظر 

آمریکایی ها محقق شد. 
تهدیدهای سیاسی و نظامی در قبال منابع انرژی در 
جهان )به خصوص در خاورمیانه( به این ترتیب کاهش 
پیدا کــرد و هرگاه بحرانی پیش آمد که ممکن بود به 
کاهش تولید نفت از این منطقه و افزایش قیمت جهانی 
بینجامد، آمریکا می توانست وارد عرصه شود و تولید نفت 
شیل خود را به عنوان عاملی برای عدم افزایش قیمت 

شدید نفت معرفی کند. 
برخی ناظران همچنین بر این باور بودند که تقاضا 
برای نفت در ســال ۲019 میــالدی نقطه اوج خود را 
گذرانده اســت و می توان در آینده به جایگزینی آن با 
انرژی هــای تجدیدپذیر امید بســت. کاهش تقاضا در 
دوران قرنطینه های کرونایی جهان نیز باعث شــد این 
تصور به وجود بیاید که چنین فرضیه ای درست است. به 
نظر می رسید که دوران گذار انرژی فرارسیده و دولت ها 

می توانند بر این مبنا سیاست های جدیدی را تدوین کنند.
اما این فرضیه واقعاً درست نبود. بعد از پایان قرنطینه های کرونایی در 
سطح جهان، تقاضا برای نفت و گاز دوباره باال رفت و اقتصادها روند احیا 
را شــروع کردند. عرضه انرژی در سطح جهان اصالً برای پاسخگویی به 
این تقاضا کافی نبود و علتش را هم می توان عدم سرمایه گذاری مناسب 

در منابع انرژی متعارف عنوان کرد.
این تقاضای شدید و عرضه کم باعث شد که صحنه برای بروز بحران 
انرژی بین المللی آماده شود و از پاییز گذشته نشانه هایی از خود نشان 
بدهد. قیمت گاز طبیعی، زغال سنگ و نفت همگی باال رفت. در اواخر 
سال گذشــته میالدی اروپایی ها داشتند برای گاز طبیعی مایع تقریباً 
پنج برابر سال قبلش پول می دادند و قیمت بنزین هم در آمریکا رو به 

افزایش گذاشت.
اما ضربه کاری را حمله روســیه به اوکراین زد و بحران حوزه انرژی 
را به یک بحران ژئوپلیتیک تبدیل کرد و باز هم باعث افزایش قیمت ها 
شد. در پنجاه سال اخیر، روسیه به عنوان تامین کننده مطمئن نفت و گاز 

طبیعی به اروپا شناخته می شد و کشوری مثل آلمان حتی وابستگی خود به گاز روسیه 
را برای گرفتن امتیازهای تجاری و صنعتی نیز مورد توجه قرار داده بود. آلمان آن قدر از 
خودش در این زمینه مطمئن بود که در سال ۲011 حتی تعطیلی صنعت نیروگاه های 
هسته ای خود را نیز مورد توجه قرار داد. در آن زمان، یک چهارم از برق مورد نیاز مصرفی 
آلمان توسط انرژی هسته ای تامین می شد. پس از آن، نفت و گاز روسیه جای خالی انرژی 

هسته ای را پر کرد. 
حاال که روســیه و اروپا به خاطر جنگ اوکراین و تحریم های ناشی از آن با هم شاخ 
به شاخ شده اند، نیاز فوری اروپا به منابع جایگزین انرژی باال رفته است. اما امنیت انرژی 
شاید تا چندین دهه آینده به حال عادی برنگردد؛ و بنابراین اروپا در این مسیر راه بسیار 

دشواری را در پیش خواهد داشت. 
در خود آلمان، این روزها توجه زیادی به احداث پایانه های ال ان جی می شود و استفاده 
از زغال ســنگ هم دوباره باب شده است. اما اینها چطور می توانند افقی از تامین انرژی 

برای زمستان امسال اروپا باشند؟
واقعیت این اســت که جهان دارد به سمت تشدید بحران انرژی پیش می رود و عدم 
تطابق عرضه و تقاضا دارد شــرایط بدتر و بدتری پیدا می کند. در ماه های آتی، جنگ بر 
ســر انرژی وارد مراحل جدیدتری خواهد شد؛ زیرا تقاضا برای انرژی از سوی چین هم 
در حال افزایش است. بازار پیچیده جهانی در آینده نزدیک حتی آسیب پذیری بیشتری 
نسبت به اختالل ها در امنیت انرژی نشان خواهد داد و احتمالش هست که تداوم جنگ 
اوکراین، حمالت سایبری احتمالی به خطوط لوله گاز طبیعی، وقوع توفان های بزرگ و 
آسیب رسیدن به پاالیشــگاه ها و موارد اختاللی مشابه نیز این شرایط را وخیم تر کنند. 
آینده امنیت انرژی بی تردید در ماه های پیش رو تیره و تار است و هیچ سیاستی هم در 

کوتاه مدت نمی تواند این را عوض کند. 

وقتی بحران های سیاسی به کاهش تولید نفت و احتمال افزایش قیمت جهانی 
یکا می توانست وارد عرصه شود و تولید نفت شیل خود را به  می انجامید، آمر
عنوان عاملی برای عدم افزایش قیمت شدید نفت معرفی کند.

چرا باید خواند:
امنیت انرژی در جهان 

که در دوران بعد از 
پاندمی کرونا هنوز به 

تعادل مناسبی بین 
عرضه و تقاضا نرسیده 

بود، با وقوع جنگ 
اوکراین دارد آینده 
تیره و تاری را پیش 

روی خود می بیند. این 
یادداشت به بررسی 
ابعاد مختلف قضیه 

می پردازد.

منبع:   وال استریت جورنال 

آینده جهان [   [

در جست وجوی انرژی ازدست رفته
آیا امنیت انرژی را می توان احیا کرد؟

دانیلیرگین
اقتصاددان و قائم مقام اس اندپی 

گلوبال



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

بیت کوین فرزندانش را می خورد
سه گفت وگو درباره آینده بیت کوین

ترجمهکاوهشجاعی
دبیر گروه عصرجدید

بازار کریپتو ماه هاست که خرسی شــده و در دوران نزول خود به سر می برد . بیت کوین از 69 هزار دالر خود در پاییز گذشته 
به زیر 20 هزار دالر ســقوط کرده و همین باعث خروج تعداد زیادی از سرمایه گذاران عادی از بازار شده است . آنها معتقدند که 
بیت کوین سقوط های بیشتری را تجربه خواهد کرد و حتی احتمال نابودی کل بازار وجود دارد . اما سرمایه گذاران کارکشته این 
حوزه که بازارهای خرسی قبلی را دیده اند، بر این باورند که این روند طبیعی بازار در شرایط کنونی جهان است )جنگ روسیه و 
اوکراین، تورم ناشی از کرونا و سیاست های انقباضی بانک های مرکزی( و حاال فرصت خوبی برای خرید در کف قیمتی است . بنجامین کاِون، ریاضی دان و  تحلیل گر 
تکنیکال بازار کریپتو، اخیرا گفت وگوهایی با فعاالن مشهور بازار انجام داده و نظر آنها را درباره آینده بیت کوین پرسیده است . بخش هایی از سه گفت وگوی جدید 

او را بخوانید .
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عرص جدید

تی اکس ام سی )که نام کاملش را نمی دانیم( یکی از فعاالن بازار کریپتو است 
که کانال یوتوب مشهور »آلفا بتا سوپ« را مدیریت می کند . 

بنجامین کاِون: امروز  گفت وگویی دارم با  تحلیل گر 
کریپتو و صاحب کانال یوتوب »آلفا بتا ســوپ« . 
خوشحالم که امروز با تو  گفت وگو می کنم و دوست 
دارم نگاه تو به آینده بیت کوین را بدانم . و لزوما نه 
در بازه زمانه ســاعتی و روزانــه . در میان مدت و 
بلندمدت منظورم است . نگاهت به آینده چیست و علت رسیدنت به این نگاه 

را برای ما توضیح بده .
 تی اکس ام سی: خوشحالم که سوالت را  این طوری مطرح کردی چون من 
موقع تحلیل به بازه های زمانی ساعتی و روزانه توجه خاصی نمی کنم . به نظر 
من بیت کوین در حال حاضر همان راهی را می رود که اقتصاد کالن می رود . 
به همین خاطر سخت است که بخواهیم بگوییم بیت کوین طی ۳ ماه آینده، 
6 ماه یا یک ســال آینده چه روندی خواهد داشت بدون آنکه بدانیم باقی 
اقتصاد به کدام سمت خواهد رفت . ما از این مسئله گریزی نخواهیم داشت . 
در حال حاضر من فکر می کنم بیت کوین مثل باقی سرمایه های پرریسک 
دیگر مشتی محکم به صورتش خورده است . چون دولت آمریکا برای مقابله 
با تورم سیاســت های پولی انقباضی در پیش گرفته و چاپ پول را کاهش 
داده، احتمال ورود به رکود را داریم، و بدهی های سنگین دولت را داریم و در 
چنین موقعیتی کسی اشتهای زیادی برای خرید سرمایه ای مثل بیت کوین 
را ندارد . به همین خاطر اســت که بیت کوین در حال حاضر حتی از نقطه 
اوج ســال ۲018 هم پایین تر معامله می شود . به اعتقاد من ما فعال در این 
حالت گیر افتاده ایم . این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟ تا زمانی که افرادی 
که مسئول پول این مملکت هستند شروع به تغییر سیاست کنند تا ریسک 

برای سرمایه گذاران جذاب تر شود .
کاون: پــس تو هم با  تحلیل گرانی موافقی که می گویند بیت کوین قرار 

است با دیگر سرمایه های پرریسک )مثل سهام شرکت های تکنولوژیک در 
بورس( همپوشانی داشته باشــد . یعنی تا موقعی که فدرال رزرو سیاست 
کنونــی اش در افزایش نرخ بهره را تغییر ندهــد ما دچار همین وضعیت 

خواهیم بود . 
تی اکس ام سی: ابلهانه است که مجبوریم منتظر تغییر سیاست دولت 

بمانیم، اما متاسفانه این واقعیِت موجود است . 
کاون: من کامال با تو در این مورد موافقم . اما یک سوال مهم اینجا پیش 
می آید . ما بیت کوین هاوینگ را داریم که قرار اســت طبق برنامه در سال 

۲0۲4 رخ بدهد . 
 )Bitcoin Halving( برای آنها که نمی دانند:[ بیت کوین هاوینــگ[
پروسه ای است که هر چهار سال انجام می شود و طی آن آن پاداش استخراج 
کننده های بیت کوین نصف می شود . یعنی عرضه کاهش می یابد و در نتیجه 

قیمت بیت کوین باال می رود، چیزی که در هاوینگ های قبلی هم رخ داده .
نکته اینجاست که این بار ما در بازاری خرسی هستیم و داریم به هاوینگ 
بعدی نزدیک می شویم . به نظرت اقتصاد کالن وقت کافی دارد که تا زمان 
هاوینگ بعدی اوضاعش بهتر شود؟ چه می شود اگر ما وارد هاوینگ بشویم 

اما اوضاع اقتصاد همچنان بد باشد؟ 
تی اکس ام سی: بیت کوین در طول تاریخ خود سه هاوینگ داشته و هر 
ســه در دوره رونق بازار رخ داده اند . پس اگر فرض کنیم که بیت کوین در 
اواسط ۲0۲4 که هاوینگ بعدی اش است در همین وضع کنونی باقی مانده 
باشد )یا اوضاعش بدتر شده باشد( من انتظار ندارم که هاوینگ مثل سه بار 

قبلی روی بیت کوین اثر بگذارد و قیمت به شدت باال برود .
اما در پاسخ به بخش دیگر سوالت، من فکر می کنم تا ۲0۲4 ما از وضع 
کنونی عبور خواهیم کرد . چرا؟ چون حس می کنم دولت نمی تواند یک سال 
و نیم دیگر هم سیاست انقباضی را ادامه بدهد و بخواهد نرخ بهره را باال ببرد . 
وضعیت بدهی ها به دولت این امکان را نخواهد داد که بتواند با انعطاف پذیری 
بــا نرخ بهره بازی کند . البته نمی توان این چیزها را پیش بینی کرد اما من 
حدس می زنم طی یک سال آینده آنها شروع به کاهش نرخ بهره می کنند 
یا اعالم می کنند که قصد دارند به زودی نرخ بهره را کاهش دهند . پس به 
اعتقاد من سیاست های کنونی فدرال رزرو قرار نیست تا ۲0۲4 ادامه پیدا 

کند چون ادامه اش ضربه بدتری به اقتصاد می زند . 
ضمنا فراموش نکنید که اصوال هر چهار سال که هاوینگ انجام می شود 
تعداد بیشتری بیت کوین در بازار وجود دارد، پس تاثیر هر هاوینگ بر قیمت 
بیت کوین کمتر از هاوینگ قبل خواهــد بود . اما در کل به نظرم هاوینگ 

به لحاظ احساسی )و نه بنیادی( برای قیمت بیت کوین خوب خواهد بود . 
در بازاری به جوانی کریپتو دو سال به اندازه ابدیت طول خواهد کشید 
و در آن هزاران تحول رخ خواهد داد، به همین خاطر پیش بینی دو ســال 

دیگر عاقالنه نیست .
کاون: ایــن روزها خیلی ها وضعیت کنونی کریپتو را با ترکیدن حباب 
دات کام در سال ۲000 مقایسه می کنند . بعد از سقوط سهام شرکت های 
تکنولوژی و ورشکستگی تعداد زیادی از آنها در سال ۲000 چند سال طول 
کشید تا بازار توانست خودش را جمع و جور کند . اما من فکر نمی کنم بازار 

وقتی تاریخ جوامع 
انسانی و پول های 
منتشرشده توسط 
دولت ها را بررسی 
می کنیم، همه آنها 

یک سرنوشت 
داشته اند: دولت 

آن قدر پول منتشر 
کرده که روز به روز 
از ارزش آن واحد 
پولی کاسته شده 
و نهایتا سیستم 
پولی فروپاشیده 

است   

گفت وگوی بنجامین کاون و تی اکس ام سی

تا نرخ بهره باالست بیت کوین پایین می ماند

فدرالرزروآمریکاباافزایش
نرخبهرهباعثسقوط
سنگینبیتکوینشد
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اگر به حباب دات کام سال 2000 و حتی بازار خرسی سال 201۸ بیت کوین دقت کنیم، می بینیم که بازار کم کم 
انرژی اش تمام می شود و توان باال و پایین شدنش کم می شود . در چنین حالتی برای آنکه بازار بتواند دوباره با انرژی 
نوسان کند نیاز به یک محرک قوی داریم.

کریپتو برای بازگشت به رونق قبل نیازمند چند سال باشد .
من هم با تو موافقم که فدرال رزرو نمی تواند این روند را دو سال دیگر 
ادامه بدهد اما مطمئنا چند ماه دیگر سیاست انقباضی )و افزایش نرخ بهره( 
را خواهیم داشت . حاال فرض کن که ما در بیت کوین هاوینگ بعدی )۲0۲4( 
در یک بازار لزوما عالی نباشیم، اما فدرال رزرو سیاست های انقباضی اش را 
شــل کرده باشد . آیا می توانی سناریویی را تصور کنی که در آن بیت کوین 
در ۲0۲4 وارد بازار گاوی شود و رونق به بازار برگردد اما بیت کوین نتواند از 
68 هزار دالر اوج چرخه قبلی باالتر رود؟ یعنی بیت کوین مثال از 10 و 1۵ 
هزار دالر به ۵0 هزار دالر برسد؟ به نظرت این نگاه واقعگرایانه ای به آینده 
بیت کوین است یا منطقی ایش این است که فکر کنیم بیت کوین حتما رکورد 

68 هزار دالری قبلی را می شکند؟
تی اکس ام سی: اگــر به حباب دات کام سال ۲000 و حتی بازار خرسی 
سال ۲018 بیت کوین دقت کنیم می بینیم که بازار کم کم انرژی اش تمام 
می شود و توان باال و پایین شدنش کم می شود . در چنین حالتی برای آنکه 
بازار بتواند دوباره با انرژی نوسان کند نیاز به یک محرک قوی داریم . یعنی 
همین حاال با چنین انرژی پایینی در بازار، امکان ندارد ما بتوانیم به بیت کوین 
۵0 هزاری برسیم . پس اگر دوباره روند ورود سرمایه به بازار آغاز نشود امکان 
ندارد ما نقطه اوج قبلی را لمس کنیم . و االن دلیلی ندارد که سرمایه مردم به 
سمت کریپتو برود چون هزینه های زندگی با تورم بی سابقه باال رفته . مردم 
پول در می آورند که به نیازهای اولیه شان )مسکن، غذا و سوخت( برسند و 
از شرایط کنونی جان به در برند . عده زیادی از مردم آمریکا بدهکارند و این 
ماجرا را سخت تر می کند . از زمانی که بیت کوین متولد شده شرایط اقتصادی 
مردم هیچ گاه به این بدی نبوده است . به همین خاطر خیلی سخت است که 

بخواهیم این بازار خرسی را با بازارهای خرسی قبلی مقایسه کنیم . 
کاون: دربــاره تورم یک نکته ای وجود دارد . اگــر به دهه های 1940 و 
1970 دقت کنیم که دهه هایی تورمی بودند،. به خصوص که در دهه 40 ما 
جنگ جهانی دوم را داشتیم و ما در دوران اوج کرونا طوری پول چاپ کردیم 
که انگار در جنگ قرار داریم ، حاال داریم بهای آن سیاست را می پردازیم . آیا 
به نظرت امکان دارد که فدرال رزرو بپذیرد که نمی توان تورم را به این شکل 
کنترل کرد: بی خیال افزایش نرخ بهره بشود و ما شاهد نرخ تورم ساالنه مثال 

9درصدی باشیم؟
تی اکس ام ســی: به نظر من امکان چنین روندی باالست . به خصوص 
وقتی تاریخ جوامع انسانی و پول های منتشر شده توسط دولت ها را بررسی 
می کنیم همه آنها یک سرنوشت داشته اند: دولت آن قدر پول منتشر کرده 
که روز به روز از ارزش آن واحد پولی کاســته شــده و نهایتا سیستم پولی 
فروپاشیده است . به نظر من نقطه ای وجود خواهد داشت که در آن بازارها 
دیگر سیاست های انقباضی را تحمل نخواهند کرد: این سیستم چاپ پول 
و بدهکارتر شدن دولت یا باید بزرگ تر شود یا باید فروبپاشد . خب دولت ها 
ترجیح می دهند سیســتم بماند تا اینکه فروبپاشد . به نظر من ما در سال 
۲0۲۳ به این نقطه می رسیم که دولت مجبور شود نرخ بهره را کاهش دهد: 
ممکن است این به خاطر ورود ما به رکود و بیکاری گسترده باشد، یا حرکت 
بازار بورس به ســمت نابودی . در چنین حالتی دولت مجبور است پول به 
بازار تزریق کند . به نظرم دولت آمریکا این روزها خداخدا می کند که قبل از 
رسیدن به چنین نقطه ای تورم پایین بیاید و ما بی خیال سیاست انقباضی 
کنونی بشویم . چون اگر تورم پایین نیاید و دولت مجبور شود در وضعیت 
رکوِد تورمی به بازار پول تزریق کند ما احتماال با اَبَرتورم روبه رو خواهیم شد . 
کاون: ماه پیش نرخ بهره را 0 .7۵ درصد افزایش داد )که چنین افزایش 
ناگهانی ای در ۳0 سال اخیر بی سابقه بود . ماه قبلش هم نرخ را 0 .۵0 درصد 
باال برده بود . بازارها انتظار دارند افزایش بعدی یک درصدی باشــد . هرکدام 

از این افزایش ها یعنی گرفتن وام برای شــرکت ها و مردم سخت تر می شود 
و پــول کمتری وارد بازار خواهد شــد . به نظرت آنها تا چه زمانی می توانند 
بدون نابودی بازارها نرخ بهره را ماهانه باال ببرند؟ من یادم است که در اوایل 
سال ۲0۲1 خیلی ها می گفتند دولت امکان ندارد چنین افزایش نرخ بهره 
را امتحان کند چون بازارها نابود می شــوند و ما حاال داریم همین افزایش 
سنگین را تجربه می کنیم . و تورم هم پایین نیامده . ماه پیش تورم 8,6 بود 

و حاال 9,1 درصد . 
تی اکس ام سی: این سوالی میلیون دالری است . من سعی کردم به لحاظ 
ریاضی به قضیه نگاه کنم . در حال حاضر ما نسبت به دو سال قبل رشد ۳ .1 
درصدی بهره را داریم . و عموما فدرال رزرو هروقت در مقایســه با دو ســال 
پیــش نرخ بهره را ۳ درصد باال برده، روند را متوقف می کند . یعنی چاره ای 

جز توقف روند ندارد . 
کاون: برگردیم به بیت کوین . در هر چرخه بازار کریپتو - که من چندتایش 
را تجربــه کرده ام - موقعی بــازار جان گرفته که یک روایــت تازه در مورد 
بیت کوین مورد پذیرش قرار گرفته . یک بار مردم متوجه شده اند که بیت کوین 
ابزار مناسبی برای ذخیره ارزش است . دفعه بعد دیده اند که خاصیت ضدتورمی 
دارد و می تواند پول شان را در برابر تورم حفظ کند . اما نکته اینجاست که تورم 
وقتی حدود ۲ تا ۳ درصد بود بیت کوین خیلی خوب عمل می کرد . اما وقتی 
تورم به 6 و 7 درصد رسید، در نوامبر گذشته، من یادم هست که وقتی گفتند 
تورم رکورد زده، بیت کوین حتی 69 هزار دالر را دید اما بعد شروع به سقوط 
کرد . نکته اینجاست که جهان کنونی جهان دیگری است . جنگ و تداوم کرونا 
باعث شــده عده زیادی به این نتیجه برسند که قرار نیست تورم واقعا پایین 
بیاید . جنگ و تورم کاری کرده که عرضه دچار محدودیت شده، و فدرال رزرو 
حاال مجبور است با کاهش چاپ پول، جلوی تقاضای مردم را بگیرد تا اوضاع از 
کنترل خارج نشود و فشار بیشتری بر عرضه وارد نشود . فکر می کنی بیت کوین 
در چنین فضایی چطور عمل می کند؟ به هر حال دیده ایم که بیت کوین در 
تورم خیلی باال خوب عمل نمی کند و وقتی تورم پایین و نرخ بهره پایین را 
داریم بیت کوین عالی عمل می کند . طی یک دهه گذشته از ۲009 به بعد ما 

شاهد یک چرخه طوالنی عالی برای بیت کوین بوده ایم . 
تی اکس ام سی: من حس می کنم آنچه اینجا اهمیت دارد نه نرخ تورم، که 
واکنش فدرال رزرو به آن اســت . تا زمانی که دولت دارد نرخ بهره را افزایش 
می دهد تا نقدینگی را در کشور پایین بکشد ما شاهد بازاری بد برای بیت کوین 
خواهیم بود . لحظه ای که پول دست مردم و شرکت ها برسد بیت کوین دوباره 
جان می گیرد چون مردم پولی دارند که روز به روز از ارزشش کاسته می شود 
و می خواهند از فرصتی که دست شان هست حداکثر استفاده را ببرند . پس 

طی 6 ماه آینده اوضاع بدتر از هفته های اخیر خواهد بود . 
به نظرم دولت از اشتباهات قبل درس گرفته و این بار اگر بخواهد دوباره 
نرخ بهره را پایین بیاورد این کار را حساب شده انجام می دهد . یعنی با چاپ 
بی رویه پول بازار را مملو از نقدینگی نمی کند و این بار پول را به حساب مردم 
می ریزد تا بتوانند فالن چیز خاص - مثال بنزین - بخرند . چنین کاهشی در 
نرخ بهره باعث رونق واقعی در بازار کریپتو نخواهد شد . کاهش نرخ بهره در 

وضع غیرتورمی یک اثر دارد و در دوران تورم یک اثر دیگر . 
کاون: به همین خاطر است که می گویند با فدرال رزرو نجنگ . نهایتا بانک 

مرکزی است که تعیین کننده وضعیت نهایی بازارهای مالی است .
تی اکس ام سی: درست است . البتــه به نظرم چند سال دیگر اوضاع فرق 
خواهد کرد . زمانی که بیت کوین و کریپتو قوی تر و بزرگ تر از حاال هستند و 
مردم بیشتری آنها را درک می کنند . در چنین حالتی بیت کوین می تواند از 
شر وابستگی به تصمیمات بانک های مرکزی خالص شود . اما در حال حاضر 

بیت کوین همپوشانی عمیقی با بقیه بازارهای مالی دارد .

خیلی ها وضعیت 
کنونی کریپتو را 
با ترکیدن حباب 
دات کام در سال 
2000 مقایسه 
می کنند . بعد از 
سقوط سهام 
شرکت های 
تکنولوژی و 

ورشکستگی تعداد 
زیادی از آنها در 
سال 2000 چند 
سال طول کشید 
تا بازار توانست 
خودش را جمع 
و جور کند . اما 
من فکر نمی کنم 

بازار کریپتو برای 
بازگشت به رونق 
قبل نیازمند چند 

سال باشد   
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عرص جدید

بیت کوین آرکایو یکی از محبوب ترین اکانت های توئیتری جهان کریپتو است 
که در ایران هم شناخته است . گفت وگوی بنجامین کاون با نویسنده ناشناس 

این اکانت توئیتر را بخوانید:

بنجامیــن کاِون:اصــوال مــن در تحلیل هایم به 
شاخصه های کّمی بازار می پردازم و طوری شده که 
مخاطبانم قبل از اینکه دهان باز کنم می دانند که 
مثال می خواهم درباره ســطح مقاومتی و حمایتی 
بیت کوین و میانگین متحرک ۲0 هفته ای آن حرف 
بزنم و اینها را با 4 سال پیش مقایسه کنم . چنین نگاهی اما باعث می شود که 
ما تصویر بزرگ تر را نبینیم . اینکه چرا ما اینجاییم . البته مردم می خواهند از 
کریپتو پول در بیاورند اما در جریان بازار خرســی، اعتقادات همه به چالش 
کشــیده می شــود . تو بهتر از من ماجرا به شکل کالن می بینی و بهتر از ما 
می دانــی که واقعا چه خبر اســت . به خصوص در حــوزه پذیرش همگانی 
بیت کوین . پس اول با دورنمای کلی کریپتو شروع کن و اینکه فکر می کنی طی 

چند سال آینده ما در حوزه پذیرش کریپتو چه وضعیتی خواهیم داشت؟
بیت کوین آرکایو: من با این ادعا شروع می کنم که هیچ گاه در طول زندگی ام 
به اندازه حاال نسبت به آینده بیت کوین خوشبین نبوده ام . اگر به حجم و اندازه 
شــرکت کنندگان و حاضران در بازار نگاه کنیم، به کسانی که بیت کوین را 
پذیرفته اند - از کشورها گرفته تا شرکت های حاضر در بازار بورس و موسسات 
ســرمایه گذاری - به اعتقاد من راه باز شــده و یخ شکسته: مایکل سیلور در 
مایکرو استراتژی که شرکت سهامی عام است همین طور بیت کوین می خرد 
و نمی فروشد، یا جک دورسی موسس توئیتر این شرکت را ترک می کند تا 
شرکت بیت کوینی خودش )بالکز( را اداره کند، یا ایالن ماسک در تسال، که 
هم در بیت کوین سرمایه گذاری می کند هم با توئیت هایش نقش مهمی در 
آگاهی بخشی عمومی دارد . همه اینها باعث شده در تعداد زیادی از شرکت ها 
این بحث شروع شود که آیا باید بیت کوین خرید یا نه، و آنها دارند بیت کوین 
- هرچقدر هم کم - می خرند . همین چند سال پیش هرکس در شرکت ها با 
رئیسش یا همکارش از خرید بیت کوین حرف می زد آدم ریسک طلب خارج از 
قاعده ای به حساب می آمد، اما حاال دیگر  این طور نیست . درست است که حاال 
ما اخبار را دنبال می کنیم و منتظریم ببینیم آن خبر بزرگ که بازار را تکان 
می کند کی می رسد، اما باید درک کنیم که این خبر مهم در اصل اتفاق افتاده: 
یک تحول عظیم فرهنگی در حوزه کریپتو رخ داده و درون شرکت ها درباره 

بیت کوین بحث می کنند، به خصوص طی 1۲ یا 18 ماه اخیر . 
باید بپذیریم که ما در حوزه کریپتو هنوز در مراحل کامال اولیه قرار داریم . 
آدم های عادی احســاس می کنند که بیت کوین یک کاله برداری پیچیده یا 
ابزاری برای پول درآوردن آســان اســت . البته این خیلی هم بد نیست . اگر 
بیت کوین ناگهان محبوبیتی جهانی پیدا می کرد و همه به آن هجوم می آوردند 
و بعد ما با سقوطی مثل سقوط ماه های اخیر روبه رو می شدیم، بازگشت اعتماد 
آدم های عادی به بازار اصال آسان نبود . ممکن بود چیزی شبیه اعتمادزدایی از 
شرکت های تکنولوژیک بعد از ترکیدن حباب دات کام در سال ۲000 رخ دهد 
که اطمینان مردم را حدود هفت هشت سال از بین برد، تا اینکه فیس بوک آمد 

و مردم عادی توانستند به شرکت های تکنولوژیک  اعتماد کنند .  
نکته اینجاست که وقتی حباب دات کام ترکید و شرکت های تکنولوژی 
ســقوط کردند بهترین فرصت برای ســرمایه گذاران حرفه ا ی به وجود آمد . 
می گویند 1۲ تا 18 ماه بعد از ترکیدن حباب بود که این سرمایه گذاران شروع 
به خرید سهام بسیار ارزان شرکت های تکنولوژیک باقی مانده و ورشکست نشده 
کردند و به نظر من ما در بازار کریپتو در حال حاضر در وضعیتی شــبیه آن 

دوران به سر می بریم . 
ما در حال حاضر شاهد پذیرش کریپتو در مقیاسی خیلی خوب هستیم 
اما بازتاب این را در قیمت نمی بینیم . وقتی من در کانالم اخبار مثبت درباره 
پذیرش بیت کوین را می گذارم، مردم فقط یک سوال از من می پرسند: پس 
چرا قیمت دارد سقوط می کند؟ از دید من، بیت کوین به اخبار واکنش نشان 
نمی دهد . بیت کوین مثل ســهام عمل نمی کند و به ایــن روند پذیرش، در 
بلندمدت واکنش نشــان می دهد . بیت کوین را باید مثل طال دید و نه سهام 
اپل . ماجرا، ماجرای عرضه و تقاضای یک جنس است . پس بهترین شاخص 
برای فهم سالمت بیت کوین، میزان رشد پذیرش آن توسط افراد است و بعد 
بررسی امنیت شبکه آن که توسط ماینرها تامین می شود و آن هم در وضعیتی 

عالی به سر می برد . 
در مورد میزان پذیرش بیت کوین توســط افراد عادی، من اخیرا نگاهی 
داشتم به تعداد کیف های پول دیجیتال با موجودی زیر یک بیت کوین . باورتان 
نمی شود که همین حاال چه رشد عجیبی را در تعداد اینها شاهدیم . درست 
است که در حاضر بازار نزولی است و گروهی دارند بیت کوین می فروشند، اما 
اصوال کسانی دارند با سود پایین می فروشند که جزو بیت کوین داران بزرگ 
هستند . آنها هدفشان هر چه باشد - مدیریت ریسک، مدیرییت سبد سرمایه 
- دارند بخش کوچکی از سرمایه های خود از جمله بیت کوین را در واکنش به 

وضعیت اقتصاد کالن می فروشند .
کاون: تو خودت در حال حاضر بیت کوین می فروشی یا می خری؟

بیت کوین آرکایو: یادم اســت که کرونا تــازه رخ داده بود و دولت آمریکا 
شروع کرد به چاپ پول تا جلوی سقوط بازارها را بگیرد . آن لحظه احساس 
کردم که دولت آمریکا برنامه اش این است که دیگر نگذارد بازارها کامال سقوط 
کنند و به بازارها هر زمان که نیاز باشد پول تزریق خواهد کرد . عده زیادی از 
بیت کوین بازها آن لحظه می دانستند که این روند چاپ پول یعنی تورم فزاینده 
و بازار پررونق کریپتو و شروع به خرید کردند . من هم از آن لحظه شروع کردم 
به خرید و بیت کوین شروع کرد به باال رفتن . اولین خرید من بیت کوین 1۳ 
هزار دالری بود و همان اوایل تصمیم گرفتم که در این بازار سرمایه گذار باشم 
نه تاجر . یعنی من تا آنجا که پول داشته باشم فقط بیت کوین می خرم و سعی 
می کنم چیزی نفروشم . گران ترین بیت کوینی هم که خریدم 64 هزار دالری 
بــود و آخرین خریدی که کردم بیت کوین ۳0 هــزار دالری بود . این خرید 
بیت کوین ۳0 هزار دالری سنگین ترین خرید من از ابتدا تا االن بوده . من این 
استراتژی را ادامه خواهم داد و به نظرم ما در حاضر فرصتی عالی برای خرید 
بیت کوین ارزان داریم . به نظرم فعال هم قرار نیست قیمت بیت کوین خیلی 
باالتر رود . نکته اینجاست که حتی با وجود سقوط بیت کوین در ماه های اخیر، 
اگر شما دو سال پیش بیت کوین خریده بودید، باز هم بیت کوین از سرمایه 

گفت وگوی بنجامین کاون و بیت کوین آرکایو

بهترین زمان خرید بیت کوین حاالست

 یادم است که کرونا 
تازه رخ داده بود و 

دولت آمریکا شروع 
کرد به چاپ پول 
تا جلوی سقوط 

بازارها را بگیرد . آن 
لحظه من احساس 

کردم که دولت 
آمریکا برنامه اش 
این است که دیگر 
نگذارد بازارها 

کامال سقوط کنند 
و به بازارها هر 

زمان که نیاز باشد 
پول تزریق خواهد 

کرد
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وقتی تورم ۳-2 درصد است و شما پیش بینی تورم باالتر را می کنید منطقی است که بیت کوین بخرید تا از سرمایه  تان محافظت 
کنید . اما وقتی در یک تورم 9-۸ درصدی هستیم نباید بیت کوین بخریم چون می شود حدس زد فدرال رزرو علیه این تورم وارد 
عمل خواهد شد و نرخ بهره را باال خواهد برد و این به ضرر بیت کوین خواهد بود.

شما در برابر تورم حفاظت کرده بود . 
کاون: آنهایی که دیر بیت کوین خریدند - بیت کوین 64 هزار دالری - این 

روزها در ضرر هستند و ماجرا را مثل تو نمی بینند . 
بیت کوین آرکایو: درست است . کسانی که نتوانستند روند چاپ پول پس 
از کرونا و اوج گیری کریپتو را پیش بینی کنند، بیت کوین را در اوج خریدند و 
منتظر بودند بیت کوین 100 هزار دالری را ببینند . باید بپذیریم که بیت کوین 
یک دارایی نوظهور است که هنوز مثل طال یا نفت به بلوغ نرسیده و ما هنوز 
نمی دانیم قیمتش چقدر است . عرضه و تقاضا برای طال و نفت خیلی پرثبات تر 

از بیت کوین است . 
کاون: دقیقا . وقتی تورم ۳-۲ درصد اســت و شما پیش بینی تورم 
باالتر را می کنید منطقی است که بیت کوین بخرید تا از سرمایه  تان 
محافظت کنید . اما وقتی در یک تورم 9-8 درصدی هســتیم نباید 
بیت کوین بخریم چون می شود حدس زد فدرال رزرو علیه این تورم 
وارد عمــل خواهد شــد و نرخ بهره را باال خواهــد برد و این به ضرر 

بیت کوین خواهد بود . 
بیت کویــن آرکایو: و این بازار بد برای بیت کوین چند وقت دیگر 
ادامه خواهد داشــت . ما دست کم چند ماه دیگر هم با این نرخ بهره 
باال و تورم باال دســت و پنجه نرم خواهیــم کرد . تورمی این چنین 

افسارگسیخته به راحتی کنترل نخواهد شد .
کاون: ما االن 7 ماه است که در وضعیت نزولی بیت کوین قرار داریم . فرض 
کنیم که فدرال رزرو با چند ماه دیگر سیاست های انقباضی و افزایش نرخ بهره 
می تواند تورم را کنترل کند و باالخره افزایش نرخ بهره متوقف می شود و بازار 
خرسی بیت کوین به پایان می رسد . اما نکته اینجاست که بازار خرسی کنونی 
و اتفاقات منفی آن - نابودی رمزارز لونا یا ورشکستگی موسسه سلسیوس - 
اعتماد مردم به بازار را به شدت پایین آورده . اصوال طول می کشد که اطمینان 

مردم به بازارها برگردد . اگر به سال های ۲01۵ و ۲019 نگاه کنیم، بعد از اینکه 
بازار خرسی نزولی تمام شده بود، حدود یک سال بازار در حال نوسان زدن بود 

و باال نمی رفت . تازه بعدش بود که رونق به بازار برگشت . 
حاال ما ۲0۲۲ را به نیمه رسانده ایم، ۲0۲۳ پیش  روی ماست و چند ماه 
از ۲0۲4 تا به بیت کوین هاوینگ بعدی برسیم . )که عموما با نصف شدن سود 
ماینرها و کاهش عرضه بیت کوین، قیمتش باال می رود .( به نظرت با توجه به 
شرایط کنونی، بازار کریپتو آنقدر وقت دارد که تا ۲0۲4 بتواند خودش را جمع 

کند و مثل هاوینگ های قبلی بیت کوین شاهد رشد عالی بازار باشیم؟
بیت کوین آرکایو: سوال خوبی است . نکته جالبی در یک بررسی بی ربط 
خواندم که فکر می کنم به بحث ما مربوط باشد . در سال ۲008 یک کشیش 
که روی میزان سر زدن افراد مختلف به کلیسا کنجکاو شده بود تحقیقی را 
منتشر کرد که بر اساس آن، افرادی که فردی از خانواده  را از دست می دهند 
حدود 11 تا 1۳ ماه طول می کشــد که بر غــم خود غلبه می کنند . جالب 
اینجاست که بازارهای خرسی و ضرر ناشی از آن، تقریبا بالیی مشابه را بر سر 
روان افراد می آورد . به نظرم ما باید یک دوران یک ســاله بعد از سقوط بازار را 

طی کنیم تا دوباره بتوانیم به بازار برگردیم . 
به نظر من این بازار خرسی با بازارهای قبلی تفاوت دارد چون برای اولین 
بار آدم های معمولی - و نه تکنولوژیست ها - به بیت کوین عالقه مند شده اند 
و خرید کرده اند . بیت کوین طوری حامی سرسخت پیدا کرده که پیش  از این 
شاید فقط حامیان سرسخت شرکت اپل این گونه بوده اند . به نظر من زودتر از 
آنچه که فکرش را بکنید )بعد از آنکه بانک مرکزی بی خیال افزایش نرخ بهره 

شد( بازار خرسی تمام می شود .
کاون: سوال آخر من احتماال کمی بحث انگیزتر از بقیه است . ما بیت کوین 
را داریم که رمزارز است، اما کنار بیت کوین، کل صنعت رمزارزها را هم داریم . 
انگار بیت کوین به این رمزارزها خیلی ربطی ندارد . من بین بیت کوین و باقی 
رمزارزهــا رفت و آمد دارم و به این فکر می کنم که کدامشــان حاال بهتر در 
سرمایه گذاری جواب می دهند . من اخیرا، خیلی نسبت به سلطه بیت کوین 
بر کل بازار رمزارزها خوش بین هستم - چون فکر می کنم تسلط بیت کوین 
بــر بازار باید باال برود تا کل بازار رمزارزها دوباره ســالمت خود را پیدا کند، 
چیزی شبیه بازار خرسی قبلی . پس، از دید من اول سهم بیت کوین از بازار 
باال خواهــد رفت و بعد از این دیگر رمزارزها جــان می گیرند و تا آن موقع 
نگه داشتن رمزارزهای پرریسک بی معنی است چون در بازار نزولی، اصوال بدتر 

از بیت کوین سقوط می کنند و سخت تر از بیت کوین باال می روند . 
نظر تو درباره سلطه بیت کوین بر بازار رمزارزها چیست؟ تو فکر می کنی 
بقیه رمزارزها کم کم سهم بیت کوین از بازار را کاهش می دهند یا نه، بیت کوین 
آرام آرام فرزندانش را می خورد؟ البته تو زیاد درباره تســلط بیت کوین حرف 

نمی زنی .
بیت کوین آرکایو: دلیلش این است که من زیاد به آن فکر نمی کنم . من 
از بقیه رمزارزها نفرت ندارم و نمی گویم همه شان کاله برداری اند . مشکل من 
با بقیه رمزارزها مســئله ریسک است . خود بیت کوین هم یک زمانی - مثال 
سال ۲01۳ - ریسکش باال بود، شما واقعا نمی دانستید آیا بیت کوین می تواند 
مشکالت ساختاری اش را حل کند و باقی بماند یا نه . اما کم کم که بیت کوین 
توانســت راه حل مناسبی برای مشکالت ساختاری اش - مثل سایز بالک ها 
- پیدا کند ریســک خریدش پایین آمد و مردم برای ســرمایه گذاری به آن 
عالقه نشان دادند . من چون سرمایه محدود داشتم بعد از پایین آمدن ریسک 
بیت کوین شــروع به خرید کردم .  در حال حاضر هم وضعیت باقی رمزارزها 
همین است . آنها مثل استارت آپ می مانند، ریسک شان باالست و پاداششان 
باالســت، اما من نمی توانم وقت و انرژی ام را روی آنها بگذارم تا ببینم کدام 

جواب می دهند . 

من از بقیه 
رمزارزها نفرت 
ندارم و نمی گویم 

همه شان 
کاله برداری اند . 

مشکل من با بقیه 
رمزارزها مسئله 
ریسک است . خود 
بیت کوین هم یک 
زمانی - مثال سال 
2013 - ریسکش 
باال بود، شما واقعا 

نمی دانستید 
آیا بیت کوین 

می تواند مشکالت 
ساختاری اش را 
حل کند و باقی 

بماند یا نه 



آینده نگر | tccim.ir |  شماره صد و بیست ودوم، مرداد و شهریور 1601401

عرص جدید

بنجامین کاِون: اریــک کراون از تحلیل گران 
تکنیکال بازار کریپتوست که تحلیل هایش را 
در توئیتر و یوتیوب دنبال می کنم. یک فرق 
اریک با من این اســت کــه من تحلیل هایم 
بلندمدت است و نمودارهای روزانه، هفتگی و 
ماهانه را بررســی می کنم، امــا اریک روی 
نمودارهای ساعتی دست به تحلیل و خرید و 
فروش می زند. به این خاطر نظرات او ممکن 
اســت با ما متفاوت باشد و دورنمایی تازه از 
بازارها بدهد. اریک، سوال اول من، سوال اول 
همه است. به نظرت بیت کوین با سقوط به 
زیر ۲0 هزار دالر به کف قیمتش رسیده یا باز 

هم در این چرخه باید شاهد سقوط باشیم؟
اریک کراون: من حس می کنم ما هنوز کف 
قیمت بیت کوین در این چرخه را ندیده ایم. 
حاال می توان یک ســناریوی خوشــبینانه 

برایش در نظر گرفت و یک بدبینانه.
در بهترین حالت احتماالً دو ماه دیگر ما تا 
آن روز فاصله داریم: یعنی در اواخر تابستان یا 
اوایل پاییز. از دید من بیت کوین بخش عمده 
سقوط هایش را دیده اما سقوط نهایی، آن را 
تــا حدود 16 هزار دالر پایین می آورد و بعد 
از آن با توجه به نمودارها سقوطی بیشتری 
در کار نیست. اگر بخواهم خوش بین باشم با اندیکاتورهای دیگر هم 
بازار را بررسی می کنیم بازه 16 تا 18 هزار حداکثر سقوطی است که 
برای بیت کوین متصور می شوم. بعد از این سقوط، بیت کوین چند بار 
دیگر در همین بازه نوسان می کند اما نهایتاً در اواخر سال یا اوایل سال 

۲0۲۳ وارد کانال ۳0 هزار دالری خواهد شد.
یک نکته جالب غیرتکنیکی هم داریم که این ایده را تایید می کند 
و آن نمودار میزان جســت وجوی عبارت »بیت کوین مرده است« در 
گوگل است. من این شکل از نمودارها را دنبال می کنم تا ببینم مردم 
عادی در دنیا دنبال چیست و چه فکری می کند. و همان طور که در 
این نمودار می بینید ما یک بار دیگر در قله ی این نمودار هســتیم، 
تقریباً شبیه آنچه که ما در دسامبر ۲017 دیدیم. یادت هست که در 
آن روزها طی ۵ روز بیت کوین از حدود ۲0 هزار دالر به 10 هزار دالر 
ســقوط کرد. با این نمودار من احساس می کنم ما بخش اعظم نزول 
را پشت سر گذاشته ایم. پس یا طی یکی دو ماه آینده یک سقوط به 
16-1۵ هزار دالر خواهیم داشت یا آن را هم نخواهیم داشت و مدتی 
در همین بازه کنونی نوسان خواهیم زد تا بتوانیم به باال حرکت کنیم. 

به هر حال بازار چند ماه آینده همه را خسته و دل زده خواهد کرد.
کاون: تو بازار بورس را هم دنبال می کنی؟ فکر می کنی بیت کوین 
با بازار بورس و به خصوص سهام شرکت های تکنولوژی همپوشانی پیدا 

کرده. یعنی باید بورس باال برود تا بیت کوین بتواند باال برود؟
کــراون: در واقع من از بازار بــورس به کریپتو آمده ام. دیگر 
در آن خریــد و فروش نمی کنم اما آن را دنبال می کنم چون با 
کریپتو همپوشانی پیدا کرده. و دلیلش پیچیده نیست: ما شاهد 
بزرگ شــدن حباب نقدینگی بودیم چون دولت ها بعد از ضربه 
کرونا پول چاپ کردند تا وارد رکود نشــویم. این تزریق پول به 
بازار باعث شد مردم راحت تر روی سهام شرکت های پرریسک تر 
حوزه تکنولوژی سرمایه گذاری کنند و از دید مردم بیت کوین هم 
تقریباً شبیه همین سهام بود: ریسک باال، پاداش باال. به همین 
خاطر ســهام این شرکت ها که باال می رود می توانیم پیش بینی 
کنیم بیت کوین بیشتر باال می رود و با سقوط آنها بیت کوین هم 
بیشتر سقوط می کند. نهایتاً من اعتقاد دارم که این همپوشانی 
ناگهان به پایان می رسد. بیت کوین با این سهام فرق دارد و یک 
دنیای دیگر اســت. زیرساخت هایی معرکه در حال شکل گیری 

حول بیت کوین هستند.   
کاون: بدترین سناریوی تو برای بازار چیست؟ بیا تصور کنیم که 
اواســط ۲0۲۳ است و بیت کوین حدود 1۲ هزار دالر خرید و فروش 

می شود. به نظرت در چه صورتی وارد چنین فضایی می شویم؟
کراون: اول یک نکته بگویم. من حدود 10 سال است که در بازار 
کریپتو خرید و فروش می کنم و با اطمینان کامل می گویم که اصوالً به 
هیچ صورت نمی شود بازار را پیش بینی کرد. ما فقط احتماالت ممکن 

را در نظر می گیریم و برای آنها کمی آماده می شویم.
به نظر من اگر اوضاع اقتصاد کالن طوری خراب شــود که شاهد 
سقوط ســنگین بازار بورس آمریکا باشیم - مثالً سقوط به محدوده 
ســال ۲0۲0- می شود انتظار سقوط سنگین بیت کوین به محدوده 
10 هــزار دالر را پیش بینی کرد. یعنی ما به دوران بیت کوین قبل از 
کرونا برمی گردیم و حتی ممکن است حدود 6 هزار دالر را هم ببینیم.

کاون: نگاهت منطقی است. من وقتی دوره های تورم سنگین در 
آمریکا در دهه های 1940 و 1970 را نگاه می کنم، بعد از آنکه دولت 
تصمیمات ضدتورمی گرفت و نقدینگی را کاهش داد ما شاهد سقوط 
۵0 درصدی شاخص بورس S&P 500 بودیم. در بازار کنونی هنوز 
چنین سقوط سنگینی رخ نداده و ما فقط ۲4 درصد سقوط کرده ایم. 
پس می توانیم شاهد چنین ریزشی باشیم. البته می توان امیدوار بود 
که تورم تحت کنترل قرار می گیرد و دولت سیاست های انقباضی اش 

را متوقف می کند.
کراون: من هم امیدوارم. من شخصاً در خرید و فروش هایم فرض 
را بر این گذاشته ام که به زودی بیت کوین ۳0 هزارتایی را می بینیم و 
بعد کمی سقوط می کنیم و بازار شروع به نوسان زدن می کند تا بتوانیم 
باالتر برویم. در ضمن من مطمئنم که 99 درصد دیگر رمزارزها ارزش 
خاصی ندارند و بیشتر به درد نوسان گیری می خورند تا سرمایه گذاری. 
به همین خاطر طی ماه های آینده تسلط بیت کوین بر بازار رمزارزها به 

60 درصد خواهد رسید. 

گفت وگوی بنجامین کاون و اریک کراون

بیت کوین در ماه های آینده دل زده تان می کند

اگر اوضاع اقتصاد 
کالن طوری خراب 

شود که شاهد 
سقوط سنگین 

بازار بورس آمریکا 
باشیم - مثاًل 

سقوط به محدوده 
سال 2020- 

می شود انتظار 
سقوط سنگین 
بیت کوین به 

محدوده 10 هزار 
دالر را پیش بینی 

کرد
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اول شما را نادیده می گیرند، بعد به شما می خندند، بعد با شما 
می جنگند و بعد شما پیروز می شوید .

این نقل قول مشــهور را حتما بارها شــنیده اید .  فعاالن بازار 
کریپتو می گویند رقابت موسسات مالی سنتی دنیا با بیت کوین 
هم چنین شــکلی دارد و به نظر می رســد ما حاال وارد فاز سوم 

)جنگ( شده ایم . 
این را می شــود از لحن موسســات مالــی ضدکریپتو مثل 
»بانک تسویه حســاب های بین المللی« دید که اخیرا گزارشی 
مهم را منتشــر کرده و در آن درباره آینــده بازارهای پولی دنیا 
پیش بینی های تیره و تاری کرده است . این بانک در پیش بینی های 
خود آینده ای را برای کریپتو متصور نشده و به همین خاطر آگاهی 
از آنها برای کریپتوبازها ضروری اســت . بانک تسویه حساب های 
 )Bank for International Settlements( بین المللــی 
خودش را »بانِک بانک های مرکزی« توصیف می کند . این بانک 
از 6۳ بانک مرکزی تشکیل شده و مقرش در بازل سوئیس است . 
وظیفــه اصلی این بانک کمک به بانک هــای مرکزی دنیا برای 
هماهنگی سیاست های پولی شان است . نکته جالب اینجاست که 
اخیرا روســای هر 6۳ بانک مرکزی در بــازل گرد هم آمده اند تا 
درباره سیاست های مالی شان بحث کنند . چنین جلساتی عموما 
در زمان های بحرانی رخ می دهد و خبرنگاران راهی به آن ندارند . 
آنچه از این جلســه اخیر می دانیم موضوعــات مورد بحث بوده 
واحدهای پولی دیجیتال بانک های مرکزی یا CBDC و همچنین 
مسئله نرخ های بهره منفی . به نظر می رسد وضعیت رمزارزها هم 
در این جلسه مورد بحث قرار گرفته چون در توضیحی که مسئول 
روابط عمومی بانک داده گفته که »ارزهای دیجیتال« هم موضوع 

بحث بوده اند . 
چرا بانک تسویه حساب های بین المللی دشمن   

بیت کوین است؟
طی سال های اخیر بانک تسویه حساب های بین المللی همکاری 
نزدیکی با بانک های مرکزی دنیا داشــته تا آنها بتوانند رمزارزهای 
ملی کشــورها یا همان CBDC را منتشر کنند . رمزارز ملی از این 
جهت اهمیــت دارد که بانک مرکزی می تواند از طریق آن کنترل 
کاملی روی اقتصاد داشته باشد )چون می توان مسیر حرکت رمزارز 
را به راحتی دنبال کرد(. تفاوت عمده رمزارزهای بانک های مرکزی با 
رمزارزهای رایج در همین است: رمزرزهای بانک های مرکزی از صفر 
با این هدف ساخته می شوند که کنترل روی امور مالی شهروندان 
را به حداکثر برســانند، درحالی که رمزارزهای معمول با این هدف 
ساخته می شوند که آزادی مالی افراد را به حداکثر برسانند . )شما 
فقــط با دانلود یک اپ و بدون بازکردن حســاب و دادن اســم و 
آدرس تان به کسی می توانید بیت کوین حواله یا دریافت کنید .( پس 
عجیب نیست که بانک تسویه حساب های بین المللی جزو حامیان 
رمزارزهای رایج نیســت و گزارشــی که قرار است بررسی کنیم را 

می توانیم در یک جمله خالصه کنیم: هر کاری که رمزارزهای رایج 
انجام می دهند رمزارزهای بانک های مرکزی بهتر انجام می دهند . 

نام گزارش اخیر »چشــم اندازی که ما از آینده سیســتم پولی 
متصوریم« نام دارد و آن را هیون سونگ شین، اقتصاددان کره ای و 
مشاور اقتصادی بانک تسویه و مسئول بخش تحقیق آنهاست . هیون 
یکی از قدرتمندترین اقتصاددانان ضدکریپتوی جهان است . او در 
سال ۲018 در سخنرانی ای برای اعضای بانک تسویه حساب های 
بین المللی توضیــح داد که چــرا اعتقــاد دارد رمزارزها هیچ گاه 
نمی توانند جایگزین پول رایج کشــورها شــوند . او دو دلیل عمده 
داشت: »اول اینکه رمزارزها نمی توانند همزمان با افزایش جمعیت و 
حجم اقتصاد، خود را بزرگ کنند، و دوم اینکه هیچ تضمینی برای 
نهایی شــدن تراکنش ها و حواله ها در دنیای کریپتو وجود ندارد .« 
جمالتی که از دید  تحلیل گران آشنا به جهان کریپتو اشتباه است . 

رمزارزهای دولتی علیه بیت کوین  
هیون یک سخنرانی کریپتویی دیگر هم در اوایل ژوئن امسال 
برای اعضای بانک تسویه حساب های بین المللی انجام داد که اکثر 
آن به همین گزارش اخیر »چشم انداز آینده سیستم پولی« مربوط 
اســت و توضیح داد که چرا رمزارزهای بانک های مرکزی بهتر از 
رمزارزهای رایج هســتند . فراموش نکنید او وقتی 4 ســال پیش 
می گفت رمزارزها هیچ گاه نمی توانند جایگزین پول رایج کشورها 
شــوند در اصل داشت به تکنولوژی کریپتو حمله می کرد . او حاال 
می گوید رمزارزهایی که بانک های مرکزی راه بیندازند چیز خوبی 
است . این از دید  تحلیل گران تحولی بسیار بنیادین در دیدگاه هیون 
نسبت به رمزارزهاســت . دومین بخش سخنرانی ماه ژوئن هیون 
به پرسش و پاســخ اختصاص داشت و جالب اینکه تمام سواالت 

مهم ترین دشمن بیت کوین چه در سر دارد؟
برنامه های »بانک تسویه حساب های بین المللی«  برای سیستم  پولی آینده دنیا

تفاوت عمده رمزارزهای بانک های مرکزی با رمزارزهای رایج در این است که رمزرزهای بانک های مرکزی از صفر با 
این هدف ساخته می شوند که کنترل روی امور مالی شهروندان را به حداکثر برسانند، درحالی که رمزارزهای معمول با 
این هدف ساخته می شوند که آزادی مالی افراد را به حداکثر برسانند.

هیونسونگشین،
اقتصاددانارشدبانک
تسویهحسابهای

بینالمللی
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عرص جدید

در انتقــاد از رمزارزهای بانک های مرکزی بود . یکی از خبرنگاران 
پرســید چرا ما باید رمزارزهای بانک های مرکزی اطمینان کنیم 
وقتی رمزارزهای مســتقلی داریم که طی سال های اخیر امتحان 
خود را پس داده انــد؟ یک خبرنگار دیگر هم موضوع نگرانی های 
حفظ حریم خصوصی در حــوزه رمزارزهای بانک های مرکزی را 
مطرح کرد چرا که خود بانک تسویه پذیرفته که حریم خصوصی ای 
در رمزارز بانک های مرکزی وجود ندارد و تمام اطالعات مشتریان 
در اختیار بانک مرکزی خواهد بود . سوال بعدی سوال جالب تری 
بود: هیچ وقت نمی شود دسترسی افراد به پول نقد را مختل کرد، اما 
اگر دولت از رفتارهای یک شهروند راضی نباشد می تواند به راحتی 
دسترســی او را به شبکه رمزارز دولتی مختل کند و پول هایش را 
بلوکه کند . چرا باید شهروندان به چنین سیستمی اطمینان داشته 

باشند؟
نکته نگران کننده این بود هیون جواب شفافی به هیچ کدام از 
این سواالت نداشت . برگردیم به گزارش »چشم انداز آینده سیستم 

پولی« . این گزارش چه می گوید؟ 

در خدمت و خیانت بانک های مرکزی  
گــزارش با توضیحی کوتاه درباره چگونگی عملکرد سیســتم 
مالی شروع می شود . خالصه اینکه بر اساس این گزارش، بانک های 
مرکزی پول چاپ می کنند و اعتماد به این پول را به وجود می آورند 
و حفظ می کنند . بانک های خصوصی به مردم این امکان را می دهند 

که از این پول استفاده کنند: بخرند، بفروشند و وام بگیرند . 
گزارش اصال توضیح نمی دهد که این »اعتمادسازی بانک های 
مرکزی« با چــاپ بی رویه پول و تقویت تورم چه نســبتی دارد . 
گزارش از این فراتر هم می رود و مدعی می شــود »ابداعات مالی 
بانک های خصوصی به جامعه سود می رساند چون روی بنیانهای 

قدرتمند بانک های مرکزی بنا شده  اند .«
طبــق آخرین گزارش ها تورم آنچنــان در آمریکا باال رفته که 
دستمزد 64 درصد آمریکایی ها دقیقا تا پایان ماه دوام می آورد و آنها 
هیچ پس اندازی ندارند . پس جمله بعدی گزارش را واقعا نمی توان 
جدی گرفت: »سیســتم مالی ای که بانک های مرکزی را در مرکز 
خود دارد توانســته به جامعه به خوبی خدمت کند .« که این هم 
محل تردید است: چاپ پول بی رویه توسط بانک های مرکزی باعث 
چنان تورمی شده که زندگی روز به روز برای مردم عادی سخت تر 

می شود و همه چیز به نفع آن یک درصد ثروتمند کشور است .
نویســنده های گزارش بعد به ماجرای فروپاشی اخیر رمزارز و 
اکوسیستم ترا لونا می پردازند و آن را گواه این واقعیت می دانند که 
کریپتو نمی تواند بانک های مرکزی را شکست دهد و صنعت کریپتو 
بــرای آنکه کار کند باید به طور دائم به یک لنگر در جهان واقعی 
وصل باشــد و این لنگر »پول واقعی چاپ شــده توسط بانک های 
مرکزی« اســت . طبیعتا پیشــنهاد نویســندگان گزارش گذار از 
رمزارزهای بی صاحب کنونی به سمت رمزارزهای بانک های مرکزی 
و همچنین »سیستم های پرداخت سریع« است . سیستم پرداخت 
سریع چیست؟ چیزی شبیه همین نوع رابطه ای که بانک های رایج 
با بانک های مرکزی دارند یعنی پول را از بانک مرکزی می گیرند و 
چند برابر آن را به صورت دیجیتال به مشتری ها قرض می دهند . 
مشــکل این سیستم کجاست؟ وقتی بانک ها چندین برابر دارایی 
واقعی شان پول خرج می کنند و به مشتریان وام می دهند در زمان 

بحران که همــه می خواهند پول واقعی )و نه دیجیتال( خود را از 
بانک بیرون بکشــند با کمبود نقدینگی روبه رو می شوند و جلوی 
خروج پول از بانک را می گیرند و مشتریان به پول خود دسترسی 
نخواهند داشــت . چیزی شبیه آنچه که اوکراینی ها پس از حمله 

روسیه تجربه کردند . 

کریپتو به این دالیل شکست می خورد  
بخــش دوم گزارش بانک بــا تیتر »ما از سیســتم پولی چه 
می خواهیم« این 8 شاخصه  را ویژگی های اصلی یک سیستم پولی 

کارآمد معرفی می کند:
امنیت و ثبات . مســئولیت پذیری . کارایی . بی نیازی به سیستم 
رقیب . کنترل روی دیتا . یکپارچگی . انعطاف پذیری با شرایط جدید . 

شفافیت .
از دید  تحلیل گران منتقد سیســتم پولــی کنونی، همه این 
ویژگی ها یک معنا دارد: کنترل کامل سیســتم پولی روی زندگی 

مالی ما . 
نویســندگان گزارش یک جدول هم درســت کرده اند و این 8 
شاخصه را در سه سیستم پولی بررسی کرده اند: در سیستم پولی 
کنونی، سیستم کریپتو، و نهایتا سیستم پیشنهادی گزارش برای 
آینده که رمزارزهای دولتی مهم ترین شاخصه  آن است . همان طور 
که می شد پیش بینی کرد کریپتو در تقریبا تمام حوزه ها شکست 
خورده است و سیستم پیشنهادی بانک تسویه در همه آنها برنده 
شده . این ما را به سومین بخش گزارش می رساند و آن مشکالت 

جهان کریپتو است . 
گزارش با نوســان های شــدید بازار کریپتو شــروع می شود و 
این واقعیت که ارزش اکثر رمزارزها در حال حاضر ســقوطی 90 
درصدی در مقایســه با دوران اوج بازار داشــته است . نویسندگان 
گزارش توضیح نمی دهند که چرا بازار اینقدر پرنوسان است . بازار 
پرنوسان است چون هدف نهایی کریپتو جایگزین شدن سیستم 
مالی کنونی اســت و این انقالبی بزرگ و پرهرج و مرج و پرهزینه 
برای همه خواهد بود . ضمنا نویســندگان گزارش نمی گویند که 
میزان نوسان اکثر رمزارزها طی سال های اخیر کاهش یافته است . 
بعد از آوردن مثال هایی از رمزارزهای شکست خورده، نویسندگان 
نتیجه می گیرند که کریپتو نمی تواند جایگزین بانک های مرکزی 
شــود چون رمزارزهای مختلف روی شــبکه ها )بالک چین های( 
متفاوت بنا شده اند که اکثر این شبکه ها ارتباطی با هم ندارند . یعنی 
جزیره هایی اند مجزا از هم و به همین خاطر نمی توان بین آنها حواله 

انجام داد . 
نکته اینجاست که گزارش همین جا هم اشتباه می کند . تعدادی 
از پروژه های هوشمندانه ای که طی سال های اخیر آغاز شده اند با 
هدف حل همین مشکل بوده اند و توانسته اند تا حدی بر آن پیروز 
شوند . جهان کریپتو در آینده جهانی چند بالک چینی خواهد بود 
که در آن بالک چین ها با هم در ارتباط موثر خواهند بود، اگر چه 

هنوز امنیت این پل های بین شبکه ای آنقدر باال نیست . 
در پایان این گزارش بانک تسویه خواستار تشدید نظارت ها بر 
رمزارزها و حتی توقف فعالیت تعداد زیادی از آنها شده که رقیب 
اصلی بانک های مرکزی به حساب می آیند . به نظر می رسد جنگ 
با کریپتو رسما آغاز شده و طی ماه ها و سال های آینده باید منتظر 

تنش های فراوان بین طرفین این جنگ باشیم . 

طبق آخرین 
گزارش ها تورم 

آنچنان در آمریکا 
باال رفته که 

دستمزد 64 درصد 
آمریکایی ها دقیقا 
تا پایان ماه دوام 
می آورد و آنها 

هیچ پس اندازی 
ندارند



.......................... اکونومیست ..........................
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جهان به روایت نمودارها
شاخص ها از آینده  چه می گویند؟

سال خونین
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کشتاربهشیوهآمریکایی

امسال یکی از خونین ترین سال ها در تاریخ آمریکا بوده است. بررسی ها 
نشان می دهد تاکنون در سال ۲0۲۲، بیشترین تعداد کشتار با اسلحه 
در آمریکا رخ داده است. خشونت با اسلحه در آمریکا شدت بسیاری 
گرفته و باعث شــده بسیاری از افراد نسبت به آزادی های مربوط به 
سالح معترض شوند. با این حال به نظر می رسد ممنوعیت در مورد 
سالح امری نیست که با اســتقبال سیاستمداران آمریکایی به ویژه 

جمهوری خواهان روبه رو شود.
1982 90 2000 10            22

آمریکا، تعداد مرگ ومیر بر اثر کشتار با اسلحه

حفظ جان انسان ها با واکسن
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نجات۲۰میلیوننفرباواکسن

واکسن کرونا در سال نخست خود یعنی در سال ۲0۲1 توانسته جان 
۲0 میلیون نفر را در جهان نجات دهد. اکونومیســت در این نمودار 
نشــان داده که میزان مرگ ومیر افراد پس از تزریق واکسن کرونا تا 
چه اندازه کاهش پیدا کرده است. عمده مرگ ومیرها مربوط به کسانی 
است که واکسن کرونا تزریق نکرده اند. هرچه دولت ها جدی تر عمل 
کرده باشــند، واکسن بیشتری در میان جمعیت توزیع شده و جان 

افراد بیشتری حفظ شده است.
دسامبر ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن جوالی آگوست مبر سپتا اکتبر نوامبر دسامبر

برآوردها از مرگ های اضافی بدون تزریق واکسن، 2020 تا 2021

نخستین فردی که 
واکسن کووید-19 تزریق 
کرد

مرگ در صورت عدم 
تزریق واکسن

مرگ واقعی

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

بارندگی کمتر بارندگی بیشتر

فشار اقلیم به مردم جهان

بحرانخشکسالیدرکرهشمالی

تغییرات اقلیمی همه کشورهای جهان را درگیر کرده است. اما برخی 
کشورها شرایطی بحرانی تر دارند. کره شمالی یکی از کشورهایی است 
که این روزها حتی فصل های پربارش قدیمش هم کم بارش شده اند. 
به همین خاطر محصوالت کشاورزی در این کشور با مشکل روبه رو 
شــده اند. این در حالی است که تورم جهانی هم فشاری مضاعف بر 
این کشــور وارد کرده و اکنون شرایط را در این کشور کامال وخیم 

کرده است.
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مهاجرت به سوی دیار باقی
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سفرهایپرخطر

ســاالنه افراد زیادی تالش می کنند مرزهای پرخطر را پشــت سر 
بگذارند و به کشــورهای دیگر مهاجرت کنند. در سال ۲014 قریب 
به 4 هزار نفر هنگام تالش برای عبور از مرز مکزیک به آمریکا جان 
خود را از دست دادند. هنوز این تراژدی در جریان است. بیش از 46 
نفر در یک کامیون هنگام عبور از مرز جان خود را از دست دادند. به 
همین بهانه نگاهی به آمار مرگ ومیر مکزیکی ها به علت مهاجرت به 

2014آمریکا داشته ایم. 16 18 20 22

مرگ مهاجرانی که قصد داشتند از مکزیک به آمریکا بروند

تغییرات اقلیمی دست ساز!

بریتانیا

نروژ

ایتالیا

ایرلند

تغییراتیکهدستکمگرفتهمیشود

تغییرات اقلیمی یکی از مهم ترین رخدادها در دنیای حاضر است. اما 
ظاهرا خیلی ها آن را دســت کم می گیرند. بررسی ها نشان می دهد 
بسیاری از دانشمندان در کشورهای پیشرفته و غربی، هنوز به بحث 
تغییرات اقلیمی که ناشی از فعالیت های انسانی است، باور ندارند. در 
این نمودار، مشخص شده که کدام کشورها باور بیشتری به تغییرات 

اقلیمی دارند و کدام باور کمتری دارند.

0 50 100

»چند درصد از دانشمندان حوزه اقلیم به این نتیجه رسیده اند که تغییرات اقلیمی ناشی از 
انسان ها در حال رخ دادن است؟«

پاسخ 
حقیقی

اقتصاد جنگ زده

اقتصادیکهدوسومشازدسترفت

جنگ روســیه و اوکرایــن منجر به ویرانی اقتصادی در دو کشــور 
شده است. اما ظاهرا اوکراین بازنده اصلی در این نبرد است. برآوردها 
نشان می دهد که اقتصاد این کشــور 4۵ درصد کوچک شده است. 
طبق پیش بینی های بانک جهانی، اقتصاد اوکراین طی این جنگ به 
یک سوم از تولید ناخالص داخلی خود در دوران پیش از جنگ خواهد 
رسید. در این نقشه از اوکراین مشخص شده که کدام شهرها بیشترین 

کاهش رشد اقتصادی را تجربه کرده اند.
-4 0 4 8

اوکراین، تولید ناخالص داخلی برآورد شده براساس منطقه، مارس 2022
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وقتیوضعیتازانتظاراتبدترمیشود

رکود اقتصادی آمریکا تقریبا در تئوری رخ داده و اکنون می توان 
گفت این اقتصاد وارد بحران شده اســت. این در حالی اســت که 
این کشــور دو ســال پیش هم به دلیل همه گیــری کرونا دچار 
بحران شده بود. اما حاال بازار بیش از حد انتظاراتش دچار مشکل 
شــده و به نوعی می توان گفت شرایط وخیم اقتصادی، بازارها را 
غافلگیر کرده است. این روزها بیش از اتفاقات خوب، شاهد اتفاقات 

غافلگیرکننده بد در بازار هستیم.
2019 20 21 22            

شاخص غافلگیری اقتصادی

آمریکا

درصد تغییر 
نسبت به سال 2021
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یتانیا باعث شد این کشور به عقب  جانسون به عنوان فردی شناخته می شود که صادق نیست و بسیاری از افراد بر این باورند که رهبری او در بر
یتانیا می توان به سادگی آثار خرابکاری های جانسون را مشاهده کرد. او مشکالتی را برای این کشور ایجاد کرده که هیچ یک  بازگردد. این روزها در بر
یرهای پیشین این کشور تاکنون ایجاد نکرده بودند. از نخست وز

باالخره دولت و کابینه بوریس جانســون در بریتانیا سقوط کرد. او که نخست وزیری 
بریتانیا را بر عهده داشت، باالخره ناچار شد از سمت خود کناره گیری کند. رسوایی های 
پی درپی باعث شد وزرای کابینه بوریس جانسون از سمت خود استعفا دهند. در نهایت 
جانسون هم ناچار شد مسیر همان افراد را دنبال کند. به این ترتیب او هم از سمت خود 

کناره گیری کرد.
جانسون به عنوان فردی شناخته می شود که صادق نیست و بسیاری از افراد بر این 
باورند که رهبری او در بریتانیا باعث شد این کشور به عقب بازگردد. این روزها در بریتانیا 

می توان به ســادگی آثار خرابکاری های جانســون را 
مشاهده کرد. او مشکالتی را برای این کشور ایجاد کرده 
که هیچ یک از نخست وزیرهای پیشین این کشور تاکنون 
ایجاد نکرده بودند. البته ناگفته نماند، تا زمانی که حزب 
محافظه کار بریتانیا به این نتیجه نرسد که مسیر را به کل 
اشتباه رفته و به نوعی این اشتباهات خود را نپذیرد، هیچ 
تغییر سیاسی و اقتصادی بزرگی در بریتانیا رخ نخواهد 
داد. یعنی تا زمانی که آن ها باور نکره اند مسیرشان درست 
نبوده، همچنان اشتباهات گذشته تکرار خواهد شد و 
شاهد بهبود اوضاع در بریتانیا نخواهیم بود. حتی ممکن 

است اوضاع بدتر هم بشود.
جانسون تا نفس های آخرش، تالش کرد به قدرت 
بچســبد و  آن را رها نکند. او از خود، چهره یک دلقک 
را به جا گذاشت. صحبت هایش همیشه در نگاه مردم، 
بی معنا بود. او حتی کاری کرد که پارلمان هم مشروعیت 
خود را در نگاه مردم از دســت بدهد. جانســون همان 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشــین آمریکا، فردی 
ناالیق بود که منجر به بدنامی کشــورش شد. او حتی 
به منافع حزب خودش هم توجهی نداشت و به همین 
خاطر حتی در میان اعضای حزب خودش هم کســی 

طرفدارش نماند.
روز پنجــم ژوئیه بود که دو نفــر از اعضای کابینه 
جانســون از ســمت خود اســتعفا کردند و او را تنها 
گذاشتند. سرنوشت جانسون همان زمان مشخص شد. 
او باید از سمت خود کناره گیری می کرد تا اوضاع از این 
بدتر نشود. نکته اینجاست که این دو فرد با رسوایی های 
بســیاری از ســمت خود کناره گیری کردند. مصرف 
نوشیدنی های الکلی و تعرض جنسی بخشی از ماجرایی 
بود که آن ها در آن درگیر شده بودند. البته اعضای حزب 
و همچنین نخست وزیر پیشین بریتانیا ابتدا این جریان 
را نپذیرفتند اما در نهایت ناچار شدند واقعیت را به گوش 
مردم برســانند. آن ها ابتدا تالش داشتند با حرف ها و 
داعیه های دروغ، به کار خود ادامه دهند. اما رسوایی ها 
یکی پس از دیگری باعث شــد شرایط برای آن ها بدتر 

شود. در نهایت همین رسوایی ها باعث شد عمر دولت پایان یابد.

 درس از شکست  
حاال حزب محافظه کار باید از شکســت های جانسون درس بگیرد. یکی از مهم ترین 
درس ها مربوط به شــخصیت سیاسی است. جانســون به تمام رسوم معمول در دنیای 
سیاســت پشــت کرده بود و شــخصیتی ناهنجار از خودش به نمایش می گذاشت. او 
نمی توانست تصمیم های منطقی و درست در شرایط حساس سیاسی بگیرد. همین امر 
باعث شــد به مرور محبوبیتش را در میان طرفدارانش از دست بدهد. او جزییات را هم 
در دنیای سیاست به درستی در نظر نمی گرفت. در واقع به سادگی جزییات را فراموش 

می کرد. همین امر باعث می شد رفتار منسجم و درستی نداشته باشد.
البته او نکات مثبتی هم داشــت. برای مثال او در دوران نخست وزیری خود توانست 
واکســن کرونا را خیلی زود به دست مردم برســاند. همچنین در زمان جنگ روسیه و 
اوکراین، خیلی زود موضع این کشــور را مشــخص کرد و با دفاع از اوکراین، باعث شد 
طرفدارانی به دست آورد. اما رسوایی هایی که با حماقت خودش، گریبانش را گرفتند به 
قدری وحشتناک بود که حتی کارهای خوبش نتوانست آن را پوشش دهد. به این ترتیب 

او مجبور شد از سمت خود به عنوان نخست وزیر بریتانیا خداحافظی کند.
حاال محافظه کاران در بریتانیا باید خیلی سریع موضع خود را مشخص کنند. آن ها ابتدا 
باید جانسون را بابت رسوایی هایی که به بار آورده، سرزنش کنند. سپس باید مسیر خودشان 
را تغییر دهند. آن ها باید به موقع واکنش نشان دهند. اقدامی که جانسون در آن ضعف داشت. 
اگر محافظه کاران واقعا می خواهند همچنان قدرت را در اختیار داشــته باشند، باید به همه 
نشــان دهند که مسیرشان از مسیر جانسون کامال جداست. تنها در این شرایط، می توانند 
کمی امیدوار باشند که همچنان قدرت را حفظ خواهند کرد. هرچند، جانسون به قدری حزب 
محافظه کار را در موضع ضعف قرار داده که فعال رقبای این حزب، پیشتاز هستند. به هر حال، 
جانسون همان کسی است که بریتانیا را دچار بحران های خطرناکی به ویژه در حوزه اقتصاد 

کرد. حاال باید دید چه کسی به جای جانسون روی کار خواهد آمد. 

چرا باید خواند:
  رسوایی های 

پی درپی باعث شد 
وزرای کابینه بوریس 

جانسون از سمت خود 
کناره گیری کنند. در 

نهایت جانسون هم از 
سمت نخست وزیری 
بریتانیا کناره گیری 

کرد. حاال حزب 
محافظه کار باید از 

جانسون و اشتباهاتی 
که مرتکب آن ها شده، 

درس بگیرد.

بریتانیا [   [

سقوط یک دلقک
خطر بوریس جانسون از سر بریتانیا برداشته شد
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زنجیره تامین کاال کامال پیچیده شده و اطالعات هم به صورت ناقص به دستمان می رسد. به همین خاطر است که ناگهان دچار شوک می شویم. گویی 
گردی از ابهام روی شرایط اقتصادی پاشیده اند. همه چیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. اما خبر خوب این است که سیاستمداران و مقامات مالی به ویژه در 
بانک های مرکزی تالش کرده اند با همکاری با یکدیگر، به نوعی بحران جدید را مهار کنند.

احتمــال وقوع رکود و بحــران اقتصادی در جهان 
افزایــش پیدا کرده و تــورم همین حاال هم نشــان 
می دهد که بحران در کمین است. دوران طوالنی رکود 
تورمی که در آن هم شــاهد افزایش بی رویه نرخ تورم 
و هم کاهش رشــد اقتصادی هستیم، به خوبی نشان 
می دهد که رکود و بحــران اقتصادی در جهان امری 
حتمی است. همه گیری کرونا از یک سو، جنگ روسیه 
و اوکراین از ســوی دیگر دست به دست هم داده اند و 
مشکالتی بزرگ را برای اقتصاد جهان ایجاد کرده اند. اما 
نمی توان نشست و دست روی دست گذاشت و صرفا 
همین عوامل را سرزنش کرد. در این صورت باید منتظر 
فاجعه ای اقتصادی، حتی بزرگ تر از بحران سال ۲008 
و ۲009 باشیم. در آن زمان، بدهی های مربوط به وام 
مسکن، منجر به بروز بحران شد. حاال شوکی بزرگ تر 
در راه اســت که باید خودمان را برای آن آماده کنیم. 
ریشه بحرانی که در راه است، بی تردید »مالی« خواهد 
بود. پس باید ببینیم آیا توانایی مقابله با بحران مالی را 

داریم یا خیر.
در ســال های ۲007 تا ۲009، بحران مالی باعث 
شد اقتصاد جهان به زانو درآید. حاال هم شاهد همان 
وضعیت هســتیم. در واقع وضعیت بــه صورت کلی، 
مشــابه همان دوران بحرانی است. زنجیره تامین کاال 
کامال پیچیده شــده و اطالعــات هم به صورت ناقص 
به دستمان می رسد. به همین خاطر است که ناگهان 
دچار شوک می شویم. گویی گردی از ابهام روی شرایط 
اقتصادی پاشــیده اند. همه چیز در هاله ای از ابهام قرار 

دارد. اما خبر خوب این اســت که سیاســتمداران و مقامات مالی به ویژه در بانک های 
مرکزی تالش کرده اند با همکاری با یکدیگر، به نوعی بحران جدید را مهار کنند. آن ها 
تالش دارند با ارائه اطالعات دقیق، منشا بحران را شناسایی و برای رفع آن هرچه سریع تر 
اقدام کنند. دولت ها هم تالش دارند کم ترین دخالت را در امور مالی داشــته باشند. در 
واقع نظام مالی به شکلی دیگر در حال تغییر است. به این ترتیب می توان امید داشت که 

شرایط مانند گذشته بحرانی نشود، چرا که همه از قبل، آماده شده اند.

 آنچه از بحران 2008 آموختیم  
یکــی از بزرگ ترین درس هایی که دولت ها و مقامــات اقتصادی از بحران های 
اقتصادی در گذشته گرفته اند این است که نظام اقتصادی و مالی را کامال منعطف 
کنند. در واقع آن ها سعی دارند از طریق ابتکار عمل های مختلف، جلوی وقوع بحران 

را بگیرند یا دست کم، اثرات بحران را کم کنند. آن ها می توانند نظامی را ایجاد کنند 
که جلوی شوک های بزرگ اقتصادی را می گیرد.

بانک ها در شــرایط همه گیری کرونا توانســته اند شوک اقتصادی را مهار کنند. 
اکنون تالش دارند همان مسیر گذشته را ادامه دهند. دلیل اینکه بانک ها می توانند 
بحران را مدیریت کنند این است که دولت ها ابتکار عمل را به دست آن ها داده اند 
و برایشان مانعی ایجاد نمی کنند. در واقع بانک های مرکزی می توانند آزادانه اقدام 
کنند تا شرایط اقتصادی کنترل شود. البته یکی دیگر از دالیل موفقیت بانک ها در 
شرایط بحرانی این است که دیگر مانند گذشته، شرایط پیچیده ای برای وام دادن یا 
بازپرداخت آن ندارند. در واقع مراحل اعطای وام، هیچ وقت مانند دهه های گذشته، 

پیچیده نخواهد شد، بلکه به مرور ساده تر هم خواهد شد.
این روزها، بانک های مرکزی نســبت به گذشــته، اطالعات بیشتری در اختیار 
دارند و می توانند با آمادگی بیشــتری قدم به دوران بحرانی بگذارند. به این ترتیب 
می توانند به شــیوه ای موفقیت آمیزتر، آن را مدیریت کنند. در واقع به جای اینکه 
تمرکز روی کارآمدی در کوتاه مدت باشد، بانک ها تمام تمرکز خود را روی مسائل 
درازمدت گذاشته اند. به نوعی می توان گفت آن ها دوراندیش و آینده نگر شده اند. این 
بزرگ ترین درســی است که آن ها از ســال های ۲007 تا ۲009 در شرایط بحرانی 

گرفته اند.
وضعیت داده ها هم نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است. در واقع دومین درسی 
کــه دولت ها و مقامات اقتصادی از بحران ۲007 تــا ۲009 گرفتند این بود که از 
داده ها و اطالعات موجود نهایت بهره را ببرند. یکی از دالیل سقوط برادران لمان در 
آن سال ها، کمبود اطالعات و داده های اساسی بود. اما حاال داده هایی وجود دارند که 

کمک می کنند بحران را مدیریت کنیم.
به هر حال هنوز هم ابهام و عدم قطعیت می تواند عواقب بدی به همراه داشــته 
باشــد. هرچه شرایط ابهام بیشتری داشته باشد، احتمال اینکه دچار بحران شویم 
هم بیشتر می شود. تنها خبر بد این است که ابهام هنوز مانند گذشته در برخی از 
بخش ها وجود دارد به همین خاطر باید خودمان را برای بحران های شــوکه کننده 
آماده کنیــم. در واقع هنوز میل به تنش، در اقتصاد جهان وجود دارد. اما تا زمانی 
 که ابتکار عمل در دستان بانک های مرکزی باشد و مادام  که آن ها بر پایه اطالعات 
درست کارشان را پیش ببرند، حتی اگر بحران هم رخ بدهد، آثارش مانند گذشته 

نخواهد بود. 

چرا باید خواند:
  قطعی ترین چیزی 

که این روزها می توان 
در مورد آن سخن 

گفت، ورود اقتصاد 
جهان به دوران 

بحرانی است. اما این 
بحران می تواند بهتر 

از بحران 2007 تا 
2009 مدیریت شود 
چرا که درس هایی از 
گذشته گرفته ایم. در 
واقع می توان بحران 
اقتصادی جدید را 

مدیریت کرد.

 ] اقتصاد جهان   [

روزهای طوفانی
بحران حتمی است
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کارشناسان حوزه تحصیل و آموزش در فیلیپین نسبت به وضعیت آموزش و تحصیل کودکان و دانش آموزان در این کشور ابراز نگرانی 
کرده اند. آن ها می گویند همه گیری کرونا به باری بزرگ بر دوش این کودکان تبدیل شده است. اما مشکل اینجاست که کودکان می گویند 
نسبت به گذشته، چیزهای کمتری یاد می گیرند. اکثر آن ها گفته اند در کالس های غیرحضوری چیزی یاد نمی گیرند.

بســیاری از کودکان پس از همه گیری کرونا، دوباره به مدرسه می روند. اما کودکان 
بی شماری هم وجود دارند که از حق تحصیل بی بهره مانده اند. مثال بسیاری از کودکان 
فیلیپینی هنوز در خانه هســتند و نمی توانند به مدرسه بروند. دلیلش هم همه گیری 
کروناست. البته این امر برای کودکان فیلیپینی بسیار خطرناک است چرا که اکثر آن ها 
از کامپیوتر و تلفن های همراه هوشمند برخوردار نیستند. حتی ونزوئال که اقدامات کندی 
داشت هم ترس از کرونا هم ترس از کرونا را کنار گذاشته و دوباره درهای مدرسه هایش را 

باز کرده اند. اما فیلیپین هنوز کالس های حضوری را بازگشایی نکرده است.
حاال کارشناســان حوزه تحصیل و آموزش در فیلیپین نســبت به وضعیت آموزش 
و تحصیل کودکان و دانش آموزان در این کشــور ابــراز نگرانی کرده اند. آن ها می گویند 
همه گیری کرونا به باری بزرگ بر دوش این کودکان تبدیل شده است. اما مشکل اینجاست 
که کودکان می گویند نسبت به گذشته، چیزهای کمتری یاد می گیرند. اکثر آن ها گفته اند 
در کالس های غیر حضوری چیزی یاد نمی گیرند. در نتیجه عمال نظام آموزشی برای آن ها 
مختل شده است. مقامات این کشور هنوز نتوانسته اند تصمیمی درست در رابطه با وضعیت 

تحصیل این کودکان بگیرند.
فیلیپین جزو کشورهایی است که بدترین شیوه مقابله با کرونا را در پیش گرفته، به ویژه 
در رابطه با کودکان. این کشــور هنوز طوری اداره می شود که گویی در ماه های نخست 
همه گیری کرونا قرار دارد. در حالی که جهانیان به سمت وضعیت عادی زندگی حرکت 
می کنند، در فیلیپین شرایط هنوز اضطراری است. قربانی اصلی این وضعیت هم، کودکانی 
هستند که از نظام آموزشی به شیوه سنتی محروم شده اند و نظام آموزشی مدرنی هم برای 

آن ها وجود ندارد تا به کمک آن، درس های خود را بیاموزند.
در روزهای نخست همه گیری کرونا، عدم حضور در کالس های درس کامال طبیعی 
بود. اما حاال، امری نابخشــودنی اســت. در آن زمان کسی نمی دانست بیماری چطور و 
چگونه منتقل می شود. اما حاال راهکارهای بسیاری وجود دارد و از همه مهم تر واکسن در 

دسترس است. در نتیجه نباید شاهد اختالل در نظام آموزشی باشیم.

 ضربه کرونا به تحصیل  
کرونا آسیب های جدی و بزرگی به وضعیت تحصیل در جهان وارد کرد. بررسی ها نشان 
می دهد بســیاری از کودکان در خانه ها حبس شدند. در دوران پیش از همه گیری کرونا ۵7 
درصد از افراد زیر 10 ســال نمی توانستند برای خودشان از روی یک داستان ساده بخوانند. 
اما حاال این رقم به 70 درصد رسیده اســت. این نشــان دهنده بحران در زمینه تحصیل در 
جهان است. عمده این افراد در کشورهای کم درآمد و فقیر قرار دارند. بررسی ها نشان می دهد 
کودکانی که در کشــورهای در حال توسعه زندگی می کنند بیشتر به لحاظ تحصیلی دچار 

مشکل شده اند.
کودکانی که در ســنین پایین، مهارت کافی را در ریاضی و ادبیات کســب نمی کنند، در 
بزرگسالی هم نمی توانند به موفقیت چندانی برسند. آموزش امری است که باید از سنین پایین 
آغاز شود. در واقع این کودکان پایه های ضعیفی دارند و نمی توانند در سنین باالتر، تحصیل 
موفقیت آمیزی داشــته باشند. نکته بعدی این اســت که تعداد زیاد افراد بی سواد و کم سواد 
می تواند منجر به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در جهان شود. بانک جهانی هم پیش بینی 
کرده تحصیالت نادرست کودکان، منجر به کاهش درآمدزایی آن ها در طول زندگی شان بشود. 
طبق برخی برآوردها، تحصیالت ناقص در گذشته، برابر با 17 درصد از تولید ناخالص داخلی 

امروز در جهان بوده که از دست رفته است.
مدارس در بســیاری از نقاط جهان به دلیل همه گیری کرونا تعطیل شدند. اما کشورهای 
پیشرفته تالش می کردند بستری برای تحصیل از راه دور فراهم کنند. طی دو سال گذشته، 
1۵۳ میلیون کودک از تحصیل به صورت حضوری محروم شدند و این امر روی کیفیت آموزش 
آن ها اثر منفی گذاشت. اما به مرور محدودیت ها برداشته شد. با این حال کشورهایی مانند چین، 

عراق و روسیه مانند فیلیپین هنوز محدودیت هایی برای تدرس حضوری دانش آموزان دارند.
تعطیلی مدارس منجر به از دســت رفتن شــغل برای بســیاری از افراد، به ویژه زنان هم 
شده اســت. این روزها، کودکان در بسیاری از کشورها به جای مربی با پدربزرگ و مادربزرگ 
خود زندگی می کنند. این مسئله هم می تواند روی وضعیت آموزشی آن ها اثر بگذارد. به هر 
حال، مربی می تواند به افزایش کیفیت آموزش برای این کودکان کمک کند. اما پدربزرگ و 

مادربزرگ شاید چندان موثر نباشد.
ســال های ابتدایی برای آموزش، همیشه به عنوان سال هایی طالیی شناخته می شود. اما 
همه گیــری کرونا به نوعی این ســال های طالیی را از کودکان دزدیــد. حاال آن ها یا باید در 
خانه آموزش ببینند و یا آموزشــی بی کیفیت به لحاظ پایه ای دیده اند که تا بزرگســالی هم 
درست نخواهد شد. به این ترتیب طالیی ترین سال های عمر کودکان با کرونا، خاکستر شده و 

میلیون ها مغز، هدر رفته است. 

چرا باید خواند:
  همه گیری کرونا 

باعث شد تقریبا همه 
کشورها تا مدت ها 

مدارس را تعطیل 
کنند. به این ترتیب 

دانش آموزان در خانه 
درس می خواندند. این 

امر منجر به کاهش 
کیفیت آموزش آن ها 

شد. اکنون به نظر 
می رسد که سال های 

طالیی کودکان از دست 
رفته است.

 ] آموزش و تحصیل   [

مغزهای هدررفته!
میلیون ها کودک از حق تحصیل بی بهره اند
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لیــر ترکیه به عنوان ارز رســمی این کشــور 
همچنان در مسیر ســقوط قرار دارد، با این حال، 
تنها اقدام رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این 
کشور، هر چیز بوده به جز افزایش نرخ بهره! در واقع 
او مدام نرخ بهره را کاهش می دهد. همین امر باعث 
شده ارزش لیر هم مدام کاهش پیدا کند. تنها در 
یک روز، ارزش لیر بیش از ۲.۵ درصد کاهش پیدا 
کرد. این ارز نسبت به سال گذشته بخش زیادی از 

ارزش خود را از دست داده است.
شــرایط در ترکیه کامال غیرطبیعی اســت. اما 
حاال همه سعی دارند به این وضعیت عادی جدید، 
عادت کنند. طبق آمار رسمی ترکیه، نرخ تورم در 
این کشــور به 7۳ درصد در ماه می رسیده است. 
اما مردم محلی در این کشــور بــر این باورند که 
آمارهای دولتی درست نیست. آن ها معتقدند آمار 
واقعی تورم بسیار بیش از آن چیزی است که دولت 
اعالم می کند. لیر بخش زیادی از ارزش خود را در 
برابر دالر از دســت داده و به یکی از کم ارزش ترین 
ارزهای جهان تبدیل شده اســت. این ارز از ابتدای 
امســال تاکنون یک پنجم از ارزش خود را در برابر 
دالر از دســت داده است. تنها راهکار برای حل این 
بحران، افزایش ناگهانی نرخ بهره است. اما اردوغان 
کامال در برابر این اقدام مقاومت می کند. او برخالف 
انتظارات، سیاست پولی متفاوتی را در پیش گرفته 
و مدام نرخ بهره را کاهش می دهد. به این ترتیب لیر 

باز هم ارزش خود را از دست می دهد.
اصــوال همه می دانند که بهتریــن راهکار برای 
مقابلــه با نــرخ تــورم، افزایش نرخ بهره اســت. 
رئيس جمهوری ترکیه هم این را به صورت نظری 
قبــول دارد. اما در عمل، کامال در جهت عکس آن 
حرکت می کند چرا که به دنبال اهدافی دیگر است. 
البته همــه می دانند که اردوغــان باالخره از این 
سیاست خود دست خواهد کشید. اما پرسشی که 
اهالی کسب وکار و شــرکت ها در ترکیه دارند این 
است که اردوغان تا کجا به مسیر خود برای کاهش 
نرخ بهره ادامه خواهد داد. در واقع سوال همه این 

است که اردوغان باالخره چه زمانی اقدام به افزایش نرخ بهره خواهد کرد.

 فشار دولت بر شرکت ها  
روز ۲۳ ژوئن بود که بانک مرکزی ترکیه اعالم کرد تصمیم دارد نرخ بهره خود 
را ثابت نگه دارد. اما به دنبال آن، شاهد اقداماتی در رابطه با وام دهی به شرکت ها 

بودیم که قدری تعجب آور بود. به نظر می رسد دولت سعی دارد شرکت ها را تحت 
فشــار قرار دهد تا دالر و یوروهای خود را بفروشند. به این ترتیب می تواند کمی 
زمان برای لیر بخرد و آن را زنده نگه دارد. این اقدام تا حدودی هم موفقیت آمیز 
بوده است. اما به هر حال این اقدام، شرکت ها را تحت فشار قرار داده است. در واقع 
هزینه همه این اقدامات را شرکت ها پرداخت کرده اند. به جای اینکه دولت به فکر 

چاره ای اساسی باشد، صرفا بار را بر دوش شرکت ها انداخته است.
هرچه دولت جریمه های بیشــتری برای حفــظ ارزهای خارجی تعیین کند، 
شرکت ها بیشتر برای حفظ سرمایه خود تحت فشار قرار خواهند گرفت. این امر 
می تواند جریان سرمایه را تحت تاثیر خود قرار دهد. در نهایت همه این اقدامات 
می تواند منجر به از دســت رفتن اعتماد ســرمایه گذاران شود و دست آخر، فرار 
ســرمایه از کشور را به همراه خواهد داشت. به هر حال شرکت ها هم می خواهند 
از سرمایه خود در برابر تورم محافظت کنند. اگر این رویه ادامه پیدا کند، سرمایه 
خود را از کشور فراری می دهند تا بتوانند از آن مراقبت کنند. به این ترتیب شاهد 

وضعیتی هستیم که در آن، سرمایه گذاران در حال فرار هستند.
مداخله های دولت ترکیه در مسیر حفظ ارزش لیر بوده اما به لحاظ نظری 
نمی تواند به این شــکل ادامه پیدا کند. در واقع دولت به صورت مستقیم روی 
جریان سرمایه خارجی اثر گذاشته و این امر با بی اعتمادی هایی که ایجاد خواهد 
کرد، منجر به خروج ســرمایه از کشور می شود. با این ترفندها، شاید لیر برای 
مدتی ارزش خود را حفظ کند اما در درازمدت، بی تردید، دوباره سقوط خواهد 
کرد. البته اردوغان وعده داده که تا پایان سال ۲0۲۳، فشارها بر مردم کاهش 
پیدا کند و شرایط دوباره عادی شود. اما فعال شرایط کامال بحرانی است و فقط 
با افزایش نرخ بهره، بهبود پیدا خواهد کرد. اگر دولت اکنون برای افزایش نرخ 
بهره اقدام نکند، شــاید بعدا برای این کار دیر باشــد و دولت از دست اردوغان 
خارج شــده باشــد. به هر حال، تنها ابزاری که اردوغان باید از آن بهره بگیرد، 

نرخ بهره است. 

یان سرمایه خارجی اثر گذاشته و این امر با بی اعتمادی هایی که ایجاد خواهد کرد، منجر به خروج سرمایه از کشور  دولت ترکیه به صورت مستقیم روی جر
می شود. با این ترفندها، شاید لیر برای مدتی ارزش خود را حفظ کند اما در درازمدت، بی تردید، دوباره سقوط خواهد کرد. البته اردوغان وعده داده که تا پایان 
سال 2023، فشارها بر مردم کاهش پیدا کند و شرایط دوباره عادی شود. اما فعال شرایط کامال بحرانی است و فقط با افزایش نرخ بهره، بهبود پیدا خواهد کرد.

چرا باید خواند:
  ترکیه با بحران 

افزایش نرخ تورم 
و کاهش ارزش لیر 
مواجه شده و تنها 
راهکارش، افزایش 
نرخ بهره است. اما 

رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری این 
کشور کامال برعکس 

عمل می کند تا بتواند 
رشد اقتصادی برای 

این کشور حاصل کند. 
آیا در نهایت موفق 

خواهد شد؟

 ] ترکیه   [

سینه خیز تا ناکجا
آیا اردوغان، لیر ترکیه را نجات می دهد؟

طبق آمار رسمی ترکیه، نرخ تورم در این کشور 
به ۷3 درصد در ماه می رسیده است. اما مردم 
محلی در این کشور بر این باورند که آمارهای 
دولتی درست نیست. آن ها معتقدند آمار 
واقعی تورم بسیار بیش از آن چیزی است که 
دولت اعالم می کند. لیر بخش زیادی از ارزش 
خود را در برابر دالر از دست داده و به یکی از 
کم ارزش ترین ارزهای جهان تبدیل شده است. 
این ارز از ابتدای امسال تاکنون یک پنجم از 
ارزش خود را در برابر دالر از دست داده است. 
تنها راهکار برای حل این بحران، افزایش 
ناگهانی نرخ بهره است
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ید این ابزار و وسایل را به تاخیر بیندازند. یا حتی  اگر قیمت لوازم خانگی یا گوشی های تلفن همراه هوشمند افزایش پیدا کند، مردم می توانند خر
یداری نکنند. اما هیچ کس نمی تواند جلوی خورد و خوراک را بگیرد. همه باید چیزی برای خوردن و آشامیدن داشته باشند.  اصال این وسایل را خر
عالوه بر آن، افزایش هزینه حمل ونقل منجر به افزایش هزینه کاالهایی می شود که از این سو به آن سو منتقل می شوند. 

موجی از ناآرامی در راه است. اما چطور می توان از این موج عبور کرد یا آن را کنار زد؟ 
عیسی مسیح در کتاب مسیحیان گفته انسان تنها با نان زندگی نمی کند. اما کمبود نان 
بی تردید منجر به خشم و ناراحتی مردم خواهد شد. آخرین باری که جهان این چنین در 
بحران مواد غذایی فرو رفت، شاهد بهار عربی و خیزش مردم در کشورهای عربی بودیم. 
در آن زمان، موجی از ناآرامی جهان را در خود فرو برد. شــرایط آن زمان، شباهت های 
بســیاری به امروز داشت. با آن خیزش، چهار رئیس جمهور از قدرت خلع شدند. جنگ 
سوریه و لیبی هم به دنبال همان گرسنگی ها و بحران نان در آن سال ها، آغاز شد. حاال 
جنگ روسیه و اوکراین هم جرقه بحران مواد غذایی را در جهان روشن کرده است. این 
آشوب، گریزناپذیر است. دیر یا زود، شاهد خیزش ناآرامی در جهان خواهیم بود. این بار 

شدت آن می تواند بیشتر و گستره آن هم وسیع تر باشد.
یکی از بدترین شکل های تورم، افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت است. اگر قیمت 
لوازم خانگی یا گوشی های تلفن همراه هوشمند افزایش پیدا کند، مردم می توانند خرید 
این ابزار و وســایل را به تاخیر بیندازند. یا حتی اصال این وسایل را خریداری نکنند. اما 
هیچ کــس نمی تواند جلوی خورد و خوراک را بگیــرد. همه باید چیزی برای خوردن و 
آشامیدن داشته باشند. عالوه بر آن، افزایش هزینه حمل ونقل منجر به افزایش هزینه 
کاالهایی می شود که از این سو به آن سو منتقل می شوند. در نظر داشته باشید که اکثر 
مردم نمی توانند پیاده به محل کار خود بروند. هزینه حمل ونقل انسان ها هم می توانند 
همانند هزینه مواد غذایی، بحران ساز باشد. به این ترتیب، افزایش قیمت سوخت و مواد 
غذایی می تواند اســتانداردهای زندگی را جابه جا کند. درد افزایش قیمت مواد غذایی و 
ســوخت در شهرهای بزرگ بیشتر احساس می شود. چرا که در شهرهای بزرگ مردم 
بیشتر نیاز به جابه جا شدن دارند و هزینه های مواد غذایی هم عمدتا در شهرهای بزرگ، 
بیشــتر است. مردم در شهرهای بزرگ بخش زیادی از پول خود را صرف کرایه ماشین 
و خرید نان می کنند. در مناطق روســتایی به هر حال افرادی وجود دارند که بخشی از 
مواد غذایی مورد نیاز خود را در قالب محصوالت کشاورزی دریافت می کنند و در نتیجه 

شاهد آشوب بابت مواد غذایی در روستاها نخواهیم بود. منشا آشوب، شهرها خواهند بود.

 جهان در انتظار بحران  
اکثر دولت ها سعی دارند فشاری که بر مردم می آید را کاهش دهند. اما نکته اینجاست 
که همه دولت ها به نوعی با بحران های عظیم بدهی مواجه هســتند. به ویژه همه گیری 
کرونا باعث شده همه دولت ها دچار بحران های جدی تر شوند. بدهی برای آن ها هیوالیی 
بی شاخ و دم است. نســبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای فقیر به طور 
میانگین به 70 درصد رسیده و همین طور در حال افزایش است. کشورهای فقیر، نرخ بهره 
پایین تری هم می پردازند. به این ترتیب این کشورها در 
وضعیتی ناپایدار قراردارند. صندوق بین المللی پول هم 
گفته 41 کشــور جهان به صورت جدی بحران بدهی 

دارند. این کشورها مستعد آشوب و ناآرامی هستند.
یکی از کشورهایی که فرایند ویرانی را از همین حاال 
آغاز کرده، سریالنکا است. این کشور با جمعیت کثیری 
از افراد خشمگین و گرسنه روبه رو است. مشابه همین 
افراد به زودی در کشــورهای دیگر به دولت حمله ور 
خواهند شد. در پرو هم استانداردهای زندگی به شدت 
پایین آمده و به زودی شاهد شورش مردم خواهیم بود. 
هند و پاکســتان هم با جمعیت زیادی از شهروندان 

ناراضی روبه رویند.
مدل هایی که اقتصاددان ها در اختیار ما قرار می دهند 
همگی حاکی از رابطه مســتقیم تــورم مواد غذایی و 
سوخت هم زمان با افزایش تنش های سیاسی با افزایش 
تنش های سیاســی است. در تاریخ هم همیشه شاهد 
شورش و طغیان افراد خشمگین و گرسنه بوده ایم. حاال 
بسیاری از کشورها باید منتظر این جریان باشند. اردن و 
مصر جزو کشورهایی هستند که حتما در آن ها بحران 
رخ خواهــد داد چرا که واردکننده انرژی و مواد غذایی 
هستند. شاید تنها راهی که بتوان از این بحران نجات 
یافت، تغییر سیاست های پولی باشد. در واقع کشورها 
باید به فکر راهکارهایی باشند که از دل سیاست های 
پولی برمی آید. تورم پدیده ای پولی است که می توان 
با تغییر سیاست های پولی آن را مدیریت کرد. به این 
ترتیب می توان جلوی بروز بحران های اجتماعی ناشی 
از خیزش آن را هــم گرفت. اما دولت ها باید بدانند 
چه سیاست های پولی ای می تواند به نفع شان باشد. 
به هر حال، اگر آشــوب سیاســی در سال جاری در 
کشــورها رخ دهد، بی تردید منجر به دردها و آالم 
بزرگ اقتصادی هم خواهد شــد. همــه از انقالب و 
آشوب گریزان هستند و می دانند در پی آشوب، هیچ 

چیز خوبی نهفته نیست.

 ] آشوب جهانی   [

گرسنه و خشمگین
چطور موج ناآرامی را برگردانیم؟

چرا باید خواند:
  شاید بتوانید به مردم 
بگویید کاالهای منزل 

را خریداری نکنند 
یا موبایل و لپ تاپ 

نخرند. اما هیچ وقت 
نمی توانید به کسی 

بگویید نان نخرد! 
بدون نان، کسی زنده 

نمی ماند. اما حاال 
جهان با بحران نان 

مواجه است و بحران 
نان با خودش ناآرامی 
به همراه خواهد آورد.
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اوکراین در روز 30 ژوئن توانست به موفقیت دست پیدا کند و با 
استفاده از سالح های ناتو، نیروهای روسیه را از جزیره مارها، یعنی یک 
یای سیاه، بیرون کند. نقطه استراتژیک در در

اوکراین در جنگ کوتاه مدت پیروز شد. نیروهایش با قدرت مناسب و چابکی قابل قبول 
توانستند صدمات زیادی به نیروهای روسیه وارد کنند و جلوی برنامه های روسیه برای 
تصرف کیف را بگیرند. حاال نوبت جنگ طوالنی مدت است. این جنگ سالح ها، زندگی 
و جیب ها را تا قطره آخر خالی می کند تا زمانی که یکی از طرفین اراده الزم برای ادامه 

جنگ را از دست بدهد. تا این جای کار، روسیه پیروز این جنگ است.
نیروهای روسیه طی روزهای اخیر توانسته اند شهر شرقی سوردونتسک را تصرف کنند. 
آن ها در حال پیشــروی هستند و شــاید به زودی کنترل استان لوهانسک را در اختیار 
بگیرند. از سوی دیگر اسلویانسک را هم تهدید می کنند که در شمال این کشور و کنار 
دونتســک قرار دارد. رهبران اوکراینی می گویند که به لحاظ تسلیحات و مهمات توان 
کمتری نسبت به روسیه دارند و به گزارش دولت این کشور تقریبا به صورت روزانه ۲00 

نفر از سربازان اوکراینی کشته می شوند.
از بخت خوب اوکراین، این پایان ماجرا نیست. پیشروی روسیه بسیار آهسته و پرهزینه 
است. اوکراین با استفاده از سالح هایی در سطح ناتو، تاکتیک های تر و تازه و منابع مالی 
الزم، از شانس خوبی برای مقابله با ارتش روسیه برخوردار است. حتی اگر بازپس گیری 
سرزمین های از دست رفته دشوار باشد، اوکراین می تواند بیهودگی کارزار والدیمیر پوتین 
را نشان دهد و به عنوان یک دولت غرب گرای دموکراتیک خود را جلوه دهد. اما برای انجام 
این کار نیازمند حمایتی بلندمدت است و این نقطه دقیقا همان جایی است که شک ها و 

تردیدها مطرح می شوند.
جنگ تدریجی و طوالنی مدت در ظاهر مناسب روسیه است. هر دو طرف حجم زیادی 
از مهمات را استفاده می کنند، اما روسیه حتی از اوکراین هم با فاصله بیشتری مهمات 
مصرف می کند. اقتصاد روسیه بسیار بزرگ تر از اقتصاد اوکراین است و به شدت وضعیت 
بهتری هم دارد. روسیه در تالش برای پیروز شدن به دنبال ترساندن مردم اوکراین و از 
بین بردن روحیه آن ها است و چنین کاری را با ارتکاب جنایات جنگی مانند حمله به یک 

مرکز خرید در کرمنچوک، انجام می دهد.

البته هیچ لزومی نــدارد که جنگ طوالنی مدت به 
دلخواه پوتین انجام شود. اوکراین به صورت بالقوه تعداد 
بســیار زیادی مبارز باانگیزه دارد. این کشور می تواند با 
صنایع دفاع غربی تجهیز شــود. پیش از تحریم ها، در 
ســال ۲0۲0، اقتصادهای ناتو بیش از 10 برابر اقتصاد 

روسیه بودند.

 بخت اوکراینی  
اوکرایــن می تواند ورق را در میدان جنگ برگرداند، 
آن هم با متوقف کردن و معکوس کردن روند پیشروی 
نیروهای روس. ژنرال های پوتین اســلحه بیشتری در 
اختیار دارند اما سیســتم های پیشرفته تری که از ناتو 
می آیند، هم برد باالتر و هم دقت بیشتری دارند. اوکراین 
با استفاده از تاکتیک های دوران جنگ سرد، یعنی زمانی 
که خود ناتو هم تعداد کمتری از ارتش ســرخ داشت، 
باید بتواند نقاط تامین روســیه و پست های این کشور 

را نابود کند.
اوکراین در روز ۳0 ژوئن توانست به موفقیت دست 
پیدا کند و با استفاده از سالح های ناتو، نیروهای روسیه 
را از جزیره مارها، یعنی یک نقطه استراتژیک در دریای 
ســیاه، بیرون کند. ارتش اوکراین باید به دنبال ایجاد 
وقفه ای آســیب زننده در مســیر حرکت ارتش روسیه 
باشــد و در این راه سعی کند نقاطی را باز پس بگیرد 
که به لحاظ نمادین ارزش باالیی دارند، برای مثال شهر 

خرسون.
به طور کل پوتین نشــان داده است که برای موفق 
شدن از هیچ چیزی هراس ندارد. هم آماده است مردم 
دنیا را گرســنگی دهد، هم اروپا را در سرمایه زمستان 
منجمد کند و هم دائما از تهدیدهای هسته ای خود علیه 
دیگر کشورها استفاده کند. بهترین راه برای جلوگیری 
از جنگ های بعدی پوتین، شکســت دادن او در جنگ 
کنونی اســت. رهبران کشورهای مختلف باید به مردم 
خود توضیح بدهند که تنها به دنبال دفاع از یک اصل 
انتزاعی در اوکراین نیستند بلکه در واقع دارند از منافع 

بنیادی خودشان، و از امنیتشان دفاع می کنند.
اتحادیه اروپا باید فکری به حال بازار انرژی خود بکند، 
در غیر این صورت در زمســتان پیش رو ترک خواهد 
خورد. اوکراین باید سالح هایی بیشتر داشته باشد. خطر 
باال رفتن سطح جنگ در امروز کامال واقعیت دارد، اما 
اگر شکلی بد از صلح به اوکراینی ها تحمیل شود، دیگر 
دنیا از تهدیدهای هسته ای پوتین آرامش نخواهد داشت. 
این تهدیدها زمانی به اوج خطر خود می رســند که نیروهای نظامی عادی روسیه دیگر 
نتوانند آن طور که باید کار خود را پیش ببرند. به طور کلی اوکراین و حامیان این کشور 
از توان مالی و نظامی کافی برای مقابله با پوتین برخوردار هستند، اما آیا اراده انجام این 

کار را هم دارند؟ 

چرا باید خواند:
  اوکراین در کوتاه 

مدت با مقاومت خود 
به نوعی روسیه را 

شکست داده است، اما 
در صورت فرسایشی 

شدن این جنگ، روسیه 
شانس بسیار بیشتری 

برای پیروزی دارد. 
این داستان در صورتی 

حقیقت پیدا می کند 
که حامیان اوکراین 
با تمام توان از این 

کشور حمایت حامیان 
اصلی اوکراین، 

آمریکا و کشورهای 
اروپایی هستند، آیا 
این کشورها پشت 

اوکراین را خالی 
خواهند کرد؟

 ] جنگ اوکراین   [

پیروزی در جنگ فرسایشی
اوکراین چطور می تواند در بلندمدت روسیه را شکست دهد؟
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سیستم های مترو هم به سرعت در حال گسترش هستند. الجزیره، دبی، دوحه، مصر و تهران سیستم هایی 
یان اضافه می شوند. مرکز  یاض و تل آویو هم سال دیگر به این جر مترویی خود را گسترش داده اند. ر
یقا را خواهد داشت. یل شمال آفر اداری جدید قاهره هم اولین مونور

 ] حمل ونقل در خاورمیانه   [

خاورمیانه یک پارچه؟
نقشه خطوط آهن جدید، نقشه خاورمیانه جدید است

از دوران نابودی خط آهن حجاز، که بین دمشق و شهر مقدس مدینه کشیده شده بود، 
تا امروز، هرگز سفر زمینی به بیرون از عربستان سعودی به این سادگی نبود. در روز ۳1 
مارس، اولین قطار مسافربری از ریاض، پایتخت عربستان، خارج شد و با طی کردن تقریبا 
1۲1۵ کیلومتر به شهر القریات، در نزدیکی مرز اردن رفت. این قطار طی چند هفته به 

چنان محبوبیتی رسید که پیدا کردن یک جای خالی در آن کاری بسیار دشوار بود.
مســیرهای خط آهن دوران استعماری که یا بلوکه شده بودند، یا نابود یا از کاربری 
اصلی خود بیرون رفته بودند، حاال مجددا به هم متصل می شوند. از مراکش تا مشهِد ایران، 
دولت ها میلیاردها دالر سرمایه را وارد گسترش شبکه های قدیمی خط آهن خود کرده اند. 
امروزه چیزی در حدود ۲۵ هزار کیلومتر خط آهن وجود دارد که انتظار می رود تا سال 
۲040، ده ها هزار کیلومتر افزایش پیدا کند. عربستان سعودی می خواهد شبکه خود را سه 
برابر کند. این منطقه دو خط آهن سریع السیر دارد که با سرعتی معادل ۳00 کیلومتر بر 
ساعت مسافران را عمال به پرواز در می آورد و خطوط دیگری هم در دست ساخت است.

بازســازی و متصل کردن این خطوط تاکنون بارها به تعویق افتاده اســت، آن هم به 
دلیل کمبود یک پارچگی در این منطقه. پس از فروپاشی امپراتوری های عثمانی، بریتانیا 
و فرانسه، استقالل باعث شد خطوط ارتباطی که قدرت های استعماری ساخته بودند، از 
بین برود. کشورهای جدید مرزها را بستند و پل ها را منفجر کردند. ایجاد اسرائیل در سال 

1948 یک شکاف در خطوط پیوند دهنده آسیا و آفریقا ایجاد کرد.
مسئله دیگر این است که بیشتر کشورها بیشتر برای حمل و نقل شخصی اهمیت قائل 
هستند تا عمومی. برنامه های مربوط به ساختن خط آهن بین المللی عرب مشرق با داشتن 
هابی در بغداد به هیچ جا نرسید. شش کشور شورای همکاری خلیج، تنها به لحاظ زبانی از 
پروژه خط آهنی که قرار بود کویت را در امتداد خلیج به عمان وصل کند، حمایت کردند.

 تغییر جهت  
با این حال، جاده های قدیمی، جمعیت شدیدا رو به افزایش و تغییرات اقلیمی، شکلی از 
تجدید نظر را الزم کرده اند. مردم نیاز دارند با سرعت و پاکی بیشتر جابجا شوند و دیگر در 

جاده های آلوده و پرترافیک نمانند. برای مثال در حال حاضر اگر خط آهن پیشنهادی بین 
ابوظبی و فجیره ساخته شود، سفر در آن نصف زمانی طول می کشد که با یک ماشین از 
مسیر معمولی برویم. یا در صورت ساخته شدن خط آهن پرسرعت بین تهران و اصفهان، 

زمان انتقال بین این دو شهر از پنج ساعت به 90 دقیقه کاهش پیدا می کند.
تقاضا برای این نوع از حمل و نقل هم به شدت در حال افزایش است. حجم مسافران 
اســرائیلی از 1۲ میلیون نفــر در دو دهه پیش به 70 
میلیون نفر در روزگار کنونی رسیده است و پیش بینی 
می شود تا سال ۲040 به 400 میلیون نفر برسد. مصر 
هم از سوی دیگر باید خطوط انتقالی خود را به روزرسانی 
کند، زیرا از دهه 19۳0 میالدی، یعنی آخرین زمانی که 
عمده خطوط انتقالی این کشور به روزرسانی شدند، تا 

امروز، حجم مسافران مصر تقریبا 1۵ برابر شده است. 
سیستم های مترو هم به سرعت در حال گسترش 
هستند. الجزیره، دبی، دوحه، مصر و تهران سیستم هایی 
مترویی خود را گســترش داده اند. ریاض و تل آویو هم 
ســال دیگر به این جریان اضافه می شوند. مرکز اداری 
جدید قاهره هم اولین مونوریل شمال آفریقا را خواهد 

داشت.
توریست ها و مهاجران از این مسئله منفعت می برند. 
اولین قطار پرسرعت عربســتان سعودی بین دو شهر 
مقدس مکه و مدینه راه افتاده اســت. همین مسئله در 
نقــاط مختلفی از مصر گرفته تا مراکش هم این اتفاق 
می افتد. البته نباید فراموش کرد که چنین خطوطی به 

شدت قدرت تجاری را هم در منطقه افزایش می دهد.
یکی از نکات بســیار مهمی که در خطوط راه آهن 
خاورمیانه به چشــم می خورد، نرسیدن بسیاری از این 
خطوط به مرز اســت. برای مثال »خط صلح« اسرائیل 
در 8 کیلومتری مرز اردن متوقف می شود. خط جدید 
سعودی که از ریاض راه می افتد در ۲8 کیلومتری مرز 
اردن متوقف می شود و اگر این اتفاق نمی افتاد اردن به 
نقطه مرکزی خطی تبدیل می شد که مکه را به اورشلیم 
شــرقی که تحت اشغال اسرائیل است، تبدیل می کرد. 
گرچه مراکش ایستگاه جدیدی در اجودا ساخته است 
که در مرزی قدیمی با الجزایر قرار دارد، پیوند بین این 

دو کشور با قاطعیت از بین رفته است. 
از ســوی دیگر رویای چین برای رسیدن به شام، به 
خاطر نبودن یک نقطه ۲۲ کیلومتری از بین رفته است؛ 
نقطه ای که باید بین ایران و عراق وجود داشــته باشد. 
علی رغم تمــام صحبت هایی که از یک پارچه ســازی 
منطقه ای و جاده های ابریشــم جدید می شود، نقشه 
خطوط آهن خاورمیانه هنوز هم سرشــار از حفره های 

تاریخی است. 

چرا باید خواند:
  از مراکش تا ایران، 

تقریبا تمام کشورهای 
خاورمیانه و شمال 

آفریقا به فکر گسترش، 
نوسازی و ایجاد 

خطوط آهن جدید 
هستند. البته تمام 
این کشورها دائما 

خطوط آهن را راهی 
برای پیوند با یکدیگر 

می نامند، اما در 
عمل این خطوط هم 

نتوانسته اند پیوندی 
در خاورمیانه ایجاد 

کنند.
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در دوران اشرف غنی، یعنی رئیس جمهوری افغانستان تا زمانی 
که طالبان قدرت را در این کشور در دست گرفت، وزارت امور داخلی 
افغانســتان عمده دستگاه های خود را درگیر مقابله با نیروهای شبه 
نظامــی کرده بود. حــاال این نهاد در اختیار یکــی از خطرناک ترین 
دشــمنان خود، ســراج الدین حقانی، قرار گرفته است. حقانی رهبر 
گروهی از مبــارزان بود که به دلیل بمب گذاری هایی معروفی که در 
کابل انجام داده بودند، به شهرت رسیده اند. راهروهایی که زمانی پر از 
مشــاوران آمریکایی و اروپایی بود حاال در اختیار مبارزان حقانی قرار 
گرفته اســت که عمدتا با موهای بلند خــود در این فضاها رفت وآمد 
می کنند. کارمندانی کــه در دولت غنی کار می کردند، حاال در کنار 
افرادی می نشینند که یک سال پیش با رضایت کامل حاضر به کشتن 

آن ها بودند.
چنین شکلی از فضای کاری اشتراکی در حال حاضر در کل دولت 
افغانستان به چشم می خورد. خدمات عمومی این کشور، مانند چیزی 
که در بخش عمده ای از آسیای جنوبی هم می بینیم، بسیار پردردسر، 
ناکارآمد و بیش از حد درگیر مهر و امضاهای رسمی است. طالبان هم 
این دستگاه بوروکراتیک را به طور کامل از آن خود کرده و افراد خود 
را در نقاط مختلف آن قرار داده اســت. به هر حال، واقعیت این است 
که شهروندان افغانســتان هنوز هم مجوز و پروانه و فرم های رسمی 

نیاز دارند.
کارمندان دولتی کــه از دوران غنی به جا مانده اند هم کاری جز 
این نمی توانند بکنند، مگر این که بهترین شرایط را برای خود فراهم 
کنند. آن ها همراه همکاران جدیدشان می نشینند و سعی می کنند 
تا جایی که می توانند به رابطه ای خوب با هم برسند. تکنوکرات های 
عملگرا همین حاال هم سراغ بلند کردن ریش خود رفته اند و به جای 
کت وشلوار رســمی، لباسی سنتی را به تن می کنند که مورد عالقه 
اربابان جدیدشان است. تقریبا تشخیص کارمندهای قدیمی و جدید از 

هم کاری دشوار شده است.

 الیه های بازمانده تاریخ  
البته مواردی هم هست که این شکاف را بسیار آشکار می کند. برای 
مثال یک مدیر، در زمانی که مطمئن می شود همکاران طالبانی اش 
نمی توانند صدای او را بشــنوند به آهستگی به ارباب رجوع می گوید: 
»نگران نباش. من یکی از آن ها نیستم. کمکت می کنم.« فرد دیگری 
هم با حالتی شــکایت آمیز می گوید: »این افــراد هیچ کاری برای ما 
انجــام نمی دهند.« در یک اداره، یکی از کارمندها که مورد مصاحبه 
یک روزنامه نگار قرار گرفته است به شدت نگران این است که رئیس 
طالبانــی زورگوی جدید خود را نگران نکرده باشــد و با التماس به 
روزنامه نگار می گوید: »خواهش می کنم بنویسید او آدم خوبی است.«

نیروهــای طالبانی جای هزاران کارمندی را می گیرند که ســال 
گذشته از این کشور فرار کردند. نسبت و تناسب افرادی که جایگزین 
نیروهای قبلی می شوند در بسیاری از موارد پرسش برانگیز است. برای 

مثال کسی که در یک بیمارستان کابل به ریاست رسیده است، دست 
کم مدرکی در زمینه پزشکی دارد، اما در بیمارستان دیگر افرادی به 
جای پزشکان نشسته اند که نهایتا از روحانیانی بوده اند که در روستاها 

کارهای ترویجی می کرده اند.
البته وضعیت در باالترین سطوح حکومتی هم تعریف زیادی ندارد. 
کابینه مملو از افراد سخت کوشــی است که نژاد پشتون دارند و باقی 
گروه ها عمدتا به کناری گذاشــته شــده اند. در این تفکیک کارهای 
جدید، وفاداری و قدیمی بودن در سلسله مراتب طالبان جای تخصص 
و لیاقت را گرفته است و این مسئله در گزارش سازمان ملل متحد هم 
وجود دارد. به گفته برخی از مسئوالن خارجی که با این دولت جدید 
در تماس هستند، تصمیم گیری تبدیل به فرایندی غیرقابل پیش بینی 

شده است.
گرچــه هنوز امیدهایی وجود دارد کــه طالبان هم پس از مدتی 
حکومت کردن دست از روش های تاریخ  گذشته خود بردارد، اما این 
امیدها هنوز فاصله بسیار زیادی با واقعیت دارند. برای مثال در همین 
اواسط ماه تیر، قرار بود یک گروه بزرگ از رهبران مذهبی دور هم جمع 
شوند و درباره مسائل مختلفی صحبت کنند. رهبر طالبان، هیبت اهلل 
آخوندزاده، به هیچ وجه چنین انعطافی از خود نشان نمی دهد. به جای 
آن، او در یک سخنرانی از تمام مردم اتحاد و فرمانبرداری را طلب کرد. 
او حکومتی را صورت بندی کرد که در آن روحانیان رهبری همه چیز 

را بر عهده خواهند داشت. 
آخوندزاده به روشنی بیان کرد که هر کسی که با دولت قبلی در 
ارتباط بوده است، در قدرت این دولت سهمی نخواهد داشت. او با افتخار 
این مسئله را مطرح کرد که وزارت خانه ها و دادگاه های طالبانی شده هر 
شکلی از فساد و رشوه گیری را از بین برده اند و به جای آن نظم و عدالت 
را به کارها برگردانده اند. هیچ صحبتی از حق تحصیل دختران نشد. 
برای مسئوالنی که قرار است این سیاست ها را در واقعیت پیاده کننده، 

هنوز مکالمه های عجیب تری در راه خواهد بود. 

 ] دولت طالبان   [

میکس طالبانی
وضعیت عجیب کارمندهای قدیمی در دولت طالبان

ین شرایط را برای خود فراهم کنند. آن ها همراه همکاران  کارمندان دولتی که از دوران غنی به جا مانده اند هم کاری نمی توانند بکنند مگر این که بهتر
یش  جدیدشان می نشینند و سعی می کنند تا جایی که می توانند به رابطه ای خوب با هم برسند. تکنوکرات های عملگرا همین حاال هم سراغ بلند کردن ر
خود رفته اند و به جای کت وشلوار رسمی، لباسی سنتی را به تن می کنند که مورد عالقه اربابان جدیدشان است.

چرا باید خواند:
  سال گذشته که طالبان 
قدرت را در افغانستان 

در دست گرفت، 
هزاران کارمند دولت 

از این کشور گریختند. 
حاال طالبان باید این 
جاهای خالی مانده 

در ادارات مختلف را با 
نیروهای خود پر کند، 

نیروهایی که شاید 
لزوما تخصصی در 
انجام آن کار نداشته 

باشند.
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تیک تاک، این عمده فروشــی ویدئوهای رقص و داب اسمش، زمانی تنها می خواست 
گوشه کوچکی از اینترنت را به خود اختصاص دهد. این اپلیکیشن از زمان راه اندازی خود 
در ۵ سال پیش تا امروز، موفق شده است دلگرمی زیادی برای بسیاری از بیش از 1 میلیارد 
کاربر خود ایجاد کند و در امتداد آن شکلی از رقابت را برای غول های جاافتاده شبکه های 
اجتماعی در سیلیکون ولی پدید بیاورد. با رشد و باال رفتن تیک تاک، آن بخشی از صنعت 

فناوری که گویا دیگر راهی به سوی رقابت نداشت، حاال فضایی باز به نظر می رسد.
با این حال، گرچه تیک تاک بسیاری از تبلیغ دهنده ها و کاربران را خوشحال می کند، 
برخی دیگر بر این باور هســتند که این اپلیکیشن جذاب، یک ســویه تاریک هم دارد. 
بایت دنس، مالک تیک تاک، در کشــور چینی مســتقر است که دولتی بسیار عالقه مند 
به نظارت و پروپاگاندا دارد، یعنی جایی بســیار نگران کننده برای استقرار یک اپلیکیشن 
رســانه ای. با افزایش قدرت تیک تاک و نزدیک تر شــدن انتخابات در آمریکا، یک توفان 
دوحزبی در کنگره آمریکا در حال شــکل گیری اســت که تیک تاک را در نقش »اسب 

تروجان« تعریف می کند.
هم عالقه و هم نگرانی نســبت به تیک تاک مســئله ای موجه است. این اپلیکیشن 
توانسته است کل دنیای شبکه های اجتماعی را به چالش بکشد. با این حال اگر به درستی 
بررسی نشود می تواند بیانگر ریسکی امنیتی برای دشمنان حزب کمونیست چین باشد. 
پیدا کردن راهی برای عملکرد امن تیک تاک در کشورهای غربی آزمونی خواهد بود برای 
این مسئله که آیا کسب وکارها و اینترنت جهانی می توانند سالمت خود را در دوره زوال 

روابط امریکا و چین حفظ کنند یا خیر.

 نیمه تاریک تیک تاک  
در زیر رابط ساده تیک تاک یک هوش مصنوعی بسیار پیچیده قرار دارد که به شکل 
ترســناکی پیشرفته اســت. توانایی این هوش مصنوعی برای فهمیدن عالیق مردم به 
تیک تاک کمک کرد تا بتواند با سرعتی دو برابر فیس بوک به 1 میلیارد کاربر اولیه خود 
دسترسی پیدا کند. در آمریکا کاربران به طور میانگین ۵0 درصد زمان بیشتری نسبت 
به اینستاگرام می گذرانند. انتظار می رود درآمد تیک تاک در سال جاری به 1۲ و در سال 

۲0۲4 به ۲۳ میلیارد دالر برسد، یعنی با یوتیوب به سطحی برابر برسد. تولیدکنندگان 
محتوای جواب به ســرعت جذب تیک تاک می شوند و بسیاری از قدیمی ها هم به این 

اپلیکیشن رو آورده اند.
تاثیر این اپلیکیشــن بر بازار رقابت بسیار زیاد بوده اســت. در سال ۲0۲0 گروه مبارزه با 
تراست های اقتصادی از فیس بوک شکایت کردند زیرا طبق ادعای آن ها، این شرکت سلطه 
کاملی به بازار شــبکه های اجتماعی پیدا کرده بود. امروزه چنین نگرانی هایی معنای خاصی 
ندارند، یزرا شرکت متا آسب های فراوانی دیده و به دنبال راه هایی جدید برای تقلید کردن از 
تیک تاک و رقابت با این شرکت است. در واقع آمریکایی که همیشه چین را به کپی کاری متهم 

می کرد، حاال در سوی کپی کار قرار گرفته است.
بــا این حال نگرانی های مربــوط به مالکیت چینی 
تیک تاک از قدیم وجود داشته اند. ترامپ سعی فراوانی 
کرد کــه بات دنــس را مجبور به فروش کســب وکار 
آمریکایی تیک تاک به یک مالک داخلی کند، اما در این 
راه موفق نشد. امروزه ابعاد تیک تاک تقریبا دو برابر دوران 

ترامپ است.
مشــهورترین مخاطره تیک تاک، حریم خصوصی 
اســت. دولت چین این حق را برای خود قائل اســت 
که در هــر زمان، هر داده ای که الزم دارد از بنگاه هایی 
که در این کشور مستقر هســتند، تقاضا کند. گرچه 
عمده کاربران تیک تاک هیچ مشــکلی بــا این ندارند 
که حزب کمونیســت چین رقص آن ها را تحلیل کند، 
مجموعه  ویدئوهای این اپلیکیشن می تواند در ساختن 
پایگاه داده ای برای تشــخیص صدا و چهره، که یکی از 
پروژه های جاری دولت چین اســت، به کار بیاید. البته 
به احتمال زیــاد در رابطه با این نگرانی مقداری اغراق 
هم صورت گرفته است. عمده این اطالعات را می توان 
از سطح کاربری خود این اپلیکیشن هم به دست آورد، 
مخصوصا درمــورد آمریکایی هایی که حفاظت قانونی 

خوبی در مسئله داده، ندارند.
یکی دیگر از مسائل کم تر دیده شده تیک تاک این 
اســت که دولت چین می تواند تاثیــری زیاد روی این 
مســئله بگذارد که صدها میلیــون کاربر خارجی این 
شبکه چه چیزهایی را مشاهده می کنند. تیک تاک در 
حال حاضــر پای خود را فراتر از یک پلت فرم تفریحی 
برده است و در حال تبدیل شدن به یک جایگاه انتشار 
خبر است. اگر این اپلیکیشن را باز کنید به سرعت در 
میــان آهنگ ها و رقص ها، تصاویــر اعتراضات به مثال 
دادگاه عالی آمریکا یا خبر استعفای بوریس جانسون را 
هم می بینید. یک چهارم کاربران آمریکایی تیک تاک را به 
عنوان منبع خبری در نظر می گیرند. در کشورهایی که 
رسانه های خبری جریان اصلی قدرت کمتری دارند، این 

نسبت به ۵0 درصد هم می رسد. 

چرا باید خواند:
  تیک تاک رفته رفته 

به حدی کاربر جذب 
خود کرد تا در نهایت 

توانست سلطه 
بالمنازع سیلیکون 

ولی، مخصوصا 
شرکت متا، در زمینه 
شبکه های اجتماعی 

را به چالش بکشد. 
با این حال نباید 

فراموش کرد که این 
شرکت چینی هنوز 

فاصله زیادی با 
استانداردهای مربوط 

به حریم شخصی و 
مسائل دیگر دارد.

یاد روی این مسئله بگذارد که  یکی دیگر از مسائل کم تر دیده شده تیک تاک این است که دولت چین می تواند تاثیری ز
صدها میلیون کاربر خارجی این شبکه چه چیزهایی را مشاهده می کنند. تیک تاک در حال حاضر پای خود را فراتر از 
یحی برده است و در حال تبدیل شدن به یک جایگاه انتشار خبر است. یک پلت فرم تفر

رقابت در شــبکه های اجتماعی [   [

تیک تاک ترسناک
غیرقابل اعتمادترین و خوشحال ترین اپلیکیشن جهان
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درباره نویسنده 
بــن تارنــوف نویســنده حــوزه فنــاوری و از 
بنیان گذاران مجله »الجیک« است. او سعی 
می کند دیدگاه های انتقادی به فناوری داشته 
باشــد و ازجمله کتاب هایی که نوشته درباره 

وضعیت کاری کارگران دره سیلیکون است. 

یک مهندس نرم افزار در یکی از تعطیالت آخر هفته در ســپتامبر سال ۱۹۹۵ 
وب ســایتی را ســاخت که اولین بارش نبود. پیر امیدیار در ۲۸ سالگی همه مسیر 
اســتاندارد پیشــرفت در دره ســیلیکون را پی گرفت: یاد گرفته بود که چطور 
برنامه نویســی کند، در ادامه مسیر تا قبل از سی سالگی تبدیل به یک میلیونر شده 
بود و سپس استارت آپ خود را به شرکت مایکروسافت فروخته بود. حاال او برای 
شرکتی کار می کرد که برای رایانه های دستی نرم افزار تولید می کرد و انتظار زیادی 
می رفت که فیل بزرگی هوا کند. اما او دوست داشت که در اوقات فراغتش با یک 
پروژه حاشیه ای در اینترنت ور برود. فکر این پروژه خاص خیلی ساده بود: وب سایتی 

که مردم بتوانند آنجا چیزی بخرند و بفروشند.
خرید و فروش هنوز یک فکر نســبتًا تازه در فضای آنالین بود. بیل گیتس در 
ماه مه ۱۹۹۵ یک یادداشــت داخلی را در تابلوی اعالنات شرکت مایکروسافت 
منتشر کرد که می گفت اینترنت باالترین اولویت این شرکت است. در ژوئیه همان 
سال، یک مدیر سابق بانک سرمایه گذاری به نام جف بزوس یک فروشگاه آنالین 
راه اندازی کرد که آن را »آمازون« نامید و مدعی بود که بزرگ ترین کتاب فروشی 
روی زمین است. ماه بعد شــرکت نت اسکیپ که سازنده محبوب ترین مرورگر 
اینترنتی آن زمان بود، اولین عرضه سهام خود در بازار بورس را برگزار کرد. ارزش 
ـ به رغم  این شرکت تا آخر اولین روز عرضه سهام تقریبًا به ۳ میلیارد دالر رسیدـ 
اینکه گفته شده بود این شرکت غیرانتفاعی است. توجه وال استریت به شرکت های 

حوزه فناوری جلب شده بود. حباب دات کام در حال باد شدن بود.
اگر اینترنت ســال ۱۹۹۵ رؤیاهای آینده ای پرمنفعت را پیش چشــم می آورد، 

واقعیــت خیلی عقب تر از آن حرکت می کرد. شــاید اینترنــت میلیون ها نفر را 
ـ در ســال ۱۹۹۵ نزدیک بــه ۴۵ میلیون کاربر در  بــه فضای مجازی وارد کردـ 
ـ اما  اینترنت وارد شــدند که ۷۶ درصد بیشــتر از تعداد کاربران ســال قبل بودـ 
نمی توانست کاربرپسند باشد. پیداکردن محتوا خیلی سخت بود: شما می توانستید 
با هایپرلینک هایی که ســایت ها را به هم وصل می کرد از یک ســایت به سایت 
دیگری بروید، یا به صفحه دست سازی بروید که توسط یاهو درست شده بود. یاهو 
پورتالی بود که کاربران پیش از رواج موتورهای جست وجوی جدید آن را ترجیح 
می دادند. و محتوای زیادی هم یافت نمی شد: تنها ۲۳ هزار و ۵۰۰ وب سایت در سال 
۱۹۹۵ وجود داشت، که قابل مقایسه است با بیش از ۱۷ میلیون وب سایت در پنج 
سال بعدتر. بیشتر این سایت هایی که آن روز وجود داشت بسیار کریه و بدمنظر و 

به ندرت قابل استفاده بود.
اما کوچکی و کندی وب اولیه جذابیت خاصی به آن بخشیده بود. افراد از اینکه 
آنجا بودند هیجان زده می شدند، با اینکه آنجا کار نسبتًا کمی داشتند که انجام دهند. 
آن ها با گفتن سالم به دوستان شــان یا پست کردن عکس حیوان خانگی شان یا به 
اشتراک گذاشتن شیفتگی شان به نرم افزار »استار ترک« وظیفه شان را انجام می دادند. 

آن ها فقط می خواستند که ارتباط برقرار کنند و به دیگران متصل شوند. 
امیدیار این ســنخ از زندگی آنالین را دریافته بود. اما از زمانی که در دانشگاه 
کارشناسی ارشــد می خواند به یک کاربر تمام عیار اینترنت تبدیل شده بود و در 
بسیاری از جوامع اینترنتی مشارکت داشت. اکنون او شاهد سیل فزاینده پول دوره 
دات کام بود. اما چند دغدغه در این بین داشــت. شرکت هایی که در اینترنت فعال 

ای بی فقط یک مکان نبود که در آن مجموعه دارها برای خرید و فروش اشیای کمیاب در 
آخر شب قیمت تعیین می کردند و با هم چانه می زدند و به توافق می رسیدند. حاال که به 
گذشته نگاه می کنیم می توانیم ببینیم ای بی یک قدم اساسی برای تاریخ اینترنت بود.
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شــده بودند به مردم به چشم یک کیف پول و یک حدقه چشم نگاه می کردند و 
نه چیزی بیشتر. این ها را امیدیار بعداً به یک روزنامه نگار گفت. تالش شرکت ها 
برای تجاری سازی اینترنت فقط خام دستانه و با دستپاچگی نبود بلکه آن ها یک نوع 
زامبی وار به دنیای اینترنت نگاه می کردند و رفتار می کردند: اینجا را ببین، اینجا را 
کلیک کن، شماره کارت اعتباری ات را اینجا وارد کن. این کارها و رفتارها طبیعت 

مشارکت را در اینترنتی که او می شناخت خدشه دار می کرد.
امیدیــار بعدها به یاد می آورد: »من می خواســتم کاری متفــاوت انجام بدهم. 
بــرای فرد این قــدرت را فراهم کنم که بتواند یک تولیدکننده باشــد و نیز یک 
مصرف کننده.« این انگیزه ای بود که او در سپتامبر ۱۹۹۵ وب سایت خود را بسازد. 
او اسم سایت خود را »آکشن وب« نامید. هرکسی می توانست چیزی را برای فروش 
در آن وب سایت بگذارد، هرکسی می توانست برای آن قیمت پیشنهاد بدهد و قیمت 
تا باالترین پیشــنهاد پیش می رفت. این می توانست یک بازار کامل باشد، درست 
مثل بازاری که می توانستید در کتاب های درسی اقتصاد پیدا کنید. از راه این معجزه 
رقابت، عرضه و تقاضا می توانســت قیمت واقعی یک کاال را کشف کند. یکی از 
پیش نیازهای بازارهای کامل این است که همه به اطالعات یکسان دسترسی داشته 
باشــند و این دقیقًا همان چیزی اســت که وب سایت »آکشن وب« تعهد کرده بود. 

هرچیزی آنجا در معرض دید همگان قرار داشت.
این وب سایت به سرعت رشــد کرد. در هفته دوم، در فهرست فروش اقالم این 
سایت یک موتورسیکلت یاماها بود، یک پوستر امضاشده توسط مایکل جکسون 
و یک اسباب بازی سوپرمن. ترافیک این وب سایت تا فوریه سال ۱۹۹۶ به اندازه ای 
رشد کرد که پول امیدیار دیگر کفاف مخارج میزبانی وب سایت را نمی داد و باعث 

شــد او به این فکر بیفتد که بخشــی از 
تراکنش های مالی را در خرید و فروش ها 
بــرای جبــران هزینه ها بــردارد. تقریبًا 
بالفاصله بعد از اینکه چنین کاری کرد، 
به سوددهی رسید. یک پروژه جنبی تبدیل 

شده بود به یک کسب وکار.
اما بازار کامل به بازاری بدل شــد که 
کمی ناکامل بود. با اینکه بین فروشــنده 
و خریــدار ارتباط برقرار بــود و آن ها 
می توانســتند با هم توافق کنند اما امیدیار 
مرتبًا فراخوانده می شــد تا بین دو طرف 
داوری کنــد. او نمی خواســت کــه بین 
خریدار و فروشــنده نقش حکم را بازی 
کند و بنابراین دنبال راهی می گشت که به 

کاربران کمک کند خودشــان به مصالحه برسند: یک میزگرد. افراد می توانستند 
بازخوردها را از یکدیگر ثبت کنند و یک نوع نظام امتیازدهی درست می کردند. 
او نامه ای خطاب به کاربران نوشت و در وب سایت گذاشت با این مضمون که اگر 
از جایی یا کسی شکایت دارند آن را ثبت کنند و اگر از کسی خوش شان آمده هم 
آن را بگویند. یک نظر مثبت تبدیل به امتیاز مثبت و نظر انتقادی تبدیل به امتیاز 
منفی می شد و به یک نمره می رسید تا به این ترتیب بتوانند در پیشبرد معامالت و 

عملکرد وب سایت نقش بازی کنند به شرطی که در سیستم امتیازدهی مشارکت کنند.
ارزش وب ســایت »آکشن وب« متکی به همکاری کاربرانش بود. هرچه آن ها 
بیشتر همکاری و مشارکت می کردند، سایت کاراتر و مفیدتر می بود. این بازار یک 
جامعه بود، مکانی که اعضایش آن را ســاخته بودند. همان طور که امیدیار مشتاق 
بود، کاربران تبدیل به مصرف کننده و تولیدکننده شده بودند و آن ها در کنار سایر 

کارهایی که انجام می دادند، محتوایی بودند که وب سایت را هم پر می کردند.
سایت »آکشن وب« تا تابســتان سال ۱۹۹۶ ماهانه ۱۰ هزار دالر درآمد داشت. 
امیدیار تصمیم گرفت از کار روزانه اش بیرون بیاید و وقت خود را کامال به سایت 
اختصاص دهد. اما کار خود را با منتقد حوزه تجارت الکترونیک شروع کرد و در 
نهایت به یک شــرکت موفق در تجارت الکترونیک رسید. در سال ۱۹۹۷ او اسم 

وب سایت را به »ای بی« تغییر داد.

پلت فرمی کردن اینترنت   
ای بی یکی از اولین شــرکت های بزرگ اینترنتی بود. زود سودده شد، در دوره 
دات کام تبدیل به یک غول شــد، بعد از ترکیدن حباب دات کام باقی ماند و هنوز 
هم در شمار بزرگ ترین شرکت های تجارت الکترونیک جهان رده بندی می شود. 
امــا آنچه ای بی را به طور خاص به یک پدیده جالب توجه تبدیل کرد این بود که 
در اوایل برآمدنش چطور بســیاری از ویژگی هایی را کنار هم قرار داد که شدند 
ویژگی های اصلی آنچه بعدها »پلت فرم« نــام گرفت. ای بی فقط یک مکان نبود 
که در آن مجموعه دارها برای خرید و فروش اشــیای کمیاب در آخر شب قیمت 
تعیین می کردند و با هم چانه می زدند و به توافق می رســیدند. حاال که به گذشته 
نگاه می کنیــم می توانیم ببینیم ای بی یک 
قدم اساســی بــرای تاریــخ اینترنت بود. 
بنیادینی  پیشــگام عناصر  امیدیار  سایت 
بود که بعدها این امکان را برای گوگل و 
فیس بوک و سایر غول های حوزه فناوری 
به وجود  آوردند که بتوانند سود بالقوه از 

پلت فرمی کردن اینترنت را کسب کنند.
هیچ یک از اســتعاره هایی که ما برای 
فکــر کردن به اینترنت بــه کار می بریم 
کامــل و بی عیب و نقص نیســت اما در 
میان این اســتعاره ها »پلت فــرم« بدترین 
آن هاست. این اصطالح در اصل یک معنی 
فنی خاص دارد: به معنی چیزی است که 
برنامه نویس ها اپلیکیشن ها را بر اساس آن 
بنا می کنند، مثل سیستم عامل. اما این کلمه از وقتی به کار رفته است به انواع مختلفی 
از نرم افزارهای آنالین ارجاع داده شده، خاصه آن دسته از نرم افزارهایی که از سوی 
بزرگ ترین شرکت های حوزه فناوری به کار گرفته می شوند. تارلتون گیلسپی که 
محقق است استدالل می کند تغییرات در استفاده از کلمه »پلت فرم« راهبردی بوده 
است. شــرکت هایی مثل گوگل با نام گذاری این خدمات تحت عنوان »پلت فرم« 
می توانند گشودگی و بی طرفی را به نمایش بگذارند. آن ها می توانند خود را در مقام 

اینترنت در دهه 1970 در نقش یک فناوری آزمایشی توسط محققان ارتش 
آمریکا درست شد. این پدیده در دهه 19۸0 به شکل یک شبکه رایانه ای تحت 

مالکیت دولت رشد کرد که در وهله اول توسط دانشگاه استفاده می شد. 
سپس در دهه 1990 خصوصی سازی شروع شد.
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شرکتی که یک نقش مکمل بازی می کند به نمایش بگذارند و تعامل با دیگران را 
تسهیل کنند. کنترل آن ها بر جنبه های مختلف زندگی دیجیتال ما و نقش فعال آن ها 
در نظم بخشــی از چنین جنبه هایی پنهان و زیرپوستی است. پلت فرم این طور محو 
و پنهان نیست و طراحی شده اســت تا بیش از اینکه روشن کننده وضعیت باشد، 

پنهان کننده باشد.
یک اســتعاره مفیدتر برای فهــم اینترنت، که از معمــاری اینترنت در دوران 
شروعش باقی مانده است، استعاره پشته است. یک پشته مجموعه ای از الیه هاست 
که روی یکدیگر تلنبار می شوند. یک خانه را در نظر بگیرید: شما زیرزمین دارید، 
طبقه اول، طبقه دوم و غیره که باال می رود تا به ســقف برســد. چیزهایی که شما 
اضافه تر می خواهید در این خانه تعبیه کنید، بستگی دارد به سیستمی که قباًل در آن 
موجود بوده است. فی المثل اگر بخواهید یک دوش داشته باشید، آبگرمکن در طبقه 
زیرزمین آب ســرد را گرم می کند و از طریق لوله کشی آن را وارد خانه می کند و 

سپس لوله ها آن را به حمام شما می رسانند. 
اینترنت هم یک زیرزمین دارد و زیرزمینش نیز عمدتًا شــامل لوله های زیادی 
اســت. این لوله ها داده را حمل می کنند و هر داده ای که شــما می خواهید آن ها را 
روی هم به شــکل پشته های اطالعات ذخیره کند بستگی به این دارد که لوله های 
شما درست کار کند. باالی پشته جایی است که وب سایت ها و اپلیکیشن ها زندگی 
می کنند. اینجا همان جایی اســت که تجربه شــما از اینترنت از آن ناشی می شود، 
تجربه ای که از طریق پیکسل های صفحه نمایش ایمیل ها یا توییت ها یا ویدیوهای 
استریمینگ را نمایش می دهد. بهترین راه برای اینکه بتوانید بفهمید چه اتفاقی در این 

وب سایت ها و اپلیکیشن ها رخ می دهد ــ 
آنچه شرکت های حوزه فناوری »پلت فرم« 
می نامند ــ این اســت که آن ها را بخشی 
از ماجرای خصوصی سازی اینترنت در نظر 

بگیرید.
اینترنــت در دهه ۱۹۷۰ در نقش یک 
فناوری آزمایشی توســط محققان ارتش 
آمریکا درســت شــد. این پدیده در دهه 
۱۹۸۰ به شکل یک شبکه رایانه ای تحت 
مالکیت دولت رشد کرد که در وهله اول 
توسط دانشگاه اســتفاده می شد. سپس در 
دهه ۱۹۹۰ خصوصی ســازی شروع شد. 
خصوصی ســازی اینترنت یک روند بود، 
نه یک رویداد ناگهانی. خصوصی ســازی 
اینترنت یک انتقال مالکیت ساده از بخش 

عمومی به بخش خصوصی نبود بلکه بیشتر یک جنبش پیچیده تر بود که شرکت ها 
انگیزه های هر ســطحی از این شبکه را برنامه ریزی می کردند. سیستمی که توسط 
محققان برای پژوهش بنا شده بود  با هدف به حداکثر رساندن سود بازسازی شد. 
این کار سخت افزار و نرم افزار و قانون گذاری و کارآفرینی را شامل می شد. دهه ها 

طول می کشید و تمام جنبه های اینترنت را تحت تأثیر قرار می داد.
روند خصوصی سازی از لوله ها شروع شد و سپس به باالی پشته رسید. در آوریل 

۱۹۹۵ فقط پنج ماه قبل از اینکه امیدیار وب سایت خود را ایجاد کند که بعداً شد 
»ای بی«، دولت به بخش خصوصی اجازه داد که لوله کشی شبکه را در اختیار بگیرد. 
خانوارها و کسب وکارها مشتاق بودند که آنالین شوند و شرکت های مخابراتی با 

کمک به آن ها در متصل شدن به اینترنت پول درمی آوردند.
اما آنالین کردن مردم تنها بخش کوچکی از کل این سیستمی که سود بالقوه ای در 
آن بود به حساب می آمد. آنچه در عمل جریان سرمایه سرمایه گذاران را جاری کرد 
امکان پول درآوردن از کسانی بود که آنالین می شدند. به عبارت دیگر، قدم بعدی 
محاسبه این بود که چطور در طبقات باالیی این ساختمان سود را به حداکثر رساند. 
طبقات باال یعنی جایی که افراد عماًل از اینترنت استفاده می کردند. اینجا همان جایی 
بود که امیدیار توانست خیلی مؤثر ظاهر شد، وقتی مکانی را درست کرد که مردم 
بتوانند در آن کاالهای خود را آنالین بخرند و بفروشند و وب سایت امیدیار بخشی 

از تراکنش این دادوستد را بگیرد.
رونق دات کام در اوت ۱۹۹۵ با ابزارهای اکتشافی شرکت نت اسکیپ شروع شد. 
در سال های بعد از آن، ده ها هزار استارت آپ تأسیس شدند و صدها میلیارد دالر در 
آن سرمایه گذاری شد. سرمایه های خطرپذیر وارد وضعیتی مالیخولیایی و دیوانه وار 
شــد: از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۰ حجم کلی سرمایه گذاری سرمایه های خطرپذیر 
آمریکا تا ۱۲۰۰ درصد افزایش یافت. صدها شــرکت حوزه دات کام سهام خود را 
به شــکل عمومی در بازار بورس عرضه کردند و ارزش آن ها به طور سرسام آوری 
باال رفت: در نقطه اوج این رشــد و رونق، مجموع سهام شرکت های حوزه فناوری 
ارزشی بیش از ۵ تریلیون دالر پیدا کرد. وقتی شرکت ای بی در سال ۱۹۹۸ در بازار 
سهام به شکل عمومی عرضه شد، در اولین 
روز عرضــه ارزش آن بیش از دو میلیارد 
دالر شد. ادامه افزایش قیمت سهام تا سال 
بعد از این عرضه، امیدیار را میلیاردر کرد.

تغییر چهره کار   
با ایــن حــال، در طی این ســال های 
رونق دات کام، بیشــتر اســتارت آپ هایی 
که ســرمایه گذاری های عظیمی به دست 
آوردند، در عمل پولی کسب نکردند. در 
تمام این ولخرجی ها سود عمدتًا نتوانست 
به منصه ظهور برســد و در ســال ۲۰۰۰ 
هم حبــاب دات کام ترکید. بین مارس تا 
سپتامبر ۲۰۰۰ سهام حدود ۲۸۰ شرکت 
شاخص اینترنت بلومبرگ سقوط کرد و 
در مجموع حدود ۱.۷ تریلیون دالر از دست رفت. یکی از روزنامه نگاران سی ان ان 
در این باره می گوید: »به ندرت می توانید شاهد این باشد که در یک صنعت مشخص، 
سرمایه ها به این سرعت و با این حجم ناپدید شوند و از بین بروند.« در سال بعد این 

سال اخبار بدتری هم رسیدند. دوره دات کام به پایان رسید. 
امــروز از آن دوره به طور کلی در قالب بخشــی از یــک دوران نحس تجمع 
سرمایه ها یاد می شود. آلن گرینسپن، مدیر سابق فدرال رزرو و اقتصاددان مشهور، از 

اینترنت برای مردم

ترکیب اجتماع و بازار یک ابداع جذاب و خیره کننده بود. تعامالتی که در سایه اولی 
اتفاق می افتد، به خوبی تراکنش هایی را که در دومی انجام می شود رونق می بخشد. 

فروشندگان و خریداران وب سایت آکشن وب زیر لوای اجتماع ترغیب می شوند 
کارهایی را انجام  دهند که الزم نیست پولی بابتش پرداخت شود اما همین 

کارها سایت را مفیدتر می سازد. ازجمله اینکه در اتاق های ارائه بازخورد به اقالم 
ارائه شده، اجناس را رتبه بندی می کردند یا مشاوره برای خرید را با هم به اشتراک 

می گذاشتند.
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این دوره با عنوان »فوران غیرمنطقی« یاد می کند. وب سایت »pets.com« که یک 
استارت آپ فروش تجهیزات نگهداری حیوانات خانگی است، تبدیل شد به بهترین 
نماد حماقت این دوره و یک معیار شــد برای نگاه به گذشته از آن موقع تاکنون. 
این شرکت که هیچ وقت سودده نبود، هزینه های زیادی برای تبلیغات کرد که شامل 
تبلیغات در مسابقات فوتبال آمریکایی بود. این شرکت توانست ۸۲.۵ میلیون دالر 
پول در عرضه عمومی ســهام خود در فوریه سال ۲۰۰۰ جمع کند و ۹ ماه بعد هم 

سقوط کرد و ورشکسته شد. 
فکــر حریصانه و غیرمنطقــی و دســت ودل بازانه و تصمیم گیری های تجاری 
بد تمامًا در شکســت تجربه دات کام نقش داشــت. با این حــال، هیچ یک از این 
عوامل تعیین کننده نبود. مسئله اصلی ســاختاری بود. در حالی که سرمایه گذاران و 
مدیران شرکت ها احتمااًل درکی از شــرایط نداشتند، شرکت های حوزه دات کام 
ســعی می کردند قدم بعدی را در زمینه خصوصی سازی بردارند، بیشتر با هل دادن 
خصوصی ســازی به الیه های باالیی پشــته اینترنت. اما سیســتم های رایانشی که 
می توانســتند چنین حرکت هایی را توجیه پذیر کنند، سر جای خود قرار نگرفته 
بودند. شرکت ها هنوز برای اینکه بتوانند از فعالیت کاربران به سود برسند مشکل 

داشتند. 
کارل مارکس در تحلیلش از پیشرفت سرمایه داری، تمایزی بین تبعیت رسمی و 
تبعیت واقعی نیروی کار از سرمایه قایل می شد. در تبعیت رسمی، فرایند موجود کار 
دست نخورده باقی می ماند ولی اکنون بر بنیادی سرمایه ای عمل می کند. یک دهقان 
کــه قباًل غذای خود را خودش به عمل می آورد، تبدیل به یک کارگر مزدی روی 

زمین فرد دیگری می شود. روشی که او روی زمین کار می کند در هر دو مورد مشابه 
است. در تبعیت واقعی، برعکس، فرایند کار دچار انقالب می شود تا بتواند نیازهای 
سرمایه را رفع کند. سرمایه به شکل رسمی یک فرایند کار را به ارث می برد. اکنون 
خودش یک روش کار می سازد. کارگر کشاورزی ما به یکی از اجزای دم و دستگاه 
صنعتی کارخانه های کشاورزی مدرن تبدیل می شود. روشی که او کار می کند کاماًل 
متحول می شود: ریتم روزانه شباهت خیلی کمی دارد به کاری که اجداد دهقانش 
می کردند. و این مدیریت و آرایش تازه برای صاحب مزرعه سودآورتر است و با در 

نظر داشتن این نیت به شکل دقیقی سازماندهی می شود.
نگاه کردن از این زاویه به تکامل اینترنت می تواند مفید باشــد و به فهم اینکه 
چرا شرکت های دوران دات کام موفق نشدند کمک کند. اینترنت اواسط تا اواخر 
دهه ۱۹۹۰ میالدی تحت تسلط مالکیت خصوصی بود ولی هنوز برای کسب سود 
بهینه نشده بود. اینترنت تا حد بسیار زیادی محدود مانده بود به شکل قدیمی اش که 
سیستمی بود طراحی شده برای محققان و این شکل قدیمی تقاضاهای تازه ای را که در 
آن به وجود آمده بود مرتفع نمی کرد. به عبارت دیگر، تبعیت رسمی نیروی کار از 

سرمایه اتفاق افتاده بود اما تبعیت واقعی هنوز دور از دسترس بود. 
انجام تبعیت واقعی نیروی کار از ســرمایه مســتلزم توسعه فنی و اجتماعی و 
اقتصادی است که ساختن اقسام جدیدی از سیســتم ها را امکان پذیر می سازد. این 
سیستم ها معادل دیجیتال کارخانه های کشاورزی مدرن هستند. این سیستم ها بازنمای 
راه حلی اســت که مدت ها برای مشــکلی دنبالش بودند که در نهایت کارآفرینان 
دوران دات کام را زمین زد: چطور خصوصی سازی را در این عرصه باید پیش برد. و 

کتاب ضمیمه

آنالین کردن مردم تنها بخش کوچکی از کل این سیستمی که سود بالقوه ای در آن بود به حساب می آمد. آنچه در عمل جریان سرمایه سرمایه گذاران را جاری کرد امکان پول درآوردن از کسانی 
بود که آنالین می شدند. به عبارت دیگر، قدم بعدی محاسبه این بود که چطور در طبقات باالیی این ساختمان سود را به حداکثر رساند. طبقات باال یعنی جایی که افراد عماًل از اینترنت استفاده 

می کردند.
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ای بی اولین نظر به چیزی بود که راه حل این مسئله به نظر می آمد.

الهام از سنت های اینترنت   
ای بی کاربران را به ابداع خودش جلب کرد و از آن ها بهره گرفت. آن ها کسانی 
بودند که اقالم خود را برای فروش با پســت هایی که در سایت می گذاشتند عرضه 
می کردند و معامله شکل می گرفت و بازخورد یکدیگر را در اتاق های گفت وگو 

می نوشتند. بدون همکاری آن ها این سایت به پایان خود می رسید.
امیدیار به یک ســنت متوســل شــد و ای بی را به شیوه همین ســنت پیش برد. 
برنامه نویسی به نام ری تامیلسون در سال ۱۹۷۱ ایمیل را اختراع کرد. این مربوط به قبل 
از دوران به وجود آمدن اینترنت است: تامیلسون از شکل اولیه اینترنت استفاده کرد 
که نامش »آرپانت« بود و پیشرفته ترین شبکه در زمان خود بود که پنتاگون ابداع کرده 
بود تا رایانه های سراسر کشور آمریکا را به هم متصل کند. اینترنت در آرپانت بسیار 
پرطرفدار شــد: یکی از تحقیقات نشان داد که تنها دو سال بعد از ابداعش سه چهارم 
ترافیک شبکه آرپانت مربوط به ایمیل بود. وقتی اینترنت در دهه ۱۹۸۰ رشد کرد، 
ایمیل حتی به گستره وسیع تری از کاربران دست یافت. امکان تبادل بالفاصله پیام ها 
با کسی از راه بسیار دور بی اندازه دلپذیر و جذاب بود. ایمیل سنخ تازه ای از همکاری 
و مکالمه را ممکن ساخت، خاصه از طریق فهرست دسته جمعی ایمیل ها که اولین 

اجتماعات آنالین را شکل داد.
ایمیل فراتر از یک ابزار مفید بود. به انسانی شــدن اینترنت کمک می کرد و به 

ترکیب و پیاده سازی محیط منجمد کابل ها و رایانه ها این احساس را می بخشید که 
جایی برای سکونت و حشرو شر است. اینترنت جایی بود که می توانستید از دوستان تان 
دور نیفتید و با غریبه ها بگومگوهای تلخ و گزنده داشته باشید. جایی بود که در آن 
می شد درباره سیاست یا داستان علمی تخیلی یا پیاده سازی یک پروتکل صحبت کرد. 
جذابیت اصلی از آن دیگران بود که می شد به آن ها ارتباط برقرار کرد. حتی شبکه 
جهانی وب نیز جایی بود که این اجتماع را در نظر داشت. تیم برنرزلی، مخترع شبکه 
جهانی وب، بعدتر نوشت: »من این شبکه را ابداع کردم برای اینکه اثرگذاری اجتماعی 

داشته باشد، به افراد کمک کند که با هم کار کنند.«
اجتماع چیزی بود که امیدیار بیش از هر چیز دیگری در اینترنت دوست داشت 
و چیزی بود که می ترســید اوج گیری دوران دات کام نابودش کند. او در این ترس و 
واهمه تنها نبود: هرکسی می توانست مخالفت ها علیه نیروی تجاری سازی فهرست های 
ایمیل ها را ببیند. اما امیدیار ضد سرمایه داری نبود. او یک لیبرتارین بود: به آزادسازی 
نیروی بازار اعتقاد داشت. او مخالف اصلی تجاری سازی نبود بلکه فقط به شکل این 
تجاری ســازی انتقاد داشت. شرکت ها فروشگاه های دیجیتالی درب و داغانی درست 
کرده بودند و تمام وب را از بنرهای آگهی پوشــانده بودند و این کار تجاری ســازی 
اینترنت را خیلی ضعیف و پیش پاافتاده می کرد. آن ها با کاربران مثل مشتریان رفتار 

می کردند. نمی فهمیدند که اینترنت یک رسانه اجتماعی است. 
اما ای بی، برعکس، به نرمی از این واقعیت ریشــه گرفت. این وب سایت از اولین 
روزهایش که با نام »آکشن وب« کار می کرد، خود را یک اجتماعی توصیف کرد و این 

اینترنت برای مردم

خصوصی سازی اینترنت یک روند بود، نه یک رویداد ناگهانی. خصوصی سازی اینترنت یک انتقال مالکیت ساده از بخش عمومی به بخش خصوصی نبود بلکه بیشتر یک جنبش پیچیده تر بود که 
شرکت ها انگیزه های هر سطحی از این شبکه را برنامه ریزی می کردند. سیستمی که توسط محققان برای پژوهش بنا شده بود با هدف به حداکثر رساندن سود بازسازی شد.
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تعریف از خود تبدیل شد به کانون هویت و عملکردش. در نظر امیدیار این طور نبود که 
باید از جامعه در مقابل بازار حفاظت کند بلکه بیشتر این بود که جامعه را یک بازار 

تلقی کند. می خواست بازار و جامعه را به هم بیامیزد و ترکیبی جدید درست کند.
هیــچ چهره ای مثل بیل گیتس به آینده اینترنت با دقت بســیار از چنین زاویه ای 
نگاه نمی کرد. گیتس در ســال ۱۹۹۵، همان سالی که امیدیار وب سایت »آکشن وب« 
را راه انــدازی کــرد، کتابی با عنوان »جاده پیش رو« نوشــت. مدیرعامل شــرکت 
مایکروسافت در این کتاب چشم اندازش راجع به اینترنت را »بازار نهایی« توصیف 
کرد. او نوشت: »این بازار جایی خواهد بود که ما انسان های اجتماعی خرید و فروش 
می کنید، ســرمایه گذاری می کنیم، بحث می کنیم، با آدم های جدید دیدار می کنیم و 
غیره. فکر کنید به معرکه و غوغای بازار سهام نیویورک یا بازار کشاورزها یا یک 
کتاب فروشی پر از آدم که نگاه می کنند به غرفه ها و اطالعات جذاب و هیجان انگیز. 
همه شیوه های فعالیت انسانی در این بازار موجود است، از معامله های میلیارددالری تا 

چک وچانه زدن های الکی.«
اینجا روابط اجتماعی کاماًل ممزوج می شود با روابط بازاری چرا که به ترکیبی 
تجزیه ناپذیر تبدیل می شود. اینترنت ابزار این آمیختگی است. اینترنت آدم ها را کنار هم 
می آورد اما زیر نشانه سرمایه. گیتس عقیده داشت که رؤیایش دست کم یک دهه بعد 
از شرح آن جامعه تحقق خواهد پوشید. اما همان زمان که کتابش را درآورد، سایت 

»آکشن وب« در مسیر رسیدن به این هدف قدم برداشته بود.
ترکیب اجتماع و بازار یک ابداع جذاب و خیره کننده بود. تعامالتی که در سایه 
اولی اتفاق می افتد، به خوبی تراکنش هایی را که در دومی انجام می شود رونق می بخشد. 

فروشــندگان و خریــداران وب ســایت 
آکشن وب زیر لوای اجتماع ترغیب می شوند 
کارهایــی را انجام  دهند که الزم نیســت 
پولی بابتش پرداخت شود. اما همین کارها 
سایت را مفیدتر می سازد. ازجمله اینکه در 
اتاق های ارائه بازخورد به اقالم ارائه شده، 
اجناس را رتبه بندی می کردند یا مشــاوره 
برای خرید را با هم به اشتراک می گذاشتند. 
هرچه افراد در وب سایت مشارکت بیشتری 
داشتند، سایت تبدیل به مقصدی جذاب تر 
شد. استفاده بیشتر مردم از آکشن وب به معنی 
ورود اقالم بیشــتر در فهرست فروش آن 
بود و به معنی توافق های فروش بیشــتر در 

حراج ها بازخوردهای بیشتری که در اتاق های گفت وگو ارائه می شد و خالصه کالم، 
ـ  اینکه هرچه یک سایت کاربران بیشتری  به معنی وب سایتی با ارزش بیشتر. این پدیدهـ 
ـ  همان چیزی است که اقتصاددان ها تحت  داشته باشند، ارزش بیشتری پیدا می کندـ 
عنوان اثرات شبکه نام می برند. در وب، رشد تجمعی تقریباً ساده است: افزایش ظرفیت 
میزبانی یک سایت راحت تر و ساده تر از افزایش همان اندازه ظرفیت در یک ملک 
واقعی با خشت و سیمان است. و اگر این اتفاق بیفتد ارزش خیلی باالیی خواهد داشت 
چون که اگر سایت تا یک اندازه مشخصی بزرگ شود، اثرات شبکه چنان امتیازاتی 
برای آن درست خواهد کرد که رقبا خیلی سخت خواهند توانست به آن امتیازات 

دست پیدا کنند.
نقطه قوت دوم این است که سایت در نقش یک واسطه ظاهر می شود. در زمانه ای 
ـ مثل فروشگاه  که بسیاری از کشورهای دوره دات کام مستقیماً جنس می فروختندـ 
pet.com که محصوالت و تجهیزات مورد نیاز برای حیوانات خانگی را دم در خانه 

ـ شرکت امیدیار، در عوض، فروشندگان و خریداران را به هم مرتبط  مردم می فرستادـ 
می کرد و هزینه ارسال را بر عهده آن ها می گذاشت. این کار می توانست سود حاصل از 
تراکنش های کاربران را بسیار کم نگه دارد. نه هزینه انبارداری الزم بود و و نه هزینه 

حمل ونقل، تنها هزینه هزینه مورد نیاز برای چرخاندن یک وب سایت بود.
اما سایت »آکشن وب« صرفاً یک واسطه نبود. یک قانون گذار و یک معمار هم 
بود، ســایتی که مقررات را تعیین می کرد برای اینکه چطور افراد با هم تعامل داشته 
باشــند و فضایی را که آن ها در آن این تعامل را انجام می دادند طراحی می کرد. این 
مســائل در برنامه امیدیار نبود. او در ابتدای کار می خواست بازاری درست کند که 
اعضایش آن را بچرخانند، بازاری ایده آل که عقاید لیبرتارینش به آن شکل می داد. ابداع 
او در اتاق هــای بحث درباره بازخوردهای کاالها و خرید و فروش ها به احتمال زیاد 
منعکس کننده سرمایه گذاری ایدئولوژیک او بر این عقیده بود که بازارها در وهله اول 

خودشان خودشان را سامان می بخشند.
اما با این حــال، برخالف فرضیات لیبرتارین، بازار نمی توانســت بدون توانایی 
سایت در اعمال انواعی از خودمختاری کار کند. اتاق های بحث درباره بازخورد مثال 
خوبی در این مورد بود: ناچار باید کامنت های توهین آمیز و اشتباه را حذف می کرد 
و با خصومت های شــخصی یا ادعاهای نادرست هم مقابله می کرد. وقتی که تعداد 
فروشندگان و خریداران خیلی زیاد شد و 
از سال ۱۹۹۸ که سهام این شرکت در بازار 
بورس به خرید عموم گذاشته شد، نیاز به این 
نظارت ها بیشتر شد. بنابراین شرکت ای بی 
برخالف آنچه در اول کار نمی پســندید، 
به ناچار نقش نظارتی و حکمرانی بیشتر و 
بیشتری را بر عهده گرفت. کیوان کشکولی 
در تحقیقی که درباره تکامل ای بی کرده به 
این نتیجه رسیده اســت که سودآوری این 
شرکت بیش ازپیش نیاز به مدیریت رفتار 
افراد را افزایــش داد و اینکه باید قواعد و 
دســتورالعمل هایی باید که کاربران با آن 
موافقت کنند و فعالیت هــای آنان بر این 

اساس مدیریت شود.
ای بی به لطف اثر شــبکه و موقعیتش در مقام یک واسطه و سایت خودمختار، 
به ســادگی به سوددهی رسید. وقتی که ترکیدن حباب دات کام در سال های ۲۰۰۰ 
و ۲۰۰۱ اتفاق افتاد، این شــرکت از معدود کسب وکارهایی بود که باقی ماند. این 
وب ســایت پس از گذراندن سقوط بازارها، با فشار از سوی سرمایه گذاران تالش 
کرد که خودش را بازیابد و به زودی دوباره مسیر موفق سابق خود را پیش گرفت. 
اکنون می توان شاهد اثرگذاری ای بی بر کسب وکارهای اینترنتی به شکلی ناخودآگاه 

و غیرمستقیم، بود. 

کتاب ضمیمه

بازار نمی توانست بدون توانایی سایت در اعمال انواعی از خودمختاری کار کند. 
اتاق های بحث درباره بازخورد مثال خوبی در این مورد بود: ناچار باید کامنت های 

توهین آمیز و اشتباه را حذف می کرد و با خصومت های شخصی یا ادعاهای نادرست 
هم مقابله می کرد.
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اندیشه بدون خواندن خطرناک است
فروش غیرقانونی نسخه های دیجیتال کتاب ها چه بالیی بر سر صنعت نشر و چاپ می آورد؟

از وقتی شبکه های اجتماعی فراگیر شــده است خیلی از مردم ناآگاهانه نسخه های دیجیتال کتاب ها را در سایت ها و کانال هایشان می گذارند. ضربه ای که 
این کار به ناشران می زند، کاری است. بخشی از شمارگان هر کتاب به وسیله ناشران کپی کار و بخشی دیگر توسط افرادی که کپی کتاب ها را در شبکه های 
اجتماعی می گذارند، پایین می آید. شاید نیت این افراد خیر باشد، اما در درازمدت خودشان را از در دست داشتن آثار جدید در حوزه نشر محروم می کنند، 
زیرا با این وضعیت کار ناشران به تعطیلی انتشارات شان می انجامد. خیلی از مردم وقتی یک لوح فشرده حاوی 5 هزار عنوان کتاب را از کنار خیابان می خرند 
دیگر احساس می کنند آن کتاب ها را دارند و اگرچه شاید هیچ وقت به آن لوح فشرده مراجعه نکنند، اما به سراغ خرید نسخه کاغذی هم نمی روند. گاهی خود 
نشرها هم وقتی نسخه دیجیتال کتاب هایشان را به شکل قانونی و با قیمت مشخص در سایت های مجاز مانند تاقچه در معرض فروش می گذارند اما باز هم کپی کارها باعث می شوند که این بازار را 
نیز از دست بدهند. مجموع این عوامل باعث شده است که بسیاری از صحافی ها و لیتوگرافی ها تعطیل شوند. دردناک آن است که بسیاری از مردم هنوز نمی دانند انتشار نسخه دیجیتال کتاب ها 
در اینترنت، غیرقانونی است. مگر در دنیا چیز رایگان هم وجود دارد؟ مگر برای پرسنل و ویراستار و دفتر نشر و غیره هزینه نمی شود؟ تأسف آور است که حتی فعاالن عرصه فرهنگ و هنر به 
درستی از حقوق مولف و ناشر اطالع ندارند. مشابه این وضعیت در بازار موسیقی و فیلم هم وجود دارد. مردم باید دیدگاهشان را تغییر بدهند و با دقت و توجه بیشتری با این مسائل برخورد کنند.

اخالق تولید پول
سنت واقعی گرایی فلسفی برای 

تحلیل پول و بانکداری
نویسنده: یورگ گوئیدو هولسمن

مترجم: سید امیرحسین میرابوطالبی
انتشارات: دنیای اقتصاد

این کتاب از ســنت واقع گرایی فلسفی برای تحلیل پول و بانکداری بهره می برد. یکی از 
بزرگ ترین پیشــگامان این رویکرد ریاضی دان، فیزیکدان، اقتصاددان و اسقف قرن چهاردهم 
یعنی نیکالس اورسم بوده است که اولین رساله دربارۀ تورم یا به عبارت دیگر اولین رساله دربارۀ 
یک مشکل اقتصادی را نگاشته است. اورسم به طور اختصاصی به بحث تنزیل ارزش سکه ها و 
مشکالت آن می پردازد که نوعی از تورم بوده که اهمیت چندانی در عصر حاضر ندارد. با این 
حال اصولی که اورسم به کار می بندد همچنان به روز بوده و کامالً قابل استفاده است. تئوری 
اتریشی بانکداری و پول دستوری، عنصر دوم تحلیل های ماست. مکتب اتریشی بیش از هر چیز 
به عنوان به کارگیرندۀ اصلی سنت واقع گرایی در اقتصاد و همچنین مدافع اصلی سیاست های 
بازار آزاد شناخته می شود. هفت نسل از اقتصاددانان اتریشی به توضیح این مسئله پرداخته اند 
که چرا حقوق مالکیت خصوصی می تواند فراهم کنندۀ چارچوبی بنیادی برای همکاری های 
اجتماعی در یک اقتصاد به واقع انسانی باشد. به اعتقاد آن ها اثرات ناشی از تعرض به حقوق 

مالکیت خصوصی توسط افراد حقیقی و یا دولت می تواند بهره وری را به کلی مختل کند.
سومین عنصری که رویکرد ما را متمایز می سازد، تحلیل اخالق پول و بانکداری با استفاده از 
روش فلسفی قرون وسطای توماس آکویناس و نیکالس اورسم است. این روش تحلیلی تالش 
می کرد تا بصیرت ارسطویی را با سنت روشنفکری مسیحیت پیوند بزند آن هم با این استدالل 
که علم و اخالق می توانند به عنوان شاخه هایی مختلف از یک نظام دانایی واحد شناخته شوند.

مردم در برابر دموکراسی
چرا آزادی ما در خطر است و چگونه 

باید آن را حفظ کرد؟
نویسنده: یاشا مونک

مترجم: علیرضا مسعود
انتشارات: طرح نو

تا همین اواخر، لیبرال دموکراســی به صورت پیروزمندانــه حکم فرما بود. علی رغم تمام 
کاستی ها به نظر می رسید که اکثر شهروندان به نوع حکومت خود، عمیقاً متعهد بودند. اقتصاد، 
در حال رشد بود. احزاب رادیکال ناچیز بودند. دانشمندان علوم سیاسی بر این باور بودند که 
دموکراسی از مدت ها پیش در کشورهایی مانند فرانسه یا آمریکا مستحکم شده و در سال های 
پیش  رو، تغییرات کمی خواهد داشت. به نظر می رسید که از نظر سیاسی، آینده تفاوت چندانی 
با گذشــته نخواهد داشت. پس از آن، آینده فرا رسید و در واقع مشخص شد که بسیار با آن 
چیزی که تصور می شد، متفاوت است. مدت هاست که شهروندان از سیاست ناامید شده اند؛ 
در حال حاضر آنها بی قرار، عصبانی و حتی بی پروا هســتند. مدت هاست که نظام های حزبی 
دچار جمود شــده اند؛ اکنون پوپولیست های اقتدارگرا در سراســر جهان »از آمریکا و اروپا تا 
آسیا و استرالیا« در حال ظهور هستند. رای دهندگان مدت هاست که احزاب، سیاستمداران و 
حکومت های خاص را دوست ندارند؛ اکنون بسیاری از آنها از خود لیبرال دموکراسی نیز خسته 
شده اند. دیگر تردیدی وجود ندارد که ما در حال تجربه هنگامه ای پوپولیستی هستیم. سوال 
این است که آیا این هنگامه و لحظه پوپولیستی، مبدل به عصر و دوران پوپولیستی خواهد 
شد و بقای لیبرال دموکراسی را در هاله ای از ابهام فروخواهد برد یا خیر؟ کتاب حاضر به این 

پرسش پاسخ می دهد.

پروانهشفاعی
خبرنگار

کتابخانه
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مدرس میلیونر
راهنمایی برای سرمایه گذاران

نویسنده: برتون جی مایکل
مترجم: اسماعیل علی نیا

انتشارات: فکر سبز

این کتاب به صورت فوق تخصصی شــما را با بورس، سهام، عوامل مؤثر بر قیمت سهام، 
روانشناسی خرید و فروش سهام آشنا می سازد و کمک می کند با اختصاص کمترین زمان یک 

سبد بهینه سهام با پایین ترین ریسک و باالترین بازدهی تشکیل دهید.
گاهی اوقات یک معلم، یک همایش، یک دوست یا یک کتاب مسیر زندگی مان را تغییر 
می دهد و منجر به دگرگونی افکار و عقایدمان خواهد شد. کتاب »مدرس میلیونر« نقش یک 
منجی را برای شما دارد، زیرا سرمایه گذاری در بورس نزدیک ترین مسیر برای ثروتمندی است. 
پولدار شدن یک اتفاق نیســت، بلکه یک انتخاب خردمندانه است. سرمایه گذاری در بورس 
مسیر رسیدن به آرزوها و اهدافتان را کوتاه تر می کند. در سال های 98-97 بازار سهام در بورس 
رشد باورنکردنی داشت. رشد ۲0-۵ برابری قیمت سهام در طی حداکثر دو سال افراد زیادی 
را وارد باشگاه میلیاردرها کرد. سرمایه گذاری در بورس از جذاب ترین و پربازده ترین بازارهای 
جهان است. به طوری که در برخی برهه های زمانی با خرید یک سهام به مدت کمتر از یک 
سال ثروت شــما تا 10 برابر هم می رسد. البته بورس فراز و نشیب های زیادی دارد و بازاری 
است که به میزان دانش خود و زمانی که اختصاص می دهید بازده به دست می آورید. در این 
کتاب نُه قانون ثروت آموزش داده می شود؛ قوانینی که به وسیله ی آن ها یاد می گیرید چگونه 
مانند یک میلیونر خرج کنید و بهترین سرمایه گذاری را داشته باشید بدون اینکه از حرص و 
آز و دستبرد کسانی که می خواهند از پول شما استفاده کنند بترسید. با خواندن این کتاب به 
یک معامله گر فوق تخصصی در بورس تبدیل می شوید و سرمایه گذاران راهنمایی بهتر از این 

کتاب پیدا نخواهند کرد.

پاگرد
روایتی ملموس از یکی از وقایع تاریخ 

معاصر ایران
نویسنده: محمدحسن شهسواری

انتشارات: افق

»پاگرد« رمانی اســت که داستان آن حول حوادث کوی دانشگاه در سال 1۳78 می گذرد. داستان 
شــخصیت هایی از قشرهای مختلف اجتماعی که هرکدام به نحوی طی فرار از شلوغی ها، سر از پاگرد 
خانه ای در کوچه ای بن بســت درآورده اند. در ابتدا طی هر فصل داستان هایی به ظاهر بی ارتباط به هم 
روایت می شود اما با جلو رفتن کتاب این داستان ها به نحوی ظریف به هم می پیوندند و تکه ای از پازل 
کلی اثر را تشــکیل می دهند. پاگرد روایتی پر کشــش دارد که خواننده را تا اخر مشتاق نگه می دارد. 
نویسنده موفق شده است ضعف اساسی رمان های سیاسی یعنی خلق شخصیت های کاریکاتورگونه را در 
کتاب خود پشت سر بگذارد و به زیبایی شخصیت ها و تیپ هایی از گروه های مختلف سیاسی اجتماعی 
را خلق کند. شهسواری در این اثر تکنیک های متنوع داستان نویسی را به خوبی به کار گرفته است تا 
در انتها کتابی بنویسد که از نظر محتوا مخاطب مشتاق را اقناع کند. این رمان به خوبی توانسته است 
از این حادثه ی مهم تاریخ معاصر ایران برای خلق داســتان خود بهره بگیرد و به جای بیان شــعاری و 
شــخصیت پردازی ضعیف این مدل رمان ها، از بیانی پخته و منطقی و تا حــدی به دور از جانب داری 
اســتفاده کند تا آینه ای در مقابل تاریخ معاصر ایران و گروه های مختلف درگیر در این حوادث بگذارد.  
شخصیت های داستان پاگرد در خانه ای در نزدیکی دانشگاه تهران با یکدیگر آشنا می شوند. هرکدام از 
آن ها در گیرودار حادثه ی »کوی دانشــگاه« به آن جا پناه برده اند. در طول داستان مخاطب با گذشته و 
ویژگی های هر فرد آشــنا می شود. بیژن مشفق به خیابان رفته تا از حساب بانکی خود پول بردارد، به 
شلوغی های اطراف دانشگاه تهران برمی خورد و برای این که گیر نیفتد به خانه ای در همان حوالی پناه 
می برد. در ادامه هم افراد دیگری با موقعیت ها و شرایط مختلف برای فرار از وضعیت بیرون به آن خانه پناه 
می برند؛ کارگر افغانی، دانشجوی معترض و... این آدم ها با خلق وخوهای بسیار متفاوت که از درگیری ها و 
خشونت های خیابانی فرار کرده اند پس از رسیدن به هم و آشنایی، اجتماعی کوچک تشکیل می دهند. 

سه روز و یک عمر
جنایتی که سال ها پنهان ماند

نویسنده: پیر لومتر
مترجم: پرویز شهدی

کتاب »سه روز و یک عمر« اثر جذاب و معمایی پیر لومتر، یکی از بهترین جنایی نویسان دنیا است. این رمان 
رازآلود داستان پسری نوجوان را به تصویر می کشد که به شکلی ناگهانی پسر همسایه شان را به قتل می رساند. 
سال ها می گذرد اما همچنان انگیزه و هویت قاتل برای همه مجهول است تا اینکه روزی دوباره پرونده  این قتل 
پرابهام باز می شود. داستان در سه برهه زمانی روایت می شود و شروع آن از سال 1999 است. آنتوان نوجوان 
1۲ ساله ای ا ست که دوستانش او را به جمع خود راه نمی دهند و به همین خاطر پسری تنها و منزوی است. 
در همسایگی آنتوان پسری به نام رمی و سگش اولیس زندگی می کند که آن سگ تنها همدم و دوست آنتوان 
به حساب می آید. با مرگ اولیس، آنتوان دوباره تنها می شود و رمی پسر جوان کم کم به آنتوان نزدیک شده 
و دوســت دوران ســخت و آشفته او می شود. غم از دست دادن اولیس در وجود آنتوان کم کم جای خود را به 
خشم می دهد و در نهایت فاجعه ای هولناک اتفاق می افتد که تمام زندگی پسرک را دستخوش تغییر می کند. 
آنتوان نوجوان، به یکباره رمی را به قتل می رساند. کتاب سه روز و یک عمر سراسر تعلیق و پر از هیجان است 
و شما را به قدری درگیر داستان جذاب خود می کند که به سختی می توانید از خواندن آن دست بکشید. این 
رمان تنها اثری جنایی و معمایی محسوب نمی شود بلکه مضامینی از روانشناسی، فلسفه و جهان بینی نیز در 
آن وجود دارد. گناه و خطایی که انسان مرتکب می شود و در پی آن واکنش و احساس عذاب وجدان نسبت به 
آن از پررنگ ترین مضامین این کتاب است. در طول داستان آنتوان با نیروی درونی اش درگیر می شود و شاید 
همین موضوع عذاب وجدان سبب شده تا این کتاب با شاهکار داستایوفسکی یعنی جنایات و مکافات مقایسه 
شود. با اقتباس از این کتاب فیلمی به کارگردانی نیکالس بوخریف در سال ۲019 در کشور آلمان ساخته شد. 

اگر عالقه مند به رمان های رازآلود و جنایی هستید، خواندن این رمان چندالیه و برجسته را از دست ندهید.

کمی مایل به سرخ
تلفیقی از عشق و مرگ

نویسنده: فرشته نوبخت
انتشارات: چشمه

قصه، ماجرای زن جوانی است که باید با واقعیت هایی مواجه شود که مدت ها پنهان بوده اند. داستان 
از یک حادثه  مهم شروع می شود. زنی روزنامه نگار تصادف شدیدی می کند و به کما می رود. بعد از بیدار 
شــدن و گذر او از مرز باریک مرگ و زندگی، شــما در طول خواندن اثر به تدریج درمی یابید که او چه 
گذشــته ای داشته اســت و چه حفره هایی در زندگی اش وجود دارد. نویسنده در رمان »کمی مایل به 
سرخ« با استفاده از دیالوگ های بسیار و همچنین استفاده از برش های ظریف زمانی، سعی کرده است تا 
اثری خلق نماید که شما در آن بتوانید به الیه های شخصیتی متناقض آدم هایی پی ببرید که انگار بعد از 
برگشتن از مرگ قهرمان اصلی، بیش تر از گذشته باید روایت شوند و این شبیه باز کردن جعبه پاندوراست. 
این کتاب بازی غیر معمولی با عنصر زمان است. شما بعد از چند فصل درخواهید یافت که سر رشته زمان 
از دست می رود. روایت ها آن چنان درهم تنیده می شود که یافتن سر رشته، غیرممکن است. اما بازی 
غیر معمول نویسنده با عنصر زمان، پاشنه ی آشیل اثر جدیدش است. در حالی که شخصیت پردازی ها به 
شکلی پازل نهایی را کامل می کنند در نهایت این زندگی است که با همه نیرو و باالتر از همه چیز قرار 
می گیرد. یکی از حقه های قابل تأمل در این رمان، پایان بندی آن است. با وجود اینکه خرده روایت ها اکثراً 
به طوری ناتمام به هم پیوند خورده اند، ولی با پایانی تقریباً بسته رو به رو هستید که این تناقض در نگاهی 
فرمالیستی موجب پدیدار شدن الیه هایی متعدد در رمان می شود. در حقیقت نوبخت با استفاده از یک 
تکنیک روایی، مشابه با آنچه در تئاتر به آن فاصله گذاری می گویند، مخاطب را دعوت به تأمل پیرامون 
چیستی حقایقی از زندگی می کند که از شدت روزمره بودن و عادت شدگی به فراموشی سپرده شده اند و 

عشق یکی از مهم ترین این پدیده ها است.
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اقتصادجهانباچهتئوریهاییادارهمیشود؟

ایدهها



............................. چهـره هـا .............................
] این صفحه ها به مرور زندگی سیاستمداران و افرادی می پردازد که اقتصاد کشورشان را متحول کرده اند [

نسیمبنایی
دبیر بخش چهره ها

شی جین پینگ تنها یک نام در چین نیست. این سیاستمدار چینی 
در حال حاضر دبیرکل حزب کمونیست چین، رئیس کمیسیون نظامی 
مرکزی از سال ۲01۲ و رئیس جمهوری چین از سال ۲01۳ بوده است. 
نکته جالب در مورد شی این است که پدر او یکی از اعضای قدیمی حزب 
کمونیســت چین بود که در دوره انقالب فرهنگی مائو پاک سازی و به 

روستایی کوهستانی تبعید شد.
شــی پس از تحصیل در رشته مهندسی شیمی، جایگاه خود را در 
شعب محلی حزب کمونیست در استان های ساحلی چین ارتقا داد. او 
نهایتاً توانست در سال 1999 به سمت فرماندارِی فوجیان برسد و تا سال 
۲00۲ این مقام را در اختیار داشــت. پس از فرمانداری فوجیان، شی به 
فرمانداری استان ژِجیانگ رسید و جدای از آن دبیری حزب کمونیست 

در این استان را تا سال ۲007 بر عهده گرفت. 
سال ۲007 بود که ِچن لیانگیو، دبیر شاخه شانگهای حزب کمونیست 
از کار خود برکنار شد و شی با رفتن به این منطقه، آخرین گام بلند خود 
را برای ورود به باالترین جایگاه ها در حزب کمونیســت برداشت. تقریباً 
یک سال بعد شــی به معاونت رئیس جمهوری چین و معاونت رئیس 
حزب رسید، سمت هایی که تنها چند سال بعد به ریاست مستقیم تبدیل 

شدند.
شی جین پینگ به طور کلی به دنبال یک دست کردن حاکمیت چین 
از درون است. او که اولین رهبر چین است که پس از انقالب به دنیا آمده، 

در یکی از اولین اقدامات خود یک کارزار گسترده مبارزه با فساد در چین 
به راه انداخت که در نهایت منجر به ســقوط چهره های قدیمی و بسیار 
سطح باالیی در بدنه تصمیم گیری حکومت چین، شد. در روابط خارجی 
هم چین تحت حکومت شی، روحیه ای تحکم آمیز پیدا کرده است، به ویژه 
در روابط این کشور با ژاپن، ادعاهای چین در مورد دریای چین جنوبی 
و حمایت این کشور از تجارت آزاد و جهانی سازی. از سوی دیگر با پروژه 
جاده و کمربند، چیِن شی به دنبال گسترش تاثیرگذاری خود در آفریقا 

و اوراسیا هم هست.
حزب کمونیست چین در روز 11 نوامبر ۲0۲1، ایدئولوژی شی را به 
عنوان »عصاره فرهنگ چین« معرفی کرد. این اعالمیه حزب کمونیست 
چین، از زمان تشــکیل این حزب تاکنون، ســومین اعالمیه برجسته 
بوده است و به وسیله آن شی جین پینگ به جایگاه رفیعی رسید که پیش 
از این تنها در اختیار افرادی چون مائو تسه تونگ و دنگ شیائوپنگ بود. 
اما این ایدئولوژی چه جنبه هایی، به ویژه در زمینه اقتصاد دارد؟ در ادامه 

بیشتر به این مسئله می پردازیم.

اقتصاد دولتی شی  
شی به طرز عجیبی و تقریباً مخالف جریان عمومی در جهان، کنترل 
دولتی در اقتصاد را افزایــش داد و حمایت خود از بنگاه های اقتصادی 
دولتی را به صورت عمومی ابراز کرد. البته نباید این نکته را هم فراموش 

رهبر معجزه چینرهبر معجزه چین
شی جین پینگ، پرسروصداترین رهبر چینشی جین پینگ، پرسروصداترین رهبر چین
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کرد که بخش خصوصی چین هم به شدت مورد حمایت او قرار گرفت. 
شی نقش کمیســیون مرکزی امور مالی و اقتصادی را به جای شورای 

دولتی پررنگ تر کرد.
در دوره ریاست جمهوری شی، بانک ها با سهولت بیشتری وام های 
رهن دار اعطا می کردند. جدای از این، مشارکت خارجی در بازار اوراق هم 
باالتر رفته است و نقش یوان چین در بازار جهانی نسبت به قبل پررنگ تر 
شده است. همین افزایش اهمیت یوان چین باعث شد این کشور بتواند 

امتیازهای ویژه ای را در صندوق بین المللی پول از آن خود کند.
سال ۲018 بود و دولت چین مشغول آماده سازی چهلمین سالگرد 
آغاز اصالحات اقتصادی در این کشــور. شی جین پینگ در این مراسم 
اعالم کرد که قصد دارد اصالحات اقتصادی را ادامه بدهد، اما در نهایت 
این هشــدار را به هم کارکنان دولت چین داد که هیچ کس »نمی تواند 
چیزی را به مردم چین دیکته کند«. یکی دیگر از مسائلی که طی چند 
ســال اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، بخشی از رویکرد 
شــی جین پینگ نسبت به جنگ تجاری با آمریکا بود. شی در مواجهه 
با اقدامات دونالد ترامپ، در فضاهای داخلی به شــدت روی خودکفایی 
تاکید کرد و به این مســئله به طور ویژه در زمینه فناوری برجســتگی 

خاصی بخشید.
در ســال ۲0۲0، جک ما، بنیان گذاری و رئیس هیئت مدیره سابق 
علی بابا و گروه اَنت، در یک ســخنرانی اعالم کرد که بانک های چینی 
روحیــه مشــابه نزول خوارانه دارنــد و اعتراضی عمومی را نســبت به 
مقررات گذاری های حکومتی علنی کرد. گزارش ها نشان می دهند که شی 
از این مسئله بسیار عصبانی شــد و تصمیم گرفت جلوی عرضه اولیه 
گــروه اَنت را بگیرد و در ادامه آن تحقیق و تفحص گســترده ای از این 
بنگاه بزرگ فناوری آغاز شد. شی در دسامبر ۲0۲0، از دولت مردان خود 
خواست قوانین سختگیرانه تری برای مبارزه با انحصارگرایِی پلت فرم های 
آنالین ایجاد کنند و این مسئله را تبدیل به یکی از مهم ترین اهداف سال 
۲0۲1 کرد. در همان ماه های ابتدایی ۲0۲1 هم درخواســت تحقیق و 
تفحص ســریع تری در مورد شرکت های فناوری را به مسئوالن قضایی 

چین ارائه کرد.

بازسازی اقتصاد چین  
چین از پایان ســال ۲01۲ به این ســو شــاهد تغییــرات مثبت 
شــگفت انگیزی در زمینه های اقتصادی با ابعاد و استحکامی بی سابقه 

بوده است. تولید ناخالص داخلی این کشــور در سال ۲01۲ تقریباً ۵4 
تریلیون یوان بــود، یعنی چیزی در حــدود 11,۵ درصد از کل تولید 
ناخالص جهانی. تقریباً یک دهه بعد، تولید ناخالص داخلی این کشــور 
از 110 تریلیون یوان هم فراتر رفت، یعنی سهمی بیش از ۳0 درصد از 

تولید ناخالص داخلی جهان.
معجزه اقتصادی چین به هیچ وجه اتفاقی رخ نداد. به گفته بسیاری از 
تحلیل گران طرفدار شی جین پینگ، این مسئله دقیقاً برآمده از بازسازی 
فلسفه اقتصادی چین توسط شی جین پینگی است که در سال ۲01۵ 
اعالم کرد چین به سمت اقتصادی نوآور، منضبط، سبز، گشوده و با روند 
توســعه ای حرکت می کند که برای همه مردم ملموس است و همه در 

آن مشارکت دارند.
زمانی که شــی در سال ۲01۲ دبیرکل حزب کمونیست چین شد، 
اقتصاد این کشور به دلیل بیش از ۳0 سال اصالحات و گشایش، وضعیت 
قابل قبولی داشــت. با این حال، چالش هایی نظیر فشار رو به پایین به 
اقتصاد، اختالف ســطح ثروت و آسیب های زیست محیطی، چیزهایی 

نبودند که بتوانند نادیده گرفته شوند.
دو ســال پس از این که شی ایده کلی اقتصادی خود را مطرح کرد، 
یعنی در نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در سال ۲017، 
یک مسئله مهم دیگر هم توسط او مطرح شد: این نکته که اقتصاد چین 
در حال سپری کردن دوره گذاری از یک مرحله رشد سریع به سمت یک 

مرحله از توسعه با کیفیت، است.
از این سخنرانی شی تا امروز، پیگیری »توسعه باکیفیت« تبدیل به 
یکی از اصولی شده است که مسئوالن و سیاست گذاران اقتصادی چینی 
باید در زمینه کنترل اقتصاد کالن، در ذهن داشته باشند. نکته ای که در 
این میان اهمیت ویژه ای برای طرفداران شی دارد، این است که این نوع 
اندیشه او نشان می دهد رهبر چین به سمت درکی علمی از قوانین توسعه 
اقتصادی و اجتماعی حرکت می کند و دقیقاً مبتنی بر همین درک است 

که آینده چین مدرن را در چهارچوب یک چین نوآور و سبز می بیند.
اندیشه اقتصادی شی از چند مجموعه اصول تشکیل شده است. یکی 
از این اصول، وفادار ماندن به فلســفه توســعه ای است که در آن تعهد 
به مردم چین همواره وجود داشته باشد. بنابراین مسائلی عمومی مانند 
آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی همواره باید در سطح باالیی از اولویت 

برای سیاست گذاران سیاسی مردم چین باشند.
همین رویکرد شی باعث شد یک کارزار مبارزه با فقر در چین به راه 
بیفتد که تقریباً ابعاد بی سابقه در جهان داشت. در سال ۲01۲، تقریباً 
100 میلیــون نفر از مردم چین پایین تر از خط فقر بودند. دولت چین 
در فوریــه ۲0۲1، اعالم کرد که در زمینه ریشــه کن کردن فقر مطلق 
موفق بوده است و تقریباً 98,99 میلیون نفر انسان فقیری که در مناطق 

روستایی زندگی می کنند، از فقر نجات داده است.
در سال ۲0۲1، به طور میانگین سرانه درآمد اقتصادی در اختیار هر 
فرد چینی به بیش از ۳۵ هزار یوان رسید، یعنی چیزی بیش از دو برابر 
مقداری که در سال ۲010 مشاهده می کردیم. چین دارای بزرگ ترین 
نظام تامین اجتماعی جهان است و به ادعای خود، که البته به راحتی قابل 

باور هم هست، بزرگ ترین گروه با درآمد متوسط را دارد.
مسئله جالب دیگری هم که در نگاه شی جین پینگ قابل توجه است، 
رابطه دولت و بازار اســت. به نظر شی، بازار باید به راحتی بتواند نقش 
تعیین کننده خود در تخصیص منابع را بازی کند. در این میان، دولت هم 
باید نقشی مناسب ایفا کند و با قدرت تمام موانع نهادی قرار گرفته بر سر 

مسیر توسعه را از بین ببرد. 

شی جین پینگ به 
طور کلی به دنبال 
یک دست کردن 
حاکمیت چین 
از درون است. او 
که اولین رهبر 

چین است که پس 
از انقالب به دنیا 
آمده، در یکی از 
اولین اقدامات 
خود یک کارزار 

گسترده مبارزه با 
فساد در چین به 
راه انداخت که در 
نهایت منجر به 

سقوط چهره های 
قدیمی و بسیار 
سطح باالیی در 

بدنه تصمیم گیری 
حکومت چین شد

حکمرانیدرچین
این کتاب پرحجم چندجدلی، اولین کتاب چاپ شده توسط رئیس 
جمهوری چین اســت. کتاب با عنوان کامل »شــی جین پینگ: 
حاکمیت در چین« گزارشــی منحصر به فــرد از فضای درونی 
حزب کمونیســت چین و دیدگاه این حزب دربــاره آینده این 
کشور ارائه می کند. در این کتاب با گزارشی خالصه از چند دهه 
ســخنرانی، مصاحبه، گفت وگو و خطابه روبه رو هستیم که در 
کنار آن متناسب با هر مسئله، مثالی از تاریخ، اجتماع و فرهنگ 
چین هم آورده می شــود. جدای از آن با شکلی از زندگی نامه شی 
جین پینگ هم بیشتر آشنا می شویم. بسیاری از تحلیل گران غربی انتشار این کتاب را تالشی از 
سوی شی قلمداد کرده اند که هدفش نرم تر کردن چهره او نسبت رهبران تکنوکرات و اقتدراگرای 

پیشین چین، است.
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آبه شــینزو سیاســتمدار ژاپنی بود که تقریباً مدت 9 ســال 
رهبری حزب لیبرال دموکرات این کشور را بر عهده داشت و طی 
این مدت با تکیه بر صندلی نخســت وزیری این کشور به عنوان 
باسابقه ترین نخست وزیر ژاپن دست پیدا کرد. آبه که در سال های 
۲014 و ۲017 رهبری حزب لیبرال دموکرات را در پیروزی هایی 
خیره کننده بر عهده داشــت، در ماه اوت ســال ۲0۲0 به دلیل 

شدت گیری بیماری مجبور شد از این سمت کناره گیری کرد. 
آبه سیاستمداری محافظه کار بود که به نظر بسیاری از مفسران 
سیاســی جهان، به عنوان یک ملی گرای دســت راستی توصیف 
می شــد. آبه که در روز 8 ژوئیه سال ۲0۲۲، در حالی که مشغول 
سخنرانی در شــهر نارا بود، توسط شخصی 41 ساله و با شلیک 
دو گلوله کشــته شد، طی دوره تقریباً 9 ساله نخست وزیری خود 
اقتصاد ژاپن را دچار تحوالت چشــم گیری کرد. نقش پررنگ آبه 
در دگرگونی اقتصاد ژاپن در زمینه های پولی و مالی و اصالحات 
ساختاری به حدی بود که سیاست های اقتصادِی دولت او به عنوان 

»آبه نامیکس« یا همان »اقتصاد آبه ای« شناخته می شود.

زمینه اقتصاد آبه ای  
به منظور درک اقتصاد آبه ای، ابتدا باید سه پیش زمینه را بهتر 
درک کنیم. مسئله اول وضعیت اقتصاد ژاپن پیش از دوره اقتصاد 
آبه ای اســت. تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال 1996 رشدی 
۳ درصدی را تجربه کرد و این طور به نظر می رســید که اقتصاد 
این کشــور در مســیر بهبود از حبابی بود که در اوایل دهه 90 
میالدی بحرانی عظیم ایجاد کرده بود. دولت ژاپن مالیات مصرف را 
در آوریل 1997 از ۳ به ۵ درصد رساند و به دنبال این بود که در 

سال 1998 این میزان را بیشتر هم بکند.
در آن دوران بحرانی مالی در آســیای شرقی و جنوب شرقی 
به راه افتاده بــود. درآمدهای دولت ژاپن با کاهش میزان مصرف، 
به میزان 4,۵ تریلیون ین کاهش پیدا کرد. رشــد تولید ناخالص 
داخلی اســمی پس از افزایش مالیات، تقریباً به مدت  ۵ سال زیر 
صفر باقی ماند. میانگین دستمزد ژاپنی ها در حد فاصل سال های 
199۲ تا 1997 افزایش پیــدا کرده بود، اما با افزایش مالیات در 
ســال 1997 رو به کاهش رفت و این کاهش با شــدت بیشتری 

نسبت به افت تولید ناخالص داخلی رخ می داد.
کنگره دایت ژاپن در دوران نخســت وزیری یوشــیهیکو نودا، 

در ســال ۲01۲، الیحه ای را برای افزایش مالیات مصرف در سال 
۲014 به میزان 8 درصد و در ســال ۲01۵ به میزان 10 درصد، 
تصویب کرد تا بتواند بودجه ملی را به کمک آن طراز کند. انتظار 
می رفــت که این اقدام میزان مصرف در ژاپن را بیش از پیش هم 

کاهش دهد.
مســئله دومی که بایــد در نظر آورد اقتصــاد جهانی به طور 
گســترده در این دوران بود. در دوره رکود اقتصادی دهه اول قرن 
بیســت و یکم، ژاپن در ســال ۲008 تقریباً 0,7 درصد از تولید 
ناخالص داخلی واقعی خود را از دســت داد و در سال بعد از آن با 
افت وحشتناک ۵,۲ درصدی مواجه شد. در مقایسه با این وضعیت 
ژاپن، در سطح جهان شاهد رشدی ۳,1 درصدی در سال ۲008 
و افت 0,7 درصدی در سال ۲009 هستیم. صادرات ژاپن که در 
سال ۲008 ارزشــی معادل 746,۵ میلیارد دالر داشت در سال 
۲009 با افتی ۲7 درصدی به ۵4۵,۳ میلیارد دالر ســقوط کرد. 
تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال ۲01۳ توانست پس از دو دهه 
تقال به ســطح سال 1991 برسد، در حالی که شاخص بازار نیکل 

۲۲۵ بورس ژاپن تنها یک سوم دوران اوج خود بود.
مســئله ســومی که باید پیش از پرداختن به جزئیات اقتصاد 
آبه ای درک کرد، پیش فرض های ایدئولوژیک این اقتصاد اســت. 

ژاپنِی شجاع
رویاپردازی، هدیه آبه شینزو به ژاپن

سیاست های اقتصادی آبه تاثیر خود را به سرعت بر بخش های مختلفی از بازارهای مالی ژاپن گذاشت. این سیاست ها تا فوریه سال 2013، باعث شدند ین ژاپن به شدت 
ضعیف شود و شاخص قیمت بازار سهام توکیو به میزان 22 درصد افزایش پیدا کند. نرخ بیکاری ژاپن از 4 درصد در فصل پایانی سال 2012 به 3.7 درصد در اولین 
فصل اول 2013 رسید که البته این مسئله در ادامه گرایشی بود که از پیش تر هم آغاز شده بود.
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سیاست های اقتصادی آبه تا حد زیادی وابسته به ظهور چین به 
عنوان یک قدرت اقتصادی و سیاسی است. بسیاری از طرفداران 
آبه نگاه او را تا حد بســیار زیادی مشــابه شعار »کشور ثروتمند، 
ارتش قدرتمند« می دانند که در دوران تاریخی میجی، فلســفه 

سیاسی ژاپن را شکل می داد.
آبه به طور کلی به دنبال ایــن بود که ژاپن را به وزنه ای قابل 
توجه در مقابل چین تبدیل کند، و از ســوی دیگر با قدرتمندتر 
کردن اقتصاد این کشور، وابستگی نظامی به ایاالت متحده آمریکا 

را هم کاهش دهد.

پیاده سازی اقتصاد آبه ای  
اقتصاد آبه ای شــامل راهبردهایی در زمینه رشــد اقتصادی، 
سیاست های پولی و سیاست های مالی است که به دنبال تشویق 
سرمایه گذاری خصوصی است. سیاست های خاص این دوره شامل 
هدف گذاری تورمی ۲ درصدی، اصالح افزایش قیمت اضافی ین، 
تعیین نرخ بهره منفی، تسهیل کمی به شکلی رادیکال، گسترش 
سرمایه گذاری عمومی، خریداری اوراق ساخت وساز توسط بانک 

ژاپن، و تجدید نظر در الیحه بانک ژاپن، می شوند.
کلیت اقتصاد آبه ای سه جبهه داشــت که دو جبهه از آن در 
همان هفته های ابتدایی دولت او اجرا شدند. آبه به سرعت الیحه 
یک مشــوق 10,۳ تریلیون ینی را به تصویب رســاند و هارویکو 
کــورودا را به عنوان رئیس بانک مرکزی ژاپن انتخاب کرد. آبه از 
کورودا خواسته بود که هدف تورمی ۲ درصدی را محقق کند و این 
کار را از طریق تســهیل کمی به اجرا بگذارد. البته این مسئله از 

سوی خود بانک مرکزی با اصالحات و تغییراتی همراه شد.
مســئله بعدی مربوط به اصالحات ساختاری در اقتصاد ژاپن 
است که اجرایی نسبتاً طوالنی تر و زمان برتر داشتند. البته آبه از 
همان ابتدا در همین جبهه هم فعالیت هایی کرد و برای مثال به 
 TPP دنبال این بود که ژاپن در شراکت ترانس پاسیفیک یا همان

نقش آفرینی کند.
انتخابات مجلس مشــاوران در اواسط ســال ۲01۳ تسلطی 
یک پارچــه بر کل کنگره دایت را در اختیار آبه قرار داد، اما دولت 

ژاپن اندکی شــکاف درونی را درمــورد برخی از اصالحات خاص 
ســاختاری از خود نشــان می داد. بعضی از اعضای کابینه موافق 
ســطح پایین تری از مالیات شــرکتی بودند، در حالی که برخی 
دیگر نگران اعتراضات مردمــی بودند که قطعاً از کاهش مالیات 
بر بنگاه های بزرگ و افزایش مالیات بر مصرف کنندگان عصبانی 
می شدند. از سوی دیگر قوانین کار و عوامل کنترلی تولید برنج هم 

تبدیل به مسائلی جنجالی در دولت آبه شدند.
بانــک مرکزی ژاپن در آوریل ۲01۳ اعالم کرد که طی برنامه 
تســهیل کمی خود قصد دارد ساالنه 60 تا 70 تریلیون ین اوراق 
خریداری کند. این نهاد در اکتبر ۲014 هم اعالم کرد که به دنبال 
گسترش برنامه خریداری اوراق خود است و قصد دارد پس از آن 

ساالنه 80 تریلیون ین اوراق خریداری کند.

آثار اقتصاد آبه ای  
سیاست های اقتصادی آبه تاثیر خود را به سرعت بر بخش های 
مختلفی از بازارهای مالی ژاپن گذاشــت. این سیاست ها تا فوریه 
سال ۲01۳، باعث شدند ین ژاپن به شدت ضعیف شود و شاخص 
قیمت بازار سهام توکیو به میزان ۲۲ درصد افزایش پیدا کند. نرخ 
بیکاری ژاپن از 4 درصد در فصل پایانی سال ۲01۲ به ۳,7 درصد 
در اولین فصل اول ۲01۳ رســید که البته این مســئله در ادامه 

گرایشی بود که از پیش تر هم آغاز شده بود.
با پیروی از سیاست های پولی بســیار ساده گیرتر، ارزش ین 
ژاپــن در مقابل دالر آمریکا در دومین فصل ســال ۲01۳ افتی 
۲۵ درصدی را نسبت به دوره مشابه در سال ۲01۲ تجربه کرد. 
تا زمانی که ماه می ســال ۲01۳ از راه رسید، بازار سهام رشدی 
۵۵ درصدی کرده بود، هزینه های مصرف کننده رشــد اقتصادی 
در فصل ابتدایی را تا ۳,۵ درصد ســاالنه بــاال برده بود و میزان 
محبوبیت شینزو آبه به 0 درصد رسیده بود. مطالعات متنوع نشان 
می دهند که تقریباً 74 درصد از مردم ژاپن، از سیاســت های آبه 

برای خارج کردن ژاپن از رکودی طوالنی مدت، تقدیر می کردند.
البته تاثیر سیاســت های آبه بر حــس مصرف کننده و میزان 
دستمزدهای با شدت کمتری به وقوع می پیوست. مطالعه ای در 
ابتدای سال ۲014، نشــان می دهد که 7۳ درصد از مردم ژاپن 
به صورت شــخصی تغییری را حس نکرده بودند، تنها ۲8 درصد 
انتظار افزایش حقوق داشتند، و تقریباً 70 درصد به فکر این بودند 
که به خاطر افزایش مالیات مصــرف، میزان مصرف خود را کم 

کنند.
حاال که ین ژاپن تضعیف شــده بود، اقتصاد آبه ای عمالً هزینه 
واردات را باال برده بود که این مســئله شامل واردات مواد غذایی، 
نفــت و دیگر منابع طبیعی هم می شــود. نباید فراموش کرد که 
ژاپن وابستگی شدیدی به این نوع از واردات خود دارد. با این حال، 
دولت آبه این مسئله را به چشم عقب گردی موقتی می دیدند زیرا 
بــه نظر آن ها ین ضعیف تر در نهایت می تــوان حجم صادرات را 

افزایش دهد.
از سوی دیگر ژاپِن آبه شینزو توانست در حساب جاری کلی، 
سطح اضافی خود را حفظ کند، و این مسئله به خاطر درآمدهای 
سرمایه گذاری از خارج بود. با این حال، در دسامبر ۲018، اقتصاد 
ژاپن دوره ای از انقباض را در سومین سه ماهه ۲018 تجربه کرد و 

به لحاظ میزان افت، رکوردی چهارساله از خود به جا گذاشت. 

بتشکن
عنوان فرعی این کتاب »شــینزو آبه و ژاپن جدید« است. مسئله 
اساســی این کتاب بار سنگینی است که از همان روز اول بر دوش 
شــینزو آبه قرار داشت. آبه از همان سال ۲007 تنها یک وظیفه 
داشت: دگرگون کردن ژاپن. آبه در همان موقع تنها پس از یک 
ســال، ریاســت دولت ژاپن را به دلیل بیماری کنار گذاشت و 
نتوانست فشارهای شدید اطراف خود را تحمل کند. با این حال، 
تنها ۵ ســال بعد با برنامه های جدید و فکرشــده تر دوباره به 
عرصه سیاست ژاپن برگشت و توانست به شکلی بی سابقه بر راس 
دموکراسی ژاپن تکیه بزند. تمام این کتاب داستان فراز و نشیب های آبه را تعریف می کند و 
نقشی که او برای ژاپن جدید تعریف و باز تعریف می کرد؛ ژاپنی که قرار بود در دنیای جدید چین و 

آمریکا و هند نوظهور، وزنه ای اقتصادی و حتی نظامی باشد.

تولید ناخالص 
داخلی ژاپن 

در سال 1996 
رشدی 3 درصدی 

را تجربه کرد 
و این طور به 

نظر می رسید 
که اقتصاد این 
کشور در مسیر 
بهبود از حبابی 
بود که در اوایل 

دهه 90 میالدی 
بحرانی عظیم 
ایجاد کرده بود. 

دولت ژاپن مالیات 
مصرف را در 

آوریل 1997 از 3 
به ۵ درصد رساند 
و به دنبال این بود 
که در سال 1998 
این میزان را بیشتر 

هم بکند
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پژوهش: آينده پژوهي مصرف گاز طبيعي در ايران در افق 2030؛ رهيافت سناريوسازي 
مبتني بر الگوي رگرسيون سانسورشده

پژوهشگران: طاهره حاجی حسینی بغدادآبادی، عبدالرسول قاسمی، تیمور محمدی

انتشار بيش از ســه چهارم گازهاي گلخانه اي توسط بخش انرژي باعث ايجاد تغييرات 
اقليمي و اثرگذاري آن بر بخش هاي مختلف اقتصادي، سياســي، اجتماعي شده است. 
تغييرات اقليمي مصرف انرژي، از جمله مصرف گاز طبيعي را تحت تأثير قرار مي دهد. 
طاهره حاجی حسینی بغدادآبادی، عبدالرسول قاسمی و تیمور محمدی در این زمینه 
پژوهشــی انجام داده اند که نتایــج آن را در مقاله ای با عنوان »آينده پژوهي مصرف گاز 
طبيعــي در ايران در افق ۲0۳0؛ رهيافت سناريوســازي مبتني بر الگوي رگرســيون 
سانسورشده« در شماره 7۳ فصلنامه »مطالعات اقتصاد انرژی« منتشر کرده اند. اين مقاله 
به آينده پژوهي مصرف گاز طبيعي در كشور با توجه به تغييرات آب وهوايي تا سال ۲0۳0 
)1409 هجری شمســی( با استفاده از رهيافت تركيبي اقتصادسنجي و سناريوسازي 

پرداخته اســت. پيش بيني مي شود، مصرف گاز طبيعي، در چارچوب سناريوي پايه كه 
مبتني بر ادامه روند موجود و نتايج الگوي رگرسيون سانسورشده است، در سال ۲0۳0 به 
۳۳7 ميليارد مترمكعب برسد. همچنين آينده پژوهي مصرف گاز طبيعي در قالب هشت 
سناريو، مبتني بر پيش بيني روند دو متغير كليدي تغييرات دما و قيمت گاز طبيعي و 
همچنين فرض تداوم روندهاي گذشته متغيرهاي توليد ناخالص داخلي، مصرف برق، 
شدت انرژي، مصرف فرآورده هاي نفتي و جمعيت، مورد بررسي قرار گرفته است. يافته ها 
نشان مي دهد، افزايش 4 درجه اي دما، مصرف گاز طبيعي را به ۳۵8.6 ميليارد مترمكعب 
)با رشد نسبت به سال ۲016 و 46.8 درصد رشد نسبت به سال ۲0۲0( در سال ۲0۳0 

خواهد رساند، اما افزایش قیمت گاز طبیعی می تواند این روند را تاحدی تعدیل کند.

با گذشت بيش از دو قرن از حاكميت صنعت بر جوامع، تغيير 
اقليم به يک چالش جهانی و جدي براي محيط زيست تبديل 
شده است. هيئت بين دولتي تغيير اقليم فعاليت هاي انساني 
را عامل اصلي گرمايش زمين مي داند. بخش انرژي از پديده 
تغيير اقليم، كه به صورت تغييرات متناوب درجه حرارت خود را نشان مي دهد، تأثير مي پذيرد. براي 
پيش بيني آثار تغييرات آب و هوايي از روش هاي آينده پژوهي به ويژه سناريوسازي استفاده مي شود. 
كاربرد اين روش ها معموالً با استفاده از مدل سازي اقتصادي و متغيرهاي مختلف مانند جمعيت، 
توليد ناخالص داخلي، ســاختار حكمراني و الگوهاي تغيير فناوري همراه بوده و سپس با طراحي 

سناريوهاي مختلف به پيش بيني اثرات تغييرات آب وهوايي پرداخته مي شود.
اين ســناريوها را مي توان به طور كلي به دو دسته تقســيم كرد: اول. سناريوهايي كه در آن از 
سياست هاي مختلف و مسيرهايي كه منجر به دستيابي به نتيجه مطلوب مي شود استفاده مي شود 
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)سناريوهاي انتقال(؛ و دوم. سناريوهايي كه با طيف وسيعي از 
غلظت گازهاي گلخانه اي در اتمسفر شروع شده و دامنه هاي 

احتمالي نتايج حاصله را بيان مي كند. 
ســناريوهاي آژانس بين المللي انرژي تمايل به پيروي از 
رويكرد اول دارند و سناريوهاي ای پی سی از رويكرد دوم پيروي 
مي كنند. سناريوهاي محدود كردن افزايش ميانگين دماي كره 
زمين تا ۲ درجه سانتيگراد در مقايسه با سطح قبل از انقالب 
صنعتي و سپس ادامه تالش براي محدود كردن اين افزايش 
در سطح 1.۵ درجه سانتيگراد و تثبيت آن از جمله سناريوهاي 
بررسي شده توسط آژانس است. همچنين سناريوهاي افزايش 
دماي زمين تا 4 يا 6 درجه سانتيگراد نسبت به قبل از انقالب 

صنعتي از ديگر سناريوهايي مورد بررسي آژانس است. 
بيش از سه چهارم گازهاي گلخانه اي توسط بخش انرژي 
انتشــار مي يابد و مهم ترين خسارت ســوخت هاي فسيلي، 

افزايش دي اكســيد كربن اســت كه منجر به تغييرات اقليمي و آثار زيان بار آن مي شود. يكي از 
راهكارهاي مقابله با تغييرات اقليمي استفاده از گاز طبيعي به جاي ديگر سوخت هاي فسيلي است. 
رونــد فزاينده مصرف گاز طبيعي تحت تأثير عوامل متعددي اســت، از جمله منابع عظيم قابل 
دسترس، تالش جهاني براي كاهش گازهاي گلخانه اي و آالینده ها، سهولت مصرف نهايي، هزينه 
زيست محيطي بسيار كم، تنوع مصرف در بخش هاي مختلف اقتصاد، امنيت انرژي و ديدگاه مطلوب 
و خوش بينانه مصرف كنندگان در مورد اين انرژي در مقابل بدبيني كه در مورد نفت وجود دارد. به 
همين علت كارشناسان مسائل انرژي گاز طبيعي را سوخت پاک و برتر مي دانند. همچنين مصرف 
گاز طبيعي در مقايسه با ديگر منابع تجديدناپذير مزيت هايي دارد. گاز طبيعي مي تواند برخالف برق 
ذخيره شود، همچنين نيروگاه هاي گازسوز جايگزين مطمئني براي نيروگاه هاي هسته ای هستند. 
عالوه بر این، مصرف گاز طبيعي انعطاف پذيري عملياتي بهتر و هزينه ســرمايه اي كمتري دارد و 

به لحاظ زيست محيطي كمتر مخرب است. 
در ايران مهم ترين ماده تأمين كننده انرژي، گاز طبيعي با حدود ۵6 درصد از سبد انرژي است. 

روند افزايش مصرف گاز طبيعي در كشــور و عواملي مانند جمعيت، شدت انرژي، به هم ريختگي 
الگوي مصرف گاز طبيعي در اثر گرما و سرماي بي موقع حاصل از تغييرات اقليمي و افزايش درجه 
حرارت و استفاده بيشتر از برق براي خنک كننده ها موجب خواهد شد كه قسمت عمده گاز طبيعي 
در داخل مصرف شود و گزينه هاي مهمي نظير استفاده از آن براي افزايش بازيافت ذخاير نفت خام، 
توليد محصوالت پتروشــيمي و در نهايت صدور آن و افزايش تنوع در درآمدهاي صادراتي كشور 
دور از دسترس قرار گيرد. پيش بيني مصرف آتي گاز طبيعي در كشور، به ويژه با توجه به تغييرات 
اقليمي، مي تواند در برنامه ريزي براي مصرف بهينه آن، مديريت مصرف داخلي، جلوگيري از قطعي 

گاز مشتركان، اعم از نيروگاه ها، صنايع و خانگي و تامين انرژي مطلوب تأثير بسزايي داشته باشد. 
نقطه شــروع پيش بيني تقاضاي انرژي طراحي معادالت تقاضاي انرژي است. اين معادالت از 
بهينه سازي تصميم گيري افراد خانوارها و بنگاه ها به دست مي آيند. در مدل سازي تقاضاي انرژي ابتدا 
مخارج بين دو گروه از کاالها يعني انرژي و غيرانرژي تخصيص مي يابد. سپس كل مخارج مربوط 
به انرژي بين انواع حامل ها شكسته مي شود. اين فرآيند دومرحله اي از نظر تئوري تنها تحت شرايط 
و قيود خاصي توجيه پذير است. نكته كليدي در مورد تقاضاي انرژي وجود تقاضاي اشتقاقي براي 
انرژي است، زيرا انرژي مي تواند به عنوان يک عامل در فرآيند توليد مورد استفاده قرار گيرد و انجام 

هرگونه فعاليت خدماتي و توليدي از طريق مصرف انرژي امكان پذير خواهد بود.
تقاضاي انرژي تابعي است از متغيرهاي رايج مانند قيمت حامل هاي انرژي، درآمد، قيمت ساير 
کاالها، وهمچنين تعداد وسايل و تجهيزاتي كه مصرف كننده انرژي مصرف مي كند. درجه حرارت 
ممكن است روي تقاضاي انرژي به صورت غيرخطي اثر بگذارد. اين غيرخطي بودن مي تواند ناشي 
از تفاوت هاي جغرافيايي باشد. همچنين روشن است كه تقاضاي انرژي با تغييرات دما در فصل هاي 
مختلف تغيير مي كند. با كاهش دما در زمستان استفاده از سيستم هاي گرمايشي افزايش مي يابد و 
در پايان فصل سرما و ابتداي بهار، انتظار مي رود استفاده از سيستم هاي گرمايشي كاهش يابد. سطح 
درآمد نيز بر تقاضاي انرژي تأثير دارد، زيرا درآمد و ثروت ممكن است بر توانايي انطباق با تغييرات 
اقليمي تأثير بگذارد. با بهينه سازي مي توان روابط تقاضا را براي متغيرهاي تأثيرگذار به دست آورد. 
عوامل مؤثر برتقاضاي انرژي را ميتوان به دو دسته عوامل اقتصادي )مانند درآمد، قيمت هاي نسبي، 
شدت انرژي، قيمت حامل هاي جايگزين( و عوامل غيراقتصادي )مانند عادات مصرفي، تغيير الگوي 

جامعه، متغيرهاي آب وهوايي، تغييرات دما، ميزان رطوبت( تقسيم کرد. 

دستاوردهایتحقیق:هشتسناریویمحتمل
در این تحقیق هشت سناریوی محتمل برای آینده گاز طبیعی ایران در نظر گرفته شد. بررسي 
مقايسه اي نتايج سناريوها نشان مي دهد كه اوالً در راستاي نظريه تقاضا، افزايش قيمت واقعي 
گاز طبيعي به تنهايي و حفظ روند ساير متغيرها از جمله دما، مصرف اين حامل انرژي را نسبت 
به سناريوي پايه كاهش مي دهد. دوماً اینکه افزايش دو درجه اي دما، درحالي كه ساير متغيرها، 
از جمله قيمت، روند گذشته را ادامه مي دهند، موجب كاهش مصرف گاز طبيعي مي شود 
كه مي تواند ناشي از كاهش مصرف وسايل گرم كننده در استان هاي سردسير و افزايش نیافتن 

بيش از روند پيش بيني شده مصرف برق در سناريوي روند گذشته باشد.
برخورداري ايران از ذخاير غني گاز طبيعي و كاربردهاي گوناگون اين حامل در تأمين انرژي، 
تزيق و افزايش بازيافت ذخاير نفتي، تبديل به محصوالت با ارزش افزوده باالتر و تنوع بخشي 
به درآمدهاي صادراتي كشور، اهميت برنامه ريزي براي بهره برداري بهينه از اين ذخاير و نقش 
پيش بينــي مصرف آتي در آن را افزايش داده و به صورت عامل مهم و تعيين كننده اي براي 
اقتصاد كشــور درآورده است. در اين پژوهش با رهيافت تركيبي رگرسيوني و سناريوسازي، 
مصرف گاز طبيعي ايران تا افق ۲0۳0 )1409 هجری شمسی( پيش بيني شده است. در اين 
چارچوب، ابتدا با الگوي رگرسيوني سانسورشده براي شناسايي عوامل اصلي مؤثر بر تقاضاي 
گاز طبيعي در ايران و ميزان اثرگذاري هر يک از عوامل استفاده شد و بر مبناي آن مصرف گاز 
طبيعي ايران در سال ۲0۳0 در سناريوي پايه )تداوم روند گذشته(، به ميزان ۳۳7.1 ميليارد 
مترمكعب پيش بيني شد. سپس با استفاده از روش سناريوسازي، دو متغير دما و قيمت گاز 

طبيعي داراي عدم قطعيت باال و مؤثر تشخيص داده و به عنوان محرک هاي پيشران در نظر 
گرفته شــد. در ادامه بر مبناي دو حالت ممكن براي افزايش دما )افزايش ۲ و 4 درجه اي تا 
سال ۲0۳0( و دو حالت ممكن براي افزايش قيمت گاز طبيعي در سال شروع برنامه هفتم 
توسعه به صورت جهش قيمت به اندازه رشد صورت گرفته در طرح هدفمندي يارانه ها در سال 
1۳89 و جهش قيمت به معادل ۵0 درصد قيمت بين المللي آن، هشــت سناريو طراحي و 
اثر آن بر پيش بيني مصرف گاز طبيعي ايران در سال ۲0۳0 محاسبه شد. نتايج محاسبات 
نشان مي دهد كه در قالب سناريوهاي طراحي شده، با افزايش 4 درجه اي دما در حالتي كه 
مابقي عوامل مؤثر، روند گذشته خود را ادامه دهند، شاهد بيشترين افزايش در مصرف گاز 
طبيعي )رشد 78.7 درصدي نسبت به سناريوی پايه( خواهيم بود و مصرف اين حامل انرژي 
به ۳۵8.6 ميليارد مترمكعب خواهد رسيد. در سناريوهايي كه اين افزايش دما با افزايش قيمت 
گاز طبيعي همراه شود اين رشد فزآينده تا حدي تعديل خواهد شد. در مقابل، در حالتي كه 
دما افزايش ۲ درجه اي داشته باشد و قيمت گاز طبيعي به نصف قيمت بين المللي آن افزايش 
يابد، با حفظ روند ساير عوامل، مصرف گاز طبيعي كشور به۳10.۲ ميليارد مترمكعب خواهد 
رسيد كه 7.9 درصد كمتر از سناريوي پايه و پيش بيني حداقلي اين مطالعه است. گسترش 
مطالعــات آينده پژوهي در حوزه بااهميت انرژي، اجراي طرح هاي صرفه جويي گاز طبيعي، 
افزايش بهره وري در استفاده از اين حامل انرژي و استفاده از ظرفيت هاي انرژي تجديدپذير در 

قالب ظرفيت هاي متنوع استان ها، توصيه هاي اصلي سياستي اين پژوهش است.

مسئله
بیش از سه چهارم گازهاي 
نه اي توسط بخش  گلخا
انرژي انتشــــار مي یابد 
ت  ر ین خســــا و مهم تر
ســــوخت هاي فسیلي، 
افزایش دي اکسید کربن 
است که منجر به تغییرات 
اقلیمي و آثار زیان بار آن 

مي شود.

در قالب سناریوهاي طراحي شده، با افزایش 4 درجه اي دما در حالتي که مابقي عوامل مؤثر، روند گذشته خود را ادامه دهند، 
شاهد بیشترین افزایش در مصرف گاز طبیعي )رشد 78.7 درصدي نسبت به سناریوی پایه( خواهیم بود و مصرف این حامل 
انرژي به 358.6 میلیارد مترمکعب خواهد رسید.
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لحن گزارش سود به آگاهی دهندگی آن در رابطه با عملکرد مالی شرکت مربوط است و بسیاری از ابعاد آن قابل مشاهده نیستند و 
 محدود به تصمیم گیری های مرتبط با ارزش گذاری سهام نیست 

ً
در نهایت هم باید متذکر شد که اثرگذاری لحن اعالن سود صرفا

و شامل هرگونه تصمیم گیری در رابطه با عملکرد شرکت است.

قضاوت سرمایه گذار
گذشتن از نظریات اقتصادی کالسیک از جمله مطلوبیت اقتصادی و نظریه رقابت

وقوع بحران های مالی در سال های اخیر سبب نشانه گرفتن انگشت اتهام 
به سوی حسابداری و گزارشــگری مالی شد و اعتبار گزارشگری مالی در 
جلب اعتماد عمومی را خدشه دار ساخت. به دنبال این رسوایی های مالی، 
ســرمایه گذاران توجه و تمرکز خود را از تأکید صرف بر مقدار کمی سود 
به سمت معیارهای کیفی مانند کیفیت سود و لحن گزارش سود معطوف 
کردند. سود گزارش شده معموالً در قراردادهای استقراض مورد استفاده قرار 
می گیرد. باید تأکید کرد که لحن گزارش سود به تنهایی مفهومی ندارد و 
فقط در کنار مدل های تصمیم گیری معنا پیدا می کند. نکته بعدی این است 
که به آگاهی دهندگی آن در رابطه با عملکرد مالی شرکت مربوط است و 
بسیاری از ابعاد آن قابل مشاهده نیستند و در نهایت هم باید متذکر شد 
که اثرگذاری لحن اعالن سود صرفاً محدود به تصمیم گیری های مرتبط با 
ارزش گذاری سهام نیست و شامل هرگونه تصمیم گیری در رابطه با عملکرد 

شرکت است. 
به لحاظ نظری، بر اساس فرضیه تعدیل انتظارات گزارش های مدیران 
اصوالً با انگیزه همسو کردن انتظارات بازار با انتظارات خود صورت می گیرد. 
منظور از لحن در گزارش های توضیحی مدیران، میزان مثبت یا منفی بودن 
آن است. شرکت های با درآمد باال در مقایسه با شرکت های با درآمد پایین 
از کلمات بدبینانه بیشتری استفاده می کنند. به عبارت بهتر، شرکت های با 
درآمد باال گرایش بیشتری به سمت محافظه کاری نشان می دهند. همچنین 
مطابق با نظریــه عالمت دهی، مدیران توانمنــد به تنها تمایلی به مبهم 
و پیچیده کردن عملکرد مطلوب خود ندارند بلکه به منظور آگاه ســاختن 
سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی از عملکرد مطلوب و توانایی های خود، اقدام 

گزارشگری عملکرد خود به صورت قابل فهم تر می کنند. 
اصل افشا یکی از اصول حسابداری است و بر اساس این اصل، باید تمامی 

پژوهش: تأثیر لحن اعالن سود بر قضاوت سرمایه گذار با 
تأکید بر سوگیری های رفتاری

پژوهشگران: حسن چناری بوکت، بهمن بنی مهد، حمید 
احمدزاده

اطالعات مربوط به فعالیت های شرکت به نحو مناسب و به موقع در اختیار 
گروه های مختلف استفاده کننده قرار گیرد. انجمن حسابداری آمریکا افشا 
را در جریــان انتقال اطالعات از قلمرو خاص به قلمرو عام تعریف می کند. 
افشای اطالعات می تواند عدم اطمینان نسبت به اهداف مالی شرکت ها را 
کاهش دهد و پیش بینی ســرمایه گذاران درباره جریان های نقدی آتی را 
بهبود بخشد. افشای مناسب و باکیفیت منجر به بهبود شفافیت و کاهش 
عدم تقارن اطالعاتی خواهد شد. همچنین عملکرد اثربخش بازار مستلزم 
بهبود در کیفیت افشاهای مالی است. افشای اطالعات شامل ارائه اطالعات 
کیفی و کمی است. اطالعات کمی به تنهایی و به خودی خود تصویر ناقصی 
از شرایط اقتصادی یک شرکت ارائه می کند. سرمایه گذاران برای استفاده 
از اطالعات کمی ابتدا باید اطالعات رمزگذاری و ســپس پردازش کنند. 
بنابراین شرکت ها عالوه بر افشاهای کمی، افشاهایی به صورت کیفی و متنی 
نیز منتشر می کنند که عالوه بر ویژگی کلی اطالعات، یعنی سودمندی در 
امر تصمیم گیری استفاده کنندگان، ویژگی های دیگری نیز همچون احساس 
زبانی و لحن دارند که می توانند بر قضاوت و تصمیم گیری استفاده کنندگان 

تأثیرگذار باشند.

سود یکی از مهم ترین اطالعات مندرج در صورت های مالی است که همواره مورد 
توجه گروه های مختلف تجاری و کسب وکاری قرار گرفته است. سود شرکت می تواند 
ابزاری مهم برای تأثیرگذاری بر فهم و درک و برداشت های سرمایه گذاران از عملکرد 
شرکت ها باشد. حسن چناری بوکت، بهمن بنی مهد و حمید احمدزاده تحقیقی در 
زمینه اعالن سود شرکت ها انجام داده اند و حاصل آن را در مقاله ای با عنوان »تأثیر 
لحن اعالن سود بر قضاوت سرمایه گذار با تأکید بر سوگیری های رفتاری« در شماره 
۵۲ فصلنامه علمی »دانش مالی و تحلیل اوراق بهادار« منتشر کرده اند. این مطالعه 
روی ۲4۵ تن از کارشناسان و مدیران سرمایه گذاری و سرمایه گذاران عادی که در 

سال 1۳99 به طور تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفته است. برای تحلیل داده ها و 
آزمون فرضیه های پژوهش، مدل علمی با استفاده از نرم افزارهای تخصصی درست 
شد. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر این است که تأثیر لحن اعالن سود بر قضاوت 
سرمایه گذاران در حالت های بی طرفی و همسویی پذیرفته است ولی در حالت تضاد 
فاقد تأثیرگذاری معناداری است. به عبارتی، فرضیه هایی که در این پژوهش آزمون 
شدند تأیید کردند که قضاوت و تصمیم گیری برای خرید سهام تحت تأثیر عواطف 
و احساســات نیست و منطق و استدالل نقش اصلی را در قضاوت و تصمیم گیری 
اشخاص ایفا می کند و مبتنی بر علم محاسبات فرد در قضاوت و تصمیم گیری است.

برخی محققان با انتقاد از 
الگوی عقالنیت به عنوان 
یک الگوی توصیفی برای 
تصمیم گیری در شرایط عدم 
اطمینان، الگوی جایگزینی 
به نام نظریه چشم انداز را 
معرفی کردند. به اعتقاد 
آن ها، افراد عمومًا به 
پیامدهای محتمل در مقایسه 
با پیامدهای مطمئن، کمتر از 
حد الزم اهمیت می دهند
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اطالعیه های رسمی اعالن سود با توجه به اینکه داوطلبانه هستند، منوط 
به قوانین صریحی راجع به افشــاهای کیفی نمی شوند. بنابراین مدیریت 
آزادی عمل گســترده ای در ارایه کیفی اطالعات کمــی دارد و می تواند 
به طرق گوناگون توضیحات متنی و کیفی راجع به اطالعات کمی ارائه کند. 
مدیریت می تواند برای توصیف عملکرد گذشته از احساس زبانی مثبت یا 
احساس زبانی خنثی استفاده کند. همچنین می تواند اطالعات مقایسه ای 
را در جداول و ســرفصل های مشــخص ارائه کند یا از واژه های پیچیده و 
متن به جای جداول استفاده کند. مدیران می توانند به جای دستکاری لحن 
افشاهای کیفی بر قضاوت ســرمایه گذاران اثر بگذارند و سرمایه گذاران را 

هدایت یا گمراه کنند.
سوگیری ها معموالً به طور ناخودآگاه به کار گرفته می شوند و بدون اینکه 
افراد از اثر و وجود آن ها آگاه باشــند اتفاق می افتند. سوگیری ها در همه 
جنبه های زندگی رخ می دهند. همچنین آن ها در زندگی روزمره می توانند 
به صورت ناخودآگاه جایگزین محاسبات ریاضی پیچیده شوند. به طور مثال، 
زمانی که توپی را دریافت می کنیم که در حال پرتاب به زمین است، به جای 
محاسبه شفاهی معادله سهمی و محاسبه چرخش توپ، به طور ناخواسته 
از سوگیری رفتاری ساده ای که ما را قادر می سازد بدون هیچ محاسبه ای 
توپ را دریافت کنیم، استفاده می کنیم. بر همین اساس، قضاوت ها اغلب 
به جای روش های مرســوم تجزیه و تحلیل، می تواند وابسته به سوگیری 

رفتاری باشد.
برخی محققان با انتقاد از الگوی عقالنیت به عنوان یک الگوی توصیفی 
برای تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان، الگوی جایگزینی به نام نظریه 
چشم انداز را معرفی کردند. به اعتقاد آن ها، افراد عموماً به پیامدهای محتمل 
درمقایســه با پیامدهای مطمئن، کمتر از حد الزم اهمیت می دهند. این 
گرایش اثر اطمینان نامیده می شــود و در موقعیت های انتخابی متکی بر 
سودهای مطمئن، به ریسک گریزی و در موقعیت های دربرگیرنده زبان های 
قطعی به ریسک پذیری می انجامد. در بسیاری از پیش فرض های اساسی 
در تحلیل تصمیم گیری سرمایه گذاران تردید شده است و سرمایه گذاران 
را افــرادی کامالً عقالیی نمی توان در نظر گرفت که فارغ از ســوگیری ها 
و تورش های روان شناختی تصمیم می گیرند. سوگیری های رفتاری در دو 
طبقه اصلی شناختی و احساسی قرار می گیرند. شناختی و احساسی که 
هر دو گونه قضاوت ها و رفتارهای غیرعقالیی را موجب می شود. استدالل 

بر این اســت که از یک سو تمایالت 
رفتاری با عنوان قواعد سرانگشتی و از 
سوی دیگر به عنوان باورها، قضاوت ها یا 
ترجیحات نام برده می شود. سوگیری 
رفتاری در انسان ها ناشی از دو دسته 
سوگیری های مبتنی بر ادراک و مبتنی 
بر احساس است که با شواهد تجربی 
تأیید  ســرمایه گذاران  تصمیم گیری 
شــده است. این ســوگیری ها نه تنها 
تصمیم هــای ســرمایه گذاران عادی 
تصمیم گیری  فراینــد  می تواند  بلکه 
ســرمایه گذاران حرفــه ای، مدیــران 
صندوق های سرمایه گذاری، تحلیلگران 
و مشاوران مالی را نیز تحت تأثیر قرار 
ـ   دهد. در حالت کلی، مطالعات مالیـ 
رفتاری به مجموعه ای از شواهد تکیه می کند که بر بهینه نبودن تصمیم های 

افراد در شرایط مختلف تصمیم گیری های اقتصادی صحه می گذارد.
 تحقیقات نشــان می دهد هنگامی که معیارهــای ارزیابی عملکرد با 
یکدیگر ناســازگار هســتند، خوانایی قوی عملکرد روند مثبت )عملکرد 
دوره جاری باالتر از دوره مشــابه سال گذشته است( منجر به قضاوت های 
ضعیف تر سرمایه گذاران عملکرد آتی شرکت خواهد شد. چگونگی خوانایی 
افشا بر حساســیت قضاوت های ارزش گذاری ســرمایه گذاران نسبت به 
منابع اطالعاتی خارجی تأثیرگذار اســت. نتایج تحقیقات نشان می دهد 
که سرمایه گذارانی که افشــاهای با خوانایی ضعیف دریافت کرده بودند، 
منابع اطالعاتی خارجی را به میزان بیشتری در قضاوت های ارزش گذاری 
خود لحاظ کردند. همچنین قضاوت هــای ارزش گذاری آن ها به حمایت 
یا عدم حمایت منابع اطالعاتی خارجی از ادعاهای مدیریت حســاس تر 
است. همچنین اخطار احتیاطی سبب می شود سرمایه گذاران قضاوت های 
ارزش گذاری و مطلوب بودن ســرمایه گذاری را هنگامی که خوانایی افشاء 
با انگیزه های راهبردی مدیران ســازگار است کاهش دهند، بدین معنا که 
سرمایه گذاران متوجه نیت راهبردی پشت پرده مدیران در انتخاب خوانایی 

قوی تر برای اخبار خوب و خوانایی ضعیف تر برای اخبار بد خواهند شد.

سود گزارش شده 
معموالً در 

قراردادهای 
استقراض مورد 

استفاده قرار 
می گیرد. باید 
تأکید کرد که 

لحن گزارش سود 
به تنهایی مفهومی 

ندارد و فقط در 
کنار مدل های 

تصمیم گیری معنا 
پیدا می کند

مسئله
علی رغم اینکــه تقریبًا 
تمامــی پژوهش ها به 
تکیه بر نظریات اقتصاد 
کالسیک بر باور و رفتار 
و تصمیم و قضاوت فرد 
اشــاره دارد، امــا رفتار 
سرمایه گذاران در بورس 
اوراق بهــادار در برخی 
موارد نظریــه حداکثر 
کردن مطلوبیت و سایر 
نظریات اقتصاد کالسیک 

را زیر سؤال می برد.

دستاوردهایتحقیق:رفتارعقالنیسرمایهگذار
مطالعه روی عوامل مؤثر بر تصمیم و تحلیل رفتار سرمایه گذاران در ادبیات مالی تا 
مدت ها بر اساس نظریات اقتصاد کالسیک مانند نظریه مطلوبیت اقتصادی و نظریه 
رقابت تفسیر می شد. بر اساس اصول بنیادین نظریه مطلوبیت، یک سرمایه گذار، اول، 
کامالً عقالنی اســت و تصمیم های منطقی خواهد گرفت و دوم، اینکه قادر به حل 
مسایل پیچیده خواهد بود. سوم، ریسک گریز است و چهارم، همواره درصدد آن است 
که ثروت خود را حداکثر کند. در نظریات مطلوبیت فرض می شود که سرمایه گذار 
براساس بده- بستان و ارتباط بین بازده و ریسک درصدد است میزان رضایت مندی 
خود را از ترکیب سرمایه گذاری انتخاب شده به حداکثر برساند. علی رغم اینکه تقریباً 
تمامی پژوهش ها به تکیه بر نظریات اقتصاد کالســیک و پذیرش مفروضات این 
نظریه هــا صرفاً به عوامل اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر باور و رفتار و تصمیم و 
قضاوت فرد اشاره دارد، اما رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار در برخی موارد 

نظریه حداکثر کردن مطلوبیت و ســایر نظریات اقتصاد کالسیک را زیر سؤال برد. 
در واقع، با گذشت زمان و انجام پژوهش های متعدد، پژوهشگران متوجه بسیاری 
از حرکت ها و نابسامانی ها در بازارهای مالی شدند که با استفاده از نظریات مربوط 
به بازار کامل قابل توجه نبود. در راستای هدف پژوهش اقدام به طراحی پرسشنامه 
کردیم. در پرسشنامه توضیحاتی در سه حالت بی طرفی و همسویی و تضاد همراه با 
گزارش مالی مرتبط ارائه شد. مشارکت کنندگان از طریق مطالعه اقدام به پاسخگویی 
در راستای لحن اعالم سود و قضاوت در خصوص سرمایه گذاری کردند. یافته های 
حاصل از پژوهش بیانگر این است که تأثیر لحن سود بر قضاوت سرمایه گذاری در 
حالت های بی طرفی و همســویی معنادار است ولی در حالت تضاد فاقد اثرگذاری 
معناداری اســت. می تــوان اذعان کرد که تأثیرگذاری لحن اعالن ســود از طریق 

سوگیری های رفتاری بر قضاوت سرمایه گذار به لحاظ آماری معنادار نیست.
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نتایج پژوهش حاکی از آن است که واکنش مالیات مستقیم و غیرمستقیم به 
شوک های نفتی معنی دار اما اندک است و این امر نشان دهنده عملکرد ضعیف 
سیستم مالیاتی کشور در واکنش به تحوالت نفتی است.

مالیات جای نفت
بحران های فروش نفت بر اخذ مالیات در ایران اثر مثبت داشته است

راهبرد اقتصادی عمده کشورهای واردکننده نفت به خصوص در 
دهه 1۳90 به گونه ای تنظیم شــد که اثرات کالن شوک های نفتی 
و نوســانات قیمتی فراورده های نفتی بر متغیرهای کالن اقتصادی 
نظیر تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم و نرخ بیکاری را کاهش دهد؛ 
درحالی که عمده کشورهای صادرکننده نفت نتوانستند برای مقابله 
با اثرات تخریبی شــوک های نفتی و نوسانات قیمتی فراورده های 
نفتی بر متغیرهای کالن اقتصادی خود راهبرد اقتصادی جدیدی را 
معرفی کنند، به طوری که برای کشورهای در حال توسعه برخوردار 
از مدارهای توسعه نیافتگی زیاد در اقتصاد، نوسانات افزایشی-کاهشی 
قیمت نفت از یک طرف می تواند با استفاده از نهادسازی کارآمد در 
راه صنعتی کردن کشور به کار برده شود و ثروت ملی را افزایش دهد 
و از طرف دیگر با غفلت و ســوءمدیریت منابع می تواند مانع رونق 
اقتصادی در بلندمدت شــود. درآمدهای نفتی برای کشورهای در 
حال توسعه دارای کارکردی دوگانه هستند؛ چنانچه از نفت استفاده 
درست نشود، همین نفت می تواند به جای رونق اقتصادی باعث رکود 
را فقر شود. ویژگی شوم بودن منابع زمانی به اوج خود می رسد که 
قیمت نفت افزایش یابد و رشــد اقتصادی کاهش یابد و به همین 
دلیل الزم اســت تا اثرات کالن شوک های نفتی به درستی بررسی 
شوند زیرا سیاست های اتخاذشده بستگی به این اثرات دارد. از زاویه 
نظــری، زمانی که یک دولت دارای منابع طبیعی گســترده مانند 

نفت و گاز اســت، از درآمدهای آن هــا برای مخارج بخش عمومی 
استفاده می کند و به همین جهت درآمدهای مالیاتی به حاشیه رانده 
می شوند. همچنین وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش منابع 
طبیعی برای تأمین مالی منابــع می تواند منجر به ضعف عملکرد 
سیستمی و فساد مالی به دلیل نبود نظارت کافی و پاسخگویی شفاف 
عمومی شــود که در نهایت باعث کاهش انگیزه دولت برای افزایش 

درآمد از طریق مالیات ستانی می شود.
پدیــده معمول و نابهنجار در کشــورهای صادرکننده نفت این 

به دلیل جایگاهی که 
ایران در خاورمیانه دارد و 
تحوالت مختلف منطقه ای و 
بین المللی، تحریم اقتصادی 
علیه ایران در هر زمانی مورد 
انتظار است. بنابراین توجه 
به عواملی که می تواند اثر 
این تحریم ها را بر اقتصاد 
ایران کمرنگ کند، بسیار 
مهم است

پژوهش: تأثیر شوک های نفتی بر درآمدهای مالیاتی ایران
پژوهشگران: 

حمید سپهردوست، سارا محتشمی، یعقوب فاطمی زردان

شوک های نفتی به دلیل وضع تحریم های اقتصادی و ایجاد محدودیت های درآمدی، 
هزینه زیادی را در سال های اخیر برای دولت به دنبال داشته است و بررسی آثار آن 
به خصوص از جنبه های کاهش درآمدهای مالیاتی، دارای اهمیت است. به همین 
مناسبت، حمید سپهردوست، سارا محتشــمی و یعقوب فاطمی زردان تحقیقی 
دربــاره اثرگذاری وضعیت بازار نفت بر اخذ مالیات انجام داده اند که نتایج آن را در 
مقاله ای با عنوان »تأثیر شــوک های نفتی بر درآمدهای مالیاتی ایران با استفاده از 
مدل BVAR« در شماره 41 فصلنامه »مطالعات اقتصادی کاربردی ایران« منتشر 
کرده اند. هدف از این پژوهش بررسی اثرات شوک های نفتی بر درآمدهای مالیاتی 
از روش علمی خاصی است که متغیرهای مالیات کل و مالیات مستقیم و مالیات 
غیرمستقیم را به همراه مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی در نظر می گیرد. بازه 
زمانی بررســی این تأثیرگذاری بین سال های 1۳70 تا 1۳98 است. نتایج بررسی 
توابع مدل علمی نشــان می دهد که شــوک های درآمد نفتی با نرخی کاهنده بر 
درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم اثر مثبت داشته است که نشانه گرایش 
دولت به سمت تکیه بر درآمدهای مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی است. متأسفانه 

در اقتصادی ایران به دلیل نگرش سیستمی به نظام مالیاتی و مشکالت ساختاری 
که منشــأ آن مجموعه ای از عوامل اقتصادی و فرهنگی و سیاســی است، اهمیت 
اثربخشی مالیات در نظام اقتصادی به ویژه در بودجه های ساالنه چندان مورد توجه 
قرار نگرفته است و تأمین مصارف بودجه از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت 
خام اقدام جدی و صریح برای رفع مشکالت در نظام مالیاتی را تضعیف و با مشکالت 
اساســی مواجه کرده است. چنانچه پایه های مالیاتی با کاهش درآمد نفتی تقویت 
نشــوند، درآمدهای مالیاتی کاهش می یابند و با فرض ثبات سایر شرایط، کسری 
بیشتری برای بودجه دولت در پی خواهد داشت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که 
واکنش مالیات مستقیم و غیرمستقیم به شوک های نفتی معنی دار اما اندک است 
و این امر نشان دهنده عملکرد ضعیف سیستم مالیاتی کشور در واکنش به تحوالت 
نفتی است، به طوری که کاهش درآمدهای نفتی عالوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی، 
کاهش تولید ناخالص داخلی و سایر درآمدهای دولت را نیز به همراه خواهد داشت. 
بنابراین به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی باید اقدامات و تغییرات اساسی درون 

ساختار دولت صورت پذیرد و تقویت شود.
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در بین کشورهای 
در حال توسعه 

صادرکننده نفت، 
اقتصاد ایران 

به دلیل وابستگی 
زیاد به منابع 

درآمدی حاصل از 
بخش نفت و فروش 

فراورده های 
نفتی از ویژگی 

خاصی برخوردار 
است، به طوری که 

سهم فراوانی 
از درآمدهای 
دولت در رفع 

نیازهای عمومی 
و سرمایه ای 
کشور بر پایه 

درآمد حاصل از 
صادرات نفت خام 
و فراورده های آن 

استوار است

است که با افزایش درآمد نفتی در این کشورها، رفتارهای مصرفی 
منجر به افزایش هزینه های جاری ادامه می یابد درحالی که با کاهش 
درآمدهــای نفتی، دولت نمی تواند بالفاصله هزینه های جاری خود 
را کاهش دهد و در بســیاری از موارد ابتدا سعی می کنند با کاهش 
مخارج و هزینه های عمرانی، بخشی از اثرات کاهش درآمدهای نفتی 
را جبران کنند. به همین دلیل در میان مدت، اقتصاد کشــور دچار 
کســری بودجه می شود و این امر باعث استقراض دولت از سیستم 

بانکی و بروز پیامدهای منفی مثل رشد مالیات تورمی می شود.
با نگاهی به اقتصاد کشــورهای در حال توسعه صادرکننده نفت 
در دهه هــای اخیر، درمی یابیم که درآمدهای نفتی و اتکای جوامع 
نفت خیر به این منبع درآمدی به همراه نوســانات شدید قیمت آن 
در سطح بین المللی، اثرات نامطلوب و زیان بار اقتصادی در پی دارد، 
اثــرات از جمله ترویج اقتصاد ســنتی تک محصولی و توجه نکردن 
بــه منابع درآمدی دیگر بخش های اقتصادی نظیر بخش فناوری و 
اطالعات، خدمات گردشــگری و کشــاورزی و تولیدات صنعتی. از 
پیامدهای منفی این روند از رشد نامتوازن می توان به افزایش سطح 
عمومی قیمت ها یا تورم، کاهش قدرت خرید حداقل دســتمزدها، 
کاهــش ارزش پول ملی در مقابل ارزهــای خارجی، افزایش اندازه 
دولت و گسترش حجم تصدی گری دولت و تضعیف بخش خصوصی 
به دنبال کارکرد اثر جانشــینی جبری اشاره کرد. پیامدهای منفی 
باال و شــدت تأثیرپذیری آنّ ها از نوسانات قیمت نفت به خصوص 
تشــدید تحریم های بین المللی بر اقتصاد کشــورهای صادرکننده 
موجب شــده است تا کشــورهای نفت خیز به دنبال جایگزین های 
درآمدی مناســب دیگری به جای آن باشند و درآمدهای نفتی را نه 
برای هزینه های جاری و مصرف که در جهات امور زیربنایی و تقویت 
امور صنعتی و تولیدی و بهره مندی نسل های آینده از عایدات ناشی 

از سرمایه گذاری های مناسب آن صرف کنند.
در بین کشــورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، اقتصاد ایران 
به دلیل وابستگی زیاد به منابع درآمدی حاصل از بخش نفت و فروش 
فراورده های نفتی از ویژگی خاصی برخوردار است، به طوری که سهم 

فراوانی از درآمدهای دولت در رفع 
نیازهای عمومی و سرمایه ای کشور 
بــر پایه درآمد حاصــل از صادرات 
نفت خام و فراورده های آن اســتوار 
است. برای نمونه، طبق گزارش های 
بانک مرکزی در ســال 1۳89، کل 
درآمدهای مالیاتی شامل مالیات های 
مستقیم و غیرمستقیم حدوداً ۲8۵ 
هزار میلیارد ریال بود که درآمدهای 
حاصــل از واگــذاری دارایی هــای 
سرمایه ای شــامل درآمد حاصل از 
صــادرات نفت خــام و فراورده های 
آن، حــدوداً 4۳۵ هزار میلیارد بوده 
است، یعنی رقمی معادل ۵۳ درصد 
بیشتر از درآمدهای مالیاتی. این موضوع وابستگی درآمدها و به تبع آن 
بودجه های جاری و عمرانی کشــور به درآمدهای حاصل از صادرات 
نفت خام و فراورده ها را نشان مي دهد. همچنین قابل اشاره است که 
در ســال 1۳98 از مجموع 11۲ میلیارد و 788 میلیون دالر صادرات 
کل کشور، صادرات نفت خام و فراورده های آن به میزان 90 میلیاردر 
و 191 میلیــون دالر )حدود 80 درصد( و صادرات کاالهای غیرنفتی 
به میــزان ۲۲ میلیارد و ۵96 میلیون دالر )حــدود ۲0 درصد( را به 
خود اختصاص داده اســت؛ یعنی وابستگی صادرات کشور به صدور 

محصوالت خام نفتی همچنان در اکثر سال ها تجربه شده است. 
اقتصاد ایران در حال حاضر با روند رو به رشد سلطه مالی متأثر 
از عوامل برون زای اقتصادی مواجه است؛ پدیده ای که در آن همانند 
بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سیاست های پولی تحت تأثیر 
سیاست مالی و به خصوص فشــارهای هزینه ای برای رفع نیازهای 
جاری و عمومی دولت و همچنین فشارهای مرتبط با پرداخت های 
انتقالی برای کاهش سطح فقر و اجرای سیاست های تعدیل در توزیع 

برابرتر درآمد قرار دارد. 

مسئله
در اقتصــادی ایــران 
ت  لیــل مشــکال به د
ساختاری که منشأ آن 
مجموعه ای از عوامل 
اقتصادی و فرهنگی و 
سیاسی است، اهمیت 
اثربخشــی مالیات در 
نظام اقتصادی به ویژه 
در بودجه های ساالنه 
چندان مورد توجه قرار 

نگرفته است.

دستاوردهایتحقیق:اثرمثبتشوکهاینفتیبردرآمدهایمالیاتی
سهم عمده صادرات ایران وابسته به درآمد حاصل از صادرات نفت خام و فراورده های 
آن است و بروز شوک های درآمد نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت یا کاهش صادرات 
نفت، به ویژه به خاطر تحریم های اقتصادی می تواند تأثیر فراوانی بر متغیرهای کالن 
داشته باشد. شوک های نفتی در ایران بسیار پرسابقه بوده است و به طور کلی ایران از 
سال 1۳۵7 و پس از پیروزی انقالب با پدیده تحریم های اقتصادی روبه رو بوده است. 
این تحریم ها انواع مختلفی داشته است و بخش های مختلفی از اقتصاد ایران را تحت 
تأثیر قرار داده اســت. آنچه مشخص است این است که در اقتصاد ایران نیز به دلیل 
نگرش سیستمی به نظام مالیاتی و مشکالت ساختاری که منشأ آن مجموعه ای از 
عوامل اقتصادی و فرهنگی و سیاســی است، اهمیت و اثربخشی مالیات ها در نظام 
اقتصادی به ویژه در بودجه های ســاالنه خیلی مورد توجه قرار نگرفته است و تأمین 
مصارف بودجه از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت خام اقدام جدی و صریح برای 
رفع مشکالت در نظام مالیاتی را ضعیف و با مشکالت اساسی مواجه کرده است. طی 
سال های اخیر، تحریم های نفتی منجر به تنزل شدید درآمدهای دولت شده است. 

همچنین به دلیل جایگاهی که ایران در خاورمیانه دارد و تحوالت مختلف منطقه ای و 
بین المللی، تحریم اقتصادی علیه ایران در هر زمانی مورد انتظار است. بنابراین توجه به 
عواملی که می تواند اثر این تحریم ها را بر اقتصاد ایران کمرنگ کند، بسیار مهم است. 
در این پژوهش روشــن شد که وقوع شوک درآمدهای نفتی اثر مثبت بر درآمدهای 
مالیاتی داشته است. افزایش درآمدهای مالیاتی به دنبال ایجاد تکانه نفتی یکنواخت 
نبوده اســت و پس از وقوع شوک درآمد نفتی، درآمدهای مالیاتی دولت با افزایش و 
کاهش های پی در پی مواجه می شود. این نوسان ها به مدت 9 فصل ادامه داشته است 
و پس از تأثیر شوک روندی کاهشی داشته است و سرانجام پس از گذشت ۳0 فصل، 
اثر شوک محو شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ساختار سیستم مالیاتی 
ایران با تمرکز بر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، حساسیت معناداری در مواجهه با 
شوک های نفتی و تولید ندارد. براساس نتایج پژوهش، ماهیت نوسانی و برون زا بودن 
بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی و وابستگی اقتصاد ایران به این منابع پیامدهای 

نامطلوب و جبران ناپذیر بر اقتصاد کشور وارد کرده است. 



راِسل سوبل، جیِسن کِلمنس
مترجم: عبدالله احمدی کافشانی
ویراستار علمی: جعفرخیرخواهان

اندیشه های بنیادی
 جوزف شومپیتر
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