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ســرمقـالـه
اعالنـات
چهار چالش اساسی اقتصاد
از رشد تورم و قیمت انرژی تا بحران تامین مواد غذایی
جهان در ماههای گذشــته با مســائل پیچیدهای روبهرو
شده است .درگیری با تبعات کرونا ،شروع جنگ روسیه و
اوکراین ،افزایش قیمت و کمبود مواد غذایی (به خصوص
کاالهای اساســی از جمله گندم ،ذرت ،روغن و ،)...جهش
قیمت انرژی ،سرعت گرفتن تغییرات آب و هوایی در جهان
و گسترش خشکسالیها از جمله چالشهای جدی هستند
که این روزها بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای
مسعود خوانساری
اروپایی و آمریکا با آنها مواجه شدهاند .در کشور ما عالوه
بر مسائل فوق ،تحریمها و سوءمدیریتهای اقتصادی نیز
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر
و رئیس اتاق تهران
مزید بر علت بوده است .در این یادداشت قصد دارم به چهار
چالش اساســی که در حال حاضر کشورمان و بسیاری از
کشورهای جهان با آنها درگیر هستند بپردازم؛ مشکالتی که در صورت عدم توجه جدی به آنها
در ماههای آینده و برنامهریزی نکردن برای حلشان ،میتوانند به گرههای کور تبدیل شوند ،تا
جایی که بانک جهانی در گزارشی اعالم کرده است خطر بازگشت جهان به سال  1970و بروز
رکود اقتصادی گسترده در جهان وجود دارد.

بحران آب و تامین مواد غذایی :ســازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در
2
گزارش اخیر خود نسبت به بروز بحران جهانی تامین مواد غذایی در سطح جهان و رشد
قیمت محصوالت اساسی کشاورزی از جمله غالت (گندم ،ذرت ،برنج و )...هشدار جدی داده است؛
چالشی که از چند سال پیش با افزایش خشکسالیها در مناطق مختلف جهان از جمله آفریقا و
خاورمیانه شروع شد ولی در ســال جاری میالدی به دنبال شروع جنگ روسیه و اوکراین (که
تامینکنندگان اصلی گندم ،ذرت ،دانههای روغنی و ...بودند) به یک بحران اساسی بدل شده است.
فائو در گزارش خود به شرایط کشور ما هم پرداخته و هشدارهای جدی نسبت به افزایش وابستگی
کشورمان به واردات گندم ،ذرت و برنج داده و اعالم کرده است کمبود منابع آبی ،بحرانی اساسی
در سالهای پیش روی ایران خواهد بود .این گزارش نشان میدهد متاسفانه کشاورزان ایرانی در
هر هکتار کشت ذرت ،برنج و گندم دو تا سه برابر بیشتر از میانگین جهانی آب مصرف میکنند و
در شرایطی که با تشدید تنشهای آبی روبهرو هستیم ،ایران در سالهای آینده احتماالً  70درصد
از زمینهای کشاورزی خود را از دست خواهد داد و این موضوع به یک خطر بزرگ برای کشور
بدل خواهد شد .بحرانی که کارشناسان معتقدند آنچنان که باید و شاید تاکنون در ایران جدی
گرفته نشده است و راهحلی که ارائه میدهند ،ریاضت آبی  10ساله و مدیریت کارشناسی به جای
نگاه سیاسی به معضل آب برای پشت سر گذاشتن بحران کنونی است.

تورم :رشد تورم در اکثر کشورهای جهان به چالش اصلی اقتصاد جهانی و البته کشور
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ما بدل شده اســت .عوامل اصلی این رشد ،شیوع کرونا در سالهای گذشته ،جنگ
روســیه و اوکراین ،و افزایش قیمت انرژی در جهان هستند .یکسوم کشورهای اروپایی که در
سالهای گذشته تورم دودرصدی داشتهاند ،امسال تورمشان دورقمی شده و تورم آمریکا هم به
 8.6درصد رسیده که یک رکورد  40ساله در این کشور محسوب میشود .در این بین بانک جهانی
در گزارشی پیشبینی کرده اســت که روند رشد تورم و کمبود کاالهای اساسی در بسیاری از
کشورها ادامه داشته باشد و حتی در برخی از مناطق جهان از جمله کشورهای فقیر باعث بیثباتی
شــود .عالوه بر این نگرانی دیگر بانک جهانی از افزایش تورم این اســت که برخی از کشورهای
سرمایهداری با افزایش نرخ بهره باعث رکود در اقتصاد جهانی شوند و هشدار داده است که کشورها
تجربه  1970را در نظر داشته باشند که بانکهای مرکزی با افزایش نرخ بهره یک رکود جدی در
اقتصاد دنیا ایجاد کردند؛ و پیشــنهاد کرده است که به جای افزایش نرخ بهره از سایر ابزارهای
تنظیمی برای کنترل تورم استفاده کنند ،از جمله اینکه اجازه دهند بانکها پول بیشتری را وارد
زنجیره عرضه کنند و بتوانند با افزایش عرضه از رشد تورم جلوگیری کنند.
در ایران هم ما به تبع رشد تورم جهانی و همچنین تورم داخلی که چند سالی است درگیر آن
هستیم ،شاهد رشد تورم در ماه گذشته بودهایم .اگرچه در ماههای پایانی سال  1400و دوماهه
ابتدایی ســال (فروردین و اردیبهشت) تورم به  38.7درصد رسید و کمی کاهش یافت ،ولی در
خرداد دوباره تورم  13.2درصد نسبت به ماه قبل (تورم نقطه به نقطه) رشد داشته است .البته
این رشد تورم بهانهای شد برای مخالفان حذف ارز ترجیحی  4200تومانی و پرداخت یارانه نقدی
تا اعالم کنند که عامل اصلی تورم اصالحات اقتصادی دولت بوده است .اما باید بدانیم که اگرچه
حذف ارز  4200تومانی در رشد تورم تاثیر داشته ،ولی تنها عامل نبوده و دالیل دیگری از جمله
رشــد پایه پولی و نقدینگی در پایان سال  ،1400افزایش قیمتهای جهانی کاالهای اساسی و
کاهش امید به حل و فصل پرونده صلحآمیز هستهای هم نقش مهمی داشته است .برای کنترل
رشد تورم در کشور الزم است دولت با مدیریت بانکی و مالی جلوی رشد پایه پولی و نقدینگی را
بگیرد و امیدوارم که هرچه زودتر مذاکرات برجام هم به نتیجه مطلوب برسد .در این بین دولت
باید سیاست تکنرخی کردن ارز و هدفمند کردن یارانهها را همچنان ادامه دهد تا انشاءاهلل اثرات
این اتفاقات در رشد اقتصادی و بهبود شرایط کشور نمایان شود.

آشــفتگی مالی نظام بانکی :گزارش اخیر وزارت اقتصاد و دارایی از صورتهای مالی
 3بانکهای دولتی در ســالهای  1398و  1399نشاندهنده زیان انباشته گسترده این
بانکهاست .زیان این بانکها  816هزار میلیارد ریال یعنی  81هزار میلیارد تومان برآورد شده که
نشان میدهد بخشی از این بانکها مشمول ماده  141قانون تجارت هستند و باید نسبت به برگزاری
مجمع عمومی و تعیین تکلیف آنها اقدام شود .همچنین در این گزارش به دالیل اصلی ایجاد این
زیان انباشته هم پرداخته شده که شامل مطالبات از دولت ،غیرمولد بودن داراییها ،وجود پرشمار
امالک مازاد ،بازده بســیار پایین شــرکتهای وابسته ،ســوءمدیریت و اداره سیاسی و منطقهای
شرکتها ،وجود مطالبات غیرجاری و فساد در اداره بانکها است .از آنجایی که میدانیم قسمت
بزرگی از ســرمایهگذاریهای جدید در کشور از طریق بانکها انجام میشود ،بنابراین سالمسازی
فعالیتهای بانکی از وظایف مهمی است که دولت محترم باید نسبت به آن اقدام کند .سامان دادن
به وضعیت نظام و سیستم بانکی کشور و تغییر ریل بانکها از بانکداری به جای بنگاهداری بیش از
یک دهه است که مطرح شده اما هنوز به نتیجه نرسیده ،که امیدواریم در این دولت شاهد آن باشیم.
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بیتوجهی به صادرات :با وجود بحرانهای مالی و رشد تورم در سطح جهانی ،بسیاری از
 4کشورها تالش کردهاند از ظرفیت صادرات به عنوان ابزاری برای بهبود شرایط اقتصادی
کشورشــان بهره ببرند ،حال آنکه ما در این مسیر نهتنها ضعیف عمل کردهایم ،که پسرفت هم
داشتهایم .یکی از عوامل محرک و تامینکننده رشد اقتصادی ،افزایش صادرات کاال و خدمات است.
به عنوان نمونه بررسی دادههای اقتصاد ترکیه برای بازه زمانی  2015تا  2021نشاندهنده نقش
مهم صادرات کاال و خدمات در تامین رشــد اقتصادی این کشور است ،تا جایی که نزدیک به 30
درصد رشد اقتصادی ترکیه در این دوره به دلیل افزایش صادرات کاال و خدمات حاصل شده است،
اما در مقابل ،ما از ظرفیت صادرات کاال و خدمات نتوانستهایم استفاده کنیم .گزارشهای رسمی
نشان میدهد صادرات کاال و خدمات ایران در سال  1390و به قیمتهای ثابت سال  1395حدود
 253هزار میلیارد تومان بوده که در سال  1400به  222هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده که
رقمی کمتر از سال  1390است .میانگین رشد واقعی ساالنه صادرات کاال و خدمات طی سالهای
 1390تا  1400منفی  1.29درصد بوده است .بحث صادرات یک موضوع اساسی بوده و اگر قرار
است کشور توسعه پیدا کند ،ما قطعاً باید به این موضوع اهمیت بیشتری بدهیم.

رئیس اتاق تهران درباره پیگیری حقوقی هجمههای صورت گرفته علیه اتاقهای بازرگانی توضیح داد

تایید صحت انتخابات اتاقهای بازرگانی؛
اثبات حقانیت اتاق
در پی رای نهایی و قطعی شعبه  ۱۸دادگاه تجدید نظر استان تهران در مورد انتخابات
اتاقهای بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی در سال  ۹۷که صحت و سالمت برگزاری
بزرگترین انتخابات بخش خصوصی را تایید کرد و همچنین به دنبال درخواست برخی
اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران مبنی بر پیگیری حقوقی هجمههایی که در ماههای
گذشته علیه فعاالن بخش خصوصی از سوی گروهی شروع شده است ،مسعود خوانساری
رئیس اتاق تهران توضیحاتی درباره اقدامات حقوقی انجامشده ارائه داد.
وی دربــاره اعاده حیثیت از اتاق تهــران و اعضای هیئت نمایندگان که در ماههای
گذشته زیر فشار هجمههای گسترده بودهاند گفت« :بعد از برگزاری انتخابات سال 1397
اتاق و اعالم نتایج ،میزان اختالف آرای آخرین نفری که برگزیده شده بود با نفر بعدی
حدود دو برابر بود؛ یعنی حدود  600تا  700رای اختالف دیده میشد .اما بالفاصله بعد
از پایان انتخابات گروهی به انجمن نظارت بر انتخابات اتاقهای بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی شکایت و این ادعا را مطرح کردند که به خاطر تعدادی از کارتهای حقیقی و
آرای اخذ شده با این کارتها ،تقلب صورت گرفته است .انجمن نظارت موضوع را دقیق
بررسی کرد و باتوجه به اینکه انتخابات خوشبختانه به صورت کامپیوتری برگزار شده بود،
کل آرا قابل بررسی بود و در نهایت انجمن اعالم کرد کل آرایی که با کارتهای حقیقی
اخذ شــده بودند از  3500رای کلی تنها  282رای بوده اســت ،بنابراین انجمن نظارت
صحت برگزاری انتخابات را تایید کرد .در واقع حتی بر فرض بروز تخلف هم در صورتی
که همه آرای اخذ شده با کارتهای حقیقی ،باطل میشد هیچ گونه تاثیری در نتیجه آرا
نداشت؛ اگرچه که معترضین خود در انتخابات از کارتهای حقیقی استفاده کرده بودند».
رئیــس اتاق تهــران در ادامه گفت« :این گروه با عدم پذیــرش رای انجمن نظارت
بالفاصله به دادگستری شکایت و باز هم این ادعا را مطرح کردند که در انتخابات تقلب
شده است و خواستار ابطال انتخابات شدند .دادگاه این ادعا را بررسی و اعالم کرد چون
انتخابات اتاقهای بازرگانی طبق قوانین و شرایط خاص خود برگزار میشود ،شکایت در
دادگاه قابل طرح نیست و باید روند حقوقی خود را طی کند .اما این افراد مدعی دوباره
اعتراض کردند و دیوان عالی کشور رای بدوی را تایید کرد و اعالم کرد که باید شورای
عالی نظارت موضوع را بررسی کند و روند قانونی خود طی شود».
او در ادامه گفت« :در مهرماه ســال  1398شورای عالی نظارت کلیه انتخاباتهای
اتاقهای بازرگانی سراسر کشور را بررسی و تایید کرد و اعالم شد که هیچ مشکلی در
روند برگزاری انتخاباتهای اتاقهای بازرگانی سراسر کشور وجود نداشته است .اما بعد
از مدتی با تغییر رئیس همین محکمه افراد مدعی دوباره شکایتی را مطرح کردند و این
بار ،خوانده ،انجمن نظارت اتاق ایران بود .آنها ادعا کردند که تخلف آییننامهای صورت
گرفته اســت .سال  1394در آییننامه شــورای عالی نظارت ،تغییراتی از سوی هیئت
رئیسه وقت اتاق ایران صورت گرفته بود که شامل حذف عدم سوءپیشینه برای شرکت
در انتخابات و پلمب دفاتر میشــد؛ اما در سال  1397و قبل از انتخابات ،در خردادماه
همان سال ،آییننامه شورای عالی نظارت دوباره اصالح شده و به حالت قبل برگردانده
شده بود .شاکیان باوجود این مصوبه ،دو خواسته را در دادگاه مطرح کردند :یکی اینکه
آییننامه سال  1394فسخ شود و دوم انتخابات اتاق تهران ابطال شود .دادگاه بدوی رای
به فســخ آییننامه  1394داد که اتاق ایران طبیعتاً اعالم کرد این فسخ در سال 1397

و پیش از انتخابات انجام شده و این رای عم ً
ال پیش از این ،اجرا شده است .البته دادگاه
بدوی ،نظری درباره بحث انتخابات نداد .اما اتفاق عجیب زمانی رخ داد که به فاصله 27
روز بعد ،همین دادگاه ،مجدد حکمی به عنوان حکم تکمیلی صادر کرد و در این حکم،
مجددا ً هم بر فسخ تغییرات آییننامه در سال  1394تاکید شده بود و دوم اینکه حکم
به ابطال انتخابات کلیه اتاقهای بازرگانی سراسر کشور داده شد ،آن هم در شرایطی که
اص ً
ال خواهان( ،شاکیان) فقط ابطال انتخابات اتاق تهران را خواسته بودند .در اینجا در واقع
سه تخلف محرز از سوی این دادگاه انجام شده بود :یک اینکه گرچه دیوان عالی کشور بر
عدم صالحیت دادگاه رای داده بود ،اما مجددا ً دخالت در امور انتخابات اتاقهای بازرگانی
صورت گرفته بود؛ دوم اینکه در آیین دادرسی کشور ،هیچ چیزی به عنوان حکم تکمیلی
وجود ندارد؛ و سوم هم اینکه خواهان درخواست ابطال انتخابات اتاق تهران را داده بود و
این ربطی به سایر اتاقها نداشت که این هم تخلفی جدی بود .متاسفانه در اواخر اسفند
سال گذشته و فروردینماه امســال ،همین عده اعالم کردند که حکم ابطال انتخابات
تایید شده و این موضوع را در رسانهها اعالم کردند و برای همه اتاقها در بین خودشان
سرپرست مشخص کردند .اما بعد از پیگیری اتاق ،در نهایت در تاریخ  4تیر  1401شعبه
 18دادگاه تجدید نظر استان تهران خوشبختانه در حکمی قطعی و یکصفحهای ،حکم
به ابطال رای خالفی که از سوی دادگاه بدوی صادر شده بود ،صادر کرد و در واقع صحت
برگزاری انتخابات در سال  1397را تایید کرد».
رئیــس اتاق تهــران در ادامه گفــت« :در کنار این روند حقوقــی ،همزمان اتاق با
بیاخالقیها و هجمه سنگینی از سوی گروهی در شبکههای مجازی و برخی رسانهها و
روزنامهها هم روبهرو شد و افراد ادعاهای عجیب و بیاساسی مطرح کردند .مث ً
ال در یکی
از روزنامهها اعالم کردند که  1500میلیارد تومان از پرداختی  ۴۰شــرکت در اتاقهای
بازرگانی گم شده است ،اما باتوجه به اینکه همه این شرکتها بورسی بودند و در کدال
بورس حســابهای آنها وجود داشــت ،در کمتر از یک هفته مشخص شد که ارقام
دریافتی اتاق و پرداختی شرکتها هیچ مغایرتی نداشته است .بعد از پاسخ و جوابیه که
اتاق ایران داد ،این افراد اعالم کردند پولی گم نشده ولی ترک فعل صورت گرفته است».
مسعود خوانساری در ادامه گفت« :هیئت رئیسه اتاق ایران درجهت شفافیت و اثبات
حقانیت خود نامهای را خدمت مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارسال کرد و خواستار
بررســی هجمههای صورت گرفته علیه اتاقهای بازرگانی شد؛ زیرا این روند نمیتواند
موضوعی ساده باشد و باید مشخص شود که چه افراد و با چه نیتی پشت تخریب جایگاه
بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی هستند؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران بیش
از هــر زمانی به حضور فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی نیازمند اســت .جناب آقای
رئیسجمهور و ریاست محترم قوه قضاییه دستور اکید دادهاند که دستگاههای ذیربط
موضوع را دنبال کنند و امیدواریم هرچه ســریعتر حقایق روشن شود .همچنین اتاق
ایران علیه کسانی که شایعهپراکنی کرده بودند و به دنبال تخریب جایگاه اتاق و فعاالن
بخش خصوصی بودند ،به دلیل تهمت و تشویش اذهان عمومی شکایت کرده است؛ و
همزمان از وزارت صمت به عنوان رئیس شورای عالی نظارت و سازمان بازرسی درخواست
شده با ارسال حسابرسان خبره و بازرسان ،وضعیت امور شفاف و روشن شود .امیدواریم
پیگیریها هرچه سریعتر به نتیجه برسد و اطالعرسانی عمومی صورت گیرد».

آیند هنگر |  | tccim. irشماره صد و بیستویکم ،تیر 1401

5

..........
......................
 .....................آینده
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ما ............................
خصو
سیاست صیسازی در سن بلوغ
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یخوانید؟
چ ه م 

های
اصل  44قانون اساسی
خرداد  1384ابالغ شد
و نگاه جدید به
این اصل وارد سال
هجدهم شده است

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

بی سروسامان
بی

تدبیری ما را خواهد برد

چرا باید آیندهنگر بخوانید و چه مطالبی میخوانید؟
عکس :رضا معطریان

سردبیر

آیا ایران بیلگیتــس ندارد؟ آیا در ایران نمیتوان
به مقام عالــی کارآفرینی رســید؟ تقریبا در نظام
اداری ایــران هیــچ فرصتی برای کار نیســت .نه
اینکــه چنین نوع بیان نظــری ،اغراق یا حرفی از
سرناامیدی باشــد .نه متاســفانه آنچه در ایران و
طــی چندین دهــه گذشــته رخ داده ،تلنباری از
ناکارآمــدی و فرســودگی نظام اداری اســت که
به فســاد هم منجــر شدهاســت .در نتیجه چنین
شرایطی ،نه کارآفرینان بلندقامتی سربرآوردهاند
و نه اینکه اساســا فرصتی برای حضورشان ایجاد
شدهاست .پدیده خطرناکتر آنکه نه تنها تاکنون
چنیــن رشــدی صــورت نگرفتــه بلکــه وضعیت
اقتصــادی ایران به ســمتی پیش مــیرود که در
آینده نیــز وضعیت تغییر چندانــی نخواهد کرد.
همه اینها یعنی ناامیدی؟ تقریبا همین.
ولیاهلل خلیلی

دبیر بخش کارآفرین ایرانی

صــدای اعتــراض بازنشســتگان ،معلمــان،
کشــاورزان ،کارگران ،بازاریان ،دانشــجویان و...
نســبت به شرایط معیشــت و کارشــان هر روز از
گوشــه و کنار کشــور شــنیده میشــود .یک روز
تصویر معترضان آبادانی در شبکههای اجتماعی
دســت به دســت میشــود و روز بعد این معلمان
هستند که در شهرهای مختلف جلوی ادارههای
آمــوزش و پــرورش تجمــع میکننــد و در همان
هنگام که آنها خواستههایشان را فریاد میزنند،
بازنشســتگان و کارگــران در خیابانهای دیگری
جمع شــدهاند تا نســبت به پایین بــودن افزایش
حقوقشــان اعتراض کنند .اما ســوال اصلی این
اســت کــه چرا ایــن صداها از ســوی مســئوالن
شنیده نمیشود؟ چرا با وجود گذشت هفتهها از
اعتراضهای بازنشستگان ،هیچ مسئولی در هیچ
شهری به جمع آنها نیامده و به حرفهای آنها
گوش نداده است و تالشی برای اقناع آنها و حل
مشکالتشان صورت نگرفته است؟
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سعید ارکانزاده یزدی

دبیر بخش کتاب ضمیمه و بخش راوی

تقلــب در محصــوالت برنــد ،خاصــه برندهــای
گرانقیمت ،مسبوق به ســابقه است و سالهاست
که در کشــورهایی مثــل چین و ترکیــه این برندها
کپی میشــود .این تقلبها به محصوالت معمولی
ً
و برندهای متوسط هم کشــیده شده است و اتفاقا
گــردش مالی اصلــی کاالهــای تقلبــی و کپی در
همین کاالها اســت .کتاب ضمیمه این ماه درباره
اقتصاد تقلب و کاالهای کپی اســت و نویســنده به
یک موزه تقلــب در پاریس رفته کــه قلب برندهای
جهــان میتوانــد بــه شــمار رود .ســپس ماجرای
کاالهای کپیشــده را بــاز کرده و چرخــی زده در
انــواع تقلــب و اینکه چقدر پــول درمیآیــد از این
کپیکاریها .داراییهــای ناملموس برندها جایی
اســت که بیشــترین خســارت را در کپی میبیند و
ً
اتفاقــا متقلبان هم بدون هیچ خرجی آن را صاحب
میشــوند و از آن کســب درآمد میکننــد .برندها
هزینه هنگفتی بابــت تبلیــغ و بازاریابی میدهند
اما کپیکارها بــدون زحمت از این خرمن محصول
خود را برمیدارند و میروند .اینکه چطور میشود
جریــان این تقلــب را متوقف کــرد در بخش کتاب
ضمیمه تاحدودی شرح داده شده است.

دبیر بخش آینده پژوهی

بازارهــای مالــی دنیــا روزهــای تیره و تــاری را
میگذراننــد .جنگ روســیه و اوکرایــن ،افزایش
قیمــت نفت ،بــاال بــردن نرخهای بهره توســط
بانکهای مرکــزی برای کنترل تورم ،همه و همه
باعث ســقوط بازارهای بورس و کریپتو شدهاند.
بیتکوین بــه زیر  ۲۰هــزار دالر ســقوط کرده و
اوضاع دیگر رمزارزها بدتر است .آیا وارد زمستان
کریپتو شدهایم و وضع کنونی ادامه خواهد یافت؟
ماجرا به سه عامل بستگی دارد :کاهش تنش در
اوکراین ،بازگشت نفت به زیر بشکهای  ۱۱۰دالر
و نهایتــا کنترل تــورم .آیا دولت بایــدن میتواند
در آســتانه انتخابات میاندورهای شــاخصهای
اقتصــادی را موقتا بهبود دهد یــا دموکراتها با
باختی ســنگین مواجــه خواهند شــد؟ گزارش
ویــژه این شــماره آیندهپژوهی درباره آغــاز بازار
خرســیای اســت که معلوم نیســت چند ماه -یا
چند سال -دوام خواهد داشت.
محمد عدلی

دبیر بخش آینده ما

اقتصــاد ایران پس از انقالب اســامی که به ملی
شــدن صنایع انجامید ،به دوران جنگ رســید و
مســیر دولتی شدن را با شــتاب زیادی طی کرد.
در یــک دوره دهســاله تمامی نشــانههای دولتی
شــدن اقتصــاد نمایان شــد به طــوری که حتی
عرضــه برخی کاالها به مردم با کوپن میســر بود.
بنگاههای اقتصادی و کارخانهها در اختیار دولت
قرار داشت و مدیریت دولتی بر آن حاکم بود .پس
از پایان جنگ رفتهرفته تفکر واگذاری بنگاههای
اقتصــادی و فعــال شــدن بخــش غیردولتــی با
آغاز فعالیت دولت آیتالله هاشــمی رفســنجانی
قــوت گرفــت .برخــی تجربههــای واگــذاری و
ســرمایهگذاری بخشخصوصــی در ایــن دوره
میسر شــد تا راه برای تغییر نگاه در اداره اقتصاد
باز شود .در دولت ســید محمد خاتمی این تفکر
جایگاه محکمتری در میان سیاســتگذاران پیدا

عکس :رضا معطریان

بهراد مهرجو

مــا در ایران بــا انبوه بحرانهای حلنشــده مواجه
هســتیم و متاسفانه شاهدیم روز به روز به تعداد این
بحرانها افزوده هم میشــود و در مقابل میبینیم
دولت و مســئوالن برای هیچیک از این چالشهای
اساسی ،از بحران آب گرفته تا فقر ،حاشیهنشینی،
بیکاری ،شــکافهای اجتماعی ،بحرانهای جدی
معیشــتی و ...راهکار بنیادینی نــدارد و اگر کاری
هم صــورت میگیــرد تنهــا مقطعی و ُمســکنوار
اســت .در این میــان خروجــی این شــرایط برای
کشور ســرخوردگی و مهاجرت بخشی از جامعه به
خصوص نخبگان و سرمایهگذاران داخلی و افزایش
بروز خشــم و عصبانیــت در بخشهــای دیگری از
جامعه بوده است؛ وضعیتی بسیار نگرانکننده که
تا دیرتر از این نشــده ،حاکمیت باید فکر اساســی
برای حل آن داشته باشد   .

کاوه شجاعی

....
....
....
 ............................روایـت  ............................ ................................راه
....
ربد ............................

 ............................توسعه  ...................................................................نگاه  ..............................................................کــارآفـریـن  ......................................................آیندهپژوهی  .....................................................اکون

واردات آرامش را
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جراحی
بدون درمان

به بازار
خودرو برمیگرداند؟

گندههای تازهنفس

آیا

مجلس باالخره
به طرح دولت برای
واردات خودرو جواب
دولت قرار
مثبت داد و حاال مجوز 5
گرفته اســت تا بلکه
ساله واردات خودرو
بتوان به اتکای آن،
بسیاری بر
برای اجرا روی میز
صنعت خودرو را سر و
ســر راه موفقیت آن
سامان داد .موضوعی که
وجود دارد؛ اما به هر
بازار دانست.
هنوز هم اما و اگرهای
حال میتوان آن را یک
آنگونه که در قانون
گام رو به جلو برای
ساماندهی خودرو به
مصرفکنندگان در این
خودروهای تولید
صراحت ذکر شده،
داخلی ابالغ شده و
تکالیف و الزامات جدیدی
خط و نشانهایی هم
اجرای
برای ارتقای کیفیت
برای خودروسازان
این قانون میتواند
کشیده شده است.
منجر به بازگشــت
آییننامهای
حال باید دید که چقدر
آرامش و رقابت به صنعت
گره خورده است که
خودروی ایران شود؛
باید از سوی وزارت
هرچند باز هم همهچیز به
صنعت ،معدن و تجارت
برای واردات خودرو
تنظیم
و
تصویب
شود.

کار
آفرینان،محورتوسعه

زندگی نوین در ایران
بدون کارآفرینان و
می
ســرمایهگذاران بخش
خورد؟ آیا میدانید
خصوصی چگونه رقم
زمینه ورود بخشی از
تکنولوژیهای نوین به
خصوصی و سرمایه
ایران را فعاالن بخش
گذاران خصوصی و
کارآفرینان فراهم کردهاند؟
را در ایران حاج
کلنگ ساخت راهآهن
محمدحسن امینالضرب به
حاجی
زمین زد ،نخستین لوازم
برخوردار در ایران
الکترونیک خانگی را
تولید کرد ،شرایط
خلیلی
استفاده از گاز را در
عراقی فراهم کردند و...
منازل ایرانیها خانواده
در این شــماره از
پرونده کارآفرین به
کارآفرینان ایرانی
زندگی یکی از این
پرداختهایم؛ کسی که از
و
پیشگامان صنعت تولید
همچنان با گذشت
اتوبوس در ایران است
نزدیک به  8دهه ،به
فعالیت صنعتی مشغول
پرونده مانند شمارههای
گذشته
با
است .همچنین در این
زندگی
میشوید.
مجموعهای از کارآفرینان
داخلی و خارجی آشنا

پایان دالر  4200تومانی
رفاه به همراه دارد؟

دولت و مجلس حذف
دالر  4۲00تومانی
را جراحی اقتصادی
میخوانند و اقدامی

شجاعانهمینامند؛
میگویند دولت در پی

کارخانههای اروپ
بالیی که جنگ اوکراین بر سرایی در خط مقدم
تولید
کنندگان اروپایی آورد

جنگ

خیزشنفتی

روسیه و اوکراین ،لطفی

بزرگ به بازار نفت است

خشک کردن منبع
رانت بود .اما برخی از
اقتصاددانها در موردش
هشدار میدهند که این
اقدامهابیشترشبیه
جراحی برای دردی است
که
درمان نمیشود و شاید
بیماری اقتصاد کمتوان
ایران از خونریزی این
جراحی رو به تشدید
باشد؛ اگرچه ادامه توزیع
دالر  4۲00تومانی هم
ممکن نبود جز به نفع

فریاد زیر خاک

چند دالل.

از متروپل تا

داستان ش
هرهای فراموششده

فینتکهای جوان اما

خسته

آینده
استارت
نگر بررسی میکند:
آپهای خدمات مالی
در ایران ،رنج تحریم
تا ممنوعیتها را به
استارتآپهای فین
دوش میکشند؛ چرا؟
تک در ایران ،جوان اما
خستهاند .از
سال  ،94با فیلترینگ
استارتآپها
گسترده درگاههای
آغاز شده و شرایط
در سال  ،1400سختتر از همیشه بوده واسط پرداخت ،نبرد این
است.

عکس :رضا معطریان

عکس :رضا معطریان

عکس :رضا معطریان

کرد .مدیــران اقتصادی دولت بر ایــن باور بودند
کــه اقتصاد با حضور بخش خصوصی میتواند به
شکوفایی برســد .در این دوره فضا برای فعالیت
بخش غیردولتی بیشــتر فراهم شــد و نتایج این
تفکــر در آمارهــای اقتصادی خود را نشــان داد.
در نهایت فصل جدید خصوصیســازی در ســال
 1384با ابالغ سیاســتهای کلی اصل  44آغاز
شد .بازخوانی این اصل در قانون اساسی موجب
شــد تا مســیر برای واگذاری بنگاههای دولتی به
مردم باز شود.
کیفیت خصوصیســازی در دهههای گذشته در
فصل «آینده ما» مورد بررســی قرار گرفته است.
ظهور طبقه شبهدولتی ،تجربه کشورهای دیگر و
تحلیل کارشناســان در مورد آنچه رقم خورده نیز
در این بخش ،واکاوی شده است.
لیال ابراهیمیان

دبیر بخش توسعه و آکادمی

ً
«ما در نقطه بدی از تاریــخ گیر افتادهایم»؛ حتما
ایــن جمله را بارها شــنیدهاید و ســاده و جدی از
کنارش گذشــتهاید .شــاید در دل خــود چندین
دلیل را برشــمردهاید در تأیید ایــن ادعا ،از تورم،
فقر ،گرانی ،ناامنی ،ســایه شوم جنگ در منطقه،
ایران و جهان ،فساد ،ناامنی و دخالت دامنگستر
دولــت در تمام امــور زندگی مــردم .این تصویری
متضاد از همه آنچه ما امروز هســتیم و نیســتیم،
اســت .همــه ناامیــد از وضــع کنونی هســتیم و
همچنــان در کنار همــه بیمها ،بــا امیدی تلخی
برای ســاخت آینده تالش میکنیــم .همزمان از
فروپاشــی اخالق در جامعه مینالیم وقتی راننده
اتوبوسی را میبینیم که دو چرخ جلوی آمبوالنس
را پنچر میکند و کودک دوســاله فــوت میکند،
همزمــان در جایــی میبینیم مأمور شــهرداری تا
بزرگ شــدن چهار جوجه شــاهین صبر میکند و
پروژه خود را عقب میانــدازد .تالش دولت برای
تعطیلــی جمعیت امــام علــی را در کنــار کارزار
مردمی برای شــروع به کار این جمعیت شــاهدیم
و اینجاســت کــه میگوییم هنــوز در بطن جامعه
تالشهایــی برای زنــده ماندن ادامــه دارد و این

تالشها ،شایســته تقدیر اســت .فاجعه هر روز بر
ســر ما آوار میشــود و ما هر روز تــاش میکنیم
برای زنده ماندن؛ متروپل آبادان که آوار میشود،
هوای ناپــاک اینبار و چندباره آغشــته به خاک و
خون میشــود اما همین مردم اشــکریزان وسط
خاک ،گرما و شــرجی جمع میشوند برای نجات
زیرخاکماندههای برجهای دوقلو .ما در زمانهای
زندگــی میکنیم که تراژدی اســتمراری اســت و
اشک دمادم و اما امید هم ادامه دارد تا روز رهایی
از رنج .اما مهمترین نکته این روزها پرسیدن است
از چراهــا؛ چرا متروپــل فروریخت؟ چــرا آبادان
چون گذشــته آباد نیســت؟ چرا هنوز نوســتالژی
گذشــتهای را داریم که ندیدهایم و فقط شنیدهایم
و چرا هرچه میدویم به دیروز خود نمیرسیم و از
فردا جا ماندهایم؟ در بخش توسعه از دیروز و امروز
آبادان و توسعهنیافتگی شهرهای جنگی گفتهایم
و در بخــش راهبرد درباره تکرار سیاســتگذاری
نادرست ارزی پرسیدهایم .ایندو بخش را بخوانید
به همــراه مقالههــای درباره مســائل اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی ایران در بخش آکادمی.
نسیم بنایی

دبیر بخش اکونومیست

ایرانیهایــی که بــه ترکیه میروند ،حتما ســری
هــم به خیابان اســتقالل در اســتانبول میزنند،
خیابانی که در هر ساعتی از شبانهروز ،زندگی از
در و دیوار آن میبارد .در تهران ،نه خیابان ســی
تیر و نه هیــچ خیابان دیگری هیچوقت نمیتواند
نقــش خیابان زنده اســتقالل اســتانبول را برای
پایتختنشینان ایفا کند .اما درد نداشتن خیابانی
مثل استقالل در برابر نداشتن برخی حقوق اولیه
در عالم اقتصاد جهانی ،هیچ میشــود ،مثال حق
نداشــتن کارت اعتباری! بســیاری از شهروندان
ایرانی میتواننــد پس از خرید از اســتانبول ،در
فــرودگاه ،مالیات بر ارزش افزوده را پس بگیرند،
مثل شهروندان سایر کشورها .اما از آنجا که اکثر
مواقــع ،مالیات نه به صورت نقدی ،بلکه از طریق
کارت اعتبــاری بازگردانده میشــود و ایرانیها
از حق داشــتن کارتهای اعتبــاری بینالمللی

محروم هســتند ،از حــق گرفتــن تکسفری هم
محروم میشوند .خالصه اینکه ما از ترکیهای که
در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد ،وضعیت
بهتری نداریم و هنوز حتی از داشــتن یک کارت
اعتباری بینالمللی هم محروم هستیم.
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

فینتکها یــا اســتارتآپهای خدمــات مالی،
بخشــی از بازیگــران اکوسیســتم اســتارتآپی
ایرانانــد .این اســتارتآپها برای آســان انجام
شــدن کارهــا به میــدان آمدنــد اما حــاال بخش
عمدهای از جوانهای فعال در این کسبوکارها،
خسته و خونین ،زمین را به سازمانهای به ظاهر
مدعی در حمایت از کارآفرینی واگذار میکنند .در
«نگاه» این شماره از آیندهنگر به استارتآپهای
فینتــک پرداختیم .اینکه این اســتارتآپها در
جهــان چــه جایگاهی دارنــد و در ایــران کجای
حمایت از اســتارتآپهای فینتک ایستادهایم.
در این زمینه با دو نفر گفتوگو کردهایم .شــهاب
جوانمردی مدیرعامــل فناپ و مصطفی نقیپور،
دبیر انجمن فینتک ایران .هردو مصاحبهشونده
از رنــج اســتارتآپهای فینتک گفتنــد و اینکه
غیــاب تنظیمگر یا رگوالتورها ،تا چه اندازه کار را
برای این کسبوکارهای نوپا سخت کرده است.
محبوبه فکوری
دبیر بخش روایت

پرونده واردات خودرو دوبــاره در ایران به جریان
افتاده اســت؛ آن هم پس از چند سال که ایران از
ورود خودروهای خارجی دور بوده و خودروسازان
هرطور که خواســتند در بازار جوالن دادند .حاال
قیمت خودروهای داخلی آنقدر بیسر و سامان
تغییــر میکنــد که بــه طــور قطــع ،خودروهای
خارجــی وارداتــی هم قیمتــی پاییــن نخواهند
داشــت؛ بنابراین باز هم شــاید نتــوان امیدوار به
تنظیم قیمــت خودروها در بازار بــه دلیل ورود و
حضور خودروهای خارجی بود.
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خربنامه
اعالنـات
در سیوپنجمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بررسی شد
بحران آب و چالش دانشبنیانها در سال جهش تولید

اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران در یک نشست فوقالعاده ،صبح چهاردهم تیرماه  1401گرد هم

آمدند تا نشست اردیبهشتماه را که به دلیل آلودگی هوا لغو شد ،جبران کنند .در این نشست ،بعد از

سخنرانیهای پیش از دستور و سخنان رئیس اتاق تهران در باب مسائل روز اقتصاد کشور ،سرپرست
سابق وزارت جهاد کشاورزی که از پژوهشگران حوزه آب کشور است ،به بررسی ریشههای پیدایش بحران

ب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری
آب و راهکارهای عبور از آن پرداخت و سپس با سخنرانی رئیس و نوا 

و تحول دیجیتال اتاق تهران در مورد چالشهای شرکتهای دانشبنیان ،علی خیرالدین ،معاون فناوری و

نوآوری وزارت علوم از برنامههای این وزارتخانه برای اجرای شعار جهش تولید دانشبنیان و رفع مشکالت
این حوزه اقتصاد خبر داد .در این نشست همچنین برخی از اعضای هیئت نمایندگان با اشاره به حکم اخیر

قضایی مبنی بر تایید سالمت انتخابات اتاق تهران ،از رئیس و هیئت رئیسه درخواست کردند که مسئله

اعاده حیثیت اتاق پیگیری شود و علیه هجمههای نادرست صورت گرفته در مورد فعالیت اتاق و اعضای
هیئت نمایندگان اقدام قانونی صورت گیرد .رئیس اتاق بازرگانی تهران سخنان خود را در مورد مهمترین

موضوعهای اقتصاد کشور ارائه داد .مسعود خوانساری در اولین نکته به موضوع رشد تورم در ایران و

تالش برای تجارت دائمی با ایالت هممرز اروپا
با حضور یک هیئت تجاری از استان کارلیای روسیه،
مذاکرات مستقیم فعاالن اقتصادی ایران و روسیه در
محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد .سرپرستی هیئت
تجاری کارلیای روسیه را معاون نخستوزیر این ایالت که
در غرب فدراسیون روسیه و هممرز با کشور فنالند واقع
است ،برعهده داشت و تجار و تولیدکنندگانی از حوزههای
مختلفی چون صنایع چوب ،الوار و کاغذ ،سنگ و محصوالت
معدنی ،پرورش ماهی قزلآال ،خانههای پیشساخته و ...در
این هیئت و در جلسه مالقات با فعاالن اقتصادی عضو اتاق تهران ،حضور داشتند.

مشکالت شرکتهای دانشبنیان زیر ذرهبین
نمایندگان دولت و بخش خصوصی استان تهران در نشست
هشتاد و ششم شورای گفتوگوی استان که برابر معمول
در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد ،به مشکالت و چالشهای
شرکتهای دانشبنیان پرداخته و مواردی چون مشکل
محل استقرار ،دریافت کارت بازرگانی ،بوروکراسی واردات
مواد اولیه و ...را مورد بحث و بررسی قرار دادند .در این
نشست همچنین مقرر شد نمایندگانی از اتاق بازرگانی
تهران در کارگروههای اقتصادی استانداری حضور پیدا
کنند تا نظرات بخش خصوصی را اعالم کنند .در ابتدای این جلسه ،رئیس اتاق تهران و دبیر شورای
گفتوگوی استان طی سخنانی با اشاره به حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از مهمترین اقدامات
اقتصادی ماههای اخیر گفت که پس از تصویب نرخ  4200تومان برای ارز و اعمال این سیاست ،ضربات
جدی به اقتصاد کشور وارد شد و اکنون دولت اگرچه دیرهنگام اما در اقدامی قابل تامل نسبت به
حذف آن اقدام کرد و متعاقب آن اکنون به دنبال هدفمند کردن یارانهها و حذف یارانههای کاالیی
است که رویکردی پسندیده خواهد بود.

اعالم همبستگی اقتصادی دو عضو اتحادیه اوراسیا
اعضای یک هیئت تجاری از کشور بالروس که در حوزه
صنایع غذایی و کشاورزی فعالیت داشتند به سرپرستی
سفیر این کشور ،در اتاق بازرگانی تهران حاضر شدند و با
همتایان خود و فعاالن اقتصادی ایران دیدار و در مورد
راههای توسعه روابط تجاری گفتوگو کردند .بالروس هم
از اعضای اتحادیه اوراسیاست که عالقهمندی زیادی برای
همکاری با بخش خصوصی کشورمان بهخصوص در حوزه
ترانزیت و حملونقل دارد .در این رویداد که همزمان با روز
پایانی نمایشگاه بینالمللی اگروفود  2022تهران و با حضور تعداد زیادی از صاحبان بنگاههای تولیدی
و صادراتی در بخش کشاورزی و مواد غذایی از دو کشور برپا شد ،سفیر جمهوری بالروس در تهران
نیز حضور داشت و از آمادگی کشورش برای بسط و توسعه روابط اقتصادی با ایران خبر داد .دیمیتری
کاتسوف ،رویداد برگزارشده در اتاق بازرگانی تهران را نقطه آغازی برای ایجاد روابط سازنده و محکم
اقتصادی میان ایران و بالروس عنوان کرد و برپایی منظم گردهماییهای اقتصادی در دو کشور را
گامی رو به جلو برای شناخت متقابل بنگاهها از ظرفیتهای همکاری دانست.
عزم تجار ایرانی و ترکیهای برای افزایش تعامالت تجاری
همایش تجاری ایران و ترکیه به منظور بررسی راهکارهای افزایش تعامالت و نیز رفع موانع توسعه
تجارت دو کشور با حضور یک هیئت تجاری به سرپرستی «نیهات تانریکولو» ،رئیس انجمن کارآفرینی
تومکیاد ترکیه ،در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد .در این همایش که با اقبال فعاالن اقتصادی ایرانی
مواجه شد ،دو طرف طی مذاکراتی رودررو با همتایان خود زمینههای همکاری دو یا چندجانبه در حوزه
تجارت را مورد بررسی قرار دادند .در آغاز این همایش ،معاون امور بینالملل اتاق تهران ،طی سخنانی
به روابط دیرینه ایران و ترکیه اشاره کرد و گفت :با وجود همه رقابتهای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک،
ترکیه در بین همسایگان از ارزش و اهمیت باالیی برای ایران برخوردار است و به همین سبب باید
تالش کنیم که سطح همکاریهای اقتصادی و تجاری دو کشور ارتقا پیدا کند .حسامالدین حالج در
ادامه به تنزل رتبه ایران در میان شرکای تجاری ترکیه اشاره کرد و گفت :ایران در سالهای گذشته
شریک چهارم تا هشتم ترکیه بوده است اما امسال این جایگاه به رتبه  20تنزل پیدا کرده است .با
توگوی فعاالن اقتصادی ایران و ترکیه در چنین رویدادهایی میتواند فرصتهای بیشتری
این حال گف 
برای افزایش مراودات ایجاد کند.
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جهان پرداخت و گفت :در حال حاضر چالش اصلی اغلب کشورهای جهان رشد تورم است؛ عوامل اصلی

افزایش تورم ،همهگیری کرونا در سالهای اخیر ،جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت انرژی در جهان
است .تورم امروز به یک بحث جهانی تبدیل شده و در اکثر کشورها روزبهروز شاهد افزایش آن هستیم.

1401/03/10

1401/03/17

توسعه تجارت دوجانبه برای ورود به بازار اوراسیا
در همایـش تجـاری کـه در اتـاق بازرگانـی ،صنایع ،معادن و
کشـاورزی تهـران برگـزار شـد ،ظرفیتهـای همـکاری میـان
بنگاههـای بخـشخصوصـی از ایران و جمهوری تاتارسـتان
توگـو و شناسـایی دو طـرف قـرار گرفت.
روسـیه مـورد گف 
ایـن همایـش صبـح سهشـنبه  17خردادمـاه ،پـس از آن
برگـزار شـد کـه یـک هیئـت تجـاری از جمهوری تاتارسـتان
بـه سرپرسـتی نایـب رئیـس اتـاق بازرگانـی و صنایـع ایـن
جمهـوری در اتـاق تهـران حاضـر شـد و مذاکـرات مسـتقیم
تجـاری میـان شـرکتهای ایرانـی و اعضـای ایـن هیئـت صـورت گرفـت .در هیئـت تجـاری تاتارسـتان،
نماینـدگان بنگاههـای تولیـدی از ایـن جمهـوری خودمختـار در زمینههـای قطعـات خـودرو ،محصـوالت
لونقـل دریایـی ،غلات ،بازیافـت و فـرآوری مـواد سـازنده کاغـذ ،پلیاتیلـن و
نفتـی و شـیمیایی ،حم 
توسـاز حضـور داشـتند.
ساخ 

1401/03/22

تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در پروژههای نیمهتمام دولت
جلسه هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی ایران با رئیسجمهور برگزار و مهمترین
موضوعات اقتصادی و راهکارها و موانع حضور میدانی
موثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور بررسی شد .به
نقل از پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری ،سید ابراهیم
رئیسی در دیدار اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران با تاکید
بر حضور میدانی بخش خصوصی در حوزه اقتصاد کشور،
گفت راهکارهای میدان دادن به بخش خصوصی و الزامات
آن احصا و عملیاتی شود .رئیسجمهور مبنای تصمیمات اقتصادی دولت را صحت و اتقان سیاستها
و تصمیمات عنوان کرد و افزود :دالیل سیاسی و مالحظات گروهی نباید در این تصمیمات اثرگذار
باشد یا مانع اتخاذ تصمیم شود.

1401/03/21

1401/03/30

1401/04/06

1401/04/06

درخواست از پیمانکاران ایرانی برای ساخت مسکن ارزان در آفریقا
در همایش تجاری ایران و کنیا که در اتاق بازرگانی تهران
ایرانی عالقهمند به بازار آفریقا
برگزار شد ،شرکتهای
ِ
و همکاری اقتصادی و بازرگانی ،با اعضای هیئت تجاری
توگو نشستند و سفیر ایران در نایروبی نیز
کنیا به گف 
از ظرفیتهای نمایشگاه دائمی محصوالت ایرانی در کنیا
که قرار است تکمیل شود و به بهرهبرداری برسد ،سخن
گفت .در این گردهمایی ،خانم کارولین گیچوکی ،از
اعضای هیئت تجاری کنیا از ظرفیت باالی پذیرش کاالهای
باکیفیت ساخت ایران در بازار کنیا گفت و خطاب به تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی یادآوری کرد
که قیمت کاالهای ایرانی و همچنین هزینه حمل کاال از بندرعباس به بندر مومبای در کنیا ،به مراتب
ارزانتر از تبادالت تجاری چین با کنیا است ،از این رو ،ایرانیها در صورتی که عزم جدی برای همکاری
با کنیا داشته باشند ،توان رقابت با چین در این بازار را دارند.

کامنت
آبله میمون :درسهای ایدز برای جهان

آمریکا :پابهپای تقاضای گاز

بیماری ایدز یکی از آن بیماریهایی بود که اگر کسی
به آن مبتال میشد ،معموالً نگاه مثبتی نسبت به آن
فرد وجود نداشــت .از آنجا که یکی از راههای انتقال
این بیماری ،ارتباط جنسی بود ،بسیاری از افراد تصور
میکردند هرکســی به ایدز مبتال شــده باشد ،فرد
ناســالمی بوده و زندگی ناسالمی داشتهاست .این در
حالی است که اکنون همه میدانند شیوههای مختلفی
برای انتقال ویروس ایدز وجود دارد و به همین خاطر
سوها بالوت
نباید به افراد مبتال به این بیماری ،انگ زده شود .حاال
تحلیلگر الجزیره
همین مسئله در مورد آبله میمون شکل گرفتهاست.
ظاهرا ً ابتال به این ویروس در میان مردانی که با مردی
دیگر در ارتباط هستند ،بسیار شایع بودهاست .اما واقعیت این است که آبله میمون به
شــیوههای مختلف به افراد منتقل میشود .همان درسی که ایدز داشت باید برای آبله
میمون به کار برد :به مبتالیان به بیماری ،انگ نزنید.

صادرات گاز آمریکا بهویژه در قالب الانجی افزایش
بیسابقهای داشتهاست .بخشی از آن به جنگ روسیه
و اوکراین مربوط میشــود .در واقع آمریکا هم تالش
دارد بخشــی از کمبود گاز الانجی از طرف روسیه
را جبران کند .اما نکته اینجاست که بهرغم افزایش
صادرات ،میزان تولید الانجی در این کشور افزایش
چشمگیری نداشتهاست .این یعنی احتمال بروز بحران
در این کشور وجود دارد .اگر تقاضای آمریکاییها برای
جان کمپ
گاز افزایــش پیدا کند ،آمریکا یا باید صادرات خود را
تحلیلگر رویترز
متوقــف کند یا به فکر افزایش تولیــد گاز الانجی
خود باشد .در حال حاضر تقاضا و مصرف داخلی گاز
الانجی در آمریکا مشابه میزان آن در سال گذشته بودهاست .اما این احتمال وجود دارد
که میزان تقاضا افزایش پیدا کند .افزایش تقاضا میتواند منجر به بروز بحران برای این
کشور شود.

برزیل :راه فرار از تورم

سیاست :عصر شومنهای سیاسی

این روزها همه کشورهای جهان به نوعی با نرخ تورم باال
دستوپنجه نرم میکنند .شیوع همهگیری کرونا و پس
از آن ،جنگ روسیه و اوکراین باعث شد جهان با کمبود
کاالها و مواد اولیه و در نتیجه بحران اقتصادی روبهرو
شود .مهمترین اتفاقی که رخ داد ،افزایش نرخ تورم بود.
اما برخی از کشورها توانستهاند راهی برای گریز از مهلکه
تورم پیدا کنند .یکی از این کشورها ،برزیل است .برزیل
این روزها تصمیم گرفته سیاســت تجارت آزاد را در
دیوید فیکلینگ
پیش بگیرد .در واقع در حالیکه اکثر کشورها به دنبال
تحلیلگربلومبرگ
تعرفهگذاری هستند و موانعی را پیش پای تجارت قرار
میدهند ،برزیل خالف جریان آب ،شــنا میکند .این
کشور توانسته از طریق آزادسازی تجاری و پیگیری سیاستهای تجارت آزاد ،راهی برای
گریز از تورم برای خودش مهیا کند .در شرایطی که اکثر کشورها با نرخ تورم باال روبهرو
هستند ،برزیل تا حدودی توانسته این شرایط بحرانی را مدیریت و نرخ تورم را مهار کند.

مدتهــا پیــش ،هیــاری کلینتــون در یکی از
مصاحبههای خود گفت که نمایش بازی کردن در
دنیای سیاست به آفتی در این دنیا تبدیل شدهاست.
حاال پس از گذشت چندین سال ،به نظر میرسد که
حق کام ً
ال با او بودهاست .سیاستمداران به شومنهایی
بدل شدهاند که فقط نقش بازی میکنند .اکثر آنها
به فکر اجرا و نمایش کردن برای مردم هستند .این
روزها شاهد سیاستمدارانی هستیم که به دنبال نقش
ویل هاتون
بازی کردن هستند گویی سیاست ،عرصه نمایش
تحلیلگر گاردین
است و به بهترین بازیگر جایزه میدهند .مسئلهای
که کلینتون ســالها پیش به آن اشاره کرد ،اکنون
بیش از هر زمانی پررنگ شــده و میتوانیم سیاستمدارانی را ببینیم که فقط نقش
بازی میکنند و هیچ نقش موثر دیگری در دنیای سیاست ایفا نمیکنند .حاال در عصر
شومنهای سیاسی هستیم.

هند :بازیگر چندقطبی جهان

خشونت با سالح :معضل آمریکایی

در هر بحرانی ،کســی وجود دارد کــه از بحران نفع
میبرد .در مورد حمله روســیه به اوکراین هم کسی
که اکنون نفع میبرد ،نارندرا مودی ،نخستوزیر هند
است .او مسکو رو بابت این جنگ ،محکوم نکرده و در
عینحال با تحریمهای غربی در این زمینه هم همراه
شدهاست .این اقدامات مودی باعث شده هند وجههای
متفاوت در عرصه جهانی پیدا کند .نکته اینجاست که
مودی همچنان تالش دارد به مسیر خود ادامه دهد
درک گراسمن
چرا که هند از این رویه نفع میبرد .هدف نهایی مودی
تحلیلگرفارنپالیسی
این است که چهره یک ابرقدرت مستقل را از هند به
نمایش بگذارد .به این ترتیب هند به یک قدرت جهانی
بدل شده که نقشی چندقطبی در نظام بینالمللی ایفا میکند .در حالیکه همه کشورها
و اقتصادهای بزرگ موضعی مشخص در مورد روسیه و اوکراین دارند ،هند تالش دارد با
موضع نامشخص ،به سود بردن خود از این شرایط ادامه دهد.

همین چند وقت پیش بود که دوباره کشتاری جمعی
با اسلحه در آمریکا رخ داد .آمریکاییها هر چند وقت
یک بار شاهد کشتار با تفنگ هستند و به دنبال آن،
اعتراضاتی نســبت به حمل سالح و کاربرد آن شکل
میگیــرد .خانوادههایی که عزیزان خــود را در این
فجایع از دست میدهند ،عمدتاً به سختی میتوانند
به مسیر زندگی عادی بازگردند .این در حقیقت یک
معضل آمریکایی است که منجر به آسیب به سالمت
جوزف ساکران
روان بســیاری از آمریکاییها هم شدهاست .یکی از
تحلیلگر الجزیره
بزرگترین نگرانیهای بســیاری از پــدر و مادرهای
آمریکایی این اســت که فرزند خود را در یک فاجعه
با اسلحه از دست بدهند .به همین خاطر است که هربار آمریکاییها تالش میکنند در
برابر چنین اتفاقاتی ،سکوت نکنند اما در کل ،قوانین اصالح نمیشوند و کشتار باز هم به
شکلی فجیعتر رخ میدهد.
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اعداد ماه
اعالنـات
پیشتازی خدمات در اشتغال

نوبتتغییر

مرکز آمار ایران از افزایش ١٨٠هزار نفری جمعیت شــاغالن در سال  ۱۴۰۰خبر داد و
اعالم کرد :نرخ بیکاری در سال گذشته  ۹.۲درصد بود که نسبت به سال قبل از آن ۰.۴
درصد کاهش یافته اســت .بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد
که در ســال  ،١٤٠٠بخش خدمات با  ۴۹.۸درصد بیشــترین سهم اشتغال را به خود
اختصاص داده اســت .شاغلین خدمات در سال  ۱۴۰۰نسبت به سال قبل  ۰.۵درصد
افزایش یافته است .همچنین  ۲۳.۷درصد جمیعت شاغل در بخش صنعت و  ۱۶.۳درصد
جمعیت شاغل کشور در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند .میزان اشتغال در بخش
کشاورزی طی سال گذشته نسبت به سال قبل از آن  ۱.۱درصد کاهش یافته است .این
در حالی است که اشتغال صنعت همچون خدمات  ۰.۵واحد درصد رشد داشته است.

رشد شــاخص بهرهوری در  ۱۰سال گذشــته (بهجز  )1400منفی یک درصد بود،
درحالیکه در برنامه ششم توسعه رشد  ۲.۸درصدی اقتصاد از محل بهرهوری تعیین
شده است .بر اساس آخرین اعالم سازمان ملی بهرهوری رشد شاخص بهرهوری در دو
سال گذشته مثبت شد و در سال گذشته نیز این شاخص  ۲.۹درصد رشد داشته است.
گفتنی است اگر  ۲سال پیدرپی رشد شاخص بهرهوری به عدد  3برسد در این شرایط
تازه به میزان شاخص در سال  ۹۰میرسیم .سالهاست رشد اقتصادی از محل بهرهوری
مهمترین هدف در برنامههای توسعه اقتصادی است و در بودجه سنواتی نیز بر تحقق
رشد بهرهوری تاکید شده و رئیسجمهوری هم بر تحقق رشد اقتصادی تا  ۳.۵برابر از
محل بهرهوری تاکید کرده است.

سهم  50درصدی اشتغال در بخش خدمات

9.2

درصد

نرخ بیکاری سال  1400به  9.2درصد رسید

مثبت شدن نرخ بهرهوری بعد از  9سال منفیگرایی

2.9

درصد

شاخص بهرهوری در سال گذشته  2.9درصد
رشد را تجربه کرد

16

تراز تجاری مثبت شد
بازگشت صادرات به مدار تجارت

حجم تجارت خارجی دوماهه کشــور با رشــد 31درصدی به 16میلیارد و 631میلیون دالر رسید .بر اساس اعالم سازمان گمرک ،سهم صادرات
از حجم تجارت17 ،میلیون و 14هزار تن به ارزش 8میلیارد و 516میلیون دالر اســت که با رشد 37درصدی همراه شده است .همچنین سهم
واردات 5میلیون و 182هزار تن به ارزش 8میلیارد و 115میلیون دالر (رشد24درصدی) عنوان شده است .تراز تجاری کشور در دو ماه امسال به
میزان  401میلیون دالر مثبت شد .بر اساس این گزارش پنج مقصد اول صادرات کاالی ایران چین ،امارات ،عراق ،ترکیه و هند و نیز پنج کشور اول
واردات امارات ،چین ،ترکیه ،هند و روسیه به شمار میروند.

میلیارددالر

تجارت خارجی

دو ماهه کشور از مرز
16میلیارد و631میلیون
دالر گذشت

کاهش  0.2درصدی نقدینگی

رشد  6درصدی سرمایهگذاری

فروردین امســال حجم نقدینگی با  2دهم درصد کاهش نسبت به اسفند  1400به
 4823هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند ماه سال  1400بالغ بر  9هزار و
 664میلیارد تومان ( 0.2درصد) کمتر شده که براساس اطالعات بهدست آمده از بانک
مرکزی اســت .گفتنی است در فروردین ماه سالهای  1400و  99رشد نقدینگی به
ترتیب  0.4درصد و  1.7درصد رشد داشته است .بررسیها نشان میدهد یکی از علل
کاهش  0.2درصدی حجم نقدینگی در فروردین امسال ،توافق دولت و بانک مرکزی
برای عدم دریافت تنخواه بودجه در سال جاری بوده است.

کنفرانس تجارت و توسعه ســازمان ملل (آنکتاد) اعالم کرد :سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در ایران در ســال  2021رشد بیش از  6درصدی داشته و به  1.425میلیارد
دالر رسیده است.
بر اساس گزارش «سرمایهگذاری خارجی جهان  ،»2022میزان سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در ایران طی سال  2021به  1میلیارد و  425میلیون دالر رسیده است.
میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران در سال  2020معادل  1میلیارد و 342
میلیون دالر بود؛ یعنی میزان سرمایهگذاری خارجی در ایران در سال  2021با افزایش
( 83میلیون دالری)  6.18درصدی مواجه شده است.

ترمز خلق پول کشیده شد؟

4.823

میلیاردتومان

درفروردینامسالحجم نقدینگی
به 4823هزار میلیارد تومان رسید

10
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بازگشت آهسته سرمایهگذاری خارجی به ایران

1.425

میلیارددالر

سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران
در سال  2021از یک میلیارد و  425میلیون دالر گذشت

 10درصد جمعیت ایران در پایتخت

آذربایجان ،نخستین مقصد صادرات ایران

بر اساس نتایج آخرین برآورد مرکز آمار ایران ،جمعیت کل کشور در سال  ،١٤٠٠حدود
 ٨٤میلیون و  ٥٥هزار نفر محاسبه شده که شامل  ٤٢میلیون و  ٤٦٧هزار نفر مرد و
 ٤١میلیون و  ٥٨٨هزار نفر زن است .در سال  ١٤٠٠و بر اساس این برآورد  ٦٣میلیون
و  ٨٧٦هزار نفر در نقاط شهری و  ٢٠میلیون و  ١٧٩هزار نفر در نقاط روستایی ساکن
بودهاند .همچنین تعداد کل خانوارهای کشور  ٢٦میلیون و  ٣٨٤هزار خانوار برآورد شده
که  ٢٠میلیون و  ٣٧٦هزار خانوار در نقاط شهری و  ٦میلیون  ٨هزار خانوار هم در نقاط
روســتایی ساکن بودهاند .بر اساس این برآورد شهرستانهای تهران با  ٩میلیون و ٣٩
هزار نفر ،مشهد با سه میلیون و  ٦١٩هزار نفر و اصفهان با دو میلیون و  ١٧٨هزار نفر
پرجمعیتترین شهرستانهای ایران در سال  ١٤٠٠به شمار میروند.

تجارت غیرنفتی ایران به چهار کشور حاشیه دریای خزر در دو ماه نخست امسال ،یک میلیون و
200هزار و  940تن کاال به ارزش 897میلیون و 505هزار و  271دالر بود که با رشد  10درصدی
در وزن و 38درصدی در ارزش همراه بوده است .از مجموع تجارت 900میلیون دالری با چهار
کشور حاشیه خزر ،سهم صادرات 646هزار و  364تن کاال به ارزش 263میلیون و 19هزار و 440
دالر بوده اســت که با وجود کاهش 14درصدی در وزن با افزایش 17درصدی در ارزش کاالی
صادراتی نسبت به دو ماهه  1400همراه بوده است .سهم واردات هم 554هزار و  576تن کاال
بــه ارزش 634میلیون و 485هزار و  831دالر بود که  62درصد در وزن و  49درصد در ارزش
افزایش داشته است .بر اساس گزارش منتشر شده از گمرک ،کشور آذربایجان اولین مقصد کاالی
صادراتی ایران با  104درصد رشد در حاشیه کشورهای خزری بوده است.

تهران روزبهروز متراکمتر میشود

9

میلیوننفر

جمعیت تهران  9میلیون و 39هزار نفر برآورد میشود

رشد  104درصدی تجارت در ارزش

897

میلیوندالر

ارزش تجارت غیرنفتی ایران با چهار کشور حاشیه خزر
بیش از  897میلیون دالر در دو ماه نخست امسال بود

در انتظار تخلیه کاالهای دپو شده

3.9
میلیونتن

 900هزار تن کاال روی شناورها

آخرین وضعیت کاالهای اساسی در گمرک و بنادر بیانگر دپوی  ۳.۹میلیون تنی کاالهای اساسی است .جزئیات موجودی کاالهای اساسی در گمرک
و بنادر تا  ۱۱خردادماه  ۱۴۰۱بر اساس گزارش گمرک ایران حکایت از آن دارد که در مجموع سه میلیون و  ۹۰۶هزار و  ۴۵۰تن کاالی اساسی
در گمرک و بنادر وجود دارد که از این میزان حدود سه میلیون تن موجودی بنادر و بالغ بر  ۹۰۰هزار تن دیگر در شناورهای پای اسکله و یا منتظر
در لنگرگاه برای تخلیه قرار دارد .گفتنی است از موجودی سه میلیون تنی که در  ۱۲بندر قرار دارد عمده کاال به روال گذشته به ذرت با بیش از
یک میلیون و  ۵۶۰هزار تن اختصاص دارد.

کشاورزی جا ماند

میزان کاالهای اساسی در
گمرک و بنادر به ۳.۹
میلیون تن رسیده است

افزایش تورم دالری صادرات

کاهش  3.7درصدی تولید بخش کشاورزی

قیمت کاالهای صادراتی  142درصد افزایش یافت

بر اســاس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران ،محصول ناخالص
داخلی ( )GDPبه قیمت ثابت ســال  ١٣٩٠در ســال  ، ١٤٠٠به رقم  ٧٥٦٩هزار
میلیارد ریال با نفت و  ٦٥١١هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است .در
حالی که رقم مذکور در سال گذشته با نفت  ٧٢٥٤هزار میلیارد ریال و بدون نفت
 ٦٢٨٩هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد  ٤,٣درصدی محصول ناخالص داخلی
با نفت و  ٣.٥درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال  ١٤٠٠دارد .نتایج
مذکور حاکی از آن است که در سال  ١٤٠٠رشته فعالیتهای گروه کشاورزی ،-٣,٧
گروه صنایع و معادن  ٦و گروه خدمات  ٤.٥درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل،
رشد داشته است.

تغییرات شــاخص قیمت کاالهای صادراتی مبتنی بر دادههای ریالی در سال ١٤٠٠
نســبت به سال قبل ١٤٢,٨ ،درصد اســت که در مقایسه با تورم سال ( ١٣٩٩برابر با
 ١٧٢.٢درصد) حدود  ٢٩.٤واحد درصد کاهش داشته است .همچنین تغییرات شاخص
قیمت کاالهای صادراتی مبتنی بر دادههای دالری نیز در سال  ١٤٠٠نسبت به سال
قبل ١١.٦ ،درصد است که در مقایسه با تورم سال ( ١٣٩٩برابر با  ٢.٨درصد) حدود
 ٨.٩واحد درصد افزایش داشته است .در گروههای اصلی طبقهبندی  HSکمترین نرخ
تورم ساالنه در بخش ریالی مربوط به گروه «پوست خام ،چرم ،پوستهای نرم و اشیای
ساختهشــده از این مواد و ٢٧.٦( »...درصد) و بیشــترین نرخ مربوط به گروه «آالت و
دستگاههای اپتیک ،عکاسی ،سینماتوگرافی و ٤٩٧.١( »...درصد) است.

4.3

درصد

رشد اقتصادی ایران در سال گذشته
با احتساب نفت  4.3درصد اعالم شد

29.4

درصد

نرخ تورم کاالی صادراتی مبتنی بر ریال  29.4درصد

کاهش یافت
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نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

اعالنـات

سازمانها

گزارش صندوق بینالمللی پول از افول دالر

سازمان ملل هشدار داد

دالر آمریکا همیشــه در زندگی اقتصادی انسانها بیشترین نقش را داشتهاست.
شــاید بتوان گفت مهمترین بازیگر در بازارهای جهانی ،چیزی نیســت جز دالر
آمریکا .اما بررســیهای اخیر نشان میدهد که سهم دالر آمریکا در ذخایر ارزی
جهان طی سالهای گذشته کوچک و کوچکتر شدهاست .تا دو دهه پیش ،دالر
اصلیترین ارز برای مبادالت تجاری جهانی بود .اما حاال شــرایط به کلی تغییر
کرده و دالر تقال میکنــد جایگاه خود را در کنار دیگر ارزها حفظ کند .ارزهای
بســیاری وارد میدان شــدهاند که برخی از آنها حتی چندان شناخته شده هم
نیستند .بانکهای مرکزی هم مثل گذشته به دالر پایبند نیستند و به سایر ارزها
در جهان روی آوردهاند.

بیش از سه میلیارد نفر از انسانهایی که روی کره خاکی زندگی میکنند به دلیل تغییرات اقلیمی
و سایر بحرانهای زیستمحیطی ،دچار بحران شدهاند .آلودگیهای ناشی از این تغییرات ،منجر به
از دست رفتن جان بیش از  9میلیون نفر از مردم زمین در سال میشود .بیش از یک میلیون گونه
گیاهی و حیوانی هم به دلیل آسیبهای وارد شده به اکوسیستم در معرض انقراض قرار دارند.
یکی از مهمترین مشکالتی که تغییرات اقلیمی برای انسانها ایجاد میکند ،ویرانی اکوسیستم
و محیطی اســت که آنها در آن زندگی میکنند .افزایش گرمایش زمین منجر به جابهجایی
انسانها میشود و این جابهجایی کام ًال خالف میل و خواسته این افراد صورت میگیرد .بهعالوه
این جابهجایی ،منجر به زیانهای مالی بسیاری به افراد میشود .همه اینها جزو مواردی است که
سازمان ملل نسبت به آنها هشدار دادهاست.

درصداز ذخایر ارزی جهان
را دالر تشکیل میدهد که طی دو دهه گذشته روندی کاهشی
داشتهاست

میلیوننفردر سال ،تا سال2050
باید به دلیل تغییرات اقلیمی و نابودی محیط زیست،
اقدام به جابهجایی کنند

خیزش ارزهای نوظهور

59

نابودی اکوسیستم در گرمایش زمین

200

گزارش بانک جهانی از پیشرفت انرژی در جهان

نیازمندی دنیا به انرژی

آیا میدانستید که در دنیای امروز 700 ،میلیون نفر از مردم جهان هنوز به برق دسترسی ندارند؟ بانک جهانی گزارشی جامع از وضعیت انرژی
در جهان ارائه کرده و در آن توجهی ویژه به بحث برق داشتهاست .این گزارش نشان میدهد که برق هنوز برای بسیاری از مردم جهان ،امری در
دسترس نیست .عالوه بر آن ،سهم انرژیهای تجدیدپذیر باید در جهان افزایش پیدا کند .اما بررسیها نشان میدهد که شرایط در این زمینه چندان
مطلوب نیست و هنوز حتی پیشرفتهترین کشورها ،راه درازی را باید طی کنند تا بتوانند انرژیهای تجدیدپذیر را به امری جامع و همگانی تبدیل
کنند .اینها جزو اهداف هزاره است که کشورها باید تا سال  2030برای توسعه پایدار ،پیگیری کنند.

فائو گزارش داد

2.4

میلیارد

نفر از مردم زمین هنوز با

سوختهایی غذا
درست میکنند که
برایسالمتیومحیط
زیستشانپرخطر
است

سازمان بهداشت جهانی بررسی کرد

امنیت مواد غذایی زیر ذرهبین

خطر آبله میمون برای جهانیان

یکی از مباحثی که کارشناســان در فائو دنبال میکنند ،امنیت مواد غذایی و کنترل
کیفیت آنهاست .در واقع این اقدام به تقویت زنجیره غذایی کمک میکند .ساالنه بیش
از  600میلیون بیماری مختلف از مواد غذایی ناسالم ناشی میشود که میتوان از طریق
کنترل کیفیت غذا و ایجاد امنیت مواد خوراکی ،جلوی بروز آنها را گرفت .این همان
امری اســت که فائو دنبال میکند .ایجاد امنیت در رابطه با مواد غذایی ،جزو مواردی
است که میتواند به توسعه پایدار هم کمک کند .بسیاری از کشورها سیاستهایی را در
این زمینه دنبال میکنند که میتواند به آنها برای کاهش بیماریهای مربوط به مواد
غذایی کمک کند .همه اینها به نظام کنترل کیفیت غذا احتیاج دارد ،نظامی که فائو
بخشی از آن را دنبال میکند.

ســال  1980بود که آبلهمرغان در جهان ریشــهکن شــد .هرچند مردم در برخی از
کشورهای در حال توسعه هنوز به آبلهمرغان مبتال میشوند اما به هر حال این بیماری
در کشــورهای پیشرفته ریشهکن شدهاست .اما حاال ســروکله شکل جدیدی از این
ویروس پیدا شده که به آن آبله میمون میگویند .آبله میمون ابتدا در آفریقای مرکزی
و جنوبی شایع شد اما حاال موارد ابتالی آن در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان
تایید شدهاست .این بیماری از طریق حیوانات به انسانها منتقل شده و حاال انسانها
به سادگی میتوانند ویروس آنها به دیگران انتقال دهند .سنجابها ،موشها و برخی
از میمونها جزو حیواناتی هستند که میتوانند ناقل ویروس آبله میمون باشند .سازمان
بهداشت جهانی در مورد همهگیری این ویروس هشدار دادهاست.

میلیونبیماریدر جهان بهدلیلغذاها
و مواد خوراکینامطمئنی ایجادمیشود که با کنترل
کیفیت میتوان مانع از بروز آنها شد

نفراز مردم جهان تا نیمه خردادماه
به آبله میمون مبتال شدهاند و انتظار میرود تعداد واقعی
بیش از رقمی باشد که اعالم شدهاست

600
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براساس گزارش الجزیره ،غرب این روزها بیش از هر زمانی با روسیه درگیر شده و سعی دارد از این طریق جلوی پیشروی روسیه
در اوکراین را بگیرد؛ اما نکته اینجاست که این تحریمها و فشارها به نوعی خودزنی هم محسوب میشود .با افزایش تنش میان
ً
غرب و روسیه ،قیمت کاال باز هم افزایش پیدا میکند و این قطعا برای غرب هم ضرر است.

رسانهها
رویترز خبر داد

الجزیره گزارش داد

درهای باز ژاپن به روی گردشگران

گوگل در دادگاه استرالیایی

بیش از دو سال است که گردشگران خارجی از دیدن توکیو و سایر شهرهای ژاپنی محروم شدهاند.
دلیل اصلی هم به همهگیری کرونا مربوط میشود .مقامات این کشور برای پیشگیری از همهگیری
کرونا ،اقدامات بیشماری را در دستور کار قرار دادند ،یکی از این اقدامات ،بستن مرزهای این کشور
به روی گردشــگران خارجی بود .اما حاال خبر آمده که گردشگران خارجی میتوانند با شروطی
مشخص به ژاپن سفر کنند .مهمترین شرط این است که همه گردشگران خارجی در ژاپن باید
ماسک بزنند .نکته دوم این است که باید بیمه پزشکی داشته باشند تا در صورت بروز مشکل بتوانند
به آن رســیدگی کنند .با این شــروط ،ژاپن مرزهای خود را پس از دو سال ،به روی گردشگران
خارجی باز کرده و حاال توریستها میتوانند به سرزمین خورشید تابان سفر کنند.

دادگاهی در استرالیا اعالم کرده که شرکت گوگل باید  715هزار دالر استرالیا که معادل
 515هزار دالر آمریکاست ،به عنوان جریمه به یک سیاستمدار استرالیایی بپردازد .ماجرا
به ویدئوهایی که مربوط میشود که در یوتیوب منتشر شده و تصاویر این سیاستمدار
را خدشهدار کردهاست .حتی گفته شده که این سیاستمدار ناچار شده دنیای سیاست
را بابت همین تخریب چهره از طریق ویدیو ،ترک کند .جان باریالرو باید بابت تخریب
شــخصیت مبلغ  515هزار دالر از شرکت گوگل به عنوان غرامت دریافت کند .گفته
میشود که این دو ویدیو ،تصویر این فرد را در عالم سیاست تخریب کرده و در نتیجه
این فرد را دچار مشکل کردهاست.

46.1

میلیارددالر ،درآمد ژاپن از محل
توریستهای خارجی در سال  2019بوده و پس از آن به دلیل
کرونا ،درهای این کشور بسته بود

515

هزار دالر ،رقمی که گوگل باید
به یک سیاستمدار استرالیایی به عنوان جریمه بابت ویدیوهای
هنجارشکنانهبپردازد

بلومبرگ گزارش داد

صنعت گردشگری پاکستان زیر تیغ تغییرات اقلیمی
یکی از مسائلی که مانع از سفر گردشگران میشود ،دمای هواست .پاکستان این روزها بسیاری از مشتریان خود را در عرصه گردشگری به دلیل
تغییرات اقلیمی از دست دادهاست .دمای هوا در مرکز ایالت پنجاب در پاکستان به  40درجه سانتیگراد رسیده که در  61سال گذشته چنین
گرمای سابقه نداشتهاست .این گرما ،مانع حضور گردشگران خارجی در این کشور شدهاست .این دما هنوز مربوط به فصل بهار است .در واقع برای
تابستان باید در انتظار افزایش دمای بیشتری باشیم .این یعنی ،پاکستان گردشگران خارجی خود را در تابستان از دست دادهاست .هنوز خبری از
اوج تابستان نیست اما گرمای آن از همین حاال به میدان آمدهاست .دلیل این گرما ،تغییرات اقلیمی است که اثرات خود را بر صنعت گردشگری
هم نشان میدهد.

گزارش الجزیره از بازار نفت

40

درجه

سانتیگراد ،دمای هوای
مرکز ایالت پنجابپیش
از آغاز تابستان بوده که در
 61سالگذشتهسابقه

نداشتهاست

تحلیل سیانان بیزینس از اقدام ماسک

خطر اعتصاب کارگران نروژی

وضعیت وخیم اقتصاد

تعداد زیادی از کارکنان شــرکت نفت نروژی تصمیم گرفتهاند در اعتراض به وضعیت
حقوق خود ،دست به اعتراض و اعتصاب بزنند .نکته اینجاست که اعتصاب آنها میتواند
روی عرضه نفت در بازار اثر بگذارد .در نتیجه بازار نفت میتواند در انتظار شوکی جدید
باشد که قیمت نفت را دستخوش تغییراتی خواهد کرد .این کارگران گفتهاند حقوقی
باالتر از نرخ تورم میخواهند تا بتوانند هزینههای خود را با این حقوق ،پوشش دهند.
برخی از این کارگران هم به دنبال ایجاد تغییرات و اصالحاتی در قراردادهای کاری خود
هســتند و گفتهاند به زودی جزئیات درخواستهای خود را منتشر خواهند کرد .این
جریان بیتردید روی وضعیت بازار نفت در جهان اثر خواهد گذاشت و میتواند منجر به
افزایش قیمت نفت هم بشود.

ایالن ماسک ،مدیرعامل شرکت تسال ،احساسات بدی نسبت به شرایط اقتصادی دارد .به
همین خاطر است که تصمیم گرفته  10درصد از نیروهای کاری خود را در این شرکت،
تعدیل کند .او کمی قبل از این تصمیم هم اعالم کرده بود کارکنان این شرکت یا باید به
ال این شرکت را ترک کنند .حدودا ً
صورت حضوری در محل کار خود حاضر شــوند یا ک ً
 100هزار نفر در شرکت تسال مشغول به کار هستند .اما حاال بخش زیادی از این نیروها ،به
دلیل تصمیم ماسک ،بیکار خواهند شد .البته شرکت تسال هنوز در این زمینه اظهارنظری
نکردهاست .اما واضح اســت که ماسک در رابطه با بروز رکود اقتصادی ،احساس نگرانی
میکند و به همین خاطر سعی دارد نسبت به آن واکنش نشان دهد .اصلیترین واکنش
هم تعدیل نیرو است تا بتوانند شرایط را به شکلی بهتر مدیریت و کنترل کند.

نفراز کارکنان شرکت نفت نروژی
تصمیم به اعتصاب گرفتهاند و این امر روی عرضه و در نهایت

درصداز نیروهای کاری در شرکت تسال
به دلیل شرایط وخیم اقتصادی ،به دستور ایالن ماسک،
تعدیل خواهند شد

647

قیمت نفت اثرگذار خواهد بود
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شاخص
اعالنـات

55.3

درصد
سهمخانههایکمتر
از  ۸۰متر مربعی در
معامالتاردیبهشت
۱۴۰۱

4.1

درصد
سهم خانههای
معامله شده در منطقه
یک از کل قراردادهای
امضاشده در
اردیبهشت۱۴۰۱

تداوم گرانی

افزایش قیمت مسکن در پایتخت
قیمت مسکن در تهران نسبت به ماه قبل افزایش قابل توجهی پیدا کرد .در اردیبهشت ماه متوسط قیمت مسکن در تهران  ۶.۱درصد رشد کرد
تا روند صعودی نرخها در این بازار همچنان ادامه داشته باشد .طبق گزارش بانک مرکزی در اردیبهشتماه سال  ۱۴۰۱تعداد معامالت آپارتمانهای
مسکونی شهر تهران به  ۱۰.۵هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل  ۲۰۶.۱درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل  ۱۶۶.۴درصد
دهد.ﻛﻞ )ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺪه( در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ،ﻃﺒﻖ روال اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎلﻫﺎي ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و
ﺷﺎﺧﺺ
ﻛﻠﻲراروﻧﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر
نشان می
افزایش
میلیونﺑﻪتومان به
ﺗﺄﺛﻴﺮمعادل
ﻣﺤﺼﻮﻻتشده
مسکونی معامله
مترﺑﺮمربع
قیمت
متوسط
تهران،
مناطق 22
ﻛﺸﺎورزيمیان
در
ﺷﺎﺧﺺ
۷۴.۴ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﮔﺬارﺑﻮده و
زیربنای ﻓﺮوش
روي ﻗﻴﻤﺖ
ﻣﻮادیکاوﻟﻴﻪ
ﻗﻴﻤﺖ
بیشترینﺷﺪﻳﺪ
اﻧﺪ .اﻓﺰاﻳﺶ
شهرداری ﺑﻮده
گانهرﺷﺪ روﺑﺮو
ﻛﺎﻫﺶ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﺎ
منطقه  1و کمترین آن با ۱۸.۳میلیون تومان به منطقه  18تعلق داشته است .این ارقام نسبت به ماه مشابه سال  1399به ترتیب  ۲۳.۶و ۵۳.۴
اﻧﺘﻈﺎرت ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻃﻲ ﻣﺎه آﻳﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ روﺑﺮو ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ
درصد افزایش را نشان میدهند.
ترتیب،
ﺷﺪﻳﺪ بهﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ
ﻗﻴﻤﺘﻲ و
ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن
سالﺷﺮاﻳﻂ
ماهدﻟﻴﻞ
اﻧﺪ.تﺑﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺪاده
مناطقﺑﻨﮕﺎه
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
ﻛﻤﺒﻮدشاخص
رشد این
دهنده
 ۱۴۰۱نشان
اردیبهش
شهری در
ﻫﺎيو کل
تهران
اﻓﺰاﻳﺶشهر
اجاری در
کرایهرا مسکن
شاخص
ﺗﻘﺎﺿﺎيبررسی
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮاداوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺷﺪﻳﺪ
ﺗﺮﺟﻴﺤ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
شهریﻫﺎﻳﻲ
مناطقﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
کلﻃﺮﻓﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .از
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد
ﻣﺸﻜﻞ
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ
قبلﻲاست.
مشابهارزسال
ﻛﻪ به ماه
نسبت
روﺑﺮودرصد در
اوﻟﻴﻪ۵۰.۶
تهران و
درصد در
معادل ۴۶

ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاداوﻟﻴﻪ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻗﻴﻤﺖﻫﺎي دﺳﺘﻮري ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
وضعیت معامالت مسکن در شهر تهران -بانک مرکزی

ﺟﺪول  :1ﺷﺎﻣﺦ ﻛﻞ اﻗﺘﺼﺎد -ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪﻳﺮان ﺧﺮﻳﺪ) (PMIاردﻳﺒﻬﺸﺖ 1401
مقطع زمانی

اردیبهشت ۱۴۰۰
ﺷﺎﺧﺺ

متوسط قیمت هر متر مربع (میلیون تومان)
ﺷﺎﻣﺦ ﻛﻞ

درصد تغییر

سال قبل
مشابه
 1401نسبت به ماه
ماه قبل
 ۱۴۰۱نسبت به
اردیبهشت
1401
اردﻳﺒﻬﺸﺖ
ﻓﺮوردﻳﻦ
1400
اﺳﻔﻨﺪ

فروردین ۱۴۰۱

۲۸.۷

۳۴.۲

تعداد معامالت (واحد مسکونی)
۳۹۳۸ﻛﺎر
ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻛﺴﺐ و

۳۶.۳
54.74

۳۴۲۷

۶.۱
37.49

۲۶۰.۱
28.52

61.37

55.44

29.34

55.19

59.76

48.16

58.60

54.74

41.64

45.34

50.85

54.74

۱۰۴۹۰

58.81

ﻣﻴﺰان ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم وﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﻔﺎرش

ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﻟﻮازم ﺧﺮﻳﺪاريﺷﺪه

۲۶.۲
56.17

دارد
صعود شامخ ادامه44.82
ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ

۱۶۶.۴

92.75
ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﻟﻮازم ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه
رسید
83.26ماه اخیر
78.47مقدار ۳۲
بیشترین
شاخص مدیران خرید به
49.63
52.16
50.83
ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ در اﻧﺒﺎر ﻳﺎ ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻮق

۶۱.۳۷
واحد
شاخص میزان
فعالیتهای
کسبوکار در
اردیبهشت۱۴۰۱

54/76

50/97

54/73 53/84
51/27

46 /59
46 /94

50/17

48/83
39/6 5

44/6 2

45/70

37/49

46 /86

47/77

31/39

28/6 8

اردﻳﺒﻬﺸﺖ

اﺳﻔﻨﺪ

ﻓﺮوردﻳﻦ

دي

ﺑﻬﻤﻦ

آذر

ﻣﻬﺮ

آﺑﺎن

ﺷﻬﺮﻳﻮر

ﺗﻴﺮ

ﻣﺮداد

ﺧﺮداد

اردﻳﺒﻬﺸﺖ

اﺳﻔﻨﺪ

ﻓﺮوردﻳﻦ

دي

ﺑﻬﻤﻦ

آذر

ﻣﻬﺮ

آﺑﺎن

ﺷﻬﺮﻳﻮر

ﺗﻴﺮ

ﻣﺮداد

ﺧﺮداد

اردﻳﺒﻬﺸﺖ

اﺳﻔﻨﺪ

ﻓﺮوردﻳﻦ
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ﻣﻬﺮ

واحد
شاخص قیمت
مواد اولیه یا لوازم
خریداریشده در
اردیبهشت۱۴۰۱

اقتصاد اﻗﺘﺼﺎد
ﺷﺎﻣﺦ ﻛﻞ
ﻧﻤﻮدار  :1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
مقایسه شامخ کل

آﺑﺎن

۹۲.۷۵

وکارها از تعطیالت38.65
54.02
ﻛﺎﻻ ﻳﺎ
ﺻﺎدرات
 50.70تقاضا از ترس
فروردین و هم بهواسطه رشد
ﺧﺪﻣﺎتامسال هم بهواسطه خروج کسب
اردیبهشت
ایران در
ﻣﻴﺰاناقتصاد
شــاخص مدیران خرید
70.05بعد از تعطیالت
شدن فعالیت کسبوکارها
عادی
دنبال
به
زیادی
حدود
تا
افزایش
این
شدت
اگرچه
رسید.
اخیر
ماه
۳۲
در
مقدار
بیشترین
تورمهای آتی ،به
63.13
57.97
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﻗﻴﻤﺖ
بوده ،اما به عقیده فعاالن اقتصادی ،عالوه بر رونق سفارشها بعد از تعطیالت فروردین ،بخشی از افزایش تقاضا نیز ناشی از تعجیل مشتریان در خرید قبل
62.22
34.81
48.48
ﻣﺼﺮف ﺣﺎﻣﻞﻫﺎي اﻧﺮژي
از باال رفتن قیمتهاست .مرکز پژوهشهای اتاق ایران در تازهترین گزارش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (شامخ) ،رقم این شاخص در اردیبهشتماه
34.27
ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻳﺎ
ﻓﺮوش
را  ۵۶,۱۷واحد اعالم کرد.ﻣﻴﺰان
60.08کاهش شاخص
رسیده و همین مسئله به
 55.37در  ۱۹ماه گذشته
ﺧﺪﻣﺎت خریداری شده به بیشترین مقدار
اولیه یا لوازم
قیمت مواد
شاخص
43.82نشان میدهد
 72.05است .همچنین آمارها
خدمات و کشاورزی دامن زده
شده در هر سه
خریداری
در اولیه یا
اﻧﺘﻈﺎراتمواد
میزان موجودی
اقتصادی صنعت35.29 ،
بخشﻣﺎه آﻳﻨﺪه
اﻗﺘﺼﺎدي در
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
لوازمﻣﻴﺰان
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
که در اردیبهشتماه ،شاخص قیمت محصوالت تولیدشده و خدمات ارائهشده بهشدت افزایش داشته و به بیشترین مقدار در  ۱۹ماه گذشته رسیده است.

قیمت کاال و خدمات در مسیر افزایش

تورم همچنان میتازد

نرخ تورم از حوالی  ۴۰درصد کوتاه نمیآید .آخرین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمتها نشان میدهد نرخ تورم ساالنه اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱به  ۳۸.۷درصد
رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل ۰.۵ ،واحد درصد کاهش نشان میدهد .نرخ تورم نقطهای در این ماه به عدد  ۳۹.۳درصد رسیده است که در مقایسه
با ماه قبل  ۳.۷واحد درصد افزایش یافته است .نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ۶واحد درصدی به  ۴۹.۴درصد و گروه
«کاالهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ۲.۷واحد درصدی به  ۳۴درصد رسیده است .در اردیبهشت  ،۱۴۰۱نرخ تورم ماهانه به  ۳.۵درصد رسیده که در مقایسه با
همین اطالع در ماه قبل ۰.۲ ،واحد درصد افزایش داشته است .بررسی آمارها نشان میدهد نرخ تورم در گروههای مختلف کاالیی همچنان در مسیر افزایش قرار دارد.
جزئیات نرخ تورم در کاالها و خدمات مختلف
گروههای اصلی

تغییر اردیبهشت  ۱۴۰۱نسبت به فروردین ۱۴۰۱

تغییر اردیبهشت  ۱۴۰۱نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۰

خوراکیها و آشامیدنیها

۳.۵

۳۹.۳

دخانیات

۳.۸

۴۰.۴

پوشاک و کفش

۳.۹

۴۶.۸

مسکن ،آب ،برق و گاز و سایر سوختها

۲.۱

۲۹.۶

اثاث ،لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

۳.۳

۳۰.۰

بهداشت و درمان

۴.۲

۳۲.۶

حمل و نقل

۶.۷

۴۲.۰

ارتباطات

۱.۵

۷.۶

تفریح و امور فرهنگی

۲.۸

۲۹.۲

تحصیل

۰.۵

۲۷.۵

رستوران و هتل

۶.۷

۶۱.۰

کاالها و خدمات متفرقه

۳.۹

۳۳.۲

49.6

درصد
نرخ تورم بخش
خوراکیها و
آشامیدنیها در12
ماه منتهی به
اردیبهشت۱۴۰۱

66.6

درصد
نرخ تورم سبزیجات
در گروه خوراکیها
در 12ماه منتهی به
اردیبهشت۱۴۰۱

تولید گرانتر شد

عبور نرخ تورم تولید از  ۵۴درصد
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان  ١٤٠٠نسبت به دوره مشابه در سال قبل به  ٥٤,٣درصد
رسید که نسبت به همین اطالع در فصل قبل  ٦.٦واحد درصد کاهش داشته است .بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ،در فصل مورد بررسی ،در میان
بخشهای اصلی تولیدی در کشـور ،کمترین تورم ساالنه مربوط به بخش تولید ،انتقال و توزیع برق ( ١٩.٤درصد) و بیشترین آن مربوط به بخش
معدن ( ٩٢.٩درصد) است .همچنین بر اساس این گزارش ،تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه
به نقطه) در فصل زمستان  ١٤٠٠به  ٤٢,٠درصد رسید که در مقایسه با همین اطالع در فصل قبل  ٦.٦واحد درصد کاهش داشته است .به عبارتی،
میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کاالها و خدماتشان در داخل کشور ،در فصل زمستان  ١٤٠٠نسبت به فصل زمستان سال
 ٤٢.٠ ،١٣٩٩درصد افزایش دارد.
ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮوهﻫﺎي اﺻﻠﯽ (درﺻﺪ)
92.9
79.8

90.0

46.9

37.8

36.5

46.6

56.7

56.8

70.0
46.7

54.3

64.3

80.0
60.0
50.0
40.0

19.4

20.0
10.0
0.0

خدمات

تولید برق

سال 0011

درصد
نرخ تورم ساالنه تولید
در سال ۱۴۰۰

100.0

30.0

صنعت

۵۴.۳

معدن
سال 0933

کشاورزی

شاخص کل

7.8

درصد
بیشترین نرخ تورم
فصلی تولید در بخش
صنعت در زمستان
۱۴۰۰
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کیوسک ماه
اعالنـات

دنیای پولدارها
مدیرعاملها دستمزد عظیمی میگیرند بهحدی که بتوانند جزیره بخرند

اکونومیست :مشکل واقعی بریتانیا

فورچون :بزرگترینها کداماند؟

کندی حرکت انگلستان و اقمارش فقط داستان رسواییهای بوریس جانسون نیست
مسئلۀ
ِ

اعالم نتایج آخرین رتبهبندی بزرگترین شرکتهای آمریکایی

اکونومیست یک هفتهنامه تحلیلی اقتصادی و سیاسی در بریتانیا است .معموالً پوششهای
وســیعی از اتفاقات بریتانیا دارد و اگر ماجرا خیلی تخصصی و مربوط به داخل کشور باشد ،با
دو جلد خاص بریتانیا و خاص ســایر نقاط منتشر میشود .اما رسواییهای بوریس جانسون و
قســر دررفتنهای او چنان سروصدا درست کرده که جلد آخرین شماره این مجله به داستان
کندی حرکت بریتانیا اختصاص داده شده است .تصویر روی جلد بسیار ساده است :الکپشتی
که الکش طرح پرچم بریتانیا اســت .چکیده مطلب این اســت که اقتصاد بریتانیا چنان راکد
شــده و افت کرده است که به یک مشکل مزمن در این کشور تبدیل شده است .اکونومیست
همیشه یک بخش ویژه مسائل بریتانیا دارد و در این شماره ،کل این بخش به مشکالت مزمن
و دامنهدار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی این کشور اختصاص داده شده است .مطلب دیگری
در همین شماره منتشر شده است درباره اینکه اگر کشورهای غربی بخواهند داراییهای روسیه
را بابت حمله به اوکراین توقیف کنند ،خود همین کار یک مشکل مضاعف خواهد شد .گزارش
مبسوطی در این شماره اکونومیست درباره هوش مصنوعی در ماشینهای سختافزاری منتشر
شــده است که میگوید این شــاخه از علم و فناوری به قلههای جدیدی دست یافته است که
میتواند جامعه و اقتصاد را متحول سازد .موضوع جالب دیگری که در ابتدای مجله به آن اشاره
شده ،مسئله ساده بیناییسنجی در مدارس ابتدایی سراسر جهان است .بسیاری از دانشآموزان
مشکالت بینایی دارند که باید در غربالگریها یافت شوند و درمان شوند .این مشکالت آنها را
از آموزش بازمیدارد و اگر بهموقع شناســایی نشوند ،مشکالت زیادی در بزرگسالی برای آنها
بهوجود خواهند آورد .یکی از موضوعاتی در این شماره اکونومیست برجسته شده ،بیگانههراسی
در آفریقای جنوبی و همچنین مرگ پانآفریقاییها در این کشور است .آفریقای جنوبی سالها
با نژادپرستی دستوپنجه نرم کرده است و اکنون که از قید رژیم آپارتاید خالص شده ،همچنان
با برخی مسائل نژادی سروکار دارد .در بخش ایاالت متحده مجله اکونومیست ،تحلیلهایی راجع
به کنترل ســاح در آمریکا منتشر شده است و اینکه کشتارهای جمعی مخصوصاً در مدارس
آمریکا باعث شده است این بحث دوباره باال بیاید .با این حال ،محافظهکاران و البی اسلحه در این
کشور چنان قدرتی دارند که امید چندانی به محدودیت داشتن سالح در آنجا نیست .گزارشی
هم درباره افغانستان به چاپ رسیده است که میگوید طالبان برخالف انتظار توانسته پول خوبی
جمع کند اما این پول را بیشتر صرف سالح و مسائل امنیتی میکند ،درحالیکه مردم افغانستان
در تأمین معاش و آموزش و بهداشت مشکالت عدیدهای دارند.

مجله فورچون سالهاســت که رتبهبندی شرکتهای آمریکایی و جهانی را از جنبههای
مختلف انجام میدهد و به یک شاخص معتبر در اقتصاد و کسبوکارها تبدیل شده است .در
آخرین شماره مجله فورچون ،رتبهبندی بزرگترین شرکتهای آمریکایی اعالم شده است .نکته
جذاب این فهرست این است که برای اولین بار یکی از شرکتهای فعال در حوزه رمزارزها به
نام «کوینبیس» جزو فهرست  ۵۰۰شرکت بزرگ آمریکا قرار گرفته است .عالوه بر این ،مطلب
جالبتوجهی در این شــماره درباره پرداختهای شرکتها به مدیران عامل خود منتشر شده
است .نویسنده فورچون میگوید که در حال حاضر مدیرعامل شرکتها بیش از هر زمان دیگری
دستمزد میگیرند و سپس مشخص کرده است که بیشترین دستمزدها به کدام مدیرعاملها
اختصاص مییابد .ایالن ماسک در شــرکت خودروسازی تسال و تیم کوک در شرکت اپل از
جمله این مدیران عامل هســتند .مطلب دیگری که در این شماره توجهات را به خود جلب
میکند درباره حرکت خودروسازان قدیمی بهسمت ماشینهای الکتریکی است .ماشینهایی
که با باتری کار میکنند معموالً در شرکتهای نوظهوری مثل تسال ساخته میشوند اما حاال
فورچون گزارش داده است که شرکتهای خودروسازی فورد و جنرال موتورز تالش میکنند
بیشازپیش بهسمت تولید خودروهای الکتریکی حرکت کنند .صنعت و فناوری باتریسازی در
سالهای اخیر رشد چشمگیری کرده است و همین ارتقای سطح بهرهوری و ساخت باتریها
به خودروسازها این امکان را داده است که ماشینهایی با سرعتهای باالتر و اندازههای بزرگتر
بسازند .در فورچون این شماره مطلبی درباره پروژه اینترنت ماهوارهای ایالن ماسک در اوکراین
که استارلینک نام دارد منتشر شده است .نام ایالن ماسک در چند هفته اخیر بهعلت تالش
برای خرید توئیتر سر زبانها بود و خیلیها میگفتند که با پروژه استارلینک نیز میخواهد که
به شهرت بیشتری برسد .اکنون فورچون در گزارش تحلیلی خود ارزیابی میکند که استارلینک
چطور پیش رفته و چه عملکردی داشته است .یکی از مطالب فورچون این شماره در زمینه
درآمدهای کسبوکارهاســت و میگوید که سود شرکتها هیچ وقت بهاندازه فعلی باال نبوده
است اما همزمان رکودی که بر کسبوکارها حکمفرماست نمیگذارد بتوانند از این وضعیت
استفاده کنند .این شماره فورچون مطالبی دارد که در نهایت به ایالن ماسک مربوط میشود.
یکی از این مطالب درباره قیمت سهام شرکت خودروسازی تسال است که بعد از اینکه ایالن
ماسک در خرید توئیتر به مشکل برخورد ،شاهد کاهش قیمتها بود .فورچون نوشته است که
سهامداران تسال بزرگترین بازندگان تالش ماسک برای خرید توئیتر بودهاند.
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بلومبرگ بیزینس ویک :بهشت لری اریسون

فارن پالیسی :جدال قرن

خرید یک جزیره در هاوایی بهقیمت امنیت محلیها

چین چطور برآمد و حاال در مقابل آمریکا سفت ایستاده است

آخرین شــماره هفتهنامه بلومبرگ بیزینسویک عکسی از لری اریسون را روی جلد
گذاشــته که لباسهای قدیمی آمریکاییهای قرن هجدهم را پوشــیده است .اریسون
بنیانگذار و مدیرعامل سابق شرکت حوزه فناوری «اوراکل» است .او یکی از ابرثروتمندان
آمریکایی است که یک جزیزه کامل را در منطقه هاوایی خریده است و گزارش بیزینسویک
میگوید که خرید و تجهیز این خانه بهقیمت آسیب به ساکنان محلی تمام خواهد شد.
جزیرهای که او خرید «النایی» نام دارد .مطلب دیگری در این شــماره به تولید سالح و
تجهیزات نظامی پنتاگون ،وزارت دفاع آمریکا ،پرداخته است و میگوید که این نهاد برای
ساخت وسایل مورد نیاز خود با زنجیره تأمین قطعات و تجهیزات ناکارآمد و ناقصی روبهرو
است .بهنظر میرسد مشکالت زنجیره تأمین کسبوکارها به جاهایی مثل پنتاگون هم
سرایت کرده است .تحلیلی از جنگ اوکراین در این شماره مجله منتشر شده است و در
آن توضیح داده شده است که حمله روسیه به اوکراین و دفاع این کشور از خودش نشان
داده اســت که چطور کشــورهای کوچک ميتوانند در برابر تهدیدات کشورهای بزرگ
ضدحملهای را آغاز کنند و آن را با موفقیت پیش ببرند .مطلبی نیز درباره مشکالتی که
خودکارسازی در بنادر آمریکا پیش آورده ،در این شماره به چاپ رسیده است .کارگران
بنادر اعتراضات شدیدی کردهاند که خودکارسازی و استفاده از تجهیزات سختافزاری و
نرمافزاری در بندرها و جابهجایی بار باعث شــده است که بسیاری از فرصتهای شغلی
آنان از دست برود و آنها نتوانند معیشت خود را تأمین کنند و یا دستکم بهقدر کافی
نتوانند دستمزد بگیرند .در بخش فناوری این شماره مجله ،مطلبی درباره میراث شرلی
سندبرگ کار شده است .سندبرگ از مدیران بلندپایه فیسبوک بود که تبلیغات هدفمند
را پایهگذاری کرد و حاال بسیاری از شرکتها از این نوع تبلیغات بهره میگیرند .تبلیغات
هدفمند با استفاده از اطالعات کاربران رسانههای اجتماعی ،تالش میکند که آگهیهای
مرتبط با نیازها و سوابق هر کاربر را برایش بفرستد که به این ترتیب میتواند به اثرگذاری
و بهرهوری بیشتری برسد .سندبرگ و تیمی که در فیسبوک کار میکردند ،این آگهیها
را به اوج رساندند و حاال میراثی برای کسبوکارها و کاربران در این حوزه باقی مانده که
کســی یارای مخالفت و خالصی از آن را ندارند .مطلب جالب دیگری که در این شماره
منتشر شــده درباره بیکاری در چین است که میگوید بحران بیکاری در میان جوانان
چینی باعث شده است میلیونها چینی از شغل محروم باشند.

شماره آخر مجله فارن پالیسی درباره چین است .این روزها بیشتر روسیه جلوی
چشــم آمریکا قرار دارد و بابت حمله به اوکراین با تحریمها و مجازاتهای شدید
کشــورهای غربی روبهرو است ،اما چین هم زیرپوستی در حال جلو آمدن است و
برخی منازعاتی را شروع کرده است که مشخص نیست پایانش چطور رقم خواهد
خورد .منازعات جدید چین و آمریکا در دوران ترامپ و در حوزه اقتصادی شــروع
شد و با اینکه در دوره بایدن در ظاهر فروکش کرد اما همچنان در زیر بستر روابط
دو کشور جریان دارد .فارن پالیسی منازعات این دو کشور را به جدال قرن تعبیر
کرده و سعی کرده است که در شماره اخیر خود نگاهی چندبعدی و همهجانبه به
چین بیندازد .به همین مناسبت است که طرح روی جلد این شماره هم تصویری
اســت که تلفیقی از عکس جو بایدن و شی جینپینگ است .یکی از مطالب این
شــماره توضیح میدهد که چین چطور به بایدن نــگاه میکند و چه تدبیری در
برخورد با دولت او پیش گرفته است .یکی از مطالب دیگر این شماره درباره نسل
جوان چین اســت و اینکه چطور سانســور و ملیگرایی و ثروت سرشاری که به
این کشــور وارد میشود نســل جوان و تازهنفس چین را شکل میدهد .یکی از
تحلیلهایی که در این شماره منتشر شده است میخواهد بگوید که دقیقاً سیاست
آمریکا در قبال چین چیست و چطور اتخاذ شده و هدفش چیست و تاکنون به چه
نتیجهای رســیده است و پیشبینی میشود به کدام سو حرکت کند .تالش چین
برای اثرگذاری بر فرهنگ و هنر جهان نیز از موضوعات دیگر این پرونده اســت و
توضیح میدهد که اخیرا ً پروپاگاندای فرهنگی چین به چه سمتی رفته است و از
چه حربههایی برای جنگ بین فرهنگهای چین و آمریکا بهره میگیرد .عالوه بر
پرونده این شــماره فارن پالیسی ،مطالب مستقل از پرونده هم به چاپ رسیده که
یکی از آنها ،مطابق انتظار ،تحلیلی اســت از جنگ روسیه با اوکراین .این مطلب
وسطایی
میگوید که چطور روسیه در این جنگ گرفتار تلههای افسانههای قرون
ِ
خود شــده است .یکی دیگر از مطالب همین شماره میگوید که حمله روسیه به
اوکراین بهمنزله یازده سپتامبر برای اروپاست که همه مناسبات را تغییر میدهد
و دوره جدیدی را در سیاســت و امور بینالملل اروپا و بلوک غرب شروع میکند.
اشتباهات آمریکا در یمن هم از موضوعات دیگر این شماره است.

آیند هنگر |  | tccim. irشماره صد و بیستویکم ،تیر 1401

17

قاب ماه

گشتوگذار مجازی در رانندگی ممنوع اثر سرجیو اینگریول

دوران تحصیل اثر جان هالکرافت

یاریگر یکدیگر باشیم اثر سرجیو اینگریول

شوآف اثر والنتین دروژنین

فرجام اثر ناشناس

مذاکره نابرابر اثر انگس گرک

وقتی چیزی به ضد خودش تبدیل میشود ،اثر احسان گنجی

18

آیند هنگر |  | tccim. irشماره صد و بیستویکم ،تیر 1401

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

خصوصیسازی در سن بلوغ

سیاستهای اصل  44قانون اساسی خرداد  1384ابالغ شد
و نگاه جدید به این اصل وارد سال هجدهم شده است

عکس :رضا معطریان

آینده ما

واگذاریهای ناکام
فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی طی دو دهه اخیر چگونه پیش رفته است؟
مائده امینی
خبرنگار بخش آیندهما

چرا باید خواند:
خصوصیسازی در
اقتصاد ایران از سال
 1384وارد مرحله
تازهای شد .با ابالغ
سیاستهای اصل44
مسیر برای واگذاری
و افزایش سهم بخش
خصوصی در اقتصاد
هموار شد .بعد از
حدود  18سال باید
دید چه نتیجهای از این
سیاست حاصل شده
است.

۸۰

درصد
سهم دولت از
اقتصاد ایران بعد
از پایان جنگ
تحمیلی

۲۲۰

معدن
واگذارشده در
سالهای  ۶۹تا
 ۷۱به بخش
خصوصی
غیرواقعی
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بررسی نیم قرن حیات اقتصاد وابسته به منابع نفتی ،که یک
جنگ ،یک انقالب و چندین و چند تجربه تحریم را پشــت سر
گذاشته ،کار آسانی نیســت .خاصه اگر یک دولت فربه ،در این
بزنگاهها حضور داشته و برای کنترل شرایط ،استیفای حقوق و
تامین منافع خود و بدنه عریض و طویلش تالش کند.
دولت فربه خود بزرگترین مانع تقویت تولید ملی است که
از طریق انحصاری کردن فعالیتهای مهم اقتصادی و ایجاد رانت
عظیم موجب تقویت فرآیندهای رانتجویی میشود و شفافیت
اقتصادی را پایین میآورد.فسادهای اداری ،حقوقهای نجومی،
امالک نجومی و اختالسهای نجومی همه و همهحاصل حضور
یک دولت فربه ،ناکارآمد و غیرشــفاف است که شرایط را برای
ایران پیچیده و پیچیدهتر میکند.
«خصوصیســازی» برنامهای بود که بــرای مبارزه با انحصار
دولتها طراحی و ابداع شــد.خصوصیسازی را میتوان فرآیند
انتقال مالکیت بنگاهها و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی
دانســت کهبا هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشورها
شــکل گرفته است.چرا که بخش دولتی همواره به دلیل پایین
بودن انگیزههای خلق و تولید ثروت در بدنه مدیریتی با کاهش
بهرهوری و راندمان روبهروست .در مقابل اماتجربه نشان داده که
بخش خصوصی به دلیل باال بــودن انگیز ه خلق و تولید ثروت،
افزایــش بازدهی ،بهرهوری نیروی کار ،افزایش کمیت و کیفیت
محصول و ظهور تکنولوژیهای نوین قادر است بهتر خلق ثروت
کند.
خصوصیسازی که خود به تنهایی یکی از مولفههای اصالحات
ساختاری در اقتصاد است ،تحت تأثیر عوامل و متغیرهای متعدد
دیگرقــرار دارد .توجه به این مولفه صرفاً بــه مفهوم واگذاری
شرکتهای دولتی نیست و الزم است سرعت اجرای برنامههای
خصوصیسازی با ســرعت اصالحات و تحوالت دیگر اقتصادی
هماهنگ باشد .خصوصیسازی موفق نیاز به زمان دارد و در زمان
کوتاه باالخص در کشورهای در حال توسعه نمیتوان انبوهی از
شرکتهای دولتی را خصوصی کرد.
Jمبدا خصوصیسازی؛ پایان جنگ تحمیلی
اگرچه خصوصیشــدن بخشهای مختلــف اقتصادی لزوماً
بنا نیســت برای همه کشورها یک نسخه شفابخش باشد ،اما به
نظر میرســد مقامات دولتی و کارشناسان در ایران به اجماعی
در اینباره رسیدهاند« :دولت نباید کنترل همه امور را در دست
داشته باشد».
و خصوصیســازی از ابتدای ســال  ۱۳۷۰کلیــد خورد؛ در
شــرایطی که به دلیل مصادرههای صورتگرفته پس از انقالب
و همچنین صرف بودجههای کشور در جنگ ،بخش خصوصی
صنعتی در کشور عم ً
ال ناموجود و از بین رفته بود.
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به واسطه فقدان بخش خصوصی صنعتی صاحب سرمایه در
پایان جنگ ،خصوصیسازی الجرم میبایست از طریق اعطای
رانــت صورت میگرفت .درنتیجه گروهــی از مدیران حاضر در
ســاختار قدرت و همچنین مجموعههایی از نهادهای عمومی
غیردولتی و نظامی ،در طول سه دهه گذشته ،عمده شرکتهای
واگذارشده را از آن خود کردهاند .سیاسِ ت خصوصیسازی ،اقلیت
صاحب قدرتی را چه به عنوان مالکان شرکتهای واگذارشده و
چه در هیئت مدیرههای انبوه شرکتهای زیرمجموعه موسسات
عمومــی غیردولتی و نهادهای نظامی و انقالب اســامی ایجاد
کرده است که منافع آنها در گرو حفظ انحصارها و تداوم همین
وضعیت در کشور بوده است .به همین دلیل با وجود همه انتقادات
واردشده بر خصوصیسازیها ،تا امروز مواد قانونی مرتبط با این
سیاستها دستنخورده باقی ماندهاند و همچنان اجرای آنها در
کلیت به همان سیاق سابق ادامه دارد.
بالفاصله پس از آغاز جنگ ایــران و عراق بیش از ۸۰درصد
اقتصــاد ایران تحت کنتــرل دولت درآمد .این امر مشــکالت
عدیدهای را برای ایران به وجود آورد ،زیرا شــرکتهای پیشین
که پیشتــر قابلیت رقابت بینالمللی را داشــتند (مانند ایران
ایر یا ایران خودرو) به شــرکتهای داخلی تبدیل شدند که به
سختی میتوانستند بدون یارانههای هنگفت دولتی کار کنند.
ادامــه این روند بعد از پایان پیدا کردن جنگ تحمیلی برای
ایران مقدور نبود .در نتیجه با نیمنگاهی به استانداردهای جهانی،
بعد از پایان یافتن جنگ ،سیاســتهای تعدیل ســاختاری در
دستور کار قرار گرفت .برنامه سوم توسعه ،محل اجماع تدوینگران
این سند روی ضرورت کاهش تصدیگری دولت بود.
در این برنامه تمام سیاستهای تعدیل منظور شده بود؛ لزوم
روی آوردن به خصوصیســازی ،کوچــک کردن حجم دولت و
بازنگری در وظایف دولت به همراه به روزرســانی سیاستهای
پولی و ارزی در متن برنامه سوم دیده میشد.
در ســالهای  ۱۳۷۰تا  ۱۳۷۵حدود  ۳۳۲میلیارد تومان از
ســهام شرکتهای دولتی واگذار شد .نکته قابل تأمل اینجاست
که در این بازه زمانی  -دوره ریاســت جمهوری مرحوم هاشمی
رفسنجانی  ۳۱ -درصد از واگذاریها به صورت مذاکرهای صورت
گرفت و عم ً
آل بخش عمده این ســهام ،به برخی نزدیکان و افراد
دارای نفوذ واگذار شــد که در نهایت به دلیل نداشتن صالحیت
الزم ،بیشتر این واگذاریها به ورشکستگی یا تعطیلی منجر شد.
از سال  ۱۳۸۴تصمیم بر این شد که فرآیند خصوصیسازی با
ابالغ سیاستهای کلی اصل  ۴۴از سوی رهبری با در نظر گرفتن
الزامات تنظیمگرانه دولت و نظارت مجمع تشــخیص با هدف
افزایش رشد اقتصاد ملی و حضور مردم در عرصه اقتصاد ،شکل
دیگری به خود بگیرد اما در عمل دست اندرکاران نتوانستند یا
نخواستند که به چنین رویایی جامه عمل بپوشانند.

ً
خصوصیشدن بخشهای مختلف اقتصادی لزوما بنا نیست برای همه کشورها یک نسخه
شفابخش باشد ،اما به نظر میرسد مقامات دولتی و کارشناسان در ایران به اجماعی در
اینباره رسیدهاند« :دولت نباید کنترل همه امور را در دست داشته باشد».
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Jدر مسیر ناکامی
در ابتدای راه ،ســه مســیر واگذاری در بورس ،مزایده و مذاکره
برای خصوصیسازی شرکتهای دولتی تعریف شد .به گفته روغنی
زنجانیدر آن ســالهای ابتدای دهه  ،۷۰مســیر واگذاری از طریق
بورس اساساً محقق نمیشــود .کمیتههای برای واگذاری از طریق
مزایده تشکیل میشود و بخش دیگری از واگذاریها از طریق مذاکره
پیش میرود .نزدیکترین نیرو برای ساختن بخش خصوصی صنعتی
حامی دولت ،خود مدیران دولتی بودهاند.
و در نهایت این بخش خصوصی واقعی بود که همه این ســالها
مهجــور باقی ماند .با وجود همه تالشها ،وعدهها و پیگیریها اداره
بخشهای دولتی واگذار شــده با حرکت در مسیر غلط ناکارآمدی،
امکان رسیدن به نتیجه مطلوب را از اقتصاد ایران سلب کرده است.
مسعود نیلی در این باره میگوید« :بخش خصوصی صنعتی وابسته
به رژیم گذشته همراه با سقوط رژیم متالشی شده بود .سرمایههای
آنها مصادره شده بود و از کشور فرار کرده بودند .دولت این مجموعه
را در اختیار گرفته بود و چیزی به نام بخش خصوصی مدرن وجود
نداشــت .جز بخش خصوصی سنتی که به نوعی در درون مجموعه
نظام پس از انقالب قرار داشت و خود را جایگزین مناسبی برای بخش
خصوصی قبلی میدانست»
این خال شــرایط را جوری پیش برد که تا ســال  ،1376اقلیتی
از نیروهای حاضر در ســاختار قدرت ایران توانستند از رانت خرید
شرکتها به قیمتهایی بسیار ارزانتر از قیمت واقعی برخوردار شوند
و حتی برای پرداخت همان قیمت بسیار کم از امکان برخورداری از
وام بهرهمند شــوند و حتی این فرصت را پیدا کردند که اقساط این
وامها را نیز بهموقع نپردازند .در واقع اختیار از دولت گرفته میشــد
و بــه نهادهای نظامی و زیرمجموعه آنها داده میشــد بدون آنکه
اهلیتسنجی درستی در این خصوص انجام شود.
برای مثال در زمینه واگذاری معدن (از ســال  1369تا )1371
درمجموع  220معدن از معادن فعال کشــور از بخش دولتی خارج
شده است .از اطالعات پراکنده چنین برمیآید که  85معدن به بنیاد
شــهید ،بنیاد مستضعفان ،جانبازان و آزادگان سپرده شده است .در
واقع گفتمان خصوصیســازی در کشور در آن سالها به این شکل
پیش رفت
واگذاری اموال و وظایف دولت به صاحبان ســرمایه را واگذاری
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ارزش بنگاههای قیمت گذاری شده انجام یافته در سال ١٣٩٩
ردیف

نوع

تعدادبنگاه

ارزش قیمت گذاری
(میلیارد ریال)

نسبت به کل

1

واگذاری به صورت بلوکیETF -

9

181,689

16%

2

واگذاری به صورت بلوکی به بانکها

10

145,000

12%

٣
4

واگذاری به صورت بلوکی بابت
رددیون دولت

10

753،560

65%

بنگاههای عرضه شده و فروش نرفته

5

79,973

7%

1,160,222

100%

جمع کل
شیوه واگذاری  -میلیارد تومان

18162

75356

7900
14400

ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و ﻓﺮوش ﻧﺮﻓﺘﻪ  -ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻠﻮﮐﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ

رد دﯾﻮن

ﺑﻠﻮﮐﯽ etf-

این اموال به مردم نامیدند و به این ترتیب ناخواسته ،مردمانی را که
ِ
مالکیت آنها بر
صاحب سرمایه نیستند از شمول مردم خارج کردند و
داراییهای عمومی تحت تملک دولت را سلب کردند.
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آینده ما

از این جیب به آن جیب
خصوصیسازی نتایج قابل دفاعی برای اقتصاد ایران نداشته است
کارنامه خصوصیسازی در ایران ،کارنامه قابل دفاعی نیست .در همه این
سالها ،نبود یک ساز و کار شفاف ،مشکالت متعددی برای فرآیند واگذاری
بنگاههای دولتی ایجاد کرده است .دیماه سال  ،۹۹محمدرضا پورابراهیمی،
رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی پرده از آمار تلخی
برداشت که بر اساس آن تنها  ۱۳درصد واگذاریها در این سالها ،به بخش
خصوصی واقعی انجام شده و این آمار در حالی اعالم شد که سهم نهادهای
عمومی غیردولتی (نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان) ،بیش از  ۳۱درصد
برآورد شده است.
بر اســاس آنچه اصل  ۴۴قانون اساســی میگوید ،روی کاغذ قرار بود
فعالیتی را که دولت با هزینه باال ،کیفیت و بازده پایین در فضای انحصاری
انجام میدهد ،بخش خصوصی با هزینه کمتر ،کیفیت و بازده باالتر در فضای
رقابتی انجام دهد اما در عمل انگار در همه این سالها دولتها ترجیح دادهاند
کــه داراییهای خود را از این جیب به آن جیب کنند .و از آنجا که اجرای
سیاستهای خصوصیسازی در ایران همواره با توزیع رانت همراه بوده ،در
ســال  ۹۹از بین  ۳۳۲مورد مشــمول واگذاری تنها  ۱۰مورد واگذاری به
صورت کامل انجام شده است .همچنین سازمان خصوصیسازی در گزارش
عملکرد ساالنه خود یک مورد انحالل را به رسمیت شناخته و اعالم کرده
اســت  ۳۰مورد از بنگاهها ادغام و  ۵مورد از فرآیند واگذاری خارج شدهاند.
بر این اساس  ۲۸۶بنگاه بالتکلیف واقعی ماندهاند و پرونده آنها به سرانجام
نرسیده است .این در حالی است که دفتر شرکتها و آمادهسازی بنگاههای
سازمان خصوصیســازی ،در آخرین گزارش خود مدعی شده است که در
مجموع  ۱۸۷عنوان شــرکت برای ســال  ۱۴۰۱در فهرست واگذاری این
سازمان قرار دارند.

122

هزار میلیارد تومان
ارزش بنگاههای
واگذارشده
توسط سازمان
خصوصیسازی در
سال ۹۹

Jیک خطای استراتژیک ،چند نتیجه دراماتیک
اساســیترین خطایی که خصوصیســازی در ایران با آن مواجه شده
اســت ،توجه نکردن به بخش خصوصی واقعی و توسعه آن است .در زمان
انحرافات در واگذاریهای از طریق مزایده یا مذاکره  -درصد  -سال ۹۷
1.4
25.6
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شــروع فرآیند برنامهریزی برای خصوصیسازی ،برنامهریزان به فکر طرف
تقاضا نبودهاند و توجه نداشتند که در حوزههای وسیعی بخش خصوصی
فاقد فعالیت اســت یا اندازه فعالیت آن در قیاس با شــرکتهای در حال
خصوصیسازی به میزانی نیســت که بتوانند متقاضی اداره این شرکتها
باشد .بنابراین ،نبود بخش خصوصی قدرتمند ،زمینههای حضور نهادهای
عمومی برای برعهده گرفتن مالکیت این شرکتها را فراهم آورده است.
یلدا راهدار ،عضو اتاق بازرگانی ایران در جایی گفته است :هدف اصلی از
اجرای سیاستهای اصل  ،۴۴توسعه بخش خصوصی از طریق واگذاریهای
دولتی بود اما به دلیل آنکه طی دههها به بخش خصوصی اجازه پا گرفتن
داده نشد ،این بخش مهم اقتصاد ما در رقابت با بخش عمومی موفق نبود؛
همچنین اداره ناقص بنگاههای تخصیص داده شــده برای ســهام عدالت
چالش جدی برای خصوصیسازی ایجاد کرد که تبعات آن امروز برای همه
مشهود است .محصول این شرایط ،روی کار آمدن افرادی بود که برای اداره
بنگاههای بیدفاع واگذار شــده ،دانش کافی نداشتند و تراژدیهای بزرگی
به این واســطه رقم زدند .آزمایش ،هپکوی اراک و ...کارخانههایی هستند
که آنچه بر آنها گذشــت از یاد تاریخ نمیرود و معامله دولت با افرادیکه
هیچگونه صالحیت حرفهای برای بنگاهداری نداشتند ،به تعطیلی بنگاهها و
تعدیل نیروهای کار بسیاری منجر شده است.
در واقع ،واگذاریهایی ازین قسم که تنها یکی از عواملآن نبود بخش
خصوصی بزرگ و توانمند برای خرید بنگاههای دولتی بود در نهایت منجر
شــد که نهتنها بار مالی و مدیریتی بخش عمومــی اقتصاد از دوش دولت
برداشته نشود بلکه در نهایت دولت فربه و بدهکار برای جبران هزینههای
جاری خود و پر کردن کسری بودجهها روی درآمد ناشی از خصوصیسازی
نمایشی استفاده کند.
مداخالت نهادهای نظارتی ،بســته بودن راه گفتمان برای بخشهای
مختلف درگیر این فرآیند ،ارزشگذاری توســط نهادهای غیرمتخصص،
فضای نامناسب کسب و کار و اعتماد ناکافی خریداران به دولت همه و همه
از عواملی هستند که همچنان خصوصیسازی در ایران را تبدیل به فرآیندی
ناکارآمد میکنند.
Jاز بیتوجهی قانون تا عطش جبران کسری بودجه
قانون فصلالخطاب بســیاری از مســائل و مصائب است .در جایی که
قانون قابلیت تفســیر به رای داشــته باشــد ،گرههــای کالف کور و حل
مشــکالت پیچیدهتر میشــود .واقعیت این اســت که تدوین یک قانون،
تعیین اهداف و زمان دستیابی به آنها باید بهصورت شفاف مشخص شود
اما در سیاســتهای کلی تدوین شده اصل  ۴۴این حقیقت غیر قابل انکار
است که اهداف بهصورت کمی و کیفی مشخص نشدند و زمانمشخصی
برای واگذاری شرکتها که تعداد آنها هم کم نیست ،تعیین نشده است.
ماحصل چنین فضای مبهمی ایجاد انحراف اســت که باعث میشود آنچه
از واگذاریها مورد انتظار بود محقق نشود .اگرچه در مواد قانونی اصل ۴۴
مشخصاً فعالیتهای تصدیگرانه دولت مانع از کاهش بار مالی و مدیریتی
دولت در اقتصاد شــده که دلیل اصلی آن واگذاری ناقص این فعالیتها به

 300شرکت هستند که دولت سهامدار آ نهااست و واگذار
نشدهاند که بخش عمده ای از آنها زیانده بوده و بضاعت
واگذاری ندارند.

بخش خصوصی بوده است.
از ســوی دیگر ،دولت بهواسطه متکی بودن بودجه به درآمدهای نفتی
بهویژه در ســالهای اخیر با بحران کسری بودجه و بدهی به بانک مرکزی
و سایر نهادهای عمومی دست و پنجه نرم میکند .اقتصاد نفتمحور ما به
واسطه تشدیدها با سقوط درآمدهای نفتی مواجه است و این درحالی است
که تورم حاکم ،هزینههای جاری را چند برابر کرده است.
چنین شــرایطی دولتها را برآن میدارد که از هر مسیری خود را به
جبران کسری بودجه برسانند تا اصطالحاً از کلپس کردن اقتصاد جلوگیری
کنند یا حداقل آن را به تعویق بیندازند.
خب ادعای گزافی نیست اگر بگوییم درآمدهای حاصل از واگذاریهای
صورت گرفته باشد بهصرف تسویه بدهی و رد دیون دولت اختصاصیافته و از
خانه به بهانه
اهداف اصلی منحرف گشته است .اکثر نهادهای دولتی و وزارت 
حاکمیتی بوده دستگاه یا از واگذاری سر بازمیزنند و یا به دلیل اختالفنظر
داشتن با مجری واگذاریها در اجرای این برنامه تأخیر ایجاد کرده و اجازه
کاهش بار مالی دولت را نمیدهند.
Jالگوی نامنظم واگذاریها ،دامن زدن به بیاعتمادی
تجربیات کشورهای موفق در امر خصوصیسازی نشان میدهد که آنها از
واگذاری شرکتهای کوچک در قالب فرآیند تدریجی تا شرکتهای بزرگ و
از صنایع معمولی به صنایع انحصاری صورت گرفته است .اما در ایران الگوی
نامنظم واگذاریها باعث عدم اجرای صحیح آن شده است .همچنین عمده
خصوصیسازی که تاکنون صورت گرفته است در صنایع کارخانهای بوده و
صنایع زیربنایی مانند ارتباطات ،انرژی ،آب و غیره در برنامه مغفول ماندهاند.
هدفی که دولت از خصوصیسازی دارد کسب منفعت و توزیع عادالنه
منافع اســت درحالیکه در سایر کشور فارغ از اینکه منافع درنهایت عاید
چه بخشی میشود به دنبال کاستن از حجم دولت و افزایش کارایی بخش
خصوصی هستند .عدم وجود شیوهنامه قیمتگذاری صحیح و تعیین صحیح
نرخ بازدهی سرمایهگذاری باعث شد تا بخش خصوصی نتواند ارزیابی درستی
از ارزش واقعی داراییهای شرکتها داشته باشد و حاضر به سرمایهگذاری
نباشند .در واقع ،هردو سوی این معادله مخدوش است .یعنی کار به جایی
رسیده که حتی اگر دولت برای تغییر رویه خود اقدام کند ،دیگر این فعاالن
اقتصادی و بخش خصوصی واقعی کشور هستند که نمیتوانند پرواز اعتماد
را تجربه کنند و ترجیح میدهند محلهای امنتری برای سرمایههای خود
پیدا کنند.
Jبهرهوری پایین و بضاعت واگذاری کم است
مشکالت در این حوزه انگار بیشمارند.یکی از آنها بهرهوری و کارایی
بنگاههای واگذارشــده پس از واگذاری به بخش خصوصی اســت .با وجود
اینکه رصد بازدهی و کارایی این بنگاهها پس از واگذاری برعهده ســازمان
خصوصیسازی است ،تاکنون نتیجه مثبتی در این زمینه به دست نیامده و
بهرهوری و کارآمدی شرکتهای واگذارشده ،افزایش نیافته است.
دفتر شــرکتها و آمادهسازی بنگاههای سازمان خصوصیسازی اعالم
کرده که ،طی سالهای گذشــته ۱۱ ،شرکت بزرگ واگذارشده در کشور،
فسخ شده یا در حال فسخ هستند اما آمارهای جسته و گریخته حکایت از
اعداد بزرگتری دارند.
از سوی دیگر حســین قربانزاده ،رئیس ســازمان خصوصیسازی ،در
نخستین رویداد بینالمللی خصوصیسازی در اقتصاد ایران ،از عدم واگذاری
دار است ،خبر داده و گفته است۳۰۰ :
 ۳۰۰شرکت که دولت در آنها سهام 
دار آنهاست و واگذار نشدهاند ،اما بخش
شرکت هستند که دولت ســهام 

عمدهای از آنها زیانده هستند و بضاعت واگذاری ندارند.
Jدرباره پیششرطهای واگذاری اصولی
یکیازپیششرطهاوزیرساختهایاجرایصحیحقانونخصوصیسازی
آزادی اقتصادی اســت .آزادی اقتصادی با مؤلفههای حجم و اندازه دولت،
ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت ،دسترسی به نقدینگی سالم ،آزادی
تجارت خارجی و قوانین مالی ،بازار کار و تجارت سنجیده میشود.
میلیارد تومان
رتبه این شاخص که هرساله توسط بنیاد هریتیج ارزیابی میشود نشان
ارزش بنگاههای
میدهد تا چه اندازه دولتها و قوانین دست و پاگیر آنها باعث منزوی شدن
واگذارشده
اقتصاد کشورشــان میشود .بر اساس آخرین نتایج ارزیابی این شاخص در
توسط سازمان
سال  ،۲۰۲۰ایران جایگاه  ۱۶۴از میان  ۱۸۰کشور را به خود اختصاص داده
خصوصیسازی در
که جزو اقتصادهای بسته طبقهبندیشده است.
سال ۹۸
ایران در میان  ۱۴کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه  ۱۳و
قبل از الجزایر که بستهترین اقتصاد در این منطقه است جای گرفته است .در
این رتبهبندی کشورهای سنگاپور ،هنگکنگ ،نیوزیلند ،استرالیا ،سوئیس و
ایرلند ،در ردههای اول تا ششم قرارگرفتهاند و تنها کشورهای دارای اقتصاد
باز در جهان با امتیاز باالی  ۸۰از  ۱۰۰هستند .این نتایج نشان میدهد که
نهتنها در اجــرای اصل  ۴۴موفق نبودیم بلکه هر چه بهعنوان واگذاری به
بخشهای خصوصی مدنظر بوده جنبه ظاهری داشــته و در عمل این امر
محقق نشده است.
همچنین شــاخص حقوق مالکیت از طریق ارزیابی سه نماگر محیط
حقوقی و سیاسی ،حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری بهعنوان
1.4
معیاری برای اجرای صحیح خصوصیســازی مورداستفاده قرار میگیرد.
میلیارد تومان
هرچه عملکرد و امتیاز این شاخص باالتر باشد حاکی از آن است که افراد 25.6
جامعه میتوانند دارایی و منابع خود را بدون دخالت دولت در تملک کامل
اقساط معوق
خود داشــته باشند .در سال  ۲۰۱۹بر اساس گزارش موسسه اتحاد حقوق
واگذاریها تا پایان
مالکیت ،رتبه  ۱۰۳از  ۱۲۹کشور به ایران اختصاصیافته که نسبت به سال
سال 1397
اســت .این تنزل نشانهای از ضعف نهادی در
 ۱۲ ،۲۰۱۸رتبه تنزل یافته 73
حفاظت از حقوق مالکیت در کشور و تاکیدی بر لزوم توجه و اقدام حاکمیت
در این زمینه است.
و ماحصل این شرایط همین چیزی است که امروز در کشور جریان دارد.
در حالی که همه تفکرات حاکم ،احزاب سیاسی و دولتهای گوناگون بر سر
عمل آنچه باید
ﻣﻮارداصولی -تفاهم دارند ،در
ﺳﺎﯾﺮسازی
یک حقیقت  -لزوم خصوصی
ﻧﺤﻮه ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری
اﻫﻠﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
اتفاق نمیافتد و گره این کالف روزبهروز کورتر میشود.

3222

1678

انحرافات در واگذاریهای از طریق مزایده یا مذاکره  -میلیارد تومان  -سال ۹۷
172
3009

8570

ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد

اﻫﻠﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﻧﺤﻮه ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری
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آفت خصولتی
شبهدولتیها تحت نظارت دولت نیستند ،اما برای تصمیمگیری به مراکز قدرت دولتی وابستهاند

70

درصد
میانگینسهمبودجه
شرکتهای دولتی
در بودجه سالیانه

84

درصد
سهممدیریت
دولتیها و
شبهدولتیها از سبد
اقتصادی کشور

این یک معادله دوســر باخت اســت .از یک سو بضاعت سازمان
خصوصیسازی برای اصالح شرایط موجود کم است ،چرا که از میان
بنگاههایی که ســاالنه در لیست واگذاری این سازمان قرار میگیرند
تعداد کمی برای سرمایهگذار جذاب بوده و به خرید ترغیب میکنند؛
از سوی دیگر ،اگر بنا باشد هر سال تعدادی بنگاه در لیست قرار بگیرند
بدون آنکه خریداری داشته باشند ،این بار مالی و مدیریتی دولت است
که روز به روز به سنگینی آن افزوده میشود .در این مختصات ،انگار
چارهای جز ورود شبهدولتیها یا همان خصولتیها وجود ندارد.
از ســال  1385در رونــد واگذاری شــرکتهای دولتی با پدیده
جدیدی در ادبیات اقتصادی روبهرو شدهایم.شرکتهای «خصولتی»،
که ترکیبی از دو واژه خصوصی و دولتی است مصیبتی بودند که برای
کشــور به بار آمدند .آنها در میدان معادله بنگاههایی بودند که قرار
بود مدیریت آنها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود .برای شرکت
خصولتــینه امکان نظارت دولتی وجود داشــت و نه امکان نظارت
بخش خصوصی به معنی واقعی .خصولتیها تنها موجودیتی بودند که
حیاطخلوتی را فراهم میکردند که منبع و منشأ یک دوگانگی شدید
شــد و اوضاع را به سمتی هدایت کردند که هیچ راهی به جز دوباره
ملی کردن این شرکتها یا انحالل آنها وجود نداشته باشد .به واسطه
شیوع این پدیده ،هنوز هم دولت بزرگترین بنگاهدار در اقتصاد ایران
است .به طور میانگین در دهه  ۹۰بین  ۷۳تا  ۸۰درصد تولید ناخالص
داخلی ایران در اختیار دولت و نهادهای وابســته به آن بوده است و
این یعنی دولت تصمیمگیر ،سیاستگذار و ناظر مجموعه اقتصاد و
همچنان بزرگترین بنگاهدار اقتصادی است.
Jابزارهای عرضه بلوکی و رد دیون در اختیار شبهدولتیها
شــرکتهای شــبهدولتی مانند شرکت ســرمایهگذاری تأمین
اجتماعی ،شرکت سرمایهگذاری مهر اقتصاد ایرانیان و صندوقهای
بازنشســتگی ،بخش عمــدهای از ارزش کل ســهام بلوکی واگذار
شده توسط ســازمان خصوصیسازی را در این ســالها خریداری
کردهاند .بهعالوه بخشــی از سهام شرکتها نیز در قالب رد دیون به
بخش عمومی غیردولتی واگذارشده است.
با ابالغ سیاســتهای اصل  ۴۴قانون اساســی در سال  ۱۳۸۴و

90
130
70

ارقام واگذاری در بودجه ۱۴۰۱
هزار میلیارد تومان لزوم پرداخت توسط دولت بابت رد دیون خود به تأمین
اجتماعی

هزار میلیارد تومان لزوم پرداخت توسط دولتبابت دیون دولت به نهادهای
عمومی مانند بنیاد شهید و دیگر نهادها

هزار میلیارد تومان تکلیف دولت برایفروش مستقیم سهام شرکتهای دولتی
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قانون اجرای سیاستهای یادشده در سال  ۱۳۸۷و متعاقب آن تهیه
و تصویب دســتورالعملها و ضوابط اجرایی این قانون ،شرایط تغییر
کــرد .ارزش واگذاریها از ۷هزار و  ۸۲۳میلیارد تومان در ســال ۸۷
به  ۴۴هزار و  ۶۷میلیارد تومان در ســال  ۹۲رسید .اما همچنان به
طور میانگین از مجموع کل این واگذاریها تنها  ۱۶درصد به بخش
خصوصی واقعی واگذارشده و مابقی به شبهدولتیها اختصاصیافته
است .موج انتقادات به شیوه واگذاری اما ترمز اجرایی شدن یک ساز
و کار غلط را کشــید اگرچه نتوانست مشکل را حل کند .از سال ۹۳
تاکنون حجم واگذاریها روند کاهشی به خود گرفت و برای مثال در
سال  ۹۸به مبلغ  ۳هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان رسید.
Jنابرابری یک رقابت کهنه
زنگ خطر شــبهدولتی شــدن اقتصاد ایران مدتهاست به صدا
درآمده است .بنگاههای شبهدولتی چون از بخش دولتی خارج شدهاند،
خارج از دامنه نظارتهای بخش دولتی بوده و معموالً ادعا میکنند
که خصوصی اداره میشوند .این در حالی است که مستقیماً وابسته به
مراکز تصمیمگیری و قدرت دولتی هستند و از مزایای این وابستگی
اســتفاده میکنند .به همین دلیل است فعالیتی که به این بنگاهها
واگذار شده ،بهصورت حرفهای اداره نمیشود.
در نتیجه مدل مدیریتی سالهای اخیر کشور اما سهم بزرگ اقتصاد
نصیب دولتیها و شبهدولتیها شده و بخش خصوصی و تعاونی از این
سبد سهم کوچکی دارند؛  ۸۴درصد مدیریت سبد اقتصادی کشور در
دست دولتیها و خصولتی و صندوقهای بازنشستگی است و تنها ۱۴
الی  ۱۵درصد آندر دست بخش خصوصی و تعاونی قرار دارد .واقعیت
این است کهبخش خصوصی در اقتصادهای غیررقابتی و ناکارآمد ،ناتوان
و گوشهگیر میشود و کارکرد حقیقی خود را از دست میدهد.
Jراهکارهایی از جنس اصالح و تشویق
خشت اول را معمار کج نهاده و این دیوار تا ثریا کج رفته است .در
حال حاضر تنها نسخهای که میتواند شفابخش باشد تالش برای اصالح
قوانین و نزدیک کردن رقابتی به برابری است که در همه این سالها
نابرابر بوده .شاید بتوان گفت یکی از مواردی که اگر در پیشنهادهای
نمایندگان و اصالحات طرح مد نظر قرار گیرد میتواندرقابت نابرابر این
ســالها را تا حد زیادی مرتفع وفضای رشد را برای بخش خصوصی
و تعاونی هموار کند ،ممنوع کردن صدور مجور فعالیت برای کسب و
کارهاییکه توسط بخش خصوص و تعاونی در حالانجام است برای
نهادهای عمومی غیر دولتی است .خارج کردن این بخشها از فهرست
این رقابت و در عین حال نظارت مســتمر بر اعمال این ممنوعیت و
محدودیت و دور نزدن قانــون راه را برای فعالیت بخش خصوصی و
تعاونی هموار میکند .همچنین تدوین ســاز و کاری برای تشویق و
تسهیل بخش تعاونی اقتصاد یا بخش خصوصی واقعی میتواند بازیگران
دلسوز و کارآمدتری را به وسطاین میدان دعوت کند.

بر اساس بودجه سال جاری  ۳۸۰هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد مستقیم صادرات نفت خام ،گاز طبیعی
و میعانات گازی به خزانه دولت واریز میشود که با احتساب  ۱۴۰هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق
ً
توسعه ملی مجموعا حدود  ۳۸درصد درآمدهای دولت وابسته به نفت و میزان فروش آن است.

روایت چند تراژدی

ً
تقریبا تمام بنگاههایی که بدون اهلیتسنجی به افراد دارای رانت ،قدرت و ...واگذار شدند
به تعطیلی یا تعدیل گسترده رسیدند

«مش قربونعلی» که پنج کالس بیشتر سواد نداشت ،اردیبهشت سال  ۹۷یکشبه کارخانه ماشینسازی تبریز را به قیمتی بسیار پایینتر از قیمت واقعی آن از سازمان خصوصیسازی خرید.
آن هم بدون اینکه تحصیالت الزم برای اداره کارخانه ماشینسازی تبریز یا تجربهای در خصوص صنعت داشته باشد ۳ .هزار کارگر اخراج شدند و تولیدات کارخانه به صفر میل کرد .زمان
گذشت و فشار رسانهها بیشتر و بیشتر شد اما نه او از موضعش کوتاه آمد نه دولت در اهلیتسنجی او تجدید نظر کرد .یک روز خبر آمد که قربانعلی فرخزاد به اتهام اخالل در نظام ارزی
بازداشت شده است .این یک داستان کوتاه از خصوصیسازیهای کارشناسینشده در سالهای اخیر بود .بررسی سرنوشت کارخانههایی که در  ۱۵سال گذشته با ساز و کار غلط واگذار
شدند ،میتواند هشدار مهمی برای سیاستگذار باشد.
عملکرد سازمان خصوصیسازی در سال ۹۹
شیوه واگذاری 

بلوکی واگذارشده به بانکها

رد دیون

بلوکی

خرد  -تدریجی

مجموع ارزش بنگاههای واردشده (هزار میلیارد تومان)

 ۱۴هزار و  ۴۹۹میلیارد تومان

 ۷۵هزار و  ۳۵۶میلیارد تومان

 ۱۸هزار و  ۱۶۲میلیارد تومان

 ۱۴هزار و  ۵۰۸میلیارد تومان

جمع کل : 122هزار میلیارد تومان

سرنوشت بعضی از کارخانههای واگذارشده در  ۱۵سال گذشته

کارخانه ایرانیت اصفهان

01

ماشینسازی تبریز

02

کاهش تولید کارخانه

01

کمپرسورسازی تبریز و ماشینآالت تراکتورسازی

تعدیل  ۳هزار نیرو

تعدیل گسترده

افزایش معوقات حقوق کارگران

منحل شدن  ۴کارخانه

الستیک دنا
تعطیل

بیکاری  ۲۲هزار نفر

کارخانه آزمایش مرودشت

تعطیل

بیکاری  ۱۴۰۰کارگر

02
01

کشت و صنعت هفتتپه

02

کاهش تولید کارخانه از  ۵۵هزار تن به  ۱۸هزارتن

01

شرکت کالسیمین

02

کاهش تولید از  ۱۰۰تن به  ۲۰تن

01

تعدیل  ۳۰۰نیروی کار

تعدیل  ۵۰۰کارگر

کارخانه کیوان همدان

تعدیل نیرو از  ۹۰۰کارگر به  ۶۳نفر

کاشی و سرامیک حافظ

تعدیل  ۲۰۰نیرو

کاهش شدید تولید
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دو پیروزی ،یک شکست
فرآیند خصوصیسازی در سه کشور آلمان ،انگلستان و روسیه چگونه بود؟
خصوصیســازی در شیلی و انگلســتان در دهه  ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰را معموالً نخستین
سیاستهای خصوصیسازی در تاریخ مدرن تلقی میکنند و انگلستان را ازین رو ،بسیاری
مبدا این جریان قلمداد میکنند .در واقع آغاز خصوصیسازی در جهان را میتوان سال
 ۱۹۷۹دانســت؛ زمانی که مارگارت تاچر با شــعار «دولت تاجر خوبی نیست» اقدام به
خصوصی کردن شرکتها و موسسات در انگلیس کرد.
نسخه تاچر بعدها در فرانسه توسط شیراک به اجرا درآمد و امروزه تصور غالب در دنیای
اقتصاد این است که راه توسعه و رقابت در اقتصاد تنها خصوصیسازی است.
کشورهای مختلفی بعد از دهه  ۸۰میالدی تصمیم گرفتند به این جریان بپیوندند اما
واقعیت این است که کاهش تصدیگری دولت برای همه سرزمینها ،لزوماً یک نسخه
شفابخشنیست.
خصوصیسازی بدون توجه به زیرساختها و بسترهای موردنیاز و بدون در نظر گرفتن
درجه توسعهیافتگی ،نتایج موردانتظار را در پی نخواهد داشت .کما اینکه شاهد مثال این
ادعا ،کشور خودمان ،ایران است.
بنابر مطالعهای که صندوق بینالمللی پول در ۱۸کشور انجام دادهاست ،خصوصیسازی
ســاالنه  ۲درصد به تولید ناخالص داخلی دولت اضافه میکند.براســاس گزارش مرکز
تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی ایران ،از جمله الزامات اساسی برای حرکت
به سمت خصوصیسازی ،فراهم آوردن محیط کسبوکار مساعد ،بهبود حقوق مالکیت،
مبارزه با فساد ،تقویت بخشخصوصی کارآمد برای ورود به فعالیتهای اقتصادی و ...است.
کشــورهایی که با رعایت این اصول اقدام به خصوصیسازی کردند از نتایج موردانتظار
خصوصیسازی نیز بهرهمند شدند و بالعکس کشورهایی که بدون فراهم آوردن شرایط
الزم ،خصوصیسازی ضربتی را به هدف کسب درآمد برای دولت در دستور کار قرار دادند،
منجر به اتالف منابع ،ناکارآیی بیشتر ،گسترش فقر و افزایش حجم دولت شدند.
Jنسخه شفابخش انگلستان
میلتومن فریدمن ،برنده جایزه نوبل اقتصــاد ،زمانی گفته بود اگر اداره صحرا را هم
به دولت بسپاریم بعد از چند سال با کمبود شن مواجه خواهد شد .کشورهای بسیاری
به درســتی این گزاره ایمانداشتند .کشورهایی مثل لهستان پس از فروپاشی اقتصاد
کمونیستی با جراحیهای برقآسا اقتصاد خود را خصوصی کرده و از فروپاشی نجات دادند.
اما واقعیت این است که به دالیلی ،یک پافشاری همگانی روی لزوم خصوصیسازی
وجود دارد در حالی که همه کشــورها قرار نیســت با به کار بستن یک مدل به سعادت
برسند .کما اینکه میدانیم در زمره کشورهای کمونیستی ،اقتصادهای غولآسایی چون
چین و روسیه وجود داشتند که به متدهایی با ریسک کمتر برای موفقیت نیاز داشتند.
در انگلستان اما ماجرا فرق میکرد .اگرچه خصوصیسازی در انگلستان با یک برنامه
جامع شروع نشد و پلهپله جلو رفت ،اما استفاده از مشاوران متخصص ،جهتگیری موثر
اقدامات در راستای اهداف تدوینشده ،توجه به بیکاری کارگران ،حمایت از منافع ملی و
تضمین منافع مصرفکننده همه مورد توجه بودند .مهمترین روشهایی که در انگلستان
برای دســتیابی به اهداف موردنظر در امر خصوصیسازی مورد استفاده قرار گرفتند به
ترتیب عرضه عمومی سهام ،فروش مســتقیم ،واگذاری به مدیران و کارکنان و فروش
داراییها به بخشخصوصی بوده است.
		
Jآلمان :یک فرآیند و چند درس
خصوصیسازی در آلمان از تجارب موفق جهانی است .بعد از ادغام آلمان غربی و شرقی
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دولت با انبوه شرکتهای ناکارآمد مواجه بود که اکثر آنها با ناتوانی در رقابت مواجه بودند.
آلمان هدف خود را واگذاری داراییهای دولتی به ســرمایهگذاران خصوصی قرار داد؛ به
این امید که انگیزههایی برای تشکیل سرمایه و ارتقای کارآیی پدید آید .در همین راستا
امنیت حقوق مالکیت به مســئله مهم اصالحات در این کشور بدل شد .مسئله اصلی،
نحوه خصوصیسازی بود .در اول مارس  ۱۹۹۰بنیاد امنایی تاسیس شد به نام ترویهند
انشتالت ( )THAکه بهعنوان هدایتکننده تدریجی اقتصاد دموکراتیک آلمان به درون
یک اقتصاد بازار بود .ترویهند وظیفه داشت که به خصوصیسازی بپردازد و باید ساختار
اقتصاد را با مقتضیات بازار سازگار میکرد .محدود کردن دامنه فعالیت اقتصادی دولت از
طریق خصوصیسازی ،افزایش زمینه رقابت بین شرکتها ،مدرنیزه کردن ماشینآالت و
تجهیزات ،حفظ اشتغال و افزایش سرمایهگذاری مولد از جمله وظایفی بود که قانون برای
سازمان ترویهند تعیین کرد .سازمان مذکور برای انجام بهتر امور این سازمان اقدام به
استخدام کارشناسان خبره در طول روند خصوصیسازی کرد .این نهاد همچنین تعداد کل
شرکتها را فهرست و اقدام به جمعآوری اطالعات مربوط به آنها کرد.
تجدید ساختار فقط مرحلهای مقدماتی برای خصوصیسازی بود و خود هدف محسوب
نمیشد .ترویهند مبلغ قابلتوجهی جهت تجدیدساختار ،حفظ اشتغال و آمادهکردن
آنها برای خصوصیسازی پرداخت کرد .این نهاد برای انتخاب خریدار به این صورت عمل
میکرد که از سرمایهگذار بالقوه میخواست پیشنهاد خود را ارائه دهد .پذیرفتن خریدار
به قیمت پیشنهادی او ارتباطی نداشت ،بلکه به تضمین اشتغال ،سرمایهگذاریهای آینده
و تداوم بنگاه بستگی داشت .بعد از این مرحله خریداران برای مذاکره دعوت میشدند و
سپس واگذاری رخ میداد .از طرفی کنترل و نظارت بر رفتار بنگاههای واگذارشده جهت
اطمینان از ادامه فعالیت و حفظ اشتغال و سرمایهگذاری بر عهده این نهاد بود.
ترویهند در واگذاریهای خود بهدنبال کســب درآمد نبود .درآمدهای حاصل شده
طی سه سال تنها  ۲۸درصد هزینههای انجام شده بود و بیشترین رقم هزینهها مربوط به
تجدید ساختار شرکتها بود .این هزینهها در راستای حمایت از صنایعی بود که به یکباره
با دنیایی پر از رقابت روبهرو میشدند و شاید بدون چنین هزینههایی قادر به ادامه حیات
در فضای جدید نبودند .بهرغم تالشهای ترویهند ،با شــروع وحدت دو آلمان ،یکباره
اقتصادی با برنامهریزی متمرکز ،وارد بازارهای جدید رقابتی شدند و با ناتوانی در فروش
کاالهایشان مواجه شدند ،بهطوریکه اگر کمکهای سریع و فزاینده سازمان نبود ،کل
اقتصاد آلمان با شکست مواجه میشد .یکی از مشکالتی که از بعد از  ۱۹۹۲در فرآیند
واگذاری با آن مواجه شدند ،مربوط به سرعت واگذاریها بود که به علت عجله و شتاب با
مشکالتی مواجه شدند.
Jتجربههای ناموفق آرژانتین و روسیه
هر چند خصوصیسازی در کشورهایی همانند آلمان و انگلستان ،در نهایت به دالیل
بررسی شده باعث رشد اقتصادی و افزایش درآمد خانوارها شد اما در بسیاری از کشورها
مانند آرژانتین ،روسیه و ...به دلیل نبود تنظیمگری مناسب از جانب دولت سبب غارت
سرمایههای عمومی توسط افراد دارای رانت شد .از همین روی در این کشورها بر خالف
گروه اول نه تنها رشــد اقتصادی پایدار رقم نخورد بلکه بیکاری و فقر نیز تشدید شد و
این خود شــاهد مثالی بر این ادعا است که اگر برای آغاز این روند شرایط کشور در نظر
گرفته نشود یا پای رانت به میان کشیده شود و ساز و کار معیوبی برای واگذاریها تدوین
شود ،آسیبهای جبران نشدنی نهفقط به خریداران این بنگاهها ،که به نیروهای کار نیز
وارد میشود.

در شرایطی که دریافتی کارکنان  10درصد و تورم و افزایش قیمت کاالها به طور میانگین بین  30تا  40درصد است،
طبیعی است که رشد اقتصادی برای کسی ملموس نخواهد بود .به ویژه اینکه این میزان رشد اقتصادی متاثر از افزایش
تولید کاال و خدمات نباشد ،بلکه متاثر از فروش نفت -و بیش از آن افزایش قیمت جهانی نفت -باشد.

اسیر نفت
چرا اقتصاد ایران نمیتواند از رویههای غلط خصوصیسازی رها شود؟
خصوصیسازی ( )Privatizationمفهومی است که از اواخر دهه ۱۹۷۰
و اوایل دهه  ۱۹۸۰در عرصه سیاست مطرح شد .خصوصیسازی فرایندی
اجرایی ،مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان
برای انجام اصالحات در اقتصاد و نظام اداری کشــور به اجرا در آوردند.
مفهوم «خصوصیسازی» حاکی از تغییر در تعادل بین دولت و بازار و به
نفع بازار است .در واقع خصوصیسازی ابزاری است برای افزایش کارایی
بنگاه اقتصادی چرا که بر اساس مبانی علم اقتصاد مکانیسم عرضه و تقاضا
و بازار در شــرایط رقابتی باعث بهکارگیری بیشتر عوامل تولید ،افزایش
کارایی عوامل تولید ،تخصیص بهینه منابع که ناشی از گسترش رقابت و
ایجاد شفافیت است و در نتیجه تولید بیشتر و متنوعتر کاالها و خدمات
و کاهش قیمتها خواهد شد .استنباط کلی این است که چون مالکیت
عمومی ،ســودآوری و حداکثر کردن آن را بهعنوان محور فعالیت خود
قرار نمیدهد ،لذا مؤسســات تحت مالکیت بخشعمومی با عدم کارایی
روبهر و هســتند ،از این رو انتقال مالکیت بــه بخشخصوصی بهعنوان
حل مشکل عدم کارایی شناختهشده است .مفهوم «خصوصیسازی» با
تعاریف گوناگونی ارائه شده است که میتوان تعاریف را در دوگروه طبقه
بندی کرد :گروه اول خصوصیســازیرا در معنــای واگذاری داراییها
و شــرکتهای دولتی و عمومی به بخش خصوصی و یا شــریک کردن
آنها در این داراییها و شــرکتها میدانند که محدود به واگذاری است.
گروه دوم معنای خصوصیســازیرا بسیار وسیعتر از واگذاری داراییها
و شــرکتهای دولتی و عمومی بــه بخش خصوصی در نظر گرفته وبر
واگذاری فعالیتها و تصدیگریها که بــهصورت انحصاری در اختیار
دولــت و بخش عمومی بــوده داللت میکند .به عبــارت دیگر معنای
خصوصیســازی در گروه دوم به معنایاجرای شیوهها و سیاستهایی
برای افزایش نقش نیروهای بازار آزاد در اقتصاد کشورهاست.در عملنکته
غامض و پیچیده خصوصیسازیچگونگی انجام آن و انتقال مالکیت و نیز
شکلگیری بخش خصوصی کارآمد در جامعه است .برای اینکه کارآمدی
و رقابت ،خروجی خصوصیســازی باشــد،ضرورت دارد تقویت حقوق
مالکیت خصوصی ،تغییر ساختار شرکتها ،آزادسازی و مقررات زدایی،
اصالح مقررات ،اصالح ســاختار مالی (بهویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی
بوکار ،توسعه بخشخصوصیقبل
کار ،مبارزه با فساد ،بهبود فضای کس 
از واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت)
صورت گیــرد .به عبارتی میتوان گفت مرحلــه آمادگی قبل از انتقال
مالکیت دولتی به خصوصی الزامی است تاپس از تغییر مالکیت ،بنگاههای
اقتصادیکارآمد به عرصه حضور برسند که سودآوری ،کارایی و پایداری را
به همراه داشته باشند و بتوانند نقش بنگاهداری را ایفا کنند .در واقعپیش
از آغاز سیاست خصوصیسازی الزماست یک بخش خصوصی قدرتمند
وجود داشته و از سوی دیگر حجم واگذاری بین بخش دولتی و خصوصی
بهصورت تدریجی صورت گیرد که این کار باسازوکارهایی که برای اجرای
برنامه خصوصیسازی تدوین میشود و نیز نظارت دقیق بر اجرای صحیح
آنها ارتباط نزدیکی دارد .خصوصیسازی و اجازه عملکرد آزادانه نیروهای
بازار ،نیازمند پیشنیازهایی است و تنها بر اساس مجموعهای از فروض و

شروط امکان تحقق اهداف آن وجود خواهد داشت .بحث بر سر این است
که اغلب آن مفروضات و پیششــرطها ،در ایران وجود ندارد ،به دالیل
مختلف از جمله نبود فضای رقابتی ،عدم تقارن اطالعات ،وجود بازارهای
ناقص ،انواع نااطمینانیها و عدم قطعیتها،وجود فســاد و رانت ،رقیب
بودن دولت و بخشخصوصی به جای حکمرانی خوب،وابستگی درآمد
دولت به نفت و توجه کمتر به مالیاتها (که مالیات بیشتر نیازمند بخش
خصوصی قوی است) ،عدم شفافیت اطالعات و ...همه این موارد منجر به
آن میشــود که خصوصیسازی به واگذاریواز انحصار دولتی به انحصار
خصوصی (به دلیل رانتی شــدن) تقلیل یابدو در نتیجهشاهد حضور
بنگاههای خصوصیقدرتمند در اقتصاد کشــور پس از خصوصیسازی
نباشیم .از پیامدهای دیگری که خصوصیسازی به همراه نداشته است
حاکمیت شرکتی است .حاکمیت شرکتی به معنای مجموعه روشها،
سیاستها و قوانین ناظر بر هدایت و کنترل صحیح بنگاه اطالق میشود
که به صورت ساختاری منسجم روابط میان سهامداران ،مدیران ،ذینفعان
و ناظرانرا شکل میدهدتا منافع همه مالکان و ذینفعان تضمین شود
و دســتیابی به فرهنگ صحیح پاسخگویی ،شفافیت در ارائه اطالعات و
گزارشگری مناســب ،اتاق بیفتد به عبارتی «پاسخگویی»« ،شفافیت»،
«عدالت (انصاف)» و «رعایت حقوق ذینفعان»چکیده حاکمیت شرکتی
اســت که این مهم پس از خصوصیسازی در شرکتهای واگذار شده به
بخش خصوصی اتفاق نیفتاده اســت .در این میانمتغیرهای فرهنگی،
سیاستی و ...اســت که اجازه بروز کامل حاکمیت

اقتصادی ،اجتماعی،
شــرکتی را نمیدهد ،از جمله میتوان به ســاختار مالکیت شرکتها و
تفکیک ناچیز مالکیــت از مدیریت ،غلبه اقتصاد دولتی در ایران ،فقدان
شفافیت در گزارشگری ،ناکارآمد بودن بودن نظارتها و کنترلها ،نبود
قانون مشــخص ،ضعف فرهنگ پاسخگویی در بین مدیران و مسئوالن
اشــاره نمود .تا زمانی که ایمان و بــاوردولت و قانونگذاران برای اجرای
حاکمیت شرکتی در ســاختاربنگاههای اقتصادی کشور وجود نداشته
باشد ،این اتفاق به وقوع نخواهد پیوست.
با توجه به تجربیات گذشــته خصوصیســازی در کشورمان بهنظر
میرســد تا زمانی که اقتصاد ایران از وابســتگی به نفت رها نشود و به
سمت تامین مخارج دولت ازطریق مالیاتها تغییر جهت ندهد ،انتظار
وجود بخشخصوصی قدرتمند در کنار دولت قدرتمند میسر نمیشود.
خصوصیسازی به معنای کوچک کردن دولت در جهان حاضر که مردم
رو هستند ،تعریف مناسبی نباشد
با مخاطرات و تهدیدهای گوناگونی روبه 
و در عــوض دولت قدرتمند در کنــار بخشخصوصی قدرتمند بتوانند
چالشهای دســتیابی به شاخصهای توسعه پایدار را برطرف کنند و به
جــای رقیب همدرکنار بخش غیر دولتی در تعامل ســازنده با هم گام
بردارند .این همان مفهوم حکمرانی خوب اســت که دولت و حاکمیت
قدرتمند برای راهبریو سیاستگذاری در کنار بخشخصوصی و جامعه
مدنی (ســازمانهای غیر دولتی ،خیران ،مردم و )...قدرتمند برای ایفای
نقشها و مســئولیتهای مختلف انتفاعی ،غیرانتفاعی وداوطلبانه قرار
یگیرند.
م 

فاطمه پاسبان
کارشناس اقتصادی

خصوصیسازی
به معنای کوچک
کردن دولت در
جهان حاضر که
مردم با مخاطرات
و تهدیدهای
رو
گوناگونی روبه 
هستند،تعریف
مناسبینباشد
و در عوض دولت
قدرتمند در کنار
بخشخصوصی
قدرتمندبتوانند
چالشهای
دستیابیبه
شاخصهای
توسعه پایدار را
برطرف کنند و به
جای رقیب هم
درکنار بخش غیر
دولتی در تعامل
سازنده با هم گام
بردارند
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آینده ما

آسیبشناسی یک استراتژی
واگذاری با شیوه مذاکره در هردو دوره اول و دوم ،چالش بزرگی برای توسعه سالم خصوصیسازی بود

مرتضی بکی
پژوهشگر دانشگاه یورک
کانادا/استاد مدعو دانشگاه
یورک

خصوصیسازی
به معنای افزایش
مشارکتبخش
خصوصی در
اقتصاد و ارتقای
سطح رقابت از
طریق کاهش
تصدی دولت و
افزایش تنظیم گری
و مقرراتگذاری
است

28

خصوصیسازی به عنوان یک رویکرد استراتژیک در افزایش کارایی اقتصادی
و کاهش تصــدی دولتها از دهه  ۸۰میالدی مورد توجــه قرار گرفت .در
اقتصادهای توســعه یافته واگذاری داراییهای دولتی به منظور ارتقاء سطح
رقابت و حاکمیت نیروهای بازار بر کسب و کارها صورت گرفت .این موضوع
در کشور ما نیز از دهه  ۷۰شمسی تحت سیاستهای کلی تعدیل اقتصادی
و به منظور کاهش تصدی دولت اجرا شد .در این دهه شاهد خصوصیسازی
بخشهایــی از داراییهای دولتی بودیم که به علت فقدان زیرســاختهای
نهادین و سازوکارهای قانونی و الزامات اجرایی تجربه خوبی در این زمینه رقم
نخورد و خصوصیسازی مورد انتقادهای جدی قرار گرفت .یکی از گامهایی
که میتوانست در جهت اصالح ساختار واگذاریها موثر باشد تشکیل سازمان
خصوصیسازی بود که اساســنامه اولیه آن در در اواخر فروردین ماه ۱۳۸۰
شمســی توسط هیئت وزیران تصویر و پس از تایید شورای نگهبان در نیمه
اردیبهشــتماه آن سال ابالغ شد .عالوه براین در نیمه اول دهه  ۸۰شمسی
با ابالغ سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی مسیر واگذاریها به شکلی
جدید رقم خورد و تالش شد ساز و کارهای قانونی در چارچوب این سیاستها
و بر اســاس آیین نامههای اجرایی آن صورت بگیرد .در واقع پس از تصویب
سیاستهای کلی اصل  ۴۴در آذر ماه  ۱۳۸۳توسط مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،در تیرماه ســال  ۱۳۸۴سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی ابالغ
شــد .بند «ج» این سیاستها یک سال بعد در تیرماه  ۸۵ابالغ شد .در این
راستا قانون اصالح برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
در بهمن ماه  ۱۳۸۶تصویب و در اواخر خرداد  ۸۷به تایید مجمع تشخیص
مصلحت رسید و در مرداد ماه آن سال به رئیس جمهور وقت ابالغ شد.
در تیرماه سال  ۱۳۸۷سازمان خصوصیسازی موظف شد تا در چارچوب
اساســنامه جدید خود و با هدف گسترش مالکیت در سطح عمومی ارتقاء
کارایی بنگاههای اقتصادی افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد
و کاهش بار مالی و تصدیگری دولت وظایف قانونی خود را که عمدتاً شامل
راهکارهای تسهیل دستیابی به توسعه مشــارکت عمومی با هدف افزایش
بهرهوری عوامل تولید و توانمندسازی بخش خصوصی و همچنین شناسایی
شرکتهای مشمول قانون وبرنامهریزی واگذاری سهامآنها عمل کند .در آذر
ماه  ۸۷یعنی چهار سال بعد از تصویب سیاستهای کلی اصل  ۴۴دستورالعمل
نحوه تشکیل جلسات هیئت واگذاری تدوین و در بهمن ماه آن سال آییننامه
اجرایی نحوه اداره و اخذ تصمیمات شــورای عالی اجرایی سیاستهای کلی
اصل  ۴۴تدوین شد .در اسفند سال  ۱۳۸۹اصالح قانون اصالح برنامه چهارم
توســعه و اجرای سیاستهای کلی اصل  ۴۴اصالح و نام آن تغییر یافت .در
تیرماه  ۱۳۹۳بند  ۲۱و  ۲۲فصل  ۱قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
قانون اساســی توسط مجلس تصویب و در شهریور  ۱۳۹۵ماده  ۳و  ۶اجازه
واگذاری به نهادهای عمومی غیر دولتی اصالح شد و در خردادماه  ۱۳۹۷مواد
 ۴۶و  ۱۲قانون مجدد اصالح شد.
سه دهه تجربه خصوصیســازی در ایران همراه با افت و خیزها و فراز و
رو بوده است.
نشیبهای زیاد به همراه تدوین قوانین و مقررات این حوزهروبه 
به منظور نقد و بررســی این تجربه الزم است ابتدا مفاهیم خصوصیسازی
الزامات آن و شــیوههای بهینه خودســازی مورد توجه قرار گیرد و در سایه
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عمل کرد خصوصیسازی تجربه گذشته مورد نقد قرار گرفته و ضمن بررسی
چالشهای آن راهکارهای مناسب برای بهبود فرآیندها پیشنهاد شود.
خصوصیسازی به معنای افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد و
ارتقای ســطح رقابت از طریق کاهش تصدی دولت و افزایش تنظیم گری و
مقرراتگذاری است .بنابراین خصوصیسازی صرفاً به معنای انتقال مالکیت از
بخش دولتی به بخش خصوصی نیست .در واقع خصوصیسازی مستلزم )۱
انتقال مالکیت از طریق واگذاری داراییهای دولتی )۲ ،ارتقای سطح رقابت و
حاکمیت مکانیسمبازار بر تخصیص منابع و  )۳تنظیمگری و مقرراتگذاری
دولت در راستای پیشگیری از وقوع انحصارهای خصوصی است .عدم توجه
به ابعاد دوم و سوم خصوصیسازی همواره به عنوان یکی از چالشهای اصلی
در کشورهایی که تجره موفقی در این زمینه نداشتهاند از جمله ایران به شمار
میرود .در واقع برداشــت ناقص از این اســتراتژی و در نتیجه اجرای ناقص
و نادرست این سیاســت باعث وقوع مشکالت جدی در این اقتصادها شده
است .در ادامه با بررسی عملکرد خصوصیسازی طی  ۳دهه گذشته به برخی
از چالشهای خصوصیســازی در جمهوری اسالمی خواهیم پرداخت .این
بررسی را میتوان در دو دوره  )۱سالهای  ۱۳۷۰تا  ۱۳۸۰و  )۲دوره بعد از
سال  ۱۳۸۰تا  ۱۴۰۱صورت داد .علت این تقسیمبندی شکلگیری نهادها و
زیرساختهای قانونی برای اجرای سیاست خصوصیسازی در دوره دوم است.

Jدوره اول خصوصیسازی
بر اساس گزارشهای رسمی سازمان خصوصیسازی جمع واگذاریسهام
شرکتهای دولتی طی سالهای  ۱۳۷۰تا سال  ۱۳۷۹بالغ بر  ۸۳۲۹میلیارد
ریال بوده است که از این رقم حدود  ۷۸درصد آن از طریق بورس صورت گرفته
است .با این وجود یکی از انتقادات به اجرای سیاستهای خصوصیسازی در
این دوره -که همواره از ســوی منتقدان مطرح میشود -واگذاری از طریق
مذاکره اســت .ســهم  ۲۳درصدی واگذاری از طریق مذاکره چالش اصلی
اجرای این سیاست در دوره فوق اســت .واگذاری داراییها به افرادی که نه
تنها صالحیت مدیریت این داراییها را نداشتند بلکه انگیزهای برای ادامه این
فعالیتها هم در آنها دیده نمیشد ،عم ًال بسیاری از شرکتهای واگذار شده
به مرز تعطیلی کشــاند .بدین ترتیب نهتنها با خصوصیسازی این داراییها
کارایــی تولیدی و فنی افزایش نیافت بلکه با تعطیلی این فعالیتها بیکاری
کارگران این دسته از کارخانهها چالشهای اقتصادی و اجتماعی زیادی را به
همراه داشت .چالش دوم در این دوره مکانیسم ارزشگذاری این دارایی بود .در
برخی از موارد ارزشگذاریها تفاوت معناداری با ارزش واقعی داراییها داشت
بدین ترتیب این شــکل از واگذاریها صرفاً به تامین منافع افرادی که طرف
مذاکره واگذاری بودند انجامید.
در خصوص واگذاری  ۷۸درصد باقیمانده نیز مهمترین چالش واگذاری
بلوکی این داراییهاســت که عالوه بر ایجاد انحصار در بخش غیر دولتی با
رو بود .چالش دیگر در
مشــکل اهلیت خریداران بلوکی این داراییها روبــه 
ایــن دوره تعدد مراکز تصمیمگیری و اجرایی بود .در این دورهســه نهاد به
صورت موازی فرایند شناسایی ،ارزشگذاری و انتقال مالکیت داراییها را انجام
میدادند .سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،سازمان صنایع ملی ایران

در دوره اول خصوصیسازی سه نهاد به صورت موازی فرایند شناسایی ،ارزشگذاری و انتقال مالکیت داراییها را
انجام میدادند؛ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،سازمان صنایع ملی ایران و سازمان خصوصیسازی و در
نتیجه به علت نبود وحدت رویه مشکالت زیادی بهویژه در ارزشگذاری و واگذاریها رخ داد.

و ســازمان خصوصیســازی این فرایندها را اجرا میکردند که به علت نبود
وحدت رویه مشــکالت زیادی به ویژه در ارزشگذاری و واگذاریها رخ داد.
سازمان خصوصیسازی تنها  ۸.۸درصد واگذاریها در این دوره را صورت داد
و حدود  ۶۸درصد واگذاریها از طریق ســازمان گسترس و نوسازی صنایع
ایران انجام شده است.
Jدوره دوم خصوصیسازی
دوره دوم خصوصیســازی از ابتدای دهه  ۸۰شمسی آغاز شد .عملکرد
واگذاریها طیدو دهه اخیر نشان میدهد که این واگذاریها با اهداف تعیین
شده برای واگذاریها سازگاری ندارد .با توجه به اینکه هدف اصلی واگذاریها
مردمیســازی و انتقال مالکیت و مدیریت داراییهای دولتی به عموم مردم
است ،بررســی آمار واگذاریها نشان میدهد که  ۵۴.۱درصد واگذاریها در
این دوره واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی
و حقوقی طلبکار از دولتبوده اســت و تنها  ۳۸درصد از واگذاریهای انجام
شــده طی سالهای  ۱۳۸۰تا  ۱۴۰۰به عموم متقاضیان منتقل شده است.
اگر ســهم  ۷درصد واگذاریها از طریق ســهام عدالترا هم در نظر بگیریم
در مجموع کمتر از  ۴۶درصد واگذاریها به عموم مردم انجام شــده است و
واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی
طلبکار از دولتسهم غالب را دارد که هم به لحاظ قانونی دارای اشکال اساسی
اســت هم به لحاظ اجرایی با چالشهای جدی روبهروست .نکته قابل توجه
این اســت که بر اســاس قانون انتقال داراییهای دولتی به منظور رد دیون
دولت ممنوع است با این وجود شاهد این هستیم که طی سالهای گذشته
به ویژه در سالهای  ۹۹و  ۱۴۰۰درصد باالیی است واگذاریها بابت رد دیون
دولت و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت انجام شده است.
بر اســاس آمار در ســال  ۱۳۹۹بالغ بر  ۴۰درصد و در سال  ۱۴۰۰بیش از
 ۴۳درصد واگذاریها به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی
طلبکار از دولت بوده اســت .این مسئله تنها خالف مقررات و قوانین و آیین
نامههای اجرایی واگذاریهاست بلکه با اهداف اساسی اولیه خصوصیسازی
نیز در تعارض است.
مسئله بعدی این است که ســهام عدالت که یکی از شیوههای موثر در
عمومی کردن اقتصاد و انتقال داراییها به عموم مردم است که در دولتهای
یازدهم ،دوازدهم و دولت ســیزدهم مورد توجه نبوده است به عبارت دیگر
انتقال داراییها از طریق ســهام عدالت محدود به سالهای  ۱۳۸۵تا ۱۳۸۸
اســت و به جز ســالهای  ۱۳۹۲ ،۱۳۹۰و  ۱۳۹۳که بخشی از واگذاریها
از طریق ســهام عدالت صورت گرفته اســت در بقیه سالها نقل و انتقال از
طریق ســهام عدالت مورد توجه دولتها نبوده اســت .دراین خصوص الزم
است اشاره شــود که اجرای نادرست سهام عدالت و چالشهای اجرایی آن
نیز عم ًال نتوانسته است نقشــی در مردمی کردن اقتصاد بازی کند .یکی از
چالشهای واگذاری از طریق ســهام عدالت ،عدم انتقال مدیرت داراییها به
بخش خصوصی است.
یکی از روشهای بهینه و موثر که میتواند جلوی فســادها در انتقال و
واگذاریهای داراییهای دولتی را بگیرد اســتفاده از ساز و کار بازار سرمایه
است .بررسی آمار واگذاریها نشان میدهد که طی سالهای  ۱۳۸۰تا ۱۳۹۰
به جز سال  ۱۳۸۸که نزدیک  ۱۵درصد از واگذاریها بر اساس عرضه سهام
در بازار سرمایه صورت گرفته است در بقیه این سالها ساز و کار بازار سرمایه
به عنوان یک مســیر بهینه برای واگذاریها مورد توجه نبوده است .در سال
 ۹۲در مجموع  ۲۶درصد از واگذاریها از طریق بازار سرمایه یعنی بازار بورس
و فرابورس صورت گرفته است اما این روند طی سالهای بعد از آن کاهشی
بوده است به طوری که در سال  ۱۳۹۷سهم واگذاریها از طریق بازار سرمایه

به صفر میرسد .مجددا ً در سال  ۱۳۹۹با تشویق سرمایهگذاران خرد به ورود
به بازار ســرمایه و رونق گرفتن معامالت در بازار ســرمایهکه با رشد حباب
گونه شــاخص مواجه بود -شاهد این هستیم که مجددا ً بازار سرمایه نقشی
کلیدی در انتقال داراییهای دولتی داشته است ،در این سال  ۴۲.۹درصد از
واگذاریها از طریق بازار بورس و حدود  ۴۱درصد از طریق فرابورس منتقل
شده است.با ریزش شاخص و پیش بینی عدم اقبال مردم از عرضههای اولیه،
چگونه
رویکرد دولت به واگذاریها تغییر کرد به طوریکه در ســال  ۱۴۰۰هی 
واگذاری از طریق بازار سرمایه محقق نشده است.
واگذاری به صورت مذاکره نهتنها در دوره اول خصوصیســازی به عنوان
یک چالش به شــمار میرود بلکه در دوره دوم نیز شــاهد وقوع این مشکل
هستیم .الزم است اشاره شود که در برخی از سالهای دوره دوم ،روش مذاکره
ســهم غالب را در واگذاریها داشته است .همانطور که اشاره شد این روش
میتواند همراه با فساد و مخاطرات و اشتباهات زیاد باشد.
در ســال  ۱۳۸۸بالغ بر  ۵۲درصد واگذاریها از طریق مذاکره انجام شده
است در سالهای  ۸۹و  ۹۰نیز این روش سهم  ۱۳و  ۱۷درصدی را به خود
اختصاص داده است .این اشتباه در سال  ۹۷نیز تکرار شده به طوری که بیش
از  ۱۳درصد واگذاریها در سال  ۹۷از طریق روش مذاکره انجام شده است.
بنابراین یکی از انتقادات جدی به واگذاریها اســتفاده از روشهای است که
میتواند زمینه برای فساد یا اشتباه در نقل و انتقاالت را فراهم کند -به ویژه
زمانی که افراد طرف مذاکره دارای صالحیت یا به تعبیری اهلیت الزم برای
انتقال داراییها نباشند.
یکی از چالشهای دیگر در واگذاریها شیوه عرضه سهام به صورت بلوکی
وترجیحی در برابر روش واگذاریها تدریجی است .بررسی عملکرد واگذاریها
نشــان میدهد که سهم روشهای بلوکی و ترجیحی از کل واگذاریها طی
سالهای  ۱۳۸۰تا  ۱۴۰۰به ترتیب  ۹۴و پنجاه و هفت دهم درصد بوده است.
به عبارت دیگر بیشترین بخش از واگذاریها از طریق عرضه بلوکی و ترجیحی
صورت گرفته است و طی این سالها تنها نیم درصد از واگذاریها از طریق
واگذاری تدریجی سهام بوده است .سهم  ۹۴درصدی عرضه بلوکی سهام در
واگذاریها ناقض شرط رفع انحصار و افزایش کارایی است.
Jراهکارهای برون رفت از چالشهای خصوصیسازی
همانطور که اشــاره شد ،دو روش انتقال از طریق بازار سرمایه به
صورت عرضه عمومی و واگذاری سهام عدالت (به شرط طراحی ساز
و کارهای مشارکت سهامداران در مدیریت این داراییها) میتواند به
عنوان راهکارهای برونرفت از چالشهای پیشگفته در نظر گرفته
شود .روشن است که اصل اعتماد سازی و بازگرداندن اعتماد عمومی
نســبت به بازار ســرمایه پیششــرط موفقیت این روش در اجرای
خصوصیسازی اســت .عدم دخالت دولت و کاهش دستکاریهای
دولت در بازار سرمایه میتواند اعتماد عمومی نسبت به بازار را برگرداند.
عالوه بر این توجه به چالشهای اجرایی سهام عدالت میتواند دولت را
در مردمیسازی اقتصاد کمک کند.
به عنوان یک راهحل میانمدتفروش اوراق قابل تبدیل به سهم
توســط دولت میتواند زمینهساز اجرای درست واگذاریها و کاهش
تصدی دولت پیشــنهاد میشود .در این ســاختار دولت میتواند در
کوتاهمدت بخشی از نیاز کسری بودجه خود را از طریق فروش اوراق
قابل تبدیل به ســهم تأمین کند .بدین ترتیب نهتنها دولت تعهدی
به پرداخت ســود اوراق در دوره نگهداری اوراق ندارد بلکه با فروش
گزینه ( )optionتبدیل اوراق به سهام ،فرصت کافی برای آمادهسازی
داراییهای خود به منظور واگذاری را خواهد داشت.

راهحل میانمدت
فروش اوراق قابل
تبدیلبه سهم
توسط دولت
میتواند زمینهساز
اجرای درست
واگذاریها و کاهش
تصدی دولت
پیشنهادمیشود.
در این ساختار
دولت میتواند در
کوتاهمدتبخشی
از نیاز کسری
بودجه خود را از
طریق فروش اوراق
قابل تبدیل به سهم
تأمینکند
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مدیریت شبهدولتی؛ کاهش بهرهوری
روی کار آمدن و قدرت گرفتن شبهدولتیها ،چه تبعاتی برای اقتصاد داشته است؟
نامناسب بودن مدیریت دولتی در واحدهای اقتصادی
در سالهای گذشته ،مسئوالن را به این تصمیم رساند
که مدیریت واحدهای تولیدی باید خصوصی شــود.
چراکه خصوصیســازی اثربخشترین و ضروریترین
راهبردهای دســتیابی به صنعت و اقتصادی مترقی و
پویاست .هدف از خصوصیسازی در بخشهای مختلف
از همان ابتدا حفظ سطح اشتغال ،افزایش تولید و کمک
بهاءالدین حسینی هاشمی
به رشد اقتصادی و در مجموع ایجاد نفع اساسی برای
کارشناس اقتصاد
کل جامعه از طریق باال بردن بهرهوری و کارایی اقتصاد
بود ،انتظار میرفت بــا مدیریت کارآمد و برنامهریزی
درست و با توجه به چشم انداز  20ساله در جهت نیل به اهداف گامهای اساسی برداشته
شود اما عدم شفافیت در قیمتگذاری ،عدم ثبات اقتصادی ،وجود قوانین دست و پاگیر،
ناکارایی بازار سرمایه ،انقباضی عمل کردن بانکها و عدم نگرش صحیح بخش دولتی و
عملکرد برخی مجریان روند خصوصیسازی را به سمتی برد که همواره مورد نقد قرار دارد.
اما اکثر واحدهای بزرگ بعد از واگذاریها دچار مشکل شدند یعنی به افرادی واگذار شد که
ارتباطاتی با نهادهای دولتی داشتند در واقع انتخابها در واگذاری بر مبنای شایستگیها
و توانمندیها نبود تا بتواند این واحدهای تولیدی را کارآمد کنند .در واقع واگذاریهای
کارخانهجات و شرکتهای دولتی در استانهای مختلف چون پاالیشگاه نفت کرمانشاه،
نیشکر هفتتپه ،هپکوی اراک و ماشینسازی تبریز ،ریختهگری ماشینسازی تبریز و...
بیشــتر از اینکه به سمت بهرهوری و سودآوری حرکت کنند پرابهام و دردسرساز شدند.
شرکتها به جای آنکه خصوصی شوند خصولتی شدند و خصوصیسازیها بر اساس رابطه
و نه ضابطه انجام شد و حتی در برخی موارد تنها مدیران وابسته به افراد قدرتمند توانستند
مالکیت یک کارخانه را به دست آورند .این افراد با این قصد که اموال ،داراییها آن شرکت
دولتی را بفروشند و یا بتوانند تسهیالتی مانند وام بگیرند ،نقش خریدار را بازی کردند .در
این ســالها هرجا که چنین افرادی وارد شدند شروع به کاهش تولید ،اخراج کارگران و
به تعویق انداختن حقوق کردند و با این اقدامات ،معضالتی را به وجود آوردند .دولت نیز
با مشــاهده چنین وضعیتی مجددا ً اقدام به دولتی سازی این شرکتها کرد که میتوان
به نمونههای زیادی در بخش فوالد ،کشــاورزی ،ماشینآالت راهسازی اشاره کرد .پشت
خصوصیسازی این صنایع بزرگ منافع فردی بود نه منافع ملی و نه در چهارچوب اصل
 44قانون اساسی .بعد از اینکه بحث سهام عدالت در دولت نهم مطرح شد دولت به عنوان
خصوصیســازی بخشی از سهام شرکتهای دولتی معین را به شرکتهای کم درآمدتر

فروخت .دولت مدیریت سهام عدالت را در اختیار خود گرفت اما عم ً
ال این واحدها با اینکه
نام خصوصی را یدک میکشند اما هرگز خصوصی نشدند چرا که همچنان مدیریت دولتی
بر آنها حاکم است با همان بوروکراسیها و همان مشکالت ناکارآمدی که دارند .این کار
نهتنها بهرهوری به دنبال نداشت بلکه دچار معضالت بیشتری شدند ،شرکتها همه زیان
ده شدند و کارگران خود را تعدیل یا اخراج کردند ،در بانکها ساختمان شعبات فروخته
شد در واقع به جای اینکه شرکتها و موسسهها را توسعه دهند آنها را کوچک و زیان ده
کردند تا از امتیازات این واحدها که گرفتن تسهیالت بانکی بود استفاده کنند .بعضاً هم
دولت ناچار شد این شرکتها را بازپس بگیرد چون نمیتوانستند مطالبات کارکنان خود را
بدهند که میتوان به نیشکر هفتتپه ،هپکوی اراک ،برخی نیروگاهها ،بانکها ،کشتیرانی،
هواپیمایی و هتلها اشــاره کرد .در تمام این سالها واحدهای خوب و ارزشمند را به نام
خصوصیسازی دستچین کردند و آنها را عم ً
ال از کارایی انداختند .مدیریت این واحدها نیز
خصولتی شد یعنی دیگر نه دولتی بود که به نهادهای امنیتی و نظارتی پاسخگو باشد نه
خصوصی بود که بتواند کارآمد باشد و اشتغالزایی کند و با توسعه سرمایهگذاری به رشد
اقتصادی کمک کند .در واقع در این سالها یک نوع خصوصی ناموفق در کشور ایجاد شده
که در عمل دولت به دولتی تغییر شکل داده است.
در واقع بروز شــبهدولتیها در اقتصاد و قدرت گرفتن آنها اثرات منفی بر حکمرانی
اقتصاد گذاشته و ضربات شــدیدی به آن وارد کرده است .منظور از حکمرانی اقتصادی
یعنی تدوین اســتراتژیها و چشماندازهای اقتصادی و هدایت اقتصاد به طرف توسعه و
اشــتغالزایی و کارآمدی است که در این شیوه خصوصیسازی واحدهای بزرگ تولیدی
قربانی شــدند واحدهایی که هم تعداد کارکنانشان زیاد بود اما سهم زیادی از بازار را در
اختیار داشــتند .قرار بود این واحدها با این هدف خصوصیسازی شوند که به سوددهی
برسند تا دولت از محل درآمدها بتواند مالیات بگیرد و اشتغال افراد را حفظ کنند ،هدف
دولت همین بود تا اقتصاد کشــور رونق بگیرد .اما در حال حاضر بخشــی از مشــکالت
اقتصادی کشــور به نحوه مدیریت و واگذاریهای دولتی در راســتای خصوصیســازی
برمیگردد .گرچه شــاید موارد موفقیتآمیزی هم وجود داشته باشد اما غالباً در ارزیابی
واحدها تقلب صورت گرفته ،یعنی برخی واحدهای صنعتی بزرگ با قیمتهایی بســیار
ناچیز عرضه شد که نشان از تبانیهای زیاد در این معامالت داشت .البته در کشورهایی
نظیر روســیه و بلوک شرق نیز شاهد همین اتفاقات در روند خصوصیسازی هستیم که
ثروتمندان این کشورها به بهانه خصوصیسازی اموال دولتی را غارت کردند .بنابراین در
هر کشوری اگر خصوصیسازی روند درستش را در پیش نگیرد منجر به اختالل در اقتصاد
میشود و موجبات اضمحالل پایههای اقتصادی را فراهم میسازد.

روایت گزارش تفریغ بودجه از واگذاریها

واگذاری شرکت پاالیش نفت کرمانشاه418،

میلیارد تومان (70درصد) کمتر از ارزش واقعی

واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال260
واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان 1150میلیارد تومان کمتر از قیمت واقعی
میلیاردتومان کمتر از ارزش واقعی

 واگذاری شرکتهای ماشینسازی تبریز ،ریختهگری ماشینسازی تبریز و امالک ایلگلی در سال  1397به قیمت کارشناسی سال 1394
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 .............................آکــادمـی .............................

ی سروسامان
ب 
بیتدبیری ما را خواهد برد

عکس :رضا معطریان

آکــادمـی

راه دشوار اقتصاد
باز هم در مورد افزایش دستمزد

بـهـانـه

این روزها مسئله دستمزد به مسئله جدی در اقتصاد کشور تبدیل شده و موضوع اعتراضها و مطالبات صنفی شده است؛ راهحل این موضوع چیست و چه باید کرد؟
تحلیل علی سرزعیم را در این مقاله بخوانید.

علی سرزعیم
اقتصاددان

چرا باید خواند:
اگر به مسائل کارگری،
مسئله حقوق و
دستمزدها و مطالبه
صنفیعالقهمند
هستید ،خواندن این
مقاله به شما توصیه
میشود.

امروزه فشار بخشهای مختلف روی دولت و حکومت بابت
افزایش دستمزد زیاد شده است .معلمان پیدرپی اعتراض
میکنند که حقوقشان کافی نیست .بازنشستگان پیوسته
اعتراض دارند که حقوقشان کفاف زندگیشان را نمیکند.
کارمندان اعتراض دارند که از پس هزینههای متورمشده
برنمیآیند .همه اینها آموختهاند کــه از راه تظاهرات و
به خیابان آمدن میتوانند فشــار زیادی به حکومت وارد
کنند .در این میان رســانهها و ناظران عادی جامعه حق
را به مطالبهگران میدهند و معتقدند که با حقوق پایین
در شرایط موجود کشور نمیتوان زندگی کرد .در چنین
شرایطی آیا واقعاً افزایش دستمزد جنبههای دیگری هم
دارد که در نگاه اول توسط توده مردم دیده نمیشود؟ پاسخ
آن اســت که بلی و وظیفه دانش اقتصاد آن است که ما را
به این جنبههای دیگر متوجه کند .در اینجا تالش میکنم
برخی ابعاد مسئله را که کمتر مورد توجه قرار میگیرد بیان
کنم .اما قبل از هر چیز باید اذعان داشت که اقتصاددانان نیز
مانند دیگر مردم ،نسبت به اقشار ضعیف دلرحم هستند
و نســبت به آنها شفقت دارند ولی چون تصور میکنند
که این روش لزوماً به آن هدف منجر نمیشــود از چنین

مطالباتیحمایتنمیکنند.
بین حقوق کارمندان بخش دولت و آزاد باید تفکیک گذاشت .وقتی دولت با
کســری بودجه شدید روبهروست و این کســری بودجه تورمزا است ،افزایش
حقوق کارکنان دولت مسیر پایانناپذیر «افزایش تورم-افزایش حقوق-افزایش
تورم» را به دنبال دارد .در چنین شــرایطی روشــن است که سیاست مالی انقباضی یعنی
محدودکــردن بودجه جاری از طریق عدم افزایش یــا افزایش اندک حقوق کارمندان دولت
گریزناپذیر است .طبعاً روشن است که این روش را نمیتوان در میانمدت یا بلندمدت ادامه داد
و ضروری است تا دولت دست به اصالحاتی زند که یا اندازه دولت را کوچک کند تا بتواند به
کارمندانی که باقی میمانند حقوق مکفی دهد یا درآمدهایش را زیاد کند که این دومی البته
کار بسیار سختی است .حتی وقتیکه درآمدها زیاد شود بازهم این پرسش مطرح میشود که
بهتر اســت افزایش درآمد صرف بودجه عمرانی یعنی ایجاد زیرساخت شود یا صرف حقوق
بیشتر به کارمندان؟
قرارداد بخشی از کارکنان دولت تابع قانون کار است لذا توافقات دستمزد که
میان نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان صورت میگیرد اثر خود را بر
بودجه دولت یعنی افزایش مخارج دولت میگذارد.
افزایش حقوق از کدام محل تأمین میشود؟ اگر منابع معطل و زائد جایی
وجود دارد بهدرستی میتوان به افزایش حقوق حکم داد ولی معموالً منابع
معطلی نیســت .در بخش دولتی افزایش بودجه به قیمت کاهش بودجه
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عمرانی ممکن میشود یعنی زیرساختها توسعه نمییابد و حتی تعمیر و نگهداری آن
دچار اخالل میشود تا حقوق کارمندان دولت افزایش یابد .معنای این امر آن است که
شرکتهای فنی و مهندسی بیش از این دچار رخوت و رکود شوند .گاه گفته میشود
افزایش حقوق از محل صرفهجویی دستگاهها صورت گیرد .معنای آن این است که بهجای
برگزاری سمینار و یا برقراری سفر ،حقوق کارمندان باال رود .این حرف بهطور مشخص به
معنای آن است که رونق کسبوکار سالنهای برگزاری سمینار ،رستورانهای عرضهکننده
غذای سمینار و سفر ،هتلهای مربوطه ،وسایل حملونقل سفر (مثل هواپیمایی/قطار/
اتوبوس) بخشی از مشتریان خود را از دست بدهند تا حقوق کارمندان دولت بیشتر شود.
آیا میتوان مطمئن بود که همواره چنین کاری درست است؟ چنین تصور نمیکنم.
افزایش حقوق کارگران در بخش خصوصی نیز پیامدهای مشابهی دارد.
وقتــی دولت افزایش حقوق را بــه بنگاههای خصوصی تحمیل میکند
واکنشها چندگانه خواهد بود .در شرکتهای بزرگ که عمدتاً دولتی یا
خصولتی (شبهدولتی) هستند هزینه نیروی انسانی بخش ناچیزی از هزینه تمامشده
است و مدیران این شرکتها اهمیت چندانی به کنترل هزینه نمیدهند .در مقابل در
شرکتهای کوچک سهم هزینه نیروی انســانی در هزینههای بنگاه خیلی باالست و
افزایش دســتمزد فشار شدیدی به شــرکت ایجاد میکند .گاه این فشار موجب افت
سودآوری بنگاه میشود و افت سودآوری بنگاه زمینه رشد و افزایش سرمایهگذاری در
توسعه بنگاه را منتفی میکند .گاه این فشار آنقدر شدید است که به تعدیل نیروی انسانی
موجود در بنگاههای کوچک منجر میشــود و یا در بهترین حالت قراردادهای آنها از
حالت رسمی به حالت غیررسمی تبدیل میشود .همچنین باید توجه داشت که وقتی
ســود یک سری کسبوکار کاهش مییابد ،انگیزه ورود بنگاههای جدید به آن عرصه و
ایجاد سرمایهگذاریهای جدید و ایجاد اشتغال جدید کم میشود و گاه انگیزه خروج یک
کسبوکار به وجود میآید.
معموالً افزایش حقوق کارگران شــاغل به زیان کارگران بیکار است زیرا
انگیــزه جذب نیروی جدید را در کارفرمایان کم میکند .کســانی که از
افزایش دستمزدها دفاع میکنند معموالً سختی زندگی کارگران شاغل را
مورد توجه قرار میدهند اما ضروری است سختی شدیدتر زندگی کسانی که کار پیدا
نمیکنند را نیز مدنظر قرار داد.
راه طبیعی و درست بهبود وضعیت کارگران ،رشد اقتصادی در سطح کالن
و رشــد بهرهوری در ســطح خرد اســت .وقتی کارگران مولدتر باشند
کارفرمایان بدون اینکه اجبار خاصی الزم باشد به افزایش حقوق آنها اقدام
میکنند زیرا نمیخواهند نیروی مولد خود را از دست دهند .تا وقتی بهرهوری کارگران
افزایش نیابد فشار برای افزایش دستمزد کارگران تبعات یادشده را به دنبال خواهد داشت.
هدف نهایی از افزایش دستمزد افزایش قدرت خرید کارگران است اما اگر
در سمت عرضه کاالهای خوراکی و دیگر کاالهای مصرفی با تنگنای عرضه
روبهرو باشیم ،افزایش قدرت خرید کارگران تنها موجب افزایش تورم اقالم
مصرفی میشود و اثرات آن افزایش دستمزد با رشد تورم خنثی میشود.
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نرخگذاری تضمینی محصوالت اساسی در معرض آسیبهایی از قبیل تأکید نمایشی مدیریت بخش کشاورزی برای افزایش تولید یک محصول و
درنتیجه به حاشیه رفتن دیگر محصوالت اساسی ،شتابهای جهشی تورم ،رونق مخرب در بخش خدمات و ساختوساز و زمینبازی ،تأثیرپذیری
صادرات و واردات محصوالت از مناسبات سیاسی و تحریم و بهویژه حلقههای قدرتمند و پشت پرده واردکنندگان قرار دارد.

خودکفاییشکننده
کاستیهای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی

بـهـانـه

دولت چگونه و براساس چه سیاستی باید خرید تضمینی کاالی اساسی را انجام دهد؛
اولویتها چگونه تعیین میشود؟ این مقاله را بخوانید.

کشــورمان با قرار داشــتن در یکی از اقلیمهای خشک
ســیاره زمین و در طول تاریخ طوالنیاش ،چرخههای تنش
پرشــماری را تجربه کرده است .در خالل  6دهه گذشته و با
افزایش  300درصدی جمعیت ،بهتدریج وابستگی روزافزونی
به واردات محصوالت اساسی رخ داده است .این روند وابستگی
عمدتاً معلول تکیه مدیریت اجرایی کشــور به درآمد نفت و
درنتیجه تغییر الگو و افزایش سرانه مصرف و نیز سیاستهای
عبدالحسین طوطیایی
بیمحاسبه جمعیتی اســت .از طرفی رونقبخش خدمات،
پژوهشگر کشاورزی
گسترش شهرنشینی و ساختوساز بهتدریج بخش خوداتکای
کشاورزی را در معرض آسیبهایی از قبیل کاهش منابع آب،
چرا باید خواند:
تغییر کاربری اراضی مرغوب کشاورزی در حاشیه شهرها (در
اگر به حوزه توسعه
حدود دو میلیون هکتار) و ...قرار داده است .در چنین شرایطی
کشاورزی و مباحث
ضرورت روزافــزون تولید کاالهای اساســی از قبیل گندم،
مربوط به آن
دانههــای روغنی ،علوفه ازجمله جو و ذرت ،جو ،چغندرقند،
عالقهمندهستید،
برنج و ...از منابع داخلی بیشازپیش حس میشــود .بنابراین
مقالهمشکالتخرید
مدیریتهای مرتبط با تأمین امنیت غذایی بر آن بودهاند که با
تضمینیگندمرا
تعیین و تصویب نرخهای خرید مناسب ،کشاورزان را به تولید
بخوانید.
این محصوالت تشویق و به خرید آنها اقدام نمایند.
براساس مصوبه مادهواحده مجلس شورای اسالمی در سال
 1368دولت موظف اســت همهساله خرید محصوالت اساسی کشاورزی (گندم ،برنج ،جو ،ذرت،
چغندر ،پنبه ،دانههای روغنی ،چای ،سیبزمینی ،پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت
خرید تضمینی را اعالم و نســبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام نماید .پرسش
کلیدی این است که آیا اجرای این قانون تاکنون در جهت افزایش بهرهوری پایدار برای محصوالت
اساسی کشاورزی و تولیدکنندگان آن بوده است؟
در مروری از فراز و فرودهای خرید محصوالت اساسی با نرخ تضمینی در چند دهه اخیر چهبسا
دریابیم که اجرای این مصوبه ،دســتخوش نوسانات سیاستگذاریهای متفاوت و سلیقهای و نیز
مدیریتهای ناهمسو در ادوار مختلف و چهبسا متأثر از نوسانات قیمت نفت بوده است .مدیرانی که
عمدتاً در ارائه برنامه کار ،چه بسیار تعهدهای بیپشتوانه و احساسی برای دستیابی به خودکفایی
در محصوالت اساسی دادهاند .البته تالش آنها تاکنون و در سالهایی با نزوالت مناسب آسمانی
عمدتاً حول محصول گندم قرار داشــته است .در این سالها افزایش پرجاذبه نرخ تضمینی خرید
گندم به کاهش سطح کشت محصوالت رقیب ازجمله جو و کلزا منجر شده است .در حقیقت هزینه
دســتیابی به خودکفاییهای ناپایدار و شکننده گندم را دیگر محصوالت اساسی با کاهش سطح
خود دادهاند .شاید بتوان گفت نوسانات نرخهای مصوب برای خریدهای تضمینی در سالها و ادوار
مختلف ناشی از فقدان راهبرد «افزایش بهرهوری پایدار» بهجای شعار احساسی «امنیت غذایی در
سایه خودکفایی» بوده است.
اولین گام برای نیل به راهبرد بهرهوری پایدار ،ارزیابی واقعگرایانه از ظرفیتهای تولید کشــور
بهخصوص آب اســت .مدیریت بخش بایستی بر مبنای این ظرفیتها ،الگوی کشت محصوالت

اساسی کشور را بایستی بهگونهای تنظیم نماید که بین کشت محصوالت مختلف اختالف رقابت
مزیت و جاذبه اقتصادی معنیداری نباشــد .در چنین ضرورتی است که اهمیت تعیین نرخهای
تضمینی خرید محصوالت آشکارتر میشود .اما شورای متولی تعیین نرخ برای خرید تضمینی عمدتاً
مبادالت بازارهای جهانی را مبنا قرار داده و دیگر پیامدهای دامنهدار این نرخها را در پایداری بخش
کشاورزی کشور لحاظ نمیکند .این شورا بایستی در مبانی تعیین نرخگذاری محصوالت اساسی،
از جاذبههای اقتصادی بخش خدمات و تغییر کاربری اراضی برای تولیدکنندگان کشاورزی بکاهد.
متأسفانه الگوی کشتی که بعد از سالها که وعده تدوین و اجرای آن داده شد در حال حاضر فاقد
هوشمندی اقتصادی و دینامیسم الزم در این راستا بوده و تنها به جنبههای فنی تولید محصوالت
بســنده شده است .الگویی که میتوانست هم برای شــورای عالی نرخگذاری و هم متولی بخش
کشاورزی بهمثابه یک نقشه راه عمل کند.
از دیگر کاستیهای اجرای قانون تعیین نرخ و خرید تضمینی محصوالت اساسی ،عدم واگذاری
امور مربوط به هدایت تولید و خرید محصوالت خام مورد نیاز به صاحبان صنایع وابســته اســت.
ایــن صنایع از قبیل کارخانههای آرد ،تهیه خوراک دام و روغنکشــی میتوانند همانند آنچه در
مناسبات کارخانهها قند و شکر با تولیدکنندگان چغندرقند جریان دارد عمل نمایند .در این حالت
بسیاری از تصدیهای غیر الزم مدیریت بخش کشاورزی نیز در امور خرید محصوالت اساسی به
بخش خصوصی ذینفع انتقال و بر کارآمدی نظارتی متولی کشــاورزی افزوده میشود .در چنین
ترکیبی ،نمایندگان سندیکاهای صنایع غذایی در هر شاخه تولیدی موردنظر با حضور و اثرگذاری
در شورای عالی اقتصاد میتوانند به روند نرخگذاری عینیت بیشتری ببخشند .البته به خاطر بسپاریم
نرخگذاری تضمینی محصوالت اساسی در معرض آسیبهایی از قبیل تأکید نمایشی مدیریت بخش
کشــاورزی برای افزایش تولید یک محصول و درنتیجه به حاشیه رفتن دیگر محصوالت اساسی،
شــتابهای جهشی تورم ،رونق مخرب در بخش خدمات و ساختوساز و زمینبازی ،تأثیرپذیری
صادرات و واردات محصوالت از مناسبات سیاسی و تحریم و بهویژه حلقههای قدرتمند و پشت پرده
واردکنندگان قرار دارد .حلقههایی که در دورههای زمانی افزایش درآمد نفت با تالش برای افزودن
به واردات بیرویه و توجیه از یک سو دست در صندوق ذخیره ارزی و طرفی چنگ بر سیمای سبز
تولید داخلی میکشند.

نکتههایی که باید بدانید
[شورای متولی تعیین نرخ برای خرید تضمینی عمدت ًا مبادالت بازارهای
جهانی را مبنا قرار داده و دیگر پیامدهای دامنهدار این نرخها را در پایداری
بخش کشاورزی کشور لحاظ نمیکند .این شورا بایستی در مبانی تعیین
نرخگذاری محصوالت اساسی ،از جاذبههای اقتصادی بخش خدمات و تغییر
کاربری اراضی برای تولیدکنندگان کشاورزی بکاهد.
[نوسانات نرخهای مصوب برای خریدهای تضمینی در سالها و ادوار
مختلف ناشی از فقدان راهبرد «افزایش بهرهوری پایدار» ب هجای شعار
احساسی «امنیت غذایی در سایه خودکفایی» بوده است.
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آکــادمـی

غذا تمام میشود؟
محدودیتهای زیستمحیطی ،امنیت غذایی را تهدید میکند

بـهـانـه

این روزها امنیت غذایی و اطمینان خاطر از آینده به چالش جهانی تبدیل شــده است؛ چالشی که با حمله روسیه به اوکراین شدت گرفت و دامنه آن به خاورمیانه و ایران و هم
رسیده است .ایران چه ظرفیتهایی در کنترل این بحران دارد؟ این مقاله را بخوانید.

محمدامین خراسانی
استادیار دانشکده جغرافیای
دانشگاه تهران

چرا باید خواند:
اگر به حوزه توسعه
روستایی و نقش
روستاها در امنیت
غذایی عالقهمند
هستید ،خواندن این
مقاله به شما توصیه
میشود.
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ایــران در ســال  2022بهعنــوان هجدهمین کشــور پرجمعیت و
چهلوسومین واردکننده بزرگ مواد غذایی در دنیا شناخته میشود .کنار
هــم قرار دادن این دو عدد میتواند نتایج متنوع و شــاید متضادی را به
دســت دهد .آنچه در این مقاله میخواهیم از آن مستفاد کنیم ،ربط این
دو با امنیت غذایی کشور در سالهای آینده خواهد بود .ایران در سالهای
آینده با رشــد جمعیتی حدود  1.3درصد در سال (آمار سال  )1401در
مسیر رشد تدریجی جمعیت حرکت خواهد کرد و این در حالی است که
شهرنشینی فزاینده ،باز هم بر غلبه میزان مصرفکنندگان بر تولیدکنندگان
خواهد افزود .این در حالی است که افزایش بیرویه واردات طی سالهای
 1391-1384باعث شد تا بنیه تولید کشاورزی ،دورهای از فترت و ضعف
را ســپری کند که اثر آن بر این بخش ،همچنان مشهود است .همچنین
کمبود منابع برای توســعه سرمایهگذاریهای زیربنایی علیرغم افزایش
درآمدهای نفتی در ســالهای برنامه چهارم و دو سال اول برنامه پنجم،
هم در این دوره مزید بر علت بوده است .مجموعهاین شرایط باعث شد تا
امنیت غذایی در کشور در دهه اخیر دستخوش چالشهای جدی شود.
Jچالشهای اخیر در امنیت غذایی ایران
سازمان خواربار و کشاورزی ( )FAOامنیت غذایی را اینگونه تعریف
میکند« :وضعیتی که زمانــی وجود دارد که همه مردم در همه زمانها
دسترســی فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی ،ایمن و مغذی
داشــته باشــند که نیازهای غذایی و ترجیحات غذایی آنها را برای یک
زندگی سالم و فعال برآورده کند ».ارتباط معکوس بین قیمت مواد غذایی
و امنیت غذایی ،بهویژه در کشورهای درحالتوسعه ،توسط چندین مطالعه
بهخوبی ثابتشده اســت .فائو تخمین زده که پس از بحران قیمت مواد
غذایی در سال  2008و افزایش جهانی قیمت غالت 40 ،میلیون نفر دیگر
به گرسنگان دنیا اضافه شدند .روشهای مختلفی برای غربالگری امنیت
غذایی و اندازهگیری آن معرفیشده است .بررسی مخارج مواد غذایی یکی
از روشهای مطلوبی است که میتواند اطالعات جامع و قابلاعتمادی در
این زمینه ارائه دهد .اســمیت و سوباندورو در کتابچه راهنمای سنجش
امنیت غذایی با استفاده از بررسی مخارج خانوار ،آسیبپذیری اقتصادی را
بهعنوان شاخص امنیت غذایی معرفی کردند .آنها آسیبپذیری اقتصادی
را بهعنوان «درصد از کل هزینههای خانوار اختصاص دادهشده به غذا در
دوره مرجع» تعریف کردند .این روش برای سنجش ناامنی غذایی بر این
اساس استوار است که خانوادههای آسیبپذیر اقتصادی مجبورند کمیت و
کیفیت غذای مصرفی خود را قربانی کاهش هزینههای خود کنند.
در مورد ایران ،درنتیجه خروج دولت آمریکا از توافق هستهای ایران و
اعمال مجدد تحریمها علیه ایران در سال  ،2018ارزش پول ملی کشور
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سقوط کرد و باعث تورم بیسابقه در بازار مواد غذایی شد .اگرچه مقامات
آمریکایی اعالم کردند که غذا و دارو مشمول تحریمها علیه ایران نیستند،
اما تحریمهای مؤثر بر تجارت و حملونقل ،فروش نفت و مبادالت مالی
بینالمللی ایران ،افزایش شدید نرخ ارز و افزایش قیمت مواد غذایی وارداتی
را ایجاد کرد .عالوه بر این ،بهموازات گران شــدن کاالهای وارداتی ،تقاضا
برای محصوالت غذایی داخلی افزایش یافت ،اما با توجه به افزایش قیمت
نهادههــای وارداتی ،عرضه محصوالت غذایی داخلــی که از این نهادهها
استفاده میکنند ،در اندازهای نبود که بتواند نیاز بازار را برآورده کند .قیمت
اکثر اقالم غذایی پس از تحریمها بیش از  50درصد افزایش یافت .بیشترین
نرخ تــورم مربوط به مواد غذایی پرارزش (مانند میوهها ،ســبزیجات و
فرآوردههــای گوشــتی) و کمترین نرخ تورم ،مربــوط به کمارزشترین
مواد غذایی (مانند نان سفید و روغن) بوده است .ناامنی غذایی درنتیجه
آسیبپذیری اقتصادی بین سالهای  2017تا  2019بهطور چشمگیری
در خانوارهای روستایی و شهری افزایش یافت.
اما در ســه سال اخیر ،اقتصاد و کشاورزی ایران همچنین تحت تأثیر
پیامدهای مختلف کووید 19-قرار گرفته است .افزایش هزینههای بخش
سالمت و زیانهای مالی ناشی از محدودیتهای قرنطینه منجر به کاهش
قابلتوجه درآمد ،رشــد بیکاری و وقفه در حملونقل ،صنعت ،خدمات،
نفت ،گردشگری و کشاورزی شد .محدودیت در واردات و صادرات موانعی
را برای حملونقل مواد غذایی ایجاد کرد .در این میان ،مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان با مشکالتی مواجه شدند که درنهایت منجر به کاهش
درآمد کشــاورزان و آسیبهای جدی به کشاورزی شد .بااینحال ،بخش
کشاورزی با محدودیتهای زیستمحیطی مانند تغییرات آبوهوا و بحران
آب به چالش کشیده شده است .اگر محدودیتهای زیستمحیطی کاهش
یابد ،کشاورزی میتواند از یک اقتصاد پویا و پایدار حمایت کند و امنیت
غذایی را حفظ کند .محدودیتهای زیســتمحیطی عالوه بر اختالل در
سیســتم غذایی میتواند بهطور مستمر امنیت غذایی در ایران را تهدید
کند .تغییرات اقلیمی ،بحران آب ،فرسایش خاک و شوری عوامل مهمی
هستند که بهرهوری محصول را کاهش میدهند .در یک مطالعه ملی در
سال  1390بیش از 20هزار نمونه خاک مورد ارزیابی قرار گرفته و مشخص
شد که بیش از  50درصد خاکهای ایران از نظر مواد مغذی کمبود دارند.
فائو همچنین گــزارش داده که کاهش منابع آبی موجود ،تخریب زمین
و تغییــرات آبوهوایی ،اثرات نامطلوب بلندمدتی بر امنیت غذایی ایران
خواهد داشت.
اما آخرین بحران تهدیدکننده امنیت غذایی ،جنگ در اوکراین است
که باعث افزایش جهانی نگرانکننــده در کنترلهای دولتی بر صادرات
مواد غذایی شــده اســت .در عرض چند هفته ،تعداد کشــورهایی که

در سطح ملی نیازمند مجموعهای از اقدامات هستیم که هم به تأمین امنیت غذایی کشور و هم به ارتقای بخش کشاورزی در بلندمدت یاری میرساند؛ از جمله ارتقای بهرهوری
و صرفهجویی در مصرف آب کشاورزی و اعمال مدیریت تقاضا ،سالمت و غنیسازی محصوالت کشاورزی ،حفظ و صیانت از منابع طبیعی و توسعه آن در چارچوب اصول
توسعه پایدار ،بهبود وضعیت خاک کشاورزی ،توسعه صنایع کشاورزی و زنجیره عرضه ،دانشبنیان ساختن کشاورزی و توانمندسازی منابع انسانی.

محدودیتهای صادرات مواد غذایی را اعمال میکردند به  35رســید .تا
پایان ماه مارس  53 ،2022مداخله سیاستی جدید بر تجارت مواد غذایی
اعمال شد .افزایش مداخالت تجاری میتواند نشانهای از اختالالت عرضه
در آینده باشد .محدودیتهای صادرات مواد غذایی که در ماه مارس اعمال
شد ،تقریباً دو برابر بیش از دو ماه قبل بود .اقدامات محدودکننده صادرات،
عرضه جهانی را کاهش میدهد و باعث افزایش قیمتها میشــود .این
امر باعث ایجاد محدودیتهای صادراتی جدید برای مهار فشارهای قیمت
داخلی میشود و «اثر چندبرابری» بر قیمتهای بینالمللی ایجاد میکند.
بهمنظور جلوگیری یا محدود کردن تأثیرات مخرب درگیری بر بخشهای
غذایی و کشاورزی اوکراین و روسیه ،باید تمام تالشها برای باز نگهداشتن
تجارت بینالمللی مواد غذایی و کود برای پاسخگویی به تقاضای داخلی و
جهانی انجام شــود .زنجیرههای تأمین باید بهطور کامل فعال نگه داشته
شوند ،ازجمله حفاظت از محصوالت گیاهی ،دام ،زیرساختهای فرآوری
مواد غذایی و تمام سیستمهای لجستیکی .اما چشمانداز روشنی در این
مورد دیده نمیشود و محدودیتهای سیاسی اقتصادی موجود ،ضرورت
تمرکز بر تولید در داخل بهمنظور جذب شوکها را نشان میدهد.
Jراهکارهای سیاستی در نواحی روستایی
قیمت ذرت و گندم به ترتیب  42درصد و  60درصد بیشــتر از ژانویه
 2021است .درحالیکه قیمت برنج حدود  12درصد کمتر است .انتظار
میرود تورم داخلی قیمت مواد غذایی به دلیل قیمتهای باال در سه سال
آینده باقی بماند .پیشبینی میشود قیمتهای جهانی غذا ،سوخت و کود
در سال  2023بهشدت باالتر بروند و تا سال  2024همچنان باال خواهد
ماند .بین ژانویه و آوریــل  ،2022تقریباً  90درصد از بازارهای نوظهور و
اقتصادهای درحالتوسعه تورم قیمت مواد غذایی را بیش از  5درصد تجربه
کردند و بســیاری از آنها تورم دورقمی را تجربــه کردند .در  70درصد
کشورها ،تورم قیمت مواد غذایی از تورم کلی بیشتر شد .قطعاً در چنین
شرایطی ،هیچ گزینه مطمئنی را جز تمرکز بر ارتقای ظرفیتهای داخلی
در کوتاهمدت نمیتوان متصور بود .توجه به ظرفیتهای توســعه بخش
کشاورزی ،مهمترین سیاستی است که باید در کوتاهمدت در جهت مقابله با
این چالشها مورد توجه قرار بگیرد .بنابراین باید در دو بخش ،سطح نواحی
روستایی و سطح ملی به واکاوی راهکارها بپردازیم.
Jسطح نواحی روستایی
شدت ناامنی غذایی در جوامع روستایی بهمراتب بیشتر از نقاط شهری
است ،درحالیکه انتظار میرود خانوارهای روستایی که اغلب تأمینکننده
مواد غذایی خود هســتند ،از نظر نوع و میزان ،دسترسی کاملی به مواد
غذایی داشــته باشــند .به این دلیل که بیش از  ۹۰درصد تولید غذا در
کشــور در مناطق روســتایی و اکثرا ٌ محروم انجام میپذیرد ،توسعه این
مناطــق از اهم امورات در جهت تولید پایدار مواد غذایی اســت که خود
منجر به کاهش فقر ،کاهش آسیبپذیری روستاییان و تضمین استفاده
پایدار و بهینه از منابع تولید میشود در همین راستا امنیت غذایی پایدار
مستلزم توسعه کشاورزی و توسعه روستایی در کشور است .تولید در بخش
کشاورزی باید آمادگی بهکارگیری روشهای صحیح تولید را داشته باشد.
در این راستا برای متحول ساختن کشاورزان سنتی برنامههایی الزم است
و شرایط مساعد و امکانات واقعی میخواهد و پس از فراهم شدن امکانات و
شرایط الزم ،آموزش میتواند نقش حیاتی را در متحول ساختن کشاورزان
و نتیجتاً توســعه کشاورزی ایفا کند .فقدان آموزش جهت افزایش دانش
کشاورزی و تغذیه میتواند بر توان سازگاری کشاورزان با تغییرات و مقابله

با اســترسهای تولید غذا اثرگذار باشد .بر این اساس باید آموزش جوامع
محلی و نیز فعاالن بخش کشاورزی در زمینه اهم چالشها و راهبردهای
امنیت غذایی متمرکز شود.
مهمتریــن چالشهــای امنیت غذایی شــامل تغییــرات اقلیمی و
زیستمحیطی،توسعهنیافتگیجوامعروستایی،افزایشقیمتموادغذایی،
نظام بهرهبرداری نامناسب ،سیستم حمایتی ضعیف از بخش کشاورزی،
کشاورزی فشرده ،بعد خانوار و بیکاری پنهان ،تغییرات کاربری اراضی و
افت محصول با بازاریابی نامناسب هستند .هر کدام از این موارد میتواند
بخش مهمی از توان و ظرفیت نظام تدبیر و مدیریت بخش کشاورزی را به
خود اختصاص دهد .بنابراین باید در اندیشه راهبردهایی بود که در اولویت
توجه قرار بگیرند و با ایجاد تغییرات معنادار در زیســت و فعالیت نواحی
روستایی ،بتوانند زمینه افزایش انگیزه و توان کشاورزان و سرمایهگذاران
این بخش را فراهم کنند.
مهمترین راهبردهای امنیت غذایی شــامل متنوع کردن معیشت،
بهبود الگوهای تولیدی و تلفیقی ،بهبود زنجیره تأمین و ارزش مواد غذایی،
مدیریت بهتر مزرعه و ســازگاری با تغییر اقلیم ،افزایش بهرهوری مالی و
فیزیکی ،توانمندســازی جوامع روستایی ،پایداری و ثبات در عرضه مواد
غذایی و خروج از بخش کشاورزی در نواحی روستایی و کشاورزی است که
باید مورد توجه قرار گیرد.
Jسطح ملی
در سطح ملی نیازمند مجموعهای از اقدامات هستیم که هم به تأمین
امنیت غذایی کشــور و هم به ارتقای بخش کشاورزی در بلندمدت یاری
میرســاند .ارتقای بهرهوری و صرفهجویی در مصرف آب کشــاورزی و
اعمال مدیریت تقاضا ،سالمت و غنیسازی محصوالت کشاورزی ،حفظ
و صیانت از منابع طبیعی و توســعه آن در چارچوب اصول توسعه پایدار،
بهبود وضعیت خاک کشاورزی ،توسعه صنایع کشاورزی و زنجیره عرضه،
دانشبنیان ساختن کشــاورزی و توانمندسازی منابع انسانی از اهم این
فعالیتها هستند.
نهایتاً باید بر این نکته تأکید داشت که انجام فعالیتها در این دو سطح
باید در هماهنگی با یکدیگر و در جهت منافع راهبردی بلندمدت ملی باشد.
بهعنوانمثال ،تداوم سیاست ناکارآمد نادیده گرفتن حقوق تولیدکننده بخش
کشاورزی در روستاها با هدف تأمین امنیت غذایی مصرفکنندگان شهری که
در قالب خرید ارزانقیمت تضمینی محصوالت راهبردی خود را نشان میدهد،
در بلندمدت ،نه در راســتای تأمین امنیت غذایی شهروندان خواهد بود و نه
امنیت غذایی تولیدکنندگان روستایی را تأمین خواهد کرد.

مهمترین
راهبردهای امنیت
غذایی متنوع کردن
معیشت،بهبود
الگوهای تولیدی
وتلفیقی،بهبود
زنجیره تأمین و
ارزش مواد غذایی،
مدیریتبهتر
مزرعه و سازگاری
باتغییراقلیم،
افزایش بهرهوری
مالی و فیزیکی،
توانمندسازی
جوامع روستایی،
پایداری و ثبات در
عرضه مواد غذایی
و خروج از بخش
کشاورزی در
نواحی روستایی و
کشاورزی است

نکتههایی که باید بدانید
[فائو تخمین زده که پس از بحران قیمت مواد غذایی در سال  2008و افزایش جهانی قیمت
غالت 40 ،میلیون نفر دیگر به گرسنگان دنیا اضافه شدند.
[توجه به ظرفیتهای توسعه بخش کشاورزی ،مهمترین سیاستی است که باید در
کوتاهمدت در جهت مقابله با این چالشها مورد توجه قرار بگیرد.
[باید در اندیشه راهبردهایی بود که در اولویت توجه قرار بگیرند و با ایجاد تغییرات
معنادار در زیست و فعالیت نواحی روستایی ،بتوانند زمینه افزایش انگیزه و توان کشاورزان و
سرمایهگذاران این بخش را فراهم کنند.
[ناامنی غذایی درنتیجه آسیبپذیری اقتصادی بین سالهای  2017تا  2019بهطور
چشمگیری در خانوارهای روستایی و شهری افزایش یافت.
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آکــادمـی

از نهادهای انقالبی به نهادی بوروکراتیک
آیا زمان بازگشت به جهاد سازندگی رسیده است؟

بـهـانـه

نهادها چقدر میتوانند در مســیر سیاستگذاری درست یا نادرست اثرگذار باشند و خود چه مسیری را طی کردهاند؟ جهاد سازندگی از زمان تاسیس تا به امروز چه تاریخچه و
اثری از خود بر جای گذاشته است؟ این مقاله را بخوانید.

محمدمهدی ضیاءنوشین
دکترای جغرافیا و برنامهریزی
روستایی

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
دیروز و امروز جهاد
سازندگی و دلیل تاکید
امروز بر احیای آن
بدانید ،خواندن این
مقاله به شما توصیه
میشود.

 27خردادماه هر سال برابر با روز جهاد کشاورزی است .این روز به مناسبت
تأسیس جهاد ســازندگی در  27خرداد سال  1358نامگذاری شده است.
اندیشــه تأسیس جهاد ســازندگی در اوایل انقالب اسالمی ایران عمدتاً با
هدف محرومیتزدایی و خدماترســانی به مناطق محروم و روستاها بوده
اســت .انقالب مســتضعفین ،کمک به محرومین و رســیدگی به مناطق
محروم در ادبیات ماههای پایانی انقالب اسالمی و روزهای ابتدایی پیروزی
انقالب اســامی در سال  1357موج میزد .گروههای مختلفی از جوانان و
دانشجویان به صورت خودجوش حرکتهایی منبعث از آرمانهای انقالب را
شروع کرده بودند .بنابراین برای جامه عمل پوشاندن به تقاضاهای گسترده
بعد از انقالب ایجاد ساختارها و نهادهای جدید انقالبی احساس میشد.
هسته اولیه تشکیل جهاد سازندگی متشکل از دانشجویانی
از دانشگاههای تهران بود که بعد از پیروزی انقالب اسالمی
به صورت خودجوش و در جهت محرومیتزدایی و پاسخ به
شــعارها و آرمانهای انقالب به مناطق محروم و روستاها روانه شدند .این
اقدامات خودجوش و پراکنده با تصمیم تاریخی امام مبنی بر تأسیس جهاد
سازندگی در خردادماه  1358رسمیت یافت .گروههای داوطلب و جوانان و
دانشــجویان با شور و هیجان ماههای اولیه انقالب قدم در مسیری پرفراز و
نشــیب گذاشــتند و باعث تحــوالت چشــمگیر در محرومیتزدایی و
خدماترســانی و انجام کارهای عمرانی در سالهای آتی شدند .با تشکیل
جهاد سازندگی در اوایل انقالب اسالمی ،حضور جوانان و نیروهای انقالبی
در مناطق روستایی پررنگ شد .نیروهای جهادی با تکیه بر شور و هیجان
سالهای اولیه انقالب اسالمی دست به کارهای بزرگی در مناطق روستایی
سرزمین ایران زدند .بهطوریکه در راهسازی ،برقرسانی ،آبرسانی ،ساخت
حمام ،پل ،و انجام بســیاری از کارهای عمرانی برای مردم مناطق محروم
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نکتههایی که باید بدانید
[مشارکت دادن و دخالت دادن مردم در سرنوشت خود یکی از اهداف اصلی جهادیها در
اوایل انقالب بود .به طوری که بسیاری از تحوالت چشمگیر در روستاها در سایه مشارکت و
همراهی مردم روستاها با نیروهای جهادی محقق شد.
[پس از سپری شدن سالهای اولیه تأسیس جهاد ،این نهاد در سال  1362به علت پویایی و
انعطافپذیری در مجامع تصمیمگیری و سیاستگذاری با تصویب مجلس شورای اسالمی به
وزارتخانه تبدیل شد .برخی از مدیران و نیروهای جهاد سازندگی ،وزارتخانه شدن جهاد
سازندگی را آغاز انحراف از وظایف یک نهاد انقالبی و افتادن در بوروکراسی اداری و کمرنگ
شدن روحیه جهادی میدانند.

36

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و بیستویکم ،تیر 1401

خدمات ارزندهای ارائه کردند .این خدماترسانی گسترده در شرایط حساس
سالهای اولیه انقالب همزمان با بروز ناآرامیها در برخی از مناطق مرزی و
در ادامه شــروع جنگ تحمیلی و در فضای فقدان برنامههای توسعه ،رقم
خورد .آن روحیه و تفکر و دیدگاه در محرومیتزدایی و نهضت خدماترسانی
به مناطق روستایی (نیروهای جهاد سازندگی در پشتیبانی جنگ نیز حضور
فعاالنهای داشتند) الگوی نسبتاً موفقی برای جبران کاستیها در روستاها به
شمار میرفت.
یکی از نکات کمتر پرداخته شده در خصوص جهاد سازندگی
و خدمات نیروهای جهاد در روستاها ،توجه به اصل مشارکت
و درگیر کردن مردم روســتاها در هرگونه خدماترسانی و
محرومیتزدایی بوده است .مشارکت دادن و دخالت دادن مردم در سرنوشت
خود یکی از اهداف اصلی جهادیها در اوایل انقالب بود .به طوری که بسیاری
از تحوالت چشمگیر در روستاها در سایه مشارکت و همراهی مردم روستاها با
نیروهای جهادی محقق شــد .بسیاری جهاد سازندگی را با کارهای عمرانی
یعنی راهسازی ،آبرسانی و برقرسانی و نیز پشتیبانی و خدمات مهندسی در
جنگ میشناسند و انصافاً نیز نیروهای جهاد سازندگی در حوزههای عمرانی
کارهای ماندگاری را در جایجای کشور رقم زدند .اما در کنار کارهای عمرانی،
کارهای فرهنگی نیز توســط جهادگران در روستاها دنبال میشد .تشکیل
شوراهای روستایی بهویژه در سالهای اول انقالب توسط نیروهای جهاد انجام
میگرفت .در کنار آن رساندن پیام انقالب به آحاد روستاییان و پخش فیلم و
ســخنرانی و چاپ و توزیع کتاب و نشریه ،احداث کتابخانه از دیگر اقدامات
جهادیها بود که مشخصاً در قالب کمیته فرهنگی جهاد انجام میگرفت .در
اساسنامه جهاد سازندگی در ســال  1358به موضوع مشارکت دادن مردم
روستاها و مناطق محروم در تحوالت روستاها تاکید شده است .در ماده -1
هدف ،عنوان شــده است «بسیج امکانات و استعدادهای مردم و دولت برای
همکاری در امور تهیه و اجرای مؤثر و ســریع طرحهای سازندگی و احیای
جامعه در کلیه ابعاد معنوی و مادی آن با توجه و تأکید بر نیازهای روستاها و
نقاط دور افتاده مملکت» و در ماده  2اساسنامه که به روش کار جهاد سازندگی
و نیروهای جهاد تاکید شده است «جهاد سازندگی برای نیل به اهداف خود از
طریق مشارکت و همکاری افراد و گروههای معتقد به انقالب اسالمی ایران و
با همکاری ادارات ذیربط و سازمانهای داوطلب و با الهام از ارزشهای اصیل
و متعالی اسالم و با بهکار گرفتن مقررات و دستورالعملهای ساده و سریع و به
دور از ضوابط و مقررات دست و پاگیر و به طور غیرمتمرکز اقدام مینماید».
کار کمیته فرهنگی جهاد و واحد شوراها و حوزههای مرتبط با امور فرهنگی و
مشارکت موقعی اهمیتاش دوچندان میشود که بدانیم نیروهای فرهنگی به
عنوان خط مقدم ،روستاها را مهیای حضور نیروهای فنی و عمرانی میکردند.
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یکی از مسائلی که از همان ابتدای تشکیل جهاد سازندگی و بهویژه بعد از دوران وزارتخانه شدن وجود داشت اختالف نظر و مواز یکاری بین
وزارت جهاد و وزارت کشاورزی بود .این اختالفات در سطوح باالی مدیریتی ایندو وزارتخانه بیشتر به چشم میخورد .بر همین اساس تالشهایی
مبنی بر انحالل وزارت کشاورزی یا تفکیک وظایف و حلوفصل اختالفات فیمابین دو نهاد در حوزه وظایف و اختیارات صورت میگرفت.

به عبارت دیگر جلب همکاری و مشــارکت روستاییان در اجرای پروژههای
عمرانی و بسترسازی برای حضور نیروهایی که بتوانند کار عمرانی در روستاها
انجام دهند توسط نیروهای فرهنگی و شوراهای منتخب صورت میگرفت.
مردم روستاها به نیروهای جهاد اعتماد و اطمینان بیشتری داشتند و حرف و
عمل آنان را در محرومیتزدایی میدیدند .این مشارکت واقعی روستاییان در
اداره امور روستا و اجرای پروژهها بهویژه در سالهای اولیه انقالب و دهه 1360
حاوی نکات ارزشمند برای سازمانها و نهادهای درگیر در امر توسعه روستایی
در اکنون ما اســت .اینکه موثرترین و کارآمدترین برنامهها و اجرای پروژهها
زمانی اثرگذار و ماندگار خواهد بود که جامعه محلی و روســتاییان به عنوان
صاحبان اصلی و دریافتکنندگان خدمات در آن مشارکت واقعی داشته باشند.
در یک تقســیمبندی دورههای مختلف جهاد را میتوان -1
دورهای که جهاد به عنوان نهاد انقالبی به رفع محرومیتها و
خدماترســانی به روستاها میپرداخت -2 ،دورهای که نهاد
انقالبــی جهاد به وزارتخانه تبدیل میشــود و وظایف و مســئولیتهای
گستردهتری را بر عهده میگیرد و  -3دورهای که تفکیک وظایف بین وزارت
جهاد و وزارت کشــاورزی اتفاق میافتد و تا ادغام این دو وزارتخانه در سال
 1379ادامه دارد ،دانست .در دوره اول ،جهاد سازندگی به تازگی تأسیس شده
است و به عنوان یک نهاد انقالبی متناسب با اقتضائات و شرایط روزهای اول
انقالب عمل میکند .ایده مرسوم این بود که سازمانهای سنتی روستایی با
رویکرد بوروکراتیک نمیتوانند با محرومیت روســتایی مبارزه کنند و حل
مسائل روستایی به طور بنیادی و سریع نیاز به نظامی اداری (انقالبی) دارد که
بر مبنای بسیج تودهها ،افزایش مشارکت تودهها و پایان دادن به محرومیتها
در روســتاها باشد .این دوره مصادف با برخی تحرکات و ناآرامیها در برخی
مناطق مرزی و شروع جنگ تحمیلی و سالهای پُرتب و تاب اول انقالب است.
در این دوره جهاد ســازندگی با استفاده از نیروی با انگیزه و پُرشور جوانان و
دانشجویان و نیروهای داوطلب مردمی اقدامات و برنامههای مختلفی -البته با
مشارکت واقعی و حضور گسترده مردم -را در روستاها و مناطق محروم شروع
میکند .ویژگی جهاد ســازندگی در این دوره چابکی ،انعطافپذیری ،فقدان
تشــریفات اداری و رئیــس و مرئوســی و روحیه باالی خدمترســانی و
محرومیتزدایی است .به اعتقاد برخی این دوره مصداق واقعی کار جهادی و
خدمت به مردم بوده است.
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در سال  1362نهاد انقالبی جهاد سازندگی به وزارتخانه
تبدیل میشود .دورانی جدید با وظایف گستردهتر و حوزه
اختیارات بیشتر شــروع میشــود .پس از سپری شدن
ســالهای اولیه تأسیس جهاد ،این نهاد در سال  1362به علت پویایی و
انعطافپذیری در مجامع تصمیمگیری و سیاستگذاری با تصویب مجلس
شورای اسالمی به وزارتخانه تبدیل شد .برخی از مدیران و نیروهای جهاد
سازندگی ،وزارتخانه شدن جهاد سازندگی را آغاز انحراف از وظایف یک
نهاد انقالبی و افتادن در بوروکراسی اداری و کمرنگ شدن روحیه جهادی
میدانند .یعنی جهاد بعد از وزارتخانه شدن از یک نهاد انقالبی تبدیل به
یک نهاد بوروکراتیک شده است .به اعتقاد منتقدین جهاد میتوانست به
همان صــورت نهاد انقالبــی به رســالت خــود در محرومیتزدایی و
خدماترســانی ادامه دهد .در مقابل موافقین وزارتخانه شــدن جهاد
سازندگی ،پاسخگو شدن وزارتخانه و رسمیت یافتن جایگاه جهاد در بین
وزارتخانهها را امری الزم میدانستند .بهویژه آنکه فضای سالهای اولیه
انقالب و هیجانات مربوط بدان ســپری شده بود و نیاز به ساختارسازی و
رسمیتبخشی به وظایف و عملکردها احساس میشد.
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یکی از مسائلی که از همان ابتدای تشکیل جهاد سازندگی و
بهویژه بعد از دوران وزارتخانه شدن وجود داشت اختالف نظر
و موازیکاری بین وزارت جهاد و وزارت کشــاورزی بود .این
اختالفات در ســطوح باالی مدیریتی این دو وزارتخانه بیشــتر به چشم
میخورد .بر همین اســاس تالشهایی مبنی بر انحالل وزارت کشاورزی یا
تفکیــک وظایف و حلوفصل اختالفات فیمابین دو نهاد در حوزه وظایف و
اختیارات صــورت میگرفت .تفکیک وظایف عمدتاً بیشــتر به دلیل بروز
اختالفات و مناقشات بین وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی مطرح شد.
گو اینکــه قبلتر در میانه دهه  1360حتی مباحثــی مانند انحالل وزارت
کشاورزی نیز مطرح شده بود و در مجلس رأی نیاورده بود .در نهایت در دوره
ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی تفکیک وظایف بین این دو نهاد
تاثیرگذار در امر توسعه کشاورزی و عمران روستایی صورت گرفت .در سال
 1369جهــت انجــام وظایف به شــکل اصولیتر قانــون تفکیک وظایف
وزارتخانههای جهاد ســازندگی و کشاورزی در مجلس شورای اسالمی به
تصویب رسید و برابر این قانون عالوه بر عهدهدار بودن توسعه عمران و صنایع
روستایی و بهسازی روستایی ،رسیدگی به امور عشایر وظایف دیگری چون
وظیفه حفظ و احیا و گسترش و بهرهبرداری از منابع طبیعی و جنگل و مرتع
و آبخیزداری و امور دام و شــیالت از وزارت کشاورزی جدا و به وزارت جهاد
سازندگی واگذار شد .این اختالف نظرها تا حدی وجود داشت تا اینکه در سال
 1379وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی در یکدیگر ادغام شدند.
* بحث احیای جهاد ســازندگی در یکی ،دو ســال اخیر جدیتر شده است
و در دولت ســیزدهم مصوبه تشکیل شــورای عالی جهاد سازندگی ،امور عشایر و
توسعه روستایی و اساسنامه آن نیز در تاریخ  1400/11/17ابالغ شده است .عالوه
بــر این در بیانیه گام دوم انقالب مقام معظم رهبری بر مقوالتی همچون فرهنگ
جهادی ،مدیریت جهادی ،خدماترســانی و مشارکت مردم تاکید شده است و در
ذیل بخش «برکات بزرگ انقالب اســامی» ایشان اشاره صریح به جهاد سازندگی
دارند .تشــکیل شورای عالی جهاد سازندگی ،امور عشایر و توسعه روستایی و ابالغ
اساسنامه توسط رئیسجمهور در بهمنماه  1400نشان از اهمیت رویکرد و مدیریت
جهادگران در عرصه خدماترســانی و محرومیت زدایــی در اوایل انقالب دارد .در
تشکیل شورای عالی جهاد سازندگی به ایجاد هماهنگی بین وزارتخانهها ،نهادهای
انقالبی و تشکلهای مردمی تاکید شده است .ظاهرا ً دیدگاه این است که نهادهای
مختلف دولتی و غیردولتی و نظامی  -همچون وزارت کشور ،جهاد کشاورزی ،بنیاد
مستضعفان ،کمیته امداد ،معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری ،بنیاد مسکن،
بسیج مستضعفان ،بسیج سازندگی ،ستاد اجرایی فرمان امام ،نیروی انتظامی و ارتش
و -...که در وضعیت فعلی در امر روستاها نقشآفرین هستند و بعضاً به صورت پراکنده
و با موازیکاری عمل میکنند و ...در چارچوب شورای عالی جهاد سازندگی عمل
کنند و همافزایی و یکپارچگی در برنامهها و اقدامات صورت پذیرد تا امر توسعه و
عمران روســتایی به نحو مطلوبتری محقق شود .پرسش مهم چرایی و چگونگی
احیای جهاد ســازندگی به سبک و سیاق اوایل انقالب اسالمی ایران است .بدیهی
اســت که شرایط امروز جامعه و فرهنگ و روحیه کار و فعالیت متفاوت از چهل و
اندی سال قبل است .بسترها و زمینهها متفاوت شده است .یک ایده این است که
جهاد خارج از تشکیالت دولت و به صورت یک تشکیالت و نهاد انقالبی عمل کند
و زیر نظر رهبری باشد .یعنی احیای جهاد خارج از رویکرد غیربوروکراتیک و اداری
دنبال شود و از تمام امکانات و نیروهای مردمی و داوطلب و جهادی در وضعیت فعلی
برای محرومیتزدایی استفاده شود .به نظر نیازمند مطالعه کارشناسی و بررسی ابعاد
مختلف احیای جهاد سازندگی هستیم .مطالعه کارشناسی درباره بسترها -الزامات،
مکانیزمها و فرایندها ،قوانین و مقررات ،حوزه اختیارات نهادهای مختلف و چگونگی
و کموکیف احیای این نهاد انقالبی میتواند به تصمیمسازان و سیاستگذاران کمک
کند تا بهدرستی بیندیشند و راهکارهای عملیاتی را در پیش گیرند.

5

یک ایده این است
که جهاد خارج از
تشکیالت دولت
و به صورت یک
تشکیالت و نهاد
انقالبیعمل
کند و زیر نظر
رهبری باشد.
یعنی احیای جهاد
خارج از رویکرد
غیربوروکراتیک و
اداری دنبال شود
و از تمام امکانات و
نیروهای مردمی و
داوطلب و جهادی
در وضعیت
فعلی برای
محرومیتزدایی
استفاده شود
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آکــادمـی

اقتصاد سیاسی بودجه
چرا تجربه بودجه هرساله تکرار میشود؟

بـهـانـه

برخی بودجه را امالمصائب اقتصاد ایران میدانند؛ چرا ساختار بودجه در ایران اصالحپذیر نیست و درنهایت چه باید کرد؟
پاسخ این پرسشها را در این مقاله بخوانید.

حسن خوشپور
کارشناس ارشد اسبق سازمان
برنامهوبودجه

چرا باید خواند:
اگر میخواهید درباره
نظام بودجهریزی
در ایران و موانع و
مشکالت آن بدانید،
خواندن این مقاله به
شما توصیه میشود.
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تدوین بودجه بهعنوان سند دخلوخرج دولت ،یکی از معدود
اقداماتی است که در ایران طی سالهای بسیار و از سوی رژیمهای
مختلف سیاسی و دولتها با حساسیت فوقالعاده مورد توجه قرار
گرفته است .قبل از شکلگیری دولت مدرن ،سند دخلوخرج دولت
از ســوی مقام مالی حکومت تهیه و پس از تصویب باالترین مقام
حکومت ،سهم هریک از افراد و نهادها از منابع دوره مالی مشخص
و در طــول اجرای بودجه به آنان پرداخت میشــد و همچنین با
تصویب بودجه ،میزان تعهداتی که برای عوامل تأمینکننده منابع
بودجه تعیینشده بود پیگیری و محقق میشد .در زمانی که سند
بودجه تنها بهصورت سیاههای از اقالم منابع و مصارف وجوه نقد
بود ،در مراحل تهیه و تنظیم و حتی تصویب آن از سوی باالترین
مقــام تصمیمگیر حکومت ،محتوای ســیاهه بودجه تحت تأثیر
و دخالــت و نفوذ گروهها و عوامل ذینفع و ذینفوذ قرار داشــت
بهگونهای که میتوانستند اهداف بودجه را بهطور کامل تغییر دهند.
در همان زمان هم بودجه تبلور مالی شیوه حکمرانی و کم و کیف
سطح توسعهیافتگی جامعه و مهمتر از همه سنجش جهتگیری و
میزان سرعت کشور در مراحل رشد و توسعه بود.
بهبود و توسعه روشها و استانداردهای مالی و مدیریت و ارتقای
مبانی نظری علوم مالیه و سیاســتگذاری و حکمرانی سیاسی و
ک سو و افزایش نقش و سهم آنها در اقتصاد
اجتماعی دولتها از ی 
و لزوم تسریع در توسعه فعالیتهای جدید و بازارهای کسبوکار
از سوی دیگر ،موجب شد تا اسناد بودجه از یک سیاهه یا فهرست
اقالم منابع و مصارف به محتوایی پیچیده و حقوقی ،سیاســی و
اجتماعی تبدیل شــود .در حال حاضر اسناد بودجه در ایران یکی
از اجزای مجموعه مســتندات و قوانین و متون مالی ،اقتصادی و
اجتماعی در نظام جامع برنامهریزی کشور است و از طریق اسناد
بودجه میتوان ارزیابیهای متنــوع ،پیچیده و مهمی را از اوضاع
و احوال اقتصادی ،سیاســی و اجتماعی و فرهنگی کشور به انجام
رساند.
در ابعاد اقتصاد سیاسی ،کیفیت نظام بودجهریزی متناسب با
سطح توسعه مردمساالری است .با افزایش نقش مردم و نهادهای
مدنی در اداره جامعه ،مراحل تهیه و تنظیم و تصویب و حتی اجرای
بودجه هم تکاملیافته و نقش مردم و آحاد جامعه در اثرگذاری بر
آن بیشتر شده است ،لکن علیرغم پیشرفت طبیعی ایجادشده ،در
ایران نظام بودجهریزی از ابعاد فنی و تخصصی و قوانین و مقررات
و فرایندهای تهیه ،تصویب و اجرا بهطور واقعی تکامل پیدا نکرده و
در شرایط مطلوبی نیست .هنوز و علیرغم گذشت نزدیک به یک

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و بیستویکم ،تیر 1401

قــرن از اجرای فرایند تهیه و تنظیم و تصویب بودجه (در مجلس
قانونگذاری) در کشور ،نظام بودجهریزی دولت دارای نقاط ضعف
اساسی زیر است:
فقدان ارتباط منطقی میان سند بودجه
بهعنوان برنامهای با برشی یکساله با
برنامههای توسعه میانمدت و بلندمدت
در نظام برنامهریزی ،بودجه در سلسلهمراتب اسناد برنامه میانمدت
و چشمانداز بلندمدت معنا و مفهوم دارد .بهعبارتدیگر درحالیکه
کشور دارای برنامه پنجساله توسعه است و این برنامهها در هر پنج
سال قسمتی از اهداف مندرج در سند بلندمدت و چشمانداز کشور
را باید محقق کنند ،اســناد بودجه هم باید اهداف یک سالهای را
محقق کنند که قسمتی از اهداف و برنامههای میانمدت  5ساله
اســت .اگر نظام برنامهریزی کارا ،کامل و دقیق باشد و درست کار
کند ،نیازی به تصویب برنامه یکساله یا بودجه در مجلس نیست و
هرسال قسمت عمدهای از وقت و نیروی دولت و نهاد برنامهریزی
برای تهیه و تصویب بودجه مصرف نخواهد شــد .در این حالت با
تصویب برنامههای توسعه که بستری برای اجرای بودجه یکساله
هستند ،سیاستها ،خطمشیها و الزامات بودجه (برنامه یکساله)
نیز مشخص خواهد شد .به دلیل آنکه بهطور متعارف هیچ انتظار
و اطمینانی از اجرای دقیق برنامههای توســعه در دولت و مجلس
وجود ندارد و اســناد بودجه هم صرفاً در محدودههای ظرفیت و
مجوزهای قانونی ناشی از تصویب مفاد برنامههای  5ساله توسعه
تنظیمشــده و به متغیرهای برنامهریزیشده در اسناد برنامههای
توسعه توجهی نمیشــود (البته بیثباتیهای مستمر متغیرهای
اقتصاد کالن هم در این امر مؤثر اســت) ،اسناد بودجه عموماً در
راستای اهداف برنامههای میانمدت و بهتبع آن برنامه بلندمدت
کشــور تنظیم نمیشــود و تهیه و تصویب آن در هر سال توسط
مراجع ذیربط ضرورت مییابد.

1

کیفیت سند بودجه صرف ًا بهعنوان سیاههای از
اقالم منابع و مصارف
بودجهریزی دولتــی در ایران بهطور کامل به روش
سنتی انجام میشود و علیرغم آنکه طی سالهای گذشته اقداماتی
بــرای باال بردن کیفیت آرایش اطالعات بودجه انجامشــده ،ولی
محتوای بودجهریزی توسعهنیافته است .هر سال مجموعه وسیعی
از جداول و اطالعات مالی جمعآوری میشــود که در طول سال

2

اصالح واقعی بودجه ،از طریق اصالح حکمرانی دولت و نحوه مدیریت اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی کشور امکانپذیر است و خواسته مقامهای ارشد و مدیریت کالن اداره کشور در خصوص
اصالح نظام بودجهریزی بدون تحول در روش مدیریت کالن جامعه امکانپذیر نیست.

اجرای بودجه تنها مفاد احــکام و مجوزهای مصوب (تبصرههای
بودجه) مورد استفاده قرار میگیرد .رقابت و تالشهای گروههای
ذینفــع و ذینفوذ برای ایجاد ردیفهای جــاری و یا عمرانی در
اسناد بودجه که بهگونهای مقاصد آنها را به منابع بودجه متصل
میکند و در بسیاری از موارد بدون ارتباط و یا حتی مغایر با اهداف
دولت در سال بودجه اســت ،ناشی از خصلت اصلی سند بودجه
سال بهصورت یک سیاهه از اقالم منابع و مصارف وجوه است .درج
اطالعات غیرمفید و حجیم بودن و آرایش نامناســب اطالعات در
سند بودجه رئیس دولتهای نهم و دهم را بر آن داشت تا با انتقاد از
شیوه بودجهریزی ،اصالح نظام بودجهریزی را در حد اصالح روش
تنظیم و تصویب اطالعات کاهش دهد که البته همین اصالح نیز
تغییرات بسیار وسیع و محتوایی و ماهیتی را در آثار اجرای بودجه
پدید میآورد ،موضوعی که در دولت سیزدهم هم مورد توجه قرار
گرفته است.
اصــاح واقعی بودجه ،از طریق اصالح حکمرانی دولت و نحوه
مدیریت اقتصادی ،اجتماعی و سیاســی کشور امکانپذیر است و
خواســته مقامهای ارشد و مدیریت کالن اداره کشور در خصوص
اصالح نظام بودجهریزی بدون تحول در روش مدیریت کالن جامعه
امکانپذیر نیســت .بازنگری در مأموریتهای دولت ،نقش بخش
خصوصی واقعی در اقتصاد ،اجرای کامل قانون اساســی در زمینه
مدیریت اقتصاد کشور عوامل تعیینکنندهای هستند که تا تعیین
تکلیف نشوند ،نمیتوان نظام بودجهریزی را اصالح کرد در حقیقت،
بودجه تبلور مالی و اقتصادی نحوه حکمرانی است و هرگونه تالشی
در این خصوص بدون تغییر در ساختار حکمرانی ،تنها محدود به
اصالح و تغییر در حد سرفصلها و سطوح ظاهری بودجه است.
دخالتهای نامناسب قوه قانونگذاری در اسناد
بودجه (به هنگام تصویب)
طبق قانون ،بودجه ســالیانه (و هر برنامه توســعه)
توسط مجلس شورای اسالمی بررسی و تصویب میشود .علیرغم
اختیار مجلس در تصویب بودجه ،حدود و ثغور بررسیها و تصویب
بودجه در مجلس قانونگذاری مشخص نیست و تفاسیر مختلفی
از آن میشود که تفسیرهای دولت و نمایندگان مجلس با یکدیگر
مغایر است .به لحاظ فنی نیز باید میزان دخالت قانونگذار در اسناد
بودجه و به هنگام تصویب آنها نباید نامحدود و باید مشخص باشد.
روش منطقی ،پیشــنهاد اهداف ،خطمشیها و راهبردهای کالن
بودجه از سوی دولت پیشنهاد و تصویب آنها از سوی قانونگذار
اســت ،و مجلس نباید در محتوای برنامههای اجرایی و عملیاتی
طراحیشده دخالت کند و در مرحله نظارت نیز ،ثمربخشی تحقق
اهداف از طریق کارایی سیاســتهای اجرا شده بودجه باید مورد
توجه قانونگذار باشــد .در حال حاضر اختیار تغییر کلی بودجه
دولت توسط مجلس محدود نیست و امکانات فراوانی نمایندگان
مجلــس برای دخالــت در محتوای بودجه و اثرگــذاری در قالب
گروههای ذینفع و ذینفوذ وجود دارد.

3

تبدیل فرایند تهیه و تصویب بودجه به فرصت
اصالح قوانین و مقررات و یا تصویب قوانین
جدید
طبق مبانی نظری ،بودجه سند مورد تفاهم همه اجزای حکومت

4

برای شــیوه اقدام یکساله و حرکت به سمت تحقق اهداف مورد
تفاهم یکساله همه اجزای حکومت است .فرصت تهیه و تقدیم و
تصویب بودجه قابلاستفاده برای اصالح قوانین و یا تصویب قوانین
جدید دائمی نیســت .در حال حاضر نهتنها از اسناد بودجه برای
تغییــر قوانین جاری و یا طرح و تصویب قوانین جدید اســتفاده
میشــود ،بلکه قوانین ناظر بر اجرای بودجه نیز در مفادی خارج
از اسناد بودجه قرار گرفته که مراحل اجرایی را با پیچیدگی توأم
کرده اســت .هر الیحه جدید از ســوی دولت و یا طرح جدید که
از سوی نمایندگان مجلس پیشنهاد شود ،در فرایندهای معمول
مشمول زمان زیاد و بررسیهای بیشتر و دقیقتری میشود ولی اگر
بهصورت یک تبصره در زمان تصویب بودجه مطرح شود به صورتی
سریع و با کیفیتی متفاوت بررسی و تصویب میشود.
بودجــه مهمترین و شــفافترین و حتی عریانترین ســند
تبیینکننده نحوه حکمرانی و تخصیص منابع در جامعه اســت و
با کمبود منابع ،حساسیت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
آن بهمراتب بیشتر میشود .در حال حاضر بودجه دولت ابزار توزیع
رانت هم هســت و برای نمایندگان مجلس وسیلهای است برای
نمایــش اقتدار و نحوه تالش آنها برای حوزه انتخابیه ،و خصوصاً
طی سالهای اخیر از ماهیت قابلقبول فنی و منطقی و اصلی خود
فاصله بسیاری گرفته است .عدم کارایی مستمر بودجه و تبدیل آن
به ابزاری برای تحقق اهدافی غیر از اهداف توسعهای و راهحلی برای
تأمین هزینههای جاری ،باعث شده تا بودجهنویسی و بودجهریزی
دولتی به معضلی ساختاری و چالشی بزرگ بین دولت و مجلس و
حکمرانی با مردم تبدیل شود .بیثباتیهای مزمن در سطح اقتصاد
کالن و بازارهای کسبوکار و حضور منحصربهفرد دولت در اقتصاد
و فروپاشی بخش خصوصی واقعی ،مجددا ً سند بودجه را به سطح
همان سیاههای از اقالم منابع و مصارف تنزل داده است ،درحالیکه
بودجه یا برنامه یکساله باید عملیاتیترین سند نحوه رسیدن به
اهداف برنامههای میانمدت توسعه و سرانجام ،در راستای دستیابی
به آرمانهای درجشده در سند چشمانداز و برنامه بلندمدت کشور
باشــد ،در یک وضعیت بالتکلیفی در سیاســتگذاری ،هرسال
بهگونهای که صرفاً از نظر حســابداری در تعادل باشد ،تنظیم و با
تغییرات وسیع مجلس به تصویب میرسد و در مراحل اجرایی هم
به صورتی متفاوت اجرا میشود.

در ابعاد اقتصاد
سیاسی،کیفیت
نظام بودجهریزی
متناسببا
سطحتوسعه
مردمساالری است.
با افزایش نقش
مردم و نهادهای
مدنی در اداره
جامعه ،مراحل
تهیه و تنظیم و
تصویب و حتی
اجرای بودجه
همتکاملیافته
و نقش مردم و
آحاد جامعه در
اثرگذاری بر آن
بیشتر شده است،
اما در ایران نظام
بودجهریزی
بهطور واقعی
تکامل پیدا نکرده
و در شرایط
مطلوبینیست

نکتههایی که باید بدانید
[در حال حاضر بودجه دولت ابزار توزیع رانت هم هست و برای نمایندگان مجلس وسیلهای
است برای نمایش اقتدار و نحوه تالش آنها برای حوزه انتخابیه ،و خصوص ًا طی سالهای
اخیر از ماهیت قابلقبول فنی و منطقی و اصلی خود فاصله بسیاری گرفته است.
[اگر نظام برنامهریزی کارا ،کامل و دقیق باشد و درست کار کند ،نیازی به تصویب برنامه
یکساله یا بودجه در مجلس نیست و هر سال قسمت عمدهای از وقت و نیروی دولت و نهاد
برنامهریزی برای تهیه و تصویب بودجه مصرف نخواهد شد.
[طبق قانون ،بودجه سالیانه (و هر برنامه توسعه) توسط مجلس شورای اسالمی بررسی و
تصویب میشود .علیرغم اختیار مجلس در تصویب بودجه ،حدود و ثغور بررسیها و تصویب
بودجه در مجلس قانونگذاری مشخص نیست و تفاسیر مختلفی از آن میشود که تفسیرهای
دولت و نمایندگان مجلس با یکدیگر مغایر است.
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آکــادمـی

تغییر نقشه انرژی در سایه جنگ
اقتصاد انرژی و افق  1401در ایران و جهان

بـهـانـه

سرمایهگذاری در نفت و گاز که به گفته وزیر نفت در زمره کمریسکترین و درعینحال پرسودترین سرمایهگذاریهاست ،چرا در ایران با مشکل و عدم جذابیت روبروست؟ پاسخ
را در این مقاله بخوانید.

در طی دوماهه اخیر ،قیمت نفت بهدلیل نگرانی فزاینده از
درگیریها در اوکراین افزایشیافته و بهدالیل متعددی که
حاصل از درگیریهای سیاســی و نظامی در منطقه است،
موجب شــده که آمریکا در سال جاری میالدی واردکننده
خالص نفت خام شود .در این میان شرکتهای تولیدکننده
نفت شــیل درصدد اجرای پروژههای نفتی جدید خود در
این زمینه بوده و در مقابل آن شــرکتهای انرژی امارات
رضا پدیدار
میلیاردهــا دالر در عملیــات جدید نفت ســرمایهگذاری
رئیس کمیسیون انرژی و
میکنند .از طرفی اروپا با چالش تحریمها برای تأمین انرژی
محیطزیست اتاق تهران
مواجه است و در مقابل آن شرکتهای نفتی غربی در عراق
و اقلیم کردســتان با بالتکلیفی دستوپنجه نرم میکنند.
چرا باید خواند:
این مهم در شــرایطی است که شــرکتهای بزرگ نفت
اگر میخواهید درباره
و گاز آمریکا از بحران اوکراین برای فشــار جهت گسترش
آینده انرژی در جهان
سوختهای فسیلی این کشور استفاده میکنند .رخدادهای
و ایران بدانید ،خواندن
انرژی در جهان بهمباحث مهم و ارزشمندی همچون اقتصاد
این مقاله به شما
انرژی ،بازار انرژی ،راهبردها و سیاستهای ژئوپلیتیک انرژی
توصیه میشود.
و درنهایت فناوری انرژی و محیطزیســت پرداخته و اکثر
کشورهای جهان را در ایجاد تعمق منطقی در فرآیند انرژی
و افق پیش روی آن وادار کرده است.
در این رابطه اکثریتقریببهاتفاق تحلیلگران انتظار
دارنــد که قیمت نفت همچنان به روند صعودی خود ادامه
دهد و قیمت نفت تا پایان سال جاری میالدی به باالی100
دالر در هر بشکه پایدار باقی بماند .اما قیمت بنزین یک موضوع بسیار حساس برای دولت آمریکا
است و به همین دلیل رئیسجمهور آمریکا سال گذشته ابتدا درخواست و سپس اصرار کرد که
اوپک تولید نفت خام خود را افزایش دهد تا عرضه افزایش یابد .بااینحال اوپک به این خواستهها
پاسخ نداد و کاخ سفید را مجبور کرد که به صنعت نفت محلی روی بیاورد .وضعیت عرضه نفت
ت متحده آمریکا شــرایط مساعدی ندارند و علیرغم افزایش تعداد
شرکتهای نفتی در ایاال 
دکلهای حفاری ،ســرعت این افزایش آنقدر باال نیست که قیمتهای خردهفروشی سوخت
کاهش یابد .در شــرایط عادی ،صنعت نفت با افزایش تولید ،بهویژه در شــیل ،به قیمتهای
باالتر نفت واکنش نشان داد .اما اکنون شرایط عادی نیست و صنعت نفت از سوی سهامداران،
رگالتورها و خود دولت تحتفشار است تا نفت بیشتری تولید نکند زیرا یک انتقال انرژی در حال
انجام است و باید نوع نگاه به نفت در این گذار انرژی تغییر یابد.
با توجه به میزان باالی تقاضا برای نفت ،گاز و حتی زغالسنگ شرکتهای نفتی حتی اگر
قیمت نفت به  150دالر هم برســد ،اولویت خود را رشــد و بازده سهامداران قرار دادهاند و این
اولویت خود را تغییر نخواهند داد .درواقع قیمتهای باالتر نفت ،چون نقاط حفاری کمهزینه
و مقرونبهصرفه در حال اتمام اســت ،این صنعت را مجبور خواهد کرد که محتاط در راستای
برنامههای خود قدم بردارد .بااینحال آژانس بینالمللی انرژی پیشبینی میکند که تولید نفت
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در ســال جاری و نیز در سال آینده رشد خواهد کرد ،آژانس انتظار دارد تولید نفت آمریکا در
سال آینده به باالترین حد خود یعنی  13.6میلیون بشکه در روز برسد .این افزایش احتماالً از
سوی تولیدکنندگان خصوصی شیل و همچنین از سوی شرکتهای بزرگی مانند شل ،آکسون
و شورون تأمین میشود .هر سه شرکت در انتشار نتایج عملکرد سال  2021خود اعالم کردهاند
که برنامههایی برای درصد رشــد دورقمی در تولید نفت دارند و در همین حال ،اگرچه عرضه
جهانی نفت همچنان محدود است ولی اوپک پالس مصمم است در هر شرایطی به سناریوی
تولید اولیه خود پایبند بماند.
آخرین افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی مربوط به روســیه و اوکراین ،منجر به این شده که
تحلیل در مورد قیمت نفت به  150دالر در هر بشکه برسد .اما این افزایش قیمتها به عقیده
بعضی از تحلیلگران به خاطر روســیه و اوکراین نبوده و نتیجه عدم ســرمایهگذاری کافی در
اکتشاف است که به دلیل تمرکز بر گذار انرژی شکلگرفته است .علیرغم اتهاماتی که از طرف
طرفداران محیطزیست مبنی بر صرف پول زیاد برای نفت و گاز بهجای انرژی تجدید پذیر مطرح
میشود ،به نظر میرسد که شرکتهای بزرگ نفتی و حتی شرکتهای کوچکتر نیز بهاندازه
کافی در توسعه نفت و گاز هزینه نمیکنند و این بدان معنی است که هیچکس به کمک کاخ
سفید در تالش برای کاهش قیمت بنزین پیش از انتخابات نوامبر نخواهد آمد .اما بخش انرژی
در ایران دچار معضالت بسیاری است که با مشکالت بخشهای دیگر اقتصادی بیارتباط نبوده
و بهطورکلی مســتقل از راهبردها و سیاستهای نادرست اقتصادی کشور نیست .تحلیلگران
بخش انرژی کشور معتقدند ،دولتها در ایران اغلب نفت و گاز را که منبع پایانپذیر انرژی فسیلی
است ،وسیلهای برای کسب درآمد آسان ارزی و ریالی فرض کردهاند و تمام هم غمشان ،استخراج
این منابع و فروش و صادرات آنها و صرف کردن منابع مالی حاصل از آنهاســت .در این بین
سیاســتهای اشتباه قیمتگذاری حاملهای انرژی و رابطه مالی نادرست با بخش نفت و گاز
موجب شــده است تا سرمایهگذاری درستی در بخش فناوریهای تولید و مصرف انرژی انجام
نشــود .این در حالی اســت که در دنیای پیشرفته امروز ،کشــورها به دنبال تدوین و اجرای
سامانههای یکپارچه انرژی هستند تا از شکنندگی در قیمت نفت جلوگیری کنند .در این رابطه
صنعت نفت و گاز کشور در شرایطی از روزهای پایانی سال گذشته عبور کرد که حمله روسیه به
اوکراین و شرایط نامتوازن بازار نفت در بستر احیای پسا کرونا به قیمتهای باال منجر شده و
تاکنون مذاکرات رفع تحریم نیز تا زمان نگارش این مطلب به نتیجه نرسیده و براساس آمارهای
منتشرشده و به مدد رشد صادرات نفت و فرآوردههای نفتی و افزایش قیمتها ،درآمدهای نفتی
کشور و همچنین رشد اقتصادی بخش نفت و گاز ارقام مناسبی را نشان میدهند .اما در بستر
تحوالت متعدد ملی و بینالمللی ،همواره این سئوال مطرح میشود که چه چشماندازی برای این
بخش در سال آینده و همچنین سالهای پس از آن وجود دارد؟ البته بد نیست برای پاسخ به
این سئوال وضعیت فعلی را مورد رصد قرار داد .چراکه سرمایهگذاری در اکتشاف و توسعه میادین
نفت و گاز یکی از ارقام پایین دهه گذشته را تجربه میکند و عمده فعالیتها بر اتمام طرحهایی
متمرکز اســت که دســت آورد عمده آنها حفظ ظرفیت تولید خواهد بود .اما با لحاظ رکورد
تاریخی ســرمایهگذاری  10تا  15میلیارد دالری ،ارقام فعلی سرمایهگذاری (حداکثر مبلغ 4
میلیارد دالر) چندان مطلوب به نظر نمیرســد .سقف ظرفیت تولید روزانه نفت خام کشور در
محدوده تقریبی  3.8میلیون بشکه قرار گرفته و ظرفیت تولید روزانه گاز نزدیک به  900تا 950

میانگین ضریب برداشت نفت در ایران با سطح فناور یها و سرمایهگذار یهای انجامشده حدود  25درصد است
حالآنکه هماکنون در دنیا با توجه به رشد فناور یها ،ضریب برداشت نفت به حدود  55درصد تا نزدیک به  60درصد
رسیده که البته این افزون بر کیفیت فناوری ،به شرایط جغرافیایی و زمینشناسی بستگی دارد.

میلیون مترمکعب برآورد میشود .در بخش پاالیش نفت و میعانات گازی ظرفیت پایدار قریب به
 2.2میلیون بشکه در روز بوده که برنامههایی کام ً
ال بلندپروازانه برای افزایش ظرفیت به  3.5تا 4
میلیون بشکه در روز اعالمشده است .با لحاظ تحریمها ،تولید واقعی نفت و میعانات گازی کشور
حداقل یکمیلیون بشکه در روز کمتر از ظرفیت اعالمی فوق برآورد میشود ،هر چند در گاز با
لحاظ نیاز تأمین برق و سوخت با وضعیت متفاوتی مواجـه هستیم .برنامه اعالمی پیشین برای
سرمایهگذاری بیش از  200میلیارد دالری در نفت و گاز در دوران برنامه ششم توسعه به نتیجه
نرسید و برآورد میشود در خوشبینانهترین حالت حدود یکپنجم آن محقق شده باشد .در این
ارتباط و براساس برنامهها و تالش برای تغییر وضع فعلی که بسیار ناموزون و یا مبهم است ،وزارت
نفت از برنامه سرمایهگذاری  160میلیارد دالری در باالدستی نفت و گاز خبر داده که حدود 90
میلیارد دالر آن برای رسیدن به ظرفیت روزانه تولید نفت به  5.7میلیون بشکه و نیز  70میلیارد
دالر آن برای افزایش ظرفیت روزانه تولید گاز به  1.5میلیون مترمکعب خواهد بود .پیشبینی
میشود که این هدفگذاری برای حداقل  210میلیارد دالری در بازه زمانی حداکثر هشتساله
و رقم میانگین ساالنه بیش از  25میلیارد دالر است .البته در برآورد اولیه و با فرض لغو تحریمها،
دستیابی به حتی نیمی از ارقام فوق ،دور از انتظار به نظر میرسد .این موضوع به مجموعهای از
عوامل دیرپا و ساختاری از قبیل ریسک کشور ،مدلهای قراردادی ،شرایط محیط کسبوکار،
نظام بروکراسی و فرآیندهای تصمیمگیری بازمیگردد که اصالح آنها زمانبر ،نیازمند تحول
پارادایم در نظام سیاستگذاری کشور و خارج از کنترل دولت ارزیابی میشود .در این ارتباط دور
نمای انرژی ایران با توجه به بررسیهای سازمان برنامهوبودجه در یک دهـــه گذشته ،ناظر بر
حضور ایران بهعنوان صادر کننده عمده نفت با ظرفیت صادراتی بیش از میزان فعلی بوده که در
شرایط حاضر ،دور از واقعیتها بوده و عالوه بر آن ،تراز انرژی کشور نیز تحت تأثیر مدیریتهای
ناهمگون و نیز تعدد تصمیمگیریها موجب راکد بودن منابع و از مدار فعالیت خارج شدن بوده
و امروز با نا ترازی تولید و مصرف نفت و نیز مواد هیدروکربوری مواجه بودهایم ،چراکه صنعت
نفت ایران با شــاخص قدمت و سابقه دیرین ،شــاهد عقبماندگیهای مفرط در بخشهای
اقتصادی ،فنی و مدیریتی بوده و تحریمهای اقتصادی یک دهه اخیر ،این شرایط را برای صنعت
نفت که در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار داشته ،تشدید کرده است .در این زمینه دیگر اعضای
اوپک دست روی دست نگذاشته و تحوالت سیاسی و اجتماعی و نیز روندهای اقتصادی حاصل
از فرآیند انرژی در منطقه و نیز جهان را رصد کرده به طریقی که چندین شرکت انرژی اماراتی
اظهار امیدواری کردهاند که تولید نفت خود را در سالهای آینده افزایش دهند و هدفشان برآورده
کردن تقاضای بینالمللی است .این در حالی انجام میشود که دیگر قدرتهای جهانی انرژی از
سوختهای فسیلی به سمت جایگزینهای تجدید پذیر در حال حرکت هستند .امارات متحده
عربی بهعنوان سومین تولیدکننده بزرگ نفت در اوپک ،تجربه گستردهای درزمینه نفت و گاز
دارد و برخی شــرکتهای اماراتی نیز قصد دارند فعالیتهای خود را در خارج از این کشــور
گسترش دهند .شرکت نفت دولتی ادنوک ابوظبی سرمایهگذاری زیادی برای افزایش تولید نفت
خود تا سال  2030انجام میدهد .حدود دو ماه گذشته یک واحد جدید را برای مدیریت بودجه
پروژه و افزایش تولید به حدود  5میلیون بشــکه در روز تا سال  2030در مقایسه با  4میلیون
بشکه در امروز را تأسیس کرد .برای دستیابی به این رقم باید ساالنه  700حلقه چاه حفر کند.
ادنــوک بزرگترین تولیدکننده نفت امارات پیشتر اعالم کرده بود که  127میلیارد دالر بین
سالهای  2022تا  2026برای توسعه عملیات نفتی خود و توسعه تجارت نفت کمکربن هزینه
خواهد کرد .در حال حاضر تصور میشود که این کشور دارای ذخایر  111میلیارد بشکه نفت و
 289تریلیون فوت مکعب گاز است که چندین شرکت امیدوارند از آن بهرهبرداری کنند و در
یک دهه آینده هم چنان ســودآور باقی بمانند .در این رابطه ضروری اســت که برای عبور از
بحرانهای درونی و بیرونی به اقتصاد ملی کشور ،در اولویت قرار گرفتن موضوع سرمایهگذاری
برای مدیریت این صنعت با توجه به شرایطی که بر این صنعت در  19سال گذشته درنتیجه
تحریمهای بیوقفه و مستقیم اقتصادی رفته ،امری بسیار ستودنی است .چرخ نفت اگر نچرخد،
چرخ اقتصاد کشور هم نمیچرخد ،چه به لحاظ تأمین سوخت و انرژی برای کشور که متأسفانه
ایران ما در این حوزه گرفتار معضل بد مصرفی هدرروی است و این خود بهشدت کشور ،مردم و
اقتصاد آن را آسیبپذیر کرده است .اما پرسش مهم این است که سرمایهگذاری در نفت و گاز که
به گفته وزیر نفت در زمره کمریسکترین و درعینحال پرسودترین سرمایهگذاریهاست ،چرا در
ایران با مشکل و عدم جذابیت روبروست .چنانکه بیان شد ،صنعت نفت و گاز در ایران به دلیل

تحریمهای اقتصادی دچار عقبماندگی حداقل  10ســاله در سرمایهگذاری است .این مسئله
سبب شده نیاز کنونی صنایع نفت و گاز ایران حدود  200میلیارد دالر همانگونه که اشاره رفت
برآورد شود .عالوه بر بخشهای باالدستی نفت و گاز که به حوزه تولید بازمیگردد ،بخشهای
پاییندستی و تأسیسات انتقال ،فرآوری و مصرف هم از کمبود شدید سرمایهگذاری رنج میبرند.
در این رابطه الزم به یادآوری است که یکی از مسائل مهم و قابلبحث صنعت نفت ایران ،عدم
بهرهبرداری مناســب از منابع مالی داخلی در اجرای طرحهای توســعهای صنعت نفت است.
مهمترین دلیلــی که برای این مهم ارائه میشــود ،ناتوانی بانکهای داخلــی برای حضور و
ســرمایهگذاری در طرحهای بزرگ و بهعبارتدیگر مگاپروژههای صنعت نفت است .طرحهای
صنعت نفت بهویژه طرحهای باالدستی نیازمند تأمین مالی باال هستند .باید اذعان کرد که به
دالیل مختلف نظام و سازوکار مشخص حاکمیتی برای ارتباط و همکاری متقابل نظام بانکی و
صنعت نفت باوجود قدمت باال و درعینحال نیازهای فوری و ضروری شکل نگرفته است .در کالم
پایانی اینکه حضور و سرمایهگذاری در طرحهای صنعت نفت آنهم در کالس جهانی و رقابتی،
مستلزم سه توانمندی مالی ،فنی و مدیریتی بهصورت توامان است .یک راهکار مهم ،تجمیع منابع
مالی بانکها در قالب کنسرســیوم است که تاکنون کمتر به آن توجه شده است .شکلگیری
کنسرسیومهای مالی با حضور چند بانک ،انگیزه بانکها برای سرمایهگذاری در صنعت نفت را
باالبرده و ریسک فعالیت آنها را کاهش میدهد .این کنسرسیومها هم اگر با پشتوانه یکنهاد
مالی باالتر یعنی صندوق توسعه ملی شکل بگیرد طبیعتاً ظرفیت مالی بزرگی برای صنعت نفت
است که میتواند حداقل در زمان تحریم و در شرایطی که سرمایهگذاران خارجی حضور ندارند
با همکاری بخش خصوصی فعال در طرحهای فوری استفاده شود .عالوه بر آن باید توجه داشته
باشیم که سرمایهگذاریهای خارجی افزون بر تأمین مالی ،موجبات جذب فناوری روز را فراهم
میکنند و درعینحال زمینه ایجاد بازار برای محصوالت تولیدی را سبب میشود ،بنابراین باید
جذب سرمایهگذاری خارجی آنهم برای بخشهای باالدستی بهویژه در دستور کار جدی قرار
گیرد که با رفع تحریمها تحقق این مهم میتواند امکانپذیر باشد .مسئله اصلی صنعت نفت
افزایش تولید نفت است .افزایش تولید بر مبنای افزایش ضریب برداشت یک اصل اقتصادی است
و الزاماً این اصل به معنای افزایش صادرات نفت نیست .براساس گزارش مندرج در روزنامه شرق،
میانگین ضریب برداشت نفت در ایران با سطح فناوریها و سرمایهگذاریهای انجامشده حدود
 25درصد است حالآنکه هماکنون در دنیا با توجه به رشد فناوریها ،ضریب برداشت نفت به
حدود  55درصد تا نزدیک به  60درصد رسیده که البته این افزون بر کیفیت فناوری ،به شرایط
جغرافیایی و زمینشناسی بســتگی دارد .این مهم در شرایطی است که براساس بررسیهای
صورت گرفته هر یک درصد افزایش ضریب برداشت در صنعت نفت با فرض قیمت حدود -60
 50دالری برای هر بشــکه ،درآمد نفتی ایران در حــدود  700میلیارد دالر افزایش مییابد و
میتواند ایران را متحول کند.

نکتههایی که باید بدانید
[قدرتهای جهانی انرژی از سوختهای فسیلی به سمت جایگزینهای
تجدیدپذیر در حال حرکت هستند .امارات متحده عربی بهعنوان سومین
تولیدکننده بزرگ نفت در اوپک ،تجربه گستردهای درزمینه نفت و گاز دارد
و برخی شرکتهای اماراتی نیز قصد دارند فعالیتهای خود را در خارج از
این کشور گسترش دهند.
[شرکت نفت دولتی ادنوک ابوظبی سرمای هگذاری زیادی برای افزایش
تولید نفت خود تا سال  2030انجام میدهد .حدود دو ماه گذشته یک واحد
جدید را برای مدیریت بودجه پروژه و افزایش تولید به حدود  5میلیون
بشکه در روز تا سال  2030در مقایسه با  4میلیون بشکه در امروز را
تأسیس کرد.
[برنامه اعالمی پیشین برای سرمایهگذاری بیش از  200میلیارد دالری در
نفت و گاز در دوران برنامه ششم توسعه به نتیجه نرسید و برآورد میشود
در خوشبینانهترین حالت حدود یکپنجم آن محقق شده باشد.
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آکــادمـی
زیانگریزی و داللتهایی برای سیاست حذف ارز ترجیحی

اقتصاد رفتاری چه تحلیلی دارد؟
بـهـانـه

چرا سیاستگذار تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت و این تصمیم درنتیجه چه عواملی بوده و چه رفتاری را در میان مخاطبان این سیاست برمیانگیزد؟
این یادداشت را بخوانید.

در طول ســالیان متمادی و تقریباً در تمام قرن بیســتم ،تنظیم
سیاستهای عمومی در حوزه اقتصاد با پیشداشت رفتار عقالیی
عامالن اقتصادی و غفلت از انگیزههای دروننگر و روانشناختی و
البته مبتنی بر انگیزههای شخصی منفعتجویانه تنظیم میشد.
استدالل اصلی در نادیده انگاشتن وجوه روانشناختی تصمیمگیری
عامالن اقتصادی آن بود که اگر کسی فاقد چنین خصوصیاتی باشد،
بالفاصله از بازار بیرون رانده میشود .با این حال ،پژوهشهای متأخر
بر پایه انبوهی از شواهد تجربی در مورد فرآیندهای تصمیمگیری،
جواد عرب یارمحمدی
اقتصاددانان را به سمت سیاستهایی سوق داد که بر اساس درک
پژوهشگر اقتصادی
عمیقتر و واقعگرایانهتری از رفتار انســانی شکل میگیرد؛ درکی
پیش روی توسعه،
که امروزه پرداختن به دشــوارترین چالشهای ِ
چرا باید خواند:
مانند افزایش بهرهوری ،توقف چرخه فقر از نســلی به نسل دیگر
اگر به موضوع حذف
و برداشتن گامهایی برای حل معضل تغییر اقلیم را میسر ساخته
ارز ترجیحی از نگاه
است .این سیاستها با تمرکز بر تمام جنبههای مؤلفههای انسانی
اقتصاد رفتاری توجه
سیاســتی مبتنی بــر انگیزههای
در تصمیمگیری ،رویکردهای
ِ
دارید ،خواندن این
منفعتجویانه را تکمیل میکند و ارتقا میدهد .جایی که بحث در
مقاله به شما توصیه
طراحی سیاســتها متمرکز بر جزئیاتِ به ظاهر ناچیزی است که
میشود.
تأثیراتی بزرگ بر انتخابها و اقدامات افراد خواهد داشت .بررسی
سیر تحول علم اقتصاد توسعه نیز حکایت از آن دارد که در دو دهه اخیر دستاوردها و نوآوریهای غنی و
بنیادینی در این حوزه رخ داده است که مهمترین وجه آن تغییر اقتصاد توسعه از یک رشته عمدتاً مبتنی بر
استنتاج و آکسیوماتیک به رشتهای هرچه بیشتر تجربی (یا به عبارتی مبتنی بر آزمایشهای تجربی) است .در
1
این دوره دو چارچوب علمی مجزا اما مرتبط با یکدیگر -نخست مبتنی بر کارآزماییهای کنترلشده تصادفی
و آزمایشهای طبیعی ،و دیگری مبتنی بر بینشهای اقتصاد رفتاری -نوعی واقعگرایی را در تشریح اینکه
کدام سیاستها کارا هستند و اینکه بازیگران عرصه اقتصاد (و به ویژه افراد فقیر) به طور واقعی در موقعیتها
و چیدمانهای مختلف چگونه رفتار میکنند ،به اقتصاد توسعه افزوده شد .آزمایشهای کنترلشده تصادفی
با تکیهبر کارآزماییهای میدانی ،2فضا و موقعیتهای مهمی را در اختیار قرار دادند ،و در عین حال اقتصاد
رفتاری به تشخیص وضعیت واقعی کمک کرد که در تضاد با رفتارهای برآمده از فرض انتخاب عقالیی ،نظیر
حداکثرسازیها و مطلوبیت بود .اقتصاد رفتاری ،از طریق مطالعات نظری ،تجربی و آزمایشگاهی ،پرداختن به
عادتهای رفتاری غیراستاندارد مؤثر بر فرآیندهای تصمیمگیری را ،که از آنها به سوگیریهای رفتاری یاد
میشود ،نظیر به تعویق انداختن کارها ،اختصاص وزن بیش از حد به برآمدهای دارای احتمال پایین ،تمایل
به از دست دادن منفعت به خاطر عدالت و زیانگریزی ،ممکن ساخت .زیانگریزی به عنوان یک سوگیری یا
تورش رفتاری نخستین بار توسط آموس تورسکی و دانیل کانمن مورد بررسی قرار گرفت .زیانگریزی به این
معنا است که از دست دادن چیزی در قیاس با وضع موجود ،بیش از شادیِ حاصل از بهدست آوردن معادل
همان چیز ،ما را غمگین میکند .در واقع ،زیانگریزی اشاره به تمایل افراد برای جلوگیری و اجتناب از ضرر
و زیان در مقابل سود به اندازه مشابه دارد .برای نشان دادن زیانگریزی ،در یک آزمایش کنترلشده تصادفی،
به نیمی از افراد ،ماگ رایگانی داده شد و به نیمی دیگر چیزی تعلق نگرفت .سپس به گروهها این امکان داده
شد که به ترتیب اگر یک قیمت مشخص برای آنها قابل قبول بود ،ماگ را بفروشند یا آن را خریداری کنند.
کسانی که ماگ را رایگان دریافت کرده بودند ،تنها مایل به فروش آن به دو برابر مبلغی بودند که خریداران
بالقوه تمایل به پرداخت آن برای خرید داشتند .برخی از مطالعات نشان دادهاند که زیانهای واردشده از نظر
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روانی دو برابر قدرتمندتر از سودهای مشابه هستند .شاید همین مثال متأخر بهروشنی رابطه بین زیانگریزی
و سیاســت اخیر دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت چهار کاال در قبال پرداخت نقدی به
خانوارها را نشان دهد .در ادبیات اقتصادی ،بررسی آثار رفاهی یک سیاست ،از جمله مالیات ،یارانه و پرداخت
انتقالی به عنوان مبحث مهمــی در اقتصاد بخش عمومی مورد توجه بوده و راهکارهای متفاوتی برای آن
پیشنهاد و بهکار بسته شده است .آثار رفاهی تغییر قیمتها را از جمله میتوان با استفاده از معیار پولی تابع
مطلوبیت غیرمستقیم محاسبه کرد .استفاده از معیار تغییر جبرانی ( 3)CVبرای محاسبه تغییر مطلوبیت
مصرفکنندگان روشی مرسوم است .این معیار میزان کاهش در رفاه اقتصادی خانوار را اندازهگیری میکند
و مقدار درآمدی است که پس از تغییر قیمتها الزم است به مصرفکننده اعطا شود تا به سطح مطلوبیت
اولیه خود (پیش از افزایش قیمت) بازگردد یا به عبارتی میزان مطلوبیتِ ازدســترفته وی (ناشی از تغییر
قیمت) جبران شود .پیشفرض استفاده از معیار تغییر جبرانی برای اندازهگیری رفا ِه ازدسترفته آن است که
ارزش و اهمیت کاهش درآمد خانوارها به عنوان دوگان افزایش قیمت ،معادل یا همسنگ ارزش و اهمیت
درآمد جبرانی است که میتوان به مصرفکننده پرداخت کرد ولذا مصرفکننده در همان سطح مطلوبیت
پیش از تغییر قیمتها قرار میگیرد .این از دست دادن و به دست آوردن نمیتواند از دید مصرفکننده نوعی
همارزش و همسنگ تلقی شود و حتی ارزش ذهنی از دست دادن گاه تا دو برابر ارزش ذهنی به دست آوردن
در سطحی مشابه است .بنابراین با این فرض که مبالغ پرداختی به خانوارها معادل تغییر جبرانی افزایش
قیمت کاالهای متأثر از حذف ارز ترجیحی باشد ،4باز هم باید انتظار داشت که این تغییر موجب نارضایتی
تلقی شــود .که زیانگریزی لزوماً تنها عامل عدم رضایتمندی از اجرای سیاست نیست و در عمل عوامل
بالقوه دیگری نیز از نحوه طراحی تا اجرا و ارزیابی سیاست میتواند عامل کاهش رفاه ذهنی مصرفکنندگان
باشد .توجه روزافزون به اقتصاد رفتاری و نگاه واقعبینانه به عملکرد و تصمیمگیری عامالن اقتصادی منجر به
طراحی و اجرای سیاستهایی کاراتر شده و امروزه امکان مقابله با بسیاری پدیدههای بسیار پیچیده را فراهم
ساخته است .کشورهای مختلف جهان در مسیر این ارزیابی مراکزی را به عنوان آزمایشگاه اقدام ،یا آزمایشگاه
سیاستگذاری و یا مراکز تلنگر به راه انداختهاند که متمرکز بر وجوه غیرقیمتی سیاستها سعی در افزودن
به کارایی این سیاستها دارد .ناپختگی و ناآزمودگی سیاستها یکی از نقدهایی است که به سیاستگذاری
اقتصادی در ایران وارد میشود و شاید از جمله مهمترین دالیل آن عدم وجود یک آزمایشگاه سیاستگذاری
با قابلیتهای باال اســت .ضمن اینکه ســلطه ارزیابیهای اقتصاد کالن با ابتنا بر مدلهای کالن در فضای
دانشگاهی و علمی کشور (برخالف جریان اصلی علم اقتصاد و کشورهای پیشرفته) نیز موجب ضعف علمی
در این حوزه در کشور است .در چنین شرایطی به نظر میرسد ترویج اهمیت ارزیابی سیاست و راهاندازی
یک آزمایشگاه سیاستگذاری در چارچوبی که بتوان پیشارزیابیهایی از انجام سیاستهای جایگزین داشت
و نیز بتوان آثار مختلف سیاستها را مورد بررسی قرار دارد ،راهحلی در دسترس برای طراحی سیاستهای
اقتصادی کارا است ،خاصه آنکه در شرایط کنونی کشور ،اقدامات و برنامههای اجرایی متعددی مورد نیاز و
در دستور کار است.
تها
ینوش 
پ 

)1. Randomized controlled trials (RCTs
2. field trials
3. Compensated Variation
ً
 .4الزم به اشاره است که این فرض لزوما درست نیست .از یک طرف افزایش قیمت این کاالها دارای اثرات گسترده و چندوجهی است و در نظر گرفتن
همه آنها به سادگی میسر نیست ،خاصه آنکه ارز ترجیحی نهادههای تولید نیز حذف شده است که گذشته از افزایش قیمت میتواند بر تولید نیز اثرگذار
و در بلندمدت تبعات گستردهای داشته باشد؛ از طرف دیگر محدودیت بودجهای ممکن است امکان جبران تمام رفاه ازدسترفته را میسر نسازد .ضمن
آنکه در سوی مقابل این امکان نیز وجود دارد که در راستای بهبود توزیع درآمد و سایر برنامههای حمایتی ،مقدار بیشتری از معیار تغییر جبرانی به عنوان
یارانهبهدهکهایمختلفپرداختشدهباشد.

حمایت از ایجاد شتابدهنده توسط شرکتهای بزرگ که کموبیش در حال انجام است و اعطای تسهیالت به شرکتهای بزرگ برای
خرید سهام شرکتهای دانشبنیان و کسر کردن مبلغ سرمایهگذاری از مالیات شرکتهای بزرگ که در قانون جهش تولید دانشبنیان هم
به آن اشاره شده است ،بخشی از حمایتهایی است که میتواند در این حوزه صورت گیرد.

حمایتهایی که کسبوکارها را مقروض میکند
حمایت از سرمایهگذار ،دوای درد اکوسیستم نوآوری

بـهـانـه

کسبوکارهای نوپا برای بقا و موفقیت خود به شرایط و موقعیتها و امکانات مختلفی نیاز دارند .یکی از اصلیترین آنها جذب سرمایه و حمایت از سرمایهگذار است .اما این مسئله
چقدر برای رشد این فضا رعایت میشود؟

تاثیر مســتقیم اقتصاد و اجزای آن بر توســعه پایدار و سطح رفاه
جوامع موجب شده رشد و توسعه اقتصادی همواره بهعنوان محور اصلی
سیاستهای دولتها در نظر گرفته شــود .کشور ما هم از این قاعده
مستثنی نبوده و به دنبال تغییر سیاستهای نظام مبنی بر فاصله گرفتن
از اقتصاد نفتی ،استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان و نوآور به عنوان
رکن جدید توســعه اقتصادی مطرح شدند .در این میان ،برای تحقق
اقتصاد دانشبنیان ،نهادهایی مانند معاونت علمی و فناوری ریاســت
جمهوری و صندوق نوآوری و شــکوفایی وظیفه حمایت و پشتیبانی
از دانشبنیانها را بر عهده گرفتند و با در نظر گرفتن مشــوقهایی،
از معافیتهــای مالیاتــی و گمرکی و ترک تشــریفات در مناقصات
گرفته تا اعطای وام و تسهیالت ،درصدد حمایت از شرکتهای نوپا و
بوکارهای دانشپایه برآمدند .اینکه این حمایتها و در نظر گرفتن
کس 
این تسهیالت تا چه حد موجب بقای استارتآپها و دانشبنیانها شده
و چقدر توانسته اقتصاد دانشبنیان را محقق کند و اینکه توانسته در
شرایط کنونی کشــور ،موجب تقویت و بقای شرکتهای دانشبنیان
شود ،موضوعی است که جای بحث دارد و اظهارات ضد و نقیض فراوانی
پیرامون آن وجود دارد .عدهای معتقدند ارائه این تسهیالت مادی و سایر
حمایتها کمک بزرگی به ســرپا ماندن شرکتها در شرایط تحریم و
وضعیت بد اقتصادی موجود ،است .چنانکه شاهد آن هستیم که تعداد
زیادی از شــرکتها به دلیل دریافت این تسهیالت و رونق کسبوکار
خود همواره تمایل به دریافت نشان دانشبنیانی دارند .در مقابل ،عدهای
از منتقدان عملکرد دولت نیز معتقدند این نوع از حمایتها جز آنکه
بوکار ورشکسته و مقروض روی دست اکوسیستم بگذارد،
تعدادی کس 
نتیجه دیگری نــدارد .این گروه معتقدند حمایتهای مادی دولت در
قالب وام و تسهیالت چاره کار نیست و دولت باید برای تقویت و حمایت
این کسبوکارهای کوچک و اســتارتآپها مدل دیگری را در پیش
گیرد .منتقدان معتقدند بررسی اجمالی رویکردهای حمایتی ،گویای
نگاه کام ً
ال کالسیک دولت به نوع حمایتهای موجود است که در فضای
اکوسیستم نوآوری کاری از پیش نخواهد برد .این دسته معتقدند ،یکی
از این مدلها حمایت از سرمایهگذاران و شرکتهای بزرگ و ترغیب
آنها جهت سرمایهگذاری روی شرکتهای کوچک و SMEهاست.
Jسرمایه ،چاره کار نوآوران
آنچه کسبوکارهای نوپا برای بقا و موفقیت خود به آن نیاز دارند
ســرمایه است .حال سوال این اســت که این سرمایه چگونه باید به
دست نخبگان برسد؟ آیا اعطای وام و تسهیالت کمبهره یا حتی بدون
بهره با بازپرداخت بلندمدت ضامن موفقیت یک مجموعه و رساندن

ایده آنها به مرحله تجاریســازی است؟ با نگاهی به تجارب موجود
در سایر کشورها و مطالعه نمونههای موفق مانند گوگل ،فیسبوک،
آمازون و ...میتوان نتیجه گرفت که این مجموعهها قبل از هرچیزی
در جذب سرمایهگذار ،موفق عمل کردهاند .بسیاری از صاحبنظران
در این امر اتفاق نظر دارند که تاجران باید به کار تجارت بپردازند و در
باقی مسائل مربوط به کسبوکار خود از ایدهها و صاحبان آنها کمک
گیرند .عالوه بر این ،قطعاً یک کســبوکار موفق نیاز به ساز و کار و
نظام مالی گستردهای دارد که نمیتوان از یک جوان نخبه دانشگاهی
انتظار داشت آن را برآورده کند .ضمن اینکه ،صرف داشتن یک ایده و
تنها با دریافت وام و تسهیالت دولتی ،آن ایده به منصه ظهور نمیرسد
و حتی با فرض تجاری شدن نیز نمیتواند با سایرین رقابت کند .در
اینجا قطعاً وجود یک ســرمایهگذار که بازار را به خوبی میشناسد،
بسیاری از مشــکالت موجود بر سر راه کسبوکارها و استارتآپها
را مرتفع خواهد کرد .همچنین ،حتی با فرض اینکه صاحبان ایدهها
آنقدر باتجربه باشند و به درستی برنامهریزی کنند که بتوانند از طریق
وام و تسهیالتی که دریافت میکنند ایده خود را عملیاتی کنند و به
بازار برسانند ،اما قطعاً به دلیل ماهیت نوآورانه و فناورانهای که دارند
نمیتوان در آغاز کار از آنها انتظار درآمد داشــت .در نهایت ،این امر
موجب میشود صاحب ایده به دلیل مشکالت معیشتی بخش اعظمی
از نیروی انسانی ماهر و نخبه خود را از دست بدهد و این یعنی تالطم
در کسبوکار و در نهایت شکست.

هانیه حقیقی
مدیر روابطعمومی مجمع
تشکلهای دانشبنیان ایران

چرا باید خواند:
سرمایه چگونه باید
به دست نخبگان
برسد؟ آیا اعطای وام
و تسهیالت کمبهره
یا حتی بدون بهره با
بازپرداخت بلندمدت
ضامنموفقیتیک
مجموعه و رساندن
ایده آنها به مرحله
تجاریسازی است؟

Jحمایت و تشویق سرمایهگذار
همه اینها ُمهر صحتی بر این ادعاســت کــه بهترین حمایت از
شــرکتهای دانشبنیان و اســتارتآپهای نوپا جذب سرمایهگذار
است .البته هیچ سرمایهگذاری هزینه آزمون و خطای یک ایده نوین
را پرداخت نخواهد کرد .اینجاست که دولت باید وارد عمل شود و با
حمایت از ســرمایهگذاران با روشهایی که ریسک سرمایهگذاری را
کاهش میدهد ،آنها را ترغیب و تشویق به سرمایهگذاری کند .حمایت
از ایجاد شتابدهنده توسط شرکتهای بزرگ که کموبیش در حال
انجام است و اعطای تسهیالت به شرکتهای بزرگ برای خرید سهام
شرکتهای دانشبنیان و کسر کردن مبلغ سرمایهگذاری از مالیات
شــرکتهای بزرگ که در قانون جهش تولید دانشبنیان هم به آن
اشاره شده است ،بخشــی از حمایتهایی است که میتواند در این
حوزه صورت گیرد .در صورت تغییر رویکرد ،در نهایت منتفع اصلی
سرمایهگذار ،شرکتهای دانشبنیان کوچکSME ،ها و کل اقتصاد
کشور خواهد بود.
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ً
نقش بخش خصوصی در ایجاد توسعه اقتصادی در ایران قابل انکار نیست .آن هم در شرایطی که اقتصاد تماما
دولتی به واسطه برخی متغیرها همچون اتکای بیش از حد به فروش انرژی ،بهرهوری پایین ،نبود شفافیت ،نبود
رقابت ،کیفیت پایین و ...سرانه درآمد کشور را بهشدت نزول داده است.

آکــادمـی

ضرورت حمایت از اتاق بازرگانی
باید نهادهای اقتصادی و مدنی حفظ شوند

نسیم توکل
فعال اقتصادی

چرا باید خواند:
چگونه میتوان جایگاه
اتاق بازرگانی و بخش
خصوصی را تقویت
کرد؟ پاسخ را در این
مقالهبخوانید.

نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصاد و بهبود پنجره
تجارت و بازرگانی ایران در سالیان متمادی غیر قابل انکار
اســت .اتاق بازرگانی به عنوان تشکل تشکلها عالوه بر
جایگاه مشورتی بارها تأثیر مثبت خود را در چالشها و
طوفانهای اقتصاد کشــور تثبیت نموده و تالشهایش
ادامه دارد .در روزهای اخیر و پس از انتشــار گزارشــی
ق برخی
از وجــود تخلفات مالی در اتــاق بازرگانی و اتا 
شهرســتانها حمالت بســیار زیادی به این نهاد مدنی
بخش خصوصی صورت گرفته اســت تا آنجا که حتی
نماینــدگان مجلس با طرح تحقیــق و تفحص از اتاق
ایران موافقت کردند .این در حالی اســت که بخشهای
بسیار زیادی از بنگاههای اقتصادی دولتی و عمومی در
کشور نیاز به تحقیق و شفافیت مالی دارند و اتفاقاً بررسی
عملکرد اتاق بازرگانی خالی از اشکال است اما نه در زمانی
که تمامی گروهها به صورت هدفمند به دنبال تضعیف
این مهمترین نهاد بخش خصوصی هستند.

Jجایگاه و کارکرد واقعی اتاق بازرگانی
نقش بخش خصوصی در ایجاد توسعه اقتصادی در ایران قابل انکار نیست .آن هم در شرایطی
که اقتصاد تماماً دولتی به واسطه برخی متغیرها همچون اتکای بیش از حد به فروش انرژی،
بهرهوری پایین ،نبود شفافیت ،نبود رقابت ،کیفیت پایین و ...سرانه درآمد کشور را بهشدت نزول
داده است .بنابراین بخش خصوصی با فعالیت خود در طول سالیان متمادی توانسته است به
افزایش بهرهوری ،توانمندسازی اقتصادی ،شبکهسازی ،بازاریابی ،بازارسازی جدید ،آموزش و...
برای افزایش توانایی اقتصادی و امیدواری فعاالن اقتصادی به امتداد فعالیتهای خود کمک
کند .این اقدامات بدون حضور اتاق بازرگانی ایران به عنوان اصلیترین تشکل بخش خصوصی
و مدیریت آن در ایجاد ارتباطات ،اطالع رســانی ،حمایت از اعضاء ،تالش برای تنظیم قوانین
و مقررات بهینه ،ساماندهی زنجیره ارزش و ...امکانپذیر نبوده است .اتاق بازرگانی باید تقویت
شده و توانمند گردد و باید بتواند نقش مخرب دولت را در اقتصاد کاهش دهد .اتاق بازرگانی
تعریف شده تا موضوع البیگری در مباحث تجاری تقویت یابد و بازرگانان بتوانند در این مسیر
به بسیاری از مذاکرات ملی یاری رسانده و تجربیات خود را در اختیار معاونت اقتصادی وزارت
خارجه و ســفارتخانههای ایران قرار دهند .هر چند ،مجموعه انتقاداتی به عملکرد دورهای
مدیران اتاق بازرگانی وجود دارد .یکی از رسالتهای اتاق بازرگانی برداشتن موانع و توانمندکردن
ارتباطات بینالمللی است که به آن وسیله باید شرایط را برای بازرگانانی که وظیفه بازاریابی
محصوالت داخلی در بازارهای خارج از ایران دارند ،مهیا کند .یعنی همان بحث شبکهســازی
که اتاقهای بازرگانی تقریباً کار خاصی انجام ندادهاند .به همین جهت است که نتوانستیم کار
اساسی را برای توسعه بازارهای صادراتی و حضور منسجم در بازارهای هدف سازماندهی کنیم.
Jشفافیت ،الزمه رسیدن به پویایی
وجود شفافیت اهمیت و اولویت دارد .به ویژه در زمانی که ابهام یا اتهامی نسبت به عملکرد
مالی و اداری نهادی به وجود آمده است .متأسفانه عملکرد اتاق بازرگانی در مورد اخیر و شیوه
پاسخگویی به عملکرد مالی بسیار ضعیف بود اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که در دو
سال گذشته بســیاری از اعضای اتاقهای بازرگانی به دالیل مختلف از کرونا تا درگیریهای
شخصی کمتر تمایل به تشکیل جلسات داشتهاند و به نوعی در الک سکوت و محافظهکاری
44
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قرار گرفتهاند .به بیانی بهتر ،آبروی تمامی ارکان بخش خصوصی در گرو ایجاد شــفافیت در
پارلمان بخش خصوصی است .به بیان دیگر اعضای فعال کمیسیونها ،کمیتهها ،تشکلها و
گروههای وابسته باید به سهم خود برای حفظ و افزایش این اعتبار تالش کنند .تداوم سکوت
فعاالن بخش خصوصی وجود این شــائبه را در ذهن منتقدان تقویت میکند که شاید آنها
موافق رویه موجود و رویدادهای کنونی هستند .با توجه به اتقاقی که افتاده و بخشپذیری که
اتاقهای بازرگانی ،اتاقهای مشترک و ...در جامعه دارند ،مسائل درون اتاق بازرگانی برای مردم
شــفاف و روشن نیست .حتی بسیاری از دولتیها هم قوانین ،سلسله مراتب و ارکان اتاقها را
نمیشناسند .به این معنا که ایجاد هر شایعهای تأثیر عمیقی برشان و اعتبار بخش خصوصی
و پارلمان آن به عنوان مهمترین رکن آن میگذارد .حفظشــان و اســتقالل بخش خصوصی
مهمترین مســئله اســت که نباید در گرو حضور دورهای مدیران و اعضای هیئت رئیسه اتاق
بازرگانی باشد .اتاق بازرگانی به ویژه در سالهای گذشته بسیار اثرگذار ظاهر شده و در مسائلی
که نیاز به تصمیمسازی و تصمیمگیری وجود داشته نقش خود را ایفا نموده است .بنابراین نباید
برخی اختالفات درونی به بیرون کشیده شود و نتیجه درگیری و اختالفات شخصی و حقوقی
کلیت اتاق بازرگانــی را تهدید نماید .اتاق بازرگانی ایران به تمامی بازرگانان ،تولیدکنندگان،
واردکنندگان ،صادرکنندگان ،شرکتهای دانشبنیان ،زنان کارآفرین و جوانان فعال در تمامی
حوزههای صنعت ،معدن و کشاورزی است .بنابراین نباید اجازه داد تا آتش اختالفات سبب شود
که برخی از بیرون بیایند و به اتاق بازرگانی اتهام وارد کنند .در نمای کلی ،ایجاد شفافیت الزمه
رسیدن به پویایی است .بنابراین به عنوان راهکار میتوان پیشنهاد داد که مستندات روشن و
شفاف تمامی اعضاء اتاق بازرگانی و دارندگان کارت بازرگانی درباره زمان پرداخت حق عضویت
ساالنه ،اطالعات فعالیت ،میزان درآمدهای اتاق ،سهم از سود و درآمد دارندگان کارت بازرگانی،
و ...در گام اول از سوی اتاق ایران عمومی شود.
Jکالم آخر...
در دنیا کشوری را نمیتوان یافت که با داشتن اقتصاد دولتی و سنتی و بخش خصوصی
ضعیف اقتصاد فعال و اتاق بازرگانی پویا داشــته باشد .اقتصاد دولتی و بخش خصوصی
ضعیف نتیجهای جز انحصار ،اتالف منابع ،رانت و گسترش فساد اداری و ...به همراه ندارد.
در ایــن اقتصاد به دلیل نبود رقابت ،قیمت کاالها و خدمات باال ،کیفیت پایین و میزان
صادرات هم بسیار کم است بنابراین چگونه امکان دارد با چنین اقتصادی یک اتاق بازرگانی
فعال و پویا وجود داشته باشد؟
از این رو ،میزان چابکی ســازمانی اتاق بازرگانی در فعالیتهای خود و ایجاد فضایی سالم
و قابل رقابت برای فعاالن اقتصادی بخش خصوصی به میزان بسیار زیادی وابسته به کاهش
تصدی گری دولت و واگذاری بخش زیادی از اختیارات خود در حوزه اقتصاد اســت .اتاقهای
بازرگانی و اتاقهای مشترک زمانی میتوانند به موضوع تسهیلگری تجاری و افزایش دامنه
ارتباطات اقتصادی بینالمللی وارد شوند که وابسته به دولت نباشند و امکان فعالیت آزادانه برای
اعضای آنها فراهم باشد .نباید از نظر دور داشت که تضعیف ساختاری نهاد اتاق بازرگانی و حمله
به کلیت آن بخاطر اشتباه مدیران دورهای سبب تضعیف اقتصاد کشور و از دست رفتن اطالعات
و دادههای اقتصادی به روز خواهد شــد .دادههایی که در سالهای متمادی به کمک دولت و
مدیران اقتصادی کشور آمده است .تحقیق و مطالعه مسائل اقتصادی ایران یکی از بهترین و
موثرترین اقدامات اتاق بازرگانی ایران در طول ســالیان هست که در هنگام بروز بحرانهایی
مانند تحریم ،رشد نقدینگی ،عدم کنترل تورم و ...بهخوبی خود را نشان داده است .این موارد
نشان از اهمیت جایگاه و کارکرد اتاق دارد اما با کمال تأسف این روزها شاهد هستیم کهشان و
منزلت آن تا چه اندازه مورد بیمهری قرار گرفته و این چه سهو باشد و چه عمد از هیچکس
قابل قبول نیست.

 ................................روایـت ................................

واردات آرامش را به بازار خودرو برمیگرداند؟

جنگندههای تازهنفس

مجلس باالخره به طرح دولت برای واردات خودرو جواب مثبت داد و حاال مجوز  5ساله واردات خودرو برای اجرا روی میز
دولت قرار گرفته اســت تا بلکه بتوان به اتکای آن ،صنعت خودرو را سر و سامان داد .موضوعی که هنوز هم اما و اگرهای
بسیاری بر ســر راه موفقیت آن وجود دارد؛ اما به هر حال میتوان آن را یک گام رو به جلو برای مصرفکنندگان در این
بازار دانست .آنگونه که در قانون ساماندهی خودرو به صراحت ذکر شده ،تکالیف و الزامات جدیدی برای ارتقای کیفیت
خودروهای تولید داخلی ابالغ شده و خط و نشانهایی هم برای خودروسازان کشیده شده است .حال باید دید که چقدر
اجرای این قانون میتواند منجر به بازگشــت آرامش و رقابت به صنعت خودروی ایران شود؛ هرچند باز هم همهچیز به
آییننامهای گره خورده است که باید از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای واردات خودرو تنظیم و تصویب شود.

عکس :رضا معطریان

روایت

گشایش دروازه خوشبختی!
فاز جدید تصمیمگیریهای دولت برای ساماندهی بازار خودرو
سوم تیرماه سال  97بود که دولت رسم ًا واردات خودرو را ممنوع کرد .آن
محبوبه فکوری
روزها اوج برهمریختگیهای بازار ارز بود و دولت البته از فروردینماه آن
سال ،پای ارز  4200تومانی را به اقتصاد ایران باز کرده بود و بعد از گذشت
دبیر بخش روایت
چند ماه به دلیل اختالف قیمتی که میان بازار آزاد ارز با نرخ  4200تومانی
اعالمی از ســوی معاون اول رئیسجمهور به وجود آمده بود ،دولت تصمیم گرفت تا یک بار دیگر مدیریت
جدیدی را بر بازار ارز اعمال کند و به همین دلیل ،با ورود تنشهای جدید ارزی ،اینبار دولت تصمیم گرفت
تا سبد تخصیص ارز را مدیریت و واردات برخی کاالهای ارزبر و به اصطالح لوکس را به کشور ممنوع کند.
اینجا بود که خودرو هم از این تصمیم دولت در امان نماند و درست در سوم تیرماه ،ممنوعیت کامل واردات
خودرو با نامه وزیر وقت صنعت ،معدن و تجارت به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ،رنگ واقعیت به خود
گرفت .حاال بعد از گذشت  4سال ،قرار است با آییننامه و ضوابطی که این وزارتخانه تعیین خواهد کرد،
واردات خودرو آزاد شود؛ آن هم درست در روزهایی که باز هم بازار ارز با نوسانات قیمتی مواجه است و البته
دولت مدعی است که وضعیت ذخایر ارزی کشور بینظیر است.

بر اساس برآوردها،
حدود 21مجموعه
از واردکنندگان
خودرو پول دریافت
میکنند که در سایر
کشورها در راستای
رساندن خودرو با
قیمتمناسببه
مردم چنین اتفاقی
رخ نمیدهد
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با تصویب و ابالغ قانون ســاماندهی صنعت خودرو از سوی رئیس
مجلس در خردادمــاه  ،1401واردات خودرو عم ً
ال وارد فاز جدیدی از
تصمیمگیریها از ســوی دولت سیزدهم شده است .آخرین بار ،سال
 97و در اوایل کار دولت دوازدهم بود که تصمیم بر این شد که واردات
خودرو آن هم به دلیل مدیریت سبد ارزی کشور ممنوع شود .تحریمها
شدید شده بودند و دسترسی ایران به درآمدهای ارزی محدود .اینجا
بود که دولت تصمیم گرفت تا واردات خودرو را ممنوع اعالم کند تا بلکه
بتواند بخشــی از ارز مورد نیاز کاالهای اساسی و اقالم مورد نیاز تولید
کشور را تامین کند .هرچند در میانه راه ،حتی ارز برخی مواد اولیه مورد
نیاز واحدهای تولیدی هم از ســوی بانک مرکزی بهسختی و با تاخیر
بسیار زیاد تامین میشد.
تیرماه سال  ،97ممنوعیت کامل واردات خودرو با نامهنگاری وزیر
وقت صنعت ،معدن و تجارت به رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران
رنگ واقعیت به خود گرفت .در این نامه ،فهرست گروه چهارم کاالیی
شــامل  1339ردیف تعرفه  8رقمی اعالم شده بود که ثبت سفارش
آنها از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع اعالم شد .این
تصمیم در شرایطی گرفته شد که در ابتدا قرار بود ارز مورد نیاز واردات
خودرو از ارز حاصل از صادرات و ارائهشده در سامانه نیما تامین شود؛
اما بعد از گذشــت مدتی و با تشدید تحریمها ،دولت تصمیم گرفت تا
برخــی کاالها از جمله خودرو را به دلیــل لوکس و غیرضروری بودن
در گروه چهارم کاالیی یا همان کاالهای ممنوعه قرار دهد و با بســتن
سایت ثبت سفارش و افزایش تعرفهها ،تا حدودی حلقه واردات خودرو
را تنگتر کند.
در واقــع ،با این تصمیم دولت ورود خودروهایی که تا پیش از این
امکان واردات داشتند ممنوع اعالم شد و همه ثبت سفارشهای قبلی
نیز فاقد اعتبار.
آن روزها فعاالن صنعت خودرو به صراحت نســبت به عواقب این
تصمیم دولت هشدار میدادند و اعالم میکردند که بعد از این ممنوعیت
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واردات ،حتماً فشار بر روی بازار خودروهای داخلی بیشتر خواهد شد
و تقاضا به سمت خودروهای داخلی سوق پیدا خواهد کرد .در نتیجه،
هرکس به سلیقه خود نسبت به تعیین قیمت خودرو اقدام خواهد کرد
و حتماً شاهد رشد قابل توجه قیمتها در بازار خواهیم بود؛ موضوعی
که بعد از گذشــت ماهها کام ً
ال به واقعیت پیوســت و بازاری آشفته با
قیمتگذاری سلیقهای ،مصرفکنندگان را بهشدت تحت تاثیر قرار داد.
نکته حائز اهمیــت در این میان ،مجموعه تخلفاتی بود که بعد از
اعالم ممنوعیت واردات خودرو شکل گرفت؛ به نحوی که پس از انسداد
رسمی سایت ثبت سفارش ،حدود  15هزار دستگاه خودروی خارجی
از طریق برخی از نمایندگیهای رسمی و غیررسمی در فاصله زمانی
تیرماه تا دی  96وارد کشور شد که هنوز هم در مورد آن شفافسازی
الزم صورت نگرفته و آن را جزو نقاط تاریک پرونده واردات خودرو قرار
داده است.
بر اساس گزارشهای رسمی منتشــر شده ،در سال  96تعداد 68
هزار و  700دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و  768میلیون دالر
و با ترکیب  35درصد خودروهای  2000تا  2500سیسی 47 ،درصد
خودروهای  1500تا  2000سیسی و  10درصد خودروهای هیبریدی
وارد کشور شد؛ ضمن اینکه این ترکیب آماری برای سال  95هم نشان
میدهد که  76هزار و  800دستگاه خودرو به ارزش حدود  2میلیارد
دالر وارد کشور شده بود.
در این میان آشــفتگیهای بازار هم تمامی نداشت ،به نحوی که
قیمتها روز به روز رو به افزایش میگذاشت و شرایط برای دسترسی
بسیاری از مصرفکنندگان به خودروهای داخلی و خارجی بسیار سخت
شده بود؛ چراکه نبض بازار در دست سوداگران و سوءاستفادهگران قرار
گرفته بود و دولت هم عم ً
ال ،خود را از این عرصه کنار کشــیده بود و
صرفاً با اجرای برخی طرحهای شکســتخورده تالش داشت تا بازار را
کنترل کند.
در واقع ،عدم اجازه ورود برای ثبت سفارش واردات خودرو از اسفند
 96به بعد ،افزایش اخذ مالیات از واردکنندگان با مصوبه مجلس و کاهش
انگیزه واردات ،وجود  17هزار خودرو ثبت سفارش شده در گمرکات که
با افزایش تعرفه ،وجه بیشتری توسط واردکنندگان پرداخت و به موازات
از مصرفکنندگان دریافت شد ،سوءاستفاده از بازار آشفته توسط افرادی
که خودروی وارداتی با تعرفه قبلی داشتند و مواردی از این دست همه
و همه در ایجاد آشفتگی در بازار خودرو دست داشتند.
در واقــع ،برخی از افرادی که خــودروی وارداتی طبق تعرفه قبلی
داشتند بالفاصله قیمتها را افزایش دادند و از این طریق ،به سود کالنی
دست یافتند و افزایش قیمت جدیدی را به مصرفکنندگان تحمیل
کردند.
حاال دیگر خبری از ممنوعیت نیســت و دولت و مجلس تصمیم
گرفتهاند تا واردات خــودرو را آزاد کنند و اجازه دهند که بازار خودرو
به شرایط عادی برگردد؛ هرچند که خیلی نمیتوان انتظار داشت که
قیمت خودروهای وارداتی بتواند ترمز افزایش قیمت خودروهای داخلی

بر اساس مواد پنج ،شش و هفت قانون ساماندهی صنعت خودرو ،تکالیف و الزامات جدیدی برای ارتقای کیفیت
خودروهای تولید داخل به دولت ابالغ شده که از جمله آن ،منوط شدن شمارهگذاری خودروها به تایید سازمان
استاندارد و جرمانگاری عدم اعالم قیمت تمامشده خودرو به شورای رقابت است.

در بازار را بکشد و حتی کاهش نرخ را به دنبال داشته باشد؛ بلکه به هر
حال اندکی از تب و تاب برخی سوداگران را در بازار از بین خواهد برد.
در قانون ســاماندهی صنعت خودرو ،دولت مکلف شده تا حقوق
ورودی خودروهای ســواری را بر اســاس حجم موتور ،میزان مصرف
سوخت و میزان آالیندگی تعیین کند و طی مدت سه سال از الزماالجرا
شــدن قانون ،با اجرای سیاســتهای کلی اصل  44قانون اساسی و
سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ،با اقدامات
سیاستگذاری ،نظارتی و تنظیمگری ،زمینه رقابتپذیری را در صنعت
خودرو فراهم آورد.
همچنین در این قانون دولت مکلف شــده تا سقف واردات خودرو
را بــا مالحظه تنظیم بازار ،حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت
منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کاالهای اساسی و ضروری
تعیینکند.
در این میان البته برخی نگرانیهایی وجود دارد که با آزادســازی
واردات ،اگر دولت قصد دارد که در بازار تنظیمگری داشته باشد ،نسبت
بــه کاهش هزینههای جانبی واردات هم اقدام کند؛ به خصوص اینکه
بر اســاس برآوردها ،حدود  21مجموعــه از واردکنندگان خودرو پول
دریافت میکنند که در سایر کشــورها در راستای رساندن خودرو با
قیمت مناسب به مردم چنین اتفاقی رخ نمیدهد.
در واقــع ،واردکننده باید برای هزینههای پیشورود که شــامل 4
بخش مجوز سازمان ملی اســتاندارد ،مجوز مرکز ملی اصناف ،مجوز
بهینهسازی سوخت و مجوز محیط زیست میشود ،پول پرداخت کند
که البته باید دید برای ســال جاری چه عددی لحاظ خواهد شــد .بر
اساس گزارشهای منتشرشده ،هزینه بعدی ارزش  CIFاست .بر این
اساس ارزش گمرکی تمامی خودروهای قابل ورود طبق تبصره  1بند
 4ماده  17آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی پس از تعیین در کمیته
تبصره  6قانون خودرو منتشر میشود .هزینه بیمه بینالمللی هم دیگر
عددی است که واردکننده باید برای پرداخت آن اقدام کند.
هزینه ثبت سفارش هم در لیست پرداختیهای واردکنندگان است؛
کارمزد ثبت ســفارش در وزارت صمت برای همــه کاالهای وارداتی
از طریق فرمــول مبلغ کل پروفرما  Xنرخ روز ارز تقســیم بر 2000
محاسبه میشود .مبحث دیگری که میتوان به عنوان اصلیترین هزینه
واردکننده اشــاره کرد ،حقوق ورودی است .این بخش دربرگیرنده 6
نوع تعرفه مصوب شامل مشمول  55درصد حقوق و عوارض گمرکی
(خودروی سواری کمتر از  1500سیسی) ،مشمول  75درصد حقوق
و عوارض گمرکی (خودروهای سواری بین  1500تا  2000سیسی)،
مشــمول  95درصد حقوق و عوارض گمرکی (خودروهای سواری از
 2000تا  2500سیســی) ،تا  1500سیسی حقوق ورودی  5درصد
ارزش گمرکی (خودروهای هیبریدی بدون پایه برق «بنزین  -هیبرید
و دیزل هیبرید») ،از  1501تا  2000سیسی حقوق ورودی  15درصد
ارزش گمرکی و از  2001تا  2500سیســی حقوق ورودی  35درصد
ارزش گمرکی است.
در این میان ،مالیات بر ارزش افزوده هم از دیگر موضوعاتی اســت
که واردکننــدگان خودرو باید پرداخت کنند .بدین جهت براســاس
قیمت خودرو واردکننده مشــمول پرداخــت  9درصد حاصل جمع
ارزش گمرکی به عالوه حقوق ورودی میشــود .علیالحساب مالیات
را که شــامل  4درصد جمع ارزش گمرکی به عــاوه حقوق ورودی
اســت هم باید به اعدادی که بر قیمت نهایی خودرو تحمیل میشود،
افــزود .یک درصد حقوق ورودی بابت عوارض هالل احمر هم از دیگر

هزینهها اســت 5 .درصد ارزش فوب خلیج فارس هم در قالب عوارض
خاص واردات خودرو (عوارض بودجه سنواتی سال  1393جهت خرید
آمبوالنس) اخذ میشــود .هزینه استاندارد که  8در هزار ارزش سیف
اســت نیز برعهده واردکنندگان خودرو است .هزینه عوارض وزارت راه
و شهرســازی (در صورت استفاده از حمل ناوگان خارجی) را نیز باید
واردکنندگان خودرو پرداخت کنند .بدین جهت حمل کاالهای وارداتی
با ناوگان خارجی عوارض  10درصدی دارد .هزینه بانکی شامل کارمزد
بدون احتساب سود و خسارت تأخیر تأدیه دیون (از  2.5در هزار تا 2.5
درصد) از دیگر هزینههای تحمیلی است.
مبحث دیگر اسقاط خودرو است که البته این بخش به عنوان یک
مانع جدی واردات خودرو هم محسوب میشود .در این راستا مصرف
کمتر از  5لیتر در  100کیلومتر چرخه ترکیبی نیاز به اسقاط خودروی
فرسوده ندارد؛ از آنجا که زیرســاخت واردات چنین خودروهایی در
کشور وجود ندارد ،بعضاً واردکنندگان نمیتوانند از این مزیت بهرهمند
شوند .با مصرف  5لیتر و بین  5تا  6لیتر در  100کیلومتر  2دستگاه
خودروی فرسوده باید اسقاط شود .با مصرف  6لیتر و بین  6تا  7لیتر
در  100کیلومتر  4دستگاه خودروی فرسوده باید توسط واردکنندگان
اســقاط شــود .همچنین با مصرف  7لیتر و بین  7تا  8لیتر در 100
کیلومتر  6دستگاه خودروی فرسوده نیاز به اسقاط دارد و در نهایت با
مصرف  8لیتر و بیشتر در  100کیلومتر  8دستگاه خودروی فرسوده
باید از رده خارج شود .باید گفت که دولت گذشته قید اسقاط خودرو را
زده بود و به جای آن از واردکنندگان خواسته بود که پول خودروهای
اسقاطی را به حساب دولت بریزند.
عــوارض راهنمایــی و رانندگــی را هم میتوان بخشــی دیگر از
هزینههای واردات خودرو دانست ،از این رو  10درصد از ارزش گمرکی
خودرو طبق ســند ترخیص به این مجموعه اختصاص پیدا میکند.
ارزش گمرکی خودروهای وارداتی بر اساس قیمت صادراتی و با مقایسه
قیمتهای جهانی در کمیته تبصره  6قانون خودرو به صورت ساالنه
تعیین میشود و همچنین ارزش گمرکی تمامی خودروهای قابل ورود
طبق تبصره  1بند  4ماده  17آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی پس
از تعیین در کمیته تبصره  6قانون خودرو منتشر میشود .ارزش خودرو
شــامل قیمت خرید در کشور مبدأ یا همان فوب ،بیمه و کرایه حمل
است که اصطالحاً سیف گفته میشود .واردکنندگان باید هزینه نقل
و انتقال دارایی را نیــز پرداخت کنند 3 .درصد ارزش گمرکی هنگام
شمارهگذاری عددی است که دولت برای این امر در نظر گرفته است.
شــهرداری هم از واردات خودرو ســهم دارد به گونهای که هنگام
پالک کردن ،بسته به نوع خودرو ،واردکننده باید از  300تا  700هزار
تومان پول پرداخت کند .پســماند نیــز از واردات خودرو بابت نیم در
هزار ارزش کاالها بابت موضوع ماده  12آییننامه اجرایی قانون مدیریت
پسماند ،سهم میبرد .هزینه انبارداری هم باید به لیست باال اضافه شود
و از آنجــا که معموالً این مبلــغ را بخش خصوصی دریافت میکند،
رقم شفافی در دسترس نیســت .بر این اساس 21 ،مجموعهای که از
واردکنندگان خودرو پول دریافت میکنند باعث میشوند که قیمت
خودروهای خارجی برای ایرانیها معقول نباشد .از همین رو انتظار مردم
این اســت که دولت سیزدهم برای برقراری عدالت و توزیع یکنواخت
خودرو بخشی از مجموعهها را حذف کند تا میزان هزینههای تحمیلی
بر خودروهای خارجی کاهش پیدا کند و البته مهمترین نکته این است
که دولت تعرفه واردات خودرو را به کمتر از  30درصد برساند .در چنین
شرایطی قشر و گروه بیشتری میتوانند خودرو خریداری کنند.

در سال  96تعداد
 68هزار و 700
دستگاه خودرو به
ارزش یک میلیارد
و 768میلیون
دالر و با ترکیب 35
درصد خودروهای
 2000تا 2500
سیسی 47 ،درصد
خودروهای
 1500تا 2000
سیسی و 10
درصد خودروهای
هیبریدی وارد
کشور شد
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روایت

کدام کشورها نبض بازار خودروی ایران را
به دست میگیرند؟
واردات خودرو در حالی قرار است آزاد شود که آمارهای واردات ظرف سنوات گذشته بهوضوح نشان میدهد چینیها بازار
خودروی ایران را در دست خواهند گرفت
واردات خودرو قرار اســت آزاد شــود .حاال رقابت بر سر بازاری مطرح اســت که در کمترین حالت 820
میلیون دالر و در بیشــترین حالت  3میلیارد و  17میلیون دالر را به خود اختصاص داده اســت .تجربه
هم نشان داده که بیشــترین حجم واردات خودروهایی که به ایران صورت گرفته ،از حوزه آسیای جنوب
شــرقی بوده و کشــورهایی همچون چین و کره جنوبی حجم باالیی از واردات ایران را به خود اختصاص
دادهاند .اما در این میان گمانهزنیهایی هم وجود دارد که با توجه به قرارداد همکاریهای  25ســالهای که
ایرانیها با چینیها منعقد کردهاند این کشــور بتواند سهم باالیی را از واردات و صنعت خودروی ایران به
خود اختصاص دهد .این در حالی اســت که هماکنون هم ردپای این خودروسازان را به خوبی میتوان در
ایران دید و حال و هوا و چشــمانداز آنها را برای بــازار ایران از وضعیت پیشفروشها بهخوبی درک کرد.

آنگونه که از ظواهر امر
پیداست ،خودروسازان
چینی گوی سبقت را از سایر
خودروسازان دنیا ربودهاند
و هنوز واردات خودرو آزاد
نشده ،تبلیغات پرحجمی را
برای فروش محصوالت خود
به کار گرفتهاند تا بلکه
بتوانند نبض بازار خودروی
ایران را به دست گیرند.

بازار خودرو ایران منتظر مهمانهایی است که طی سالهای گذشته اجازه
ورودشان به کشور داده نشده است .حاال این بازار جذاب خواستگاران بسیاری
دارد که برای سهمخواهی هرچه بیشتر از آن صف کشیدهاند و به طور قطع،
ورود به آن سودآوری مناسبی را برایشان رقم میزند .سالهای متمادی بود
که بســیاری از فروشندگان خودروهای خارجی در ایران با تصمیمات دولت
برای ممنوعیت واردات و ثبت سفارش مواجه بودند و برخی از آنها هم تا حدی
متضرر شده بودند که حتی باال کشیدن کرکر ه مغازهها هم برایشان میسر نبود،
چه برسد به اینکه کارگر داشته باشند و چراغ مغازه خود را روشن نگاه دارند.
در این میان ،به دلیل ممنوعیت واردات خودرو از یک سو و تحریمهایی که
تولیدات داخلی را هم با مشکل مواجه کرده بود ،بازار خودرو با آشفتگیهای
بسیاری مواجه شد و قیمت خودروهای داخلی سر به فلک گذاشت؛ تا جایی
که اعداد و ارقامی که دالالن برای خودروهای داخلی اعالم میکردند ،بسیاری
را به این صرافت انداخت که از خودرو به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش پول

ملی خود بهرهمند شوند و به آن ،به چشم یک کاالی سرمایهای نگاه کنند.
اینجا بود که همه در بازار خودرو خریدار شدند و تالش کردند که از آب
گلآلودهای که ممنوعیت واردات ،کاهش تولید خودرو به دلیل کمبود قطعات
و جوسازی دالالن ایجاد کرده بود ،برای خود ماهی بگیرند.
اینجا بود کــه قیمت خودروهای خارجی نیز اگرچه وارداتی به کشــور
صورت نمیگرفت ،روز به روز افزایش را تجربه میکرد و کف قیمت بسیاری
از خودروهای خارجی کمطرفدار و شاید هم کمکیفیت ،به یک میلیارد تومان
رسید .حاال اما بعد از گذشت چند سال قرار است که واردات خودرو آزاد شود
ولی به طور قطع ،آنچه برای قیمت خودروهای خارجی مدل  2022متصور
است ،بهطور قطع رقمهایی بسیار فزاینده خواهد بود.
Jآمار واردات خودرو در دهه 90
مروری بر آمارها حکایت از آن دارد که در یک دهه گذشــته که واردات
خودرو به کشور آزاد بوده ،به تناسب از  15هزار تا  102هزار دستگاه خودرو
وارد کشور شده است که هر سال البته ،میانگین قیمتی خاص خود را داشته
اســت .این در حالی است که هرساله به روند مشــتاقان خرید خودروهای
خارجی اضافه شده و تنها در سالی که واردات ممنوع شده یعنی همان سال
 ،97آمار واردات بهشدت با افت مواجه شده است .تاکنون البته وزارت صنعت،
معدن و تجارت علیرغم اینکه به عنوان متولی تجارت خارجی کشور از یک
سو و صنعت خودرو از سوی دیگر ،ابالغیه و دستورالعملهای مرتبط با واردات
خودرو را ابالغ نکرده است و مشخص نیست که چه خودروهایی اجازه خواهند
داشت که مسیر بازار ایران را طی کنند ،اما به هر حال آنگونه که از ظواهر امر
پیداست ،خودروسازان چینی گوی سبقت را از سایر خودروسازان دنیا ربودهاند
و هنوز واردات خودرو آزاد نشده ،تبلیغات پرحجمی را برای فروش محصوالت
خود به کار گرفتهاند تا بلکه بتوانند نبض بازار خودروی ایران را به دست گیرند.
Jرشد چشمگیر قیمت خودروهای اسقاطی
حاال البته باید به این نکته هم توجه داشــت که آیا همچنان خودروهای
اکونومی خارجی وارد بازار ایران خواهند شــد یا اینکه خودروهای لوکس و
دارای کالس متوســط در بازار خودروهای خارجی ایران خودنمایی خواهند
کرد .اما آنچه مسلم است ،رشد قیمت جهانی خودروها در کنار مالیات اسقاط
خودرو و قوانین آالیندگی اســت که کار را بــرای ورود خودروهای اکونومی
سخت خواهد کرد .این در حالی است که قوانین و دستورالعملهای دولتی
هم در این راستا تغییراتی داشته؛ به نحوی که آنگونه که فعاالن بازار خودرو
میگوینــد ،در دوران آزادی واردات ،واردکننــدگان باید بهازای ورود خودرو
با حجمهای مختلف موتور ،بین چهار تا هشــت خودروی فرسوده را اسقاط
میکردند؛ در حالی که آن ســالها هم ،قیمت خودروهای اسقاطی چیزی
حدود یک و نیم میلیون تومان بود ،بنابراین تاثیر آن روی قیمت تمامشــده
وارداتیها چندان زیاد و نامتعارف نبود.
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این روزها قیمت اسقاط هر دستگاه خودرو بین  ۲۰تا ۳۰میلیون تومان است و
اگر دولت همچنان بخواهد که به واردکنندگان برای از رده خارج کردن خودروهای
اسقاطی بیشتری فشار وارد کند ،بهطور قطع واردات نیز کند خواهد بود.
ِ

در این میان برآوردها حکایت از آن دارد که این روزها قیمت اســقاط هر
دستگاه خودرو بین  ۲۰تا ۳۰میلیون تومان است و اگر دولت همچنان بخواهد
اسقاطی بیشتری فشار
به واردکنندگان برای از رده خارج کردن خودروهای
ِ
وارد کنــد ،به طور قطع واردات نیز کند خواهد بود و البته گران تمام خواهد
شد .آنگاه دیگر نمیتوان انتظار داشت که واردات بر قیمت خودروهای داخلی
هم اثرگذار باشد و بتواند سیاست دولت را برای کاهش قیمت و شکلگیری
فضای رقابتی رقم بزند.
Jواردات خودرو چه هزینههایی برای واردکنندگان دارد؟
آنگونه که کارشناسان میگویند ،دولت باید از مواضع خود در مورد تعداد
خودروهای اسقاطی دســت بردارد و شرایطی را فراهم کند که قیمت برای
واردکنندگان گران نشــود .این در حالی است که بر اساس برآوردها ،اگر این
رویه اصالح نشــود ،هزینهای بین  ۸۰تا ۲۴۰میلیون تومان به هر خودروی
وارداتی تحمیل خواهد شد .هرچند این کارشناسان بر این باورند که اسقاط
خودروهای فرسوده یکی از مزایای واردات خودرو به شمار میرود؛ و البته یکی
از مسائلی که با ممنوع شــدن واردات خودرو به محاق رفت ،همین اسقاط
فرسودهها اســت .در این میان یکی از نگرانیهایی که برای واردات خودرو
و گرانی آن وجود دارد و ممکن اســت از اثرات الزم برای حوزه تنظیم بازار
برخوردار نباشد ،اجبار استاندارد آالیندگی یورو  6است که متاسفانه به دلیل
نبود زیرساختهای الزم برای تولید بنزین دارای این استاندارد ،سختگیری
در این خصوص میتواند صرفاً به باال رفتن قیمت خودروهای وارداتی منتهی
شود .بنابراین باید همه تالش را صورت داد که وارداتی به کشور صورت گیرد
که نهتنها از کیفیت الزم برخوردار باشــد ،بلکه در کالس اکونومی باشد که
حداقل طیف بیشتری از افراد بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند .البته باید به
این نکته هم توجه داشت که به طور قطع ،قیمت ارز و میزان تعرفه و حقوق
ورودی که دولت برای واردات خودرو در نظر میگیرد کام ًال میتواند مســیر
واردات را تغییر دهد .این در حالی اســت که نباید افزایش قیمت خودرو در
دنیا را نیز نادیده گرفت ،به خصوص اینکه به دلیل شرایط کرونا ،بسیاری از
کمپانیها با کاهش فروش و تقاضا برای خرید خودرو مواجه بودند ،که البته
این فضا هماکنون تغییر کرده و شرایط به گونهای پیش رفته است که بسیاری
از خودروســازان خارجی با افزایش تقاضا برای فروش محصوالتشان مواجه
هستند که این خود سبب افزایش قیمت خواهد شد.
Jسرنوشت واردات خودرو به چه مواردی گره خورده است؟
حاال مشخص نیست که وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار است واردات
خودرو را به چه نحوی مدیریت کند که بتوان انتظار داشت این واردات به نفع
صنعت خودرو از یک سو و مصرفکنندگان در بازار از سوی دیگر تمام شود؛
چراکه آنگونه که دولت میگوید باید به درستی ابعاد واردات را مشخص کرد؛
همان کاری که قرار است از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت صورت گیرد
و تاکنون خبری از آن نیست .حاال به یک روایت ،حتی صحبت از آن است
که واردات خودرو با دو شرط سقف قیمت خودرو  ۷۰۰۰دالر و حجم موتور
 ۱۰۰۰سیسی و به روایتی دیگر ،قرار بر این است که تعیین سقف قیمتی
 ۲۰تا  ۲۵هزار دالر و حجم موتور  ۱۵۰۰تا  ۲۵۰۰سیسی صورت گیرد که
هنوز هیچیک ،نهایی نشده و همهچیز بسته به ساختمان سمیه است که چه
تصمیمی از آن بیرون آید .اما آنگونه که از راهروهای وزارت صمت به گوش
میرســد دولت قرار نیســت بر روی واردات خودروهای با حجم موتور باال و
لوکس که قدرت خرید عدهای معدود در جامعه برای خرید آنها مکفی است،
مانور دهد و قرار است که بیشتر واردات خودروها بر روی خودروهای اکونومی
متمرکز شود .البته ایده دیگری هم در این زمینه وجود دارد که بر مبنای آن،

اگر دولت بخواهد بر روی خودروهای اکونومی تمرکز کند ،به طور قطع ممکن
است لطماتی را متوجه خودروسازان داخلی و آنها را در فروش محصوالت خود
دچار مشکل کند .به خصوص اینکه باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد
قیمتی خودروهای تولید داخلی که
که عموما کیفیت خودروها در محدوده
ِ
اقتصادیترند ،پایین است و این امر ممکن است مشکالتی ایجاد کند .بنابراین
باید به این نکته نیز دقت کرد که هرگونه تصمیمی در این حوزه باید با دقت
نظر کافی صورت گیرد .اما به هر حال مروری بر آنچه طی سنوات گذشته در
بازار خودروهای وارداتی ایران رخ داده ،ورود و حضور بیســابقه خودروسازان
چینی و فروش محصوالتشان است که هماکنون نیز ردپای آنها بسیار پررنگتر
از سایر خودروسازان جهانی در بازار پیشفروشها و فروشهای فوری ایران
داغ است .به نحوی که همهروزه شاهد تبلیغات بسیاری هستیم که خودروهای
چینی را با شرایط متنوع فروش معرفی میکند و حتی در این آشفتهبازاری که
به زور میتوان خودرو را به صورت نقدی از خودروسازان خریداری کرد ،آنها
شرایط فروش اقساطی را هم مجدد باب کردهاند .البته برخی میگویند که
قرارداد  25ساله ایران و چین هم در این حوزه بیتاثیر نبوده و هماکنون یکی
از کشورهایی که کمپانیهایش در این حوزه وارد عمل شده و برای حضور در
بازار خودروهای وارداتی ایران پیشدستی کرده همین چین است .نکته حائز
اهمیت دیگری که به نظر میرسد میتواند بر روند واردات خودرو تاثیرگذار
باشد ،تعرفهای اســت که دولت برای واردات در نظر میگیرد که هماکنون
در ســه سطح  55درصد 75 ،درصد و  95درصد است و باید دید که موضع
دولت در مورد آن چه خواهد بود .اما اگر تعرفه کمتر شود ،به هر حال فضا به
سمت رقابتیشدن بیشتر پیش خواهد رفت .به هر حال ،بر اساس نظریهها و
تئوریهای توسعه ،جایگزینی واردات در کاالهایی که مزیت مطلق یا رقابتی
برای آنها وجود ندارد ،به اثبات رسیده و باید پذیرفت که واردات صرفاً جهت
ایجاد رقابت ،افزایش عرضه وکاهش قیمت مورد استفاده قرار خواهد گرفت
و مابقی فرمولهایی که نوشــته شــود ،در حد تئوری خواهد بود که پس از
مدتــی هم نیاز به تغییر پیدا خواهد کرد .تا زمانی که دولت تصمیمات خود
را برای واردات خودرو به صراحت اعالم نکند نمیتوان انتظار داشت که روند
واردات به حالت طبیعی برگــردد .به خصوص اینکه حداقل و خوشبینانه،
چهار ماه از زمانی که مصوبه صادر و دستورالعملها مشخص شود ،زمان نیاز
اســت تا خودرو وارد شود و با توجه به مقررات محدودکننده ،هیچکس هم
نمیتوانــد این زمان را کاهش دهد .مقــررات محدودکننده در مورد خودرو
شامل اســتاندارد ،تعیین نمایندگی ،تعیین خدمات پس از فروش ،گمرک،
محیطزیست ،پلیس راهور و مواردی از این دست هم بسیار زیاد است.

در یک دهه گذشته
که واردات خودرو
به کشور آزاد بوده،
به تناسب از 15
هزار تا  102هزار
دستگاه خودرو
وارد کشور شده
است

جدول واردات خودرو در دهه 90
سال

تعداد خودرو

ارزش واردات

متوسط ارزش

کشورهای مبدا

1390

 40هزار دستگاه

 820میلیون دالر

 20.7هزار دالر

کره جنوبی ،امارات ،عمان

1391

 44.3هزار دستگاه

 1840میلیون دالر

 24.4هزار دالر

امارات ،کره جنوبی ،کویت

1392

 78.6هزار دستگاه

 3017میلیون دالر

 38.3هزار دالر

امارات ،چین ،کویت

1393

 102هزار دستگاه

 2128میلیون دالر

 20هزار دالر

امارات ،چین ،کره جنوبی

1394

 51.5هزار دستگاه

 1232میلیون دالر

 23هزار دالر

امارات ،کویت ،ترکیه ،کره،
ژاپن ،چین ،آلمان

1395

 76هزار دستگاه

 1443میلیون دالر

 19هزار دالر

امارات ،چین ،کره

1396

 70هزار دستگاه

 1838میلیون دالر

 26هزار دالر

کره ،آلمان ،فرانسه ،ژاپن

1397

 15هزار دستگاه

 437میلیون دالر

 29هزار دالر

امارات ،چین ،آلمان ،کره
جنوبی
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شرایط باید به گونهای مهیا شود که بهجای واردات صرف خودرو،
خودروسازان خارجی را وارد عمل کنیم و به شراکت با ایرانیها فرابخوانیم،
این کاری است که به طور قطع ،به نفع کشور است.

روایت

بازار زیر چرخ واردات
آیا سیاست واردات خودرو میتواند التهاب بازار را اندکی کم کند؟
اجرای سیاستهای نامتوازن در صنعت خودرو طی
سنوات گذشته سبب آشفتگی در این صنعت شده
و حرکت آن را کند کرده است .مروری بر آنچه در
سالهای گذشته به عنوان حمایت از تولید داخلی و
ممنوعیت واردات گذشته به خوبی نشان میدهد که
برخی سیاستگذاریهای غلط سبب شد تا نهتنها
با ممنوعیت واردات خــودرو ،توان تولیدکنندگان
محمدرضا نجفیمنش
داخلی افزایش نیابد ،بلکه سیاستهایی که دولت
عضو هیئت نمایندگان
تعیین کرد توانســت فرصت ممنوعیــت را برای
اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی تهران
تولیدکنندگان خودرو در کشور مهیا سازد .در واقع،
آنچه بر این صنعت گذشــته ،آیینه تمامنمایی از
مجموعه سیاستهای غلط و تجربهشدهای است که توان حرکت را از آن گرفته و به
هر حال در یک فضای نامشخص ،خودروسازان و زنجیره تولیدکنندگان پاییندست
آنها را دچار مشــکل کرده اســت .نکتــه حائز اهمیت که به وضــوح در مجموعه
تصمیمگیریها در صنعت خودرو از یک ســو و روند سیاستگذاری از سوی دیگر
خود را نشان میدهد آن است که در سالهای گذشته هرگاه واردات خودرو ممنوع
بوده ،فشــار بر روی تولیدکنندگان داخلی افزایش یافته است و هرگاه واردات حتی
در ســطحی محدود اجرایی شده ،میزان فشار بر خودروسازان و قطعهسازان داخلی
کاهش یافته و آنها امکان تنفس پیدا کردهاند؛ به نحوی که توانســتهاند شــرایط را
بهگونهای مدیریت کنند که تولید افزایش یابد و تقاضای داخلی نیز برای محصوالت
آنها پاســخ داده شود .مسئلهای که خأل آن هماکنون در این صنعت بسیار احساس
میشــود .در واقع ،طی ســالهایی که واردات خودرو به کشور ممنوع بوده است،
فشــارهای روزافزونی بر تولیدکنندگان داخلی وارد شده و فضا برای آنها به شکلی
ســخت شده که حتی برخی مقامات ارشد کشور نیز برای کاهش این فشارها ورود
میکردند؛ در حالیکه خود تولیدکنندگان داخلی هیچگاه با واردات مخالف نبودند و
حتی بر این باور بودند که در کوتاهمدت ازسرگیری واردات حتی میتواند به کاهش
فشار بر تولیدکنندگان داخلی منجر شود و فضای فعالیت را برای آنها مساعدتر کند.
در این میان حتی تولیدکنندگان معتقد هســتند که واردات خودرو باید از صادرات
قطعات تفکیک شود و واردکنندگان تخصصی در این حوزه وارد شوند .اما این طرح
فع ً
ال راه به جایی نبرده اســت و دولت مدتها اســت که اعالم کرده واردات خودرو
منوط به صادرات قطعات اســت .به هر حال با تایید قانون واردات خودرو از ســوی
مجلس نیز ،این امیــدواری وجود دارد که وزارت صنعت ،معدن و تجارت به عنوان
متولی صنعت خودرو ،در راهکارهایی که در بخشنامهها و آییننامههای جدید برای
واردات خــودرو تدوین میکند ،این بعد تخصصی کار را هم لحاظ کند و اجازه دهد
کــه واردات خودرو به صورت تخصصی صورت گیــرد و در مقابل ،صادرات قطعات
خودرو نیز به صورت مستقل از سوی متخصصان این حوزه و صادرکنندگان صاحب
تجربه در این صنعت ،انجام شــود .به هر حال داســتان هرچه باشد ،اکنون صنعت
خودرو به لحاظ تولید محصوالت و تنوعبخشــی بــه آنها با اختالالت جدی روبهرو
اســت و دولت هم با اجرای برخی طرحهای ناکارآمد از یک ســو و ورود به عرصه
قیمتگذاری از سوی دیگر ،فشار را به خودروسازان داخلی به حداکثر رسانده است؛
به نحوی که هماکنون تولید خودرو در کشــور به اهداف و پیشبینیهایی که طی
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سالهای گذشــته برای آن در نظر گرفته شده نرسیده و از سوی دیگر ،ممنوعیت
واردات خودرو نیز ،به شــدت قیمتها را در بازار آزاد باال برده است .هرچند نباید از
تاثیر تورم نیز غافل شد و برای آن حتماً بایستی چارهاندیشی در سطح کالن صورت
گیرد .مروری بر آمارهــا و برآوردهایی که در عرصه واردات خودرو صورت میگیرد
به خوبی نشــان میدهد که سهم واردات خودرو از کل خودروهای مصرفی ایران به
صورت معمول ۳ ،تا  ۵درصد و در باالترین شرایط ،حداکثر  ۱۰درصد از حجم بازار
خودروی ایران اســت .این در حالی اســت که میزان نیاز به خودروهای وارداتی در
مقایسه با میزان تیراژ تولید داخلی ،رقم خیلی باالیی را شامل نمیشود؛ هرچند به
دلیل گرانی ارز در ایران و نوساناتی که تجربه میکند به لحاظ ارزشی ممکن است
کــه واردات خودرو  40درصد از ارزش تولیدات داخل را به خود اختصاص دهد که
خب آن هم به دلیل قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی در ایران اســت و ربطی به
حوزه واردات و مقایســه آن با تولید داخلی ندارد .هرچند بخشی از تامین قطعات
مورد نیاز خودروســازان نیز ارزی است ،اما در مجمموع ،واردات خودرو از نظر روانی
میتواند شرایط را برای تعادل بازار مهیا کند و از این منظر روی قیمت تاثیر خواهد
گذاشت .برآوردها نشان میدهند که ارزبری خودروهای داخلی به طور متوسط حدود
 1200تا  2هزار دالر است که حدود  30تا  40درصد آن مربوط به مواد اولیه و 30
درصد هم مربوط به قطعات الکترونیکی است .این در حالی است که بیشتر قطعات
مورد نیاز خودروهای تولیدی ،در داخل تامین میشوند .نکته حائز اهمیت در حوزه
واردات خودرو آن است که طی سنواتی که کشور با آزادسازی واردات خودرو مواجه
بوده ،تولید داخلی خودروها در آن ســالها نه گران بود و نه بیکیفیت و به همین
دلیل است که بسیاری از کارشناسان و دلسوزان این صنعت با واردات خودرو مخالف
نیستند؛ اما اعتقادشان بر این است که به موازات آزادسازی واردات خودرو ،دولت هم
باید دســت از قیمتگذاری خودروهای داخلی بردارد و شرایط را به نحوی مدیریت
کند که قیمت در یک فضای رقابتی و در حاشیه بازار تعیین شود .آنگاه دیگر شاید
خبری از سوءاســتفادهگران و سوداگران در بازار نباشد؛ به خصوص اینکه حجم نیاز
به خودرو در بازار زیاد است ،اما این حجم نیاز فقط به خاطر اختالف قیمت باالیی
اســت که وجود دارد .یعنی خریدار نیاز به خودرو ندارد و با هدف دســتیابی به این
تفاوت قیمت دست به خرید میزند .حاال در چنین شرایطی این اختالف قیمت به
جیب تولیدکننده نمیرود و مصرفکننده هم از آن متضرر میشود و به همین دلیل
اســت که خودروسازان نیز با زیان انباشته مواجه میشوند و مسیر حرکت برایشان
ناهموار میشود .برآوردها نشان میدهند که هماکنون خودروسازان بالغ بر  ۱۰۰هزار
میلیارد تومان زیان انباشته دارند؛ در حالی که باید آن را مدیریت کرد .اما نکته اصلی
که باید در سیاستگذاریها در حوزه واردات خودرو مورد نظر دولت قرار گیرد ،آن
اســت که در حوزه واردات خــودرو وزارت صنعت ،معدن و تجارت به عنوان متولی
تولید داخلی و سیاستگذار تجاری کشور نباید به آن دسته از خودروسازانی اجازه
واردات محصوالتشــان به کشــور را بدهد که در دوران تحریم شرکای خود را ترک
کردند و بازار ایران را با وقفه در تامین خودرو مواجه ســاختند .در واقع ،حداقل به
این خودروسازان خارجی جایزه داده نشود ،بلکه شرایط باید به گونهای مهیا شود که
بهجای واردات صرف خودرو ،خودروســازان خارجی را وارد عمل کنیم و به شراکت
با ایرانیها فرابخوانیم .این کاری است که به طور قطع ،بهنفع کشور است و ثمره آن
بهنحوی خواهد بود که صنعت ما آسیب نبیند.

 ................................راهربد ................................
جراحی
بدون درمان
آیا پایان دالر  4200تومانی
رفاه به همراه دارد؟
دولت و مجلس حذف
دالر  4200تومانی
را جراحی اقتصادی
میخوانند و اقدامی
شجاعانهمینامند؛
میگویند دولت در پی
خشک کردن منبع
رانت بود .اما برخی از
اقتصاددانها در موردش
هشدار میدهند که این
اقدامهابیشترشبیه
جراحی برای دردی است
که درمان نمیشود و شاید
بیماری اقتصاد کمتوان
ایران از خونریزی این
جراحی رو به تشدید
باشد؛ اگرچه ادامه توزیع
دالر  4200تومانی هم
ممکن نبود جز به نفع
چند دالل.

عکس :رضا معطریان

راهربد

هیاهو برای هیچ
چرا سیاستگذاریهای نادرست تکرار میشوند؟

لیال ابراهیمیان
دبیر بخش راهبرد

چرا باید خواند:
چرا در ایران
سیاستگذاران
اشتباههای خود را
دوباره تکرار میکنند؟
این پرسش بنیادی
در پرونده توسعه
بررسی شده است .آن
را بخوانید.

سیاستگذاری
عوامپسندانه و
بدون پایه علمی
هیچگاهبهنتیجه
نمیرسد .بیش
از نیم قرن است
سیاستگذاران ما
باشمشیرچوبین
ایدئولوژی به
جنگ تورم رفتهاند
و هربار شکست
خوردهاند؛ اما
هیچگاهمتنبه
نشدهاند .هربار که
مشکالت با متر و
معیار ایدئولوژی
سنجیدهشده
نتیجهای درخور و
مفید نداشته است
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تجربه تاریخی زیادی در ذهن فراموشکار ما نقش بســته اســت؛
تجربههایی که نشــان از غیرپاسخگو بودن دولتها دارد و این تجربهها
کمترین پشــتوانه علمی را با خود همراه کرده است؛ شعارگونه است و
ت هستند و
نتیجهای جز شکســت ندارد؛ خیلی از این تجربهها بذر ران 
برخی چاه فساد .نزدیکترین تجربه به ما مدیریت بیماری کروناست؛
بیماریای که سیاســتگذار از بیــم آن راه عجیب و غریبی طی کرد:
از انکار بیماری ،تکرار گفتههایی چون «این سیاهنمایی دشمن است»،
تاکید بر مدیریت نمونه و انتقال دانش مقابله با کرونا به دنیا ،تولید چندین
واکسن همزمان با نتیجه هیچ ،اجرای ناقص قرنطینه ،رفتارهای چندگانه
در ممنوعیت سفر ،کشف قابلمه ویروسیاب ،هدررفت میلیاردها سرمایه،
جلوگیری از واردات واکسن به بهانه حمایت از تولید داخلی و درنهایت
واردات دیرهنگام واکســن ضد کرونا .نتیجه این سیاست ،عزادارشدن
خانوادههاست و درنهایت هیچکسی پاسخگو نیست که چرا و چگونه به
اینجا رسیدیم و نتیجه آنهمه گفتار ضدونقیض چه بود؟
اما نزدیکتر از آن اتفاقی اســت که در متروپل آبادان رخ داده و غم
آبادان آوار شــده بر ســر مردم ایران؛ خانوادههایی داغدارند و دولت از
نمایش قدرت و اقتدارش فیلم میگیرد و نتیجه همه اینها خشم مردم
است و کژکارکردی دستگاههای نظارتی .در چنین تالطمهایی از یک
سو دولت از طرح صیانت میگوید و از سویی دیگر پرونده هستهای ایران
به گره کور رسیده است و در چنین بازه زمانی ،دولت به دنبال «جراحی
اقتصادی» است و آن را در بوق و کرنا کرده است و نوید سپیدی بعد از
ســیاهی سر داده است .اما در سیاستهای ارزی ،از نرخ چندگانه ارز تا
ارز ترجیحی ،تا باال رفتن ارز و پایین آمدن دستوری آن ،از تصمیم برای
توزیع ارز  4200تومانی تا حذف آن و درنهایت اینکه چهکسی در این
تغییرها سود میکند و چهکسی زیان ،معلوم هست اما نیست .وقتی پای
پاسخگویی به میان میآید همه انگشتها تحریمها را نشانه میگیرند اما
خیلیها معتقدند ضربه کاریتر از ناحیه تصمیمهای نادرست به اقتصاد
و سیاســت ایران وارد شده اســت .وقتی در دهه  8 0درآمدهای نفتی
دولــت افزایش مییابد ،به جای اینکه هدف اصالح و خلق نقدینگی و
تناسب آن با فعالیتهای تولیدی باشد ،هدف این بود که به نظام بانکی
دست نزنند و نظام بانکی مسیر ناصحیح خود را ادامه دهد .کنترل تورم
به یک ایدئولوژی برتر تبدیل شده و در آن دوره هم دولت میخواست
نرخ تورم را کنترل کند و همزمان قصد داشت هزینههایش را به جای
مالیات از فروش نفت تأمین کند .در این دوره نه تورم کنترل شد و نه
نرخ نقدینگی پایین آمد .نتیجه ثبات نرخ ارز با وجود تورم آسیب تولید
داخلی است .این خطار در دورههای بعد در حوزه نظام بانکی تکرار شد؛
خطای سیاستگذار در مسکن ،بازار سرمایه و دیگر بازارها رخ داد و حاال
بعد از گذشت چند سال همچنان از کالف سردرگم مشکالت میگوییم.
نماه  1397بود که دالر  4200تومانی اعالم شد؛
بیســتم فروردی 
شامگاه دوشنبه ،اســحاق جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهوری بعد
از پایان جلســه فوقالعاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز،
گفــت« :نرخ دالر از فردا بــرای تمام فعاالن اقتصادی و برای رفع همه
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نیازهای قانونی و اداری آنان ،نیازهای خدماتی مســافران ،دانشجویان،
محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند،
 ۴۲۰۰تومان خواهد بود ».از فردای آن روز بانک مرکزی برخالف نظر
کارشناسیاش ،قیمت هر دالر آمریکا را  4200تومان اعالم کرد؛ حاال
بیش از هزار روز از آن تصمیم میگذرد و در این مدت بارها از رانت ارزی
و ناکارآمدی این سیاســت و دالری که «دالر جهانگیری» نام گرفته،
گفته شده است .و نتیجه آن درنهایت پروندههای فسادی بود که تشکیل
شد و شد آنچه نباید میشد.
تکرار خطای سیاستگذار فقط در عرصه اقتصاد رخ نمیدهد؛ شاید
حوزه فرهنگی بیشترین مشکالت را داشته باشد و بیتوجهی به سبک
زندگی مردم در همه سیاستگذاریهای رسمی گرهی باشد در دوره
حاکمان و مردمانش؛ آنها فقــط قانون میگذارند؛ قوانینی عجیب و
غریب .اگر در سویی مسئله حجاب مسئله بزرگ حاکمیت است ،هنوز در
این چهل سال هیچ کسی نمیخواهد راه رفته گذشته را آسیبشناسی
و ارزیابی کند که آیا برخوردهای قهری با صرف چنین هزینهای ،فایدهای
هم داشته یا خیر؟
اما در همه این مدت جلوی فعالیت احزاب سیاسی گرفته میشود،
مطبوعات آزاد رؤیا میشود و دانشگاهها در تله ساخته سیاستگذاران
گرفتار شده است .در چنین شرایطی باید پرسید که چرا این سیاستهای
نادرست تکرار میشود؟ آیا این تکرار به دلیل دوری نهاد سیاستگذار
از نهاد علم و دانشــگاه است؟ غلبه ایدئولوژی بر عقالنیت است؟ غلبه
گروههای ذینفع من غیر حق و یا کسانی که برای اثبات خود میخواهند
هر عقبه ذهنی و تاریخی را پاک کنند؟ نهادها در چینی شرایط چه باید
بکنند و در نتیجه بیتوجهی به علم و دانش و تجربه تاریخی گذشته چه
خواهش شــد؟ آیا عدهای عامدانه نمیخواهند از تجربه و دانش بشری
بهره بگیرند؟ این وضعیت معلول هرچه باشد یک نتیجه بیشتر ندارد
و آن اینکه هربار که لمپنها و بیسوادها بر عرصه تصمیمگیری مسلط
شــدهاند ،نتیجه فقط یک چیز بوده :ناراضایتی مردم .سیاستگذاری
عوامپسندانه و بدون پایه علمی هیچگاه به نتیجه نمیرسد .بیش از نیم
قرن است سیاستگذاران ما با شمشیر چوبین ایدئولوژی به جنگ تورم
رفتهاند و هر بار شکست خوردهاند؛ اما هیچگاه متنبه نشدهاند .هر بار که
مشکالت با متر و معیار ایدئولوژی سنجیده شده نتیجهای درخور و مفید
نداشته است و برای همین است که باید تکرار کرد که از میراث تلخ و
شیرین گذشته باید درس گرفت؛ نه اینکه خطاهای گذشتگان به دلیل
نفوذی ذینفعها ذینفوذها و شبکه رانت و فساد تکرار و تجربه شیرین
گذشته هم بدون زحمت تکرار میشود؛ تاریخ عرصه تجربهاندوزی است.
حاال بار دیگر سیاست ارزی در دستور کار قرار گرفته است ،دولت تصمیم
به حذف ارز  4200تومانی دارد آن هم در بدترین زمان ممکن در چهار
سال گذشته؛ از سویی اعتماد عمومی به تصمیم دولت سست و کمبنیان
است و از سویی دیگر فقر و فاصله طبقاتی درد بزرگی است که نسبت
به همه هشدارها درباره آن بیتوجهی شده است .تنها صدایی که شنیده
نمیشود صدای بیصدایان است ،چون بیانیه سرگشاده  61اقتصاددان
که به جراحی اقتصادی واکنش نشــان دادهاند .از نظر آنها ،چیزی که
«جراحی اقتصادی» نامیده شده افزایش نرخ ارز و شوکهای متعدد و
تشدید بیثباتی اقتصادی است و این جراحی در شرایطی رخ داده که
«دربــاره آغاز و پایان ،دامنه و چارچوب و عمق این جراحی و گامهای
بعدی یا پیامدهای این جراحی با مردم صحبت نشده است ».هیاهوی
دولت برای هیچ اســت؛ هیچ خیری در کار نیست از اینهمه تعجیل و
اینهمهتاخیر.

اوال به واسطه پیچیدگیهای خاصی که در پرونده هستهای ایجاد شده و این
زمانی دالر دولتی را حذف کردیم که ً
پیچیدگیها بعد از حمله روسیه به اوکراین هم تشدید شده ،ما یک فضای بسیار بسیار پراسترس و ناامیدی را بین
سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی کشور میبینیم .این شرایط زمان مناسبی برای بروز یک شوک نبود.

حذفدالر 4200تومانیدرنامناسبترینزمان
یگوید
میثم هاشمخانی در گفتوگو با آیندهنگر از پایان ارز  4200تومانی م 
دولت سیزدهم برنامهای برای حذف ارز 4200تومانی از
روی برخی کاالها و افزایش قیمت آنها اجرا کرده و عنوانش را
«جراحی اقتصادی» گذاشته است .آیا این اقدامات در راستای
اصالح ساختاری اقتصاد است و در موقع مناسبی انجام شده
یا خیر؟

دالر  4200تومانی یا اساســاً هر ســاختاری که دالر در آن
همزمان چند قیمت متفاوت داشــته باشد ،یک ساختار بسیار
پرفســاد است و ســاختاری اســت که در آن سوءاستفادههای
هنگفتی شکل میگیرد .به هر حال در سالها و دهههای قبل،
کشورهایی بودند که چنین ساختاری داشتند؛ اما آنچنان دچار
مشکالت و فسادهای بسیار بزرگ شدند که امروز که ما صحبت
میکنیم ،هیچ اقتصاد به درد بخوری در دنیا نیست که حتی به
مخیلــهاش خطور کند که دالر یا ارزهای خارجی همزمان چند
قیمت داشته باشند .لذا این قطعاً یک ساختار غلط بود؛ اما اینکه
زمان اجرای آن مناسب بوده یا نه و چگونگی اجرای آن میتواند
محل بحث باشــد .در مورد زمان ،من فکــر میکنم ،زمانی که
سیاستگذار برای حذف دالر  4200انتخاب کرده ،شاید اغراق
نباشــد که بگوییم نامناسبترین زمان در طول این  4سال بود.
از ابتدای  97تا ابتدای سال  1401که دالر دولتی وجود داشت،
اگر نگوییم نامناسبترین زمان ،ولی یکی از نامناسبترین زمانها
برای حذف آن بوده اســت .چون زمان مناسب برای حذف دالر
دولتی ،زمانی اســت که فضای عمومی اقتصادی جامعه فضای
امیدواری اســت .فضا پرتنش نیست .عامه مردم حس ناامیدی
خیلی زیادی ندارند .ما در زمانی دالر دولتی را حذف کردیم که
اوالً به واسطه پیچیدگیهای خیلی خاصی که در پرونده هستهای
که در کشــورمان ایجاد شــده و این پیچیدگیها بعد از حمله
روسیه به اوکراین هم تشدید شده ،ما یک فضای بسیار بسیار پر
استرس و ناامیدی را بین سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی کشور
میبینیم .این شرایط زمان مناسبی برای بروز یک شوک نبود.

برخی ارز  ۴۲۰۰تومانی را از گویاترین مصادیق حکمرانی
غلط اقتصادی در کشور میدانند.

البته سمت دیگر آن یعنی ایجاد دالر دولتی قطعاً کار غلطی
بوده اســت و حتماً اصالح آن کار درستی است؛ اما به هر حال
زمــان را باید در نظر بگیریم .ویژگیای که زمان فعلی دارد ،این
اســت که فضای ناامیدی خیلی وســیع است ،استرس عمومی
خیلی گسترده است ،به ویژه به دلیل شرایط خاصی که پرونده
هستهای ایران پیدا کرده ،به ویژه بعد از حمله روسیه به اوکراین،
این زمان ،برای یک شوک دیگر به اقتصاد به هیچ وجه مناسب
نبود.
اما دولت این را به عنــوان اصالح یا جراحی اقتصادی
معرفی میکند.

متاسفانه شــاکله فکری یا آرمانی که سیاســتمداران ما در

دولت از اقدام شجاعانه خود میگوید و آن را به «جراحی اقتصادی» تعبیر میکند؛ جراحیای که از انجام
آن ناگزیر بود و میخواهد مردم دردهایی را برای روز عافیت تحمل کنند .میثم هاشمخانی اما چنین
نگاهی ندارد؛ او انتخاب این بازه زمانی را برای حذف دالر  4200تومانی بدترین موقع در چهار سال گذشته
میخواند .زمانی که اعتماد عمومی به دولت پایین است و سرمایه اجتماعی دولت کمتر .البته او معتقد است
شاید دولت چارهای جز این تصمیم نداشت .هاشمخانی از اقدامات جانبی دولت میگوید تا شاید شرایط را
برای ادامه مسیر هموارتر کند ،پیشنهادهایی که شاید اراده انجام آن در دولت سیزدهم دیده نمیشود .این
گفتوگو را بخوانید.

سیاستگذاری اقتصادی دارند ،شاکله بسیار ُصلبی است .آنچه
مشــخص و واضح است اینکه سرمایه اجتماعی برای حمایت از
چنین تصمیمی بسیار مهم است .به نظر میآید که اآلن ما افکار
عمومــی را با تصمیمات ناگهانــی و تصمیماتی که برای بخش
بزرگی از مردم موجه نیست ،بمباران کردهایم .مث ً
ال ما میخواهیم
طــرح صیانت را اجــرا و اینترنت را محــدود کنیم یا یکدفعه
تصمیم میگیریم قیمتی را که روی کاالها نوشــته میشــده،
قیمت تولیدکننده شــود .دوباره میگوییم قیمت مصرفکننده
است و بعد میگوییم هم مصرفکننده و هم تولیدکننده؛ تصمیم
ناهمگن در جامعه تالطم و اســترس ایجاد میکند .این شرایط
متالطم قطعاً زمان مناسبی برای اجرای برنامه جراحی اقتصادی
یا حذف ارز  4200تومانی نبوده است.

چرا باید خواند:
اگر میخواهید
درباره «چیستی و
چه باید کرد» دولت
درباره حذف دالر
 4200تومانی بدانید،
خواندن این مقاله به
شما توصیه میشود.

چرا این تصمیم بد موقعی گرفته شد؟

من تصور نمیکنم که مقامات ارشد کشور عامدانه این زمان
نامناسب را انتخاب کرده باشند .من فکر میکنم زمانی این طرح
اجرا شده که این حس در مقامات ارشد کشور به وجود آمده که
آن ساختار قابل استمرار نیست .یعنی ممکن است استمرار آن
وضعیت به ویژه زمانی که کمبود شدید مواد غذایی در منطقهای
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راهربد
از دنیا که ما قرار داریم ،منطقهای که به لحاظ جغرافیایی بسیار
به جنگ روســیه و اوکراین نزدیک است ،ما را هم درگیر کند.
من فکر میکنم این اســترس وجود داشته که نکند به واسطه
شوکهای دیگری که ممکن اســت از جنگ روسیه و اوکراین
پیش آید ،ما دچار بحران کمبود و قحطی مواد غذایی شــویم.
آنچه باعث شده مقامات ارشد کشور این تصمیم را بگیرند ،این
استرس بوده ،نه اینکه فکر کنند و زمان مناسب را پیدا کنند و
در آن زمان مناسب مردم را آماده کنند ،از چند ماه قبل نگذارند
که هیچ شــوکی در افکار عمومی ایجاد شود و فضای باثباتی را
ایجاد کنند که آماده اجرای چنین طرحی باشد .من فکر میکنم
مقامات کشور واقف بودند به اینکه باید این مقدمات انجام شود؛
اما در استرس اینکه نکند دچار قحطی مواد غذایی شویم ،کمی
شتابزده این برنامه را اجرا کردند.

یعنی دولت بدون هیچ چشــماندازی و به اجبار این
تصمیم را گرفته است؟

مردمی که اگر با
قوانینراهنمایی
و رانندگی همراه
نباشند،بهترین
قوانین هم
نمیتواندعمل
کند و مثل بیماری
که اگر با فرایند
جراحی همدل
نباشد ،جراحی به
آسیب و خونریزی
منجر میشود،
بدون اینکه برایش
بهبودی حاصل
کند .من فکر میکنم
اگر به اینها توجه
نشود ،هرچقدر
هم که جزئیات
خوب طراحی
شود،نتیجه
این کار ،نتیجه
مناسبینخواهد
بود

آنچه باعث ایجاد آرامش و ثبات در فضای افکار عمومی است،
شــرایط سیاست خارجی کشور است که آن هم نامناسب و هم
غیرشفاف است .و هم مسئله سیاست خارجی و جنگ اوکراین در
افکار عمومی استرس ایجاد کرده است .در واقع چرایی نامناسب
بــودن زمان اجرای حذف ارز  4200تومانی مشــخص اســت.
سیاست خارجی ایران بسیار غیرشفاف است و هیچ چشماندازی
در حال حاضر از آینده نیست .سیاست خارجی برای خود من،
که ســعی میکنم در این مورد زیاد هم مطالعه کنم ،مشخص
نیســت و اص ً
ال نمیدانم گره کار و مشکل دقیقاً چیست .به طور
شفاف معلوم نیســت که گره مذاکرات ما با طرفهای غربی در
کجا است ،دقیقاً چه چشــماندازی دارد و مسائلی از این دست.
موارد دیگری که در جامعه اســترس ایجاد کرده ،همانطور که
اشاره کردم ،طرح صیانت است .اینکه اینترنت را از این هم که
هســت ،بسیار محدودتر کنیم یا تصمیمات اقتصادی که خیلی
پرنوسان گرفته میشــود ،معلوم است که اعتماد افکار عمومی
را نشــانه میگیرد .من فکر میکنم منطق این بود که تمام این
مشــکالت را به یک ثبات برســانیم و بعد حذف دالر دولتی را
اجرا کنیم؛ اما از طرف دیگر به این نکته هم باید دقت کنیم که
هرچه زمان از حدف دالر  4200تومانی میگذرد ،اجرا مشکلتر
میشــود .به این دلیل که گروههایی که منافع هنگفتی در این
سیستم کســب میکنند ،روز به روز بیشــتر میشوند و به هر
قیمتی شده در برابر حذف دالر دولتی مقاومت میکنند ،حتی
اگر بتوانند کمیابی و قحطی موقت در مواد غذایی ایجاد کنند،
تا جایی که بتوانند انجام میدهند که از این تصمیم جلوگیری
کنند .هرچه زمان بگذرد ،این گروهها بزرگتر و تعدادشــان هم
بیشتر میشود؛ در نتیجه با گذشت زمان کار سختتر و سختتر
میشود .اینها نکاتی است که در این زمینه وجود دارد.
در زمان اجرا چه نکات مکملی باید در نظر گرفته شود؟

چه نکات و چه مکملهایی باید بعد از آن انجام شــود .چون
ما اآلن در زمانی نیســتیم که بگوییم زمان مناسب اآلن است یا
شش ماه بعد .به هر حال اآلن این تصمیم اجرا شده است .مسئله
این اســت که چه کارهایی باید بعد از اجرای این تصمیم انجام
شــود .اول اینکه ما باید فرآیند واردات هر کاالیی را که به طور
مستقیم یا غیر مستقیم به دالر دولتی ربط داشته ،از تخم مرغ
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گرفته تا مرغ تا انواع شیرینی و بیسکوئیت و امثالهم تا روغن و
تمام مواد غذایی که روغن بخشی از قیمت تمامشده آنها است،
بســیار ساده کنیم .یک مشکل مهمی که ما داریم این است که
واردات اکثر این کاالها انحصاری یا کم و بیش انحصاری اســت.
بعضی از کاالهایی که من نام بردم ،زیر  15نفر در کشــور امکان
و مجوزهای واردات آن را دارند .وقتی تعداد کمی از افراد مجوز
واردات دارنــد و ما هم قب ً
ال به تمام اینها دالر دولتی میدادیم
و اآلن نمیدهیم ،چیز عجیبی نیست که در فضای غیر رقابتی،
قیمتهــا به طور غیر عادی باال رود .ما اگر به فکر آرامش و رفاه
مردم هســتیم ،در درجه اول ،دولت باید رسماً اعالم کند که هر
فرد با حداقلهایی اگر فرصتی و تخصصی برای واردات کاالهایی
که قب ً
ال دالر  4200تومانی میگرفتند دارد ،به سادگی به او مجوز
میدهم .به هر حال واردات این کاالها باید خیلی رقابتیتر شود تا
در فرایند این رقابت ،قیمتها مناسبتر شکل بگیرد .اآلن بخشی
از رشد قیمتها به دلیل حذف دالر دولتی است؛ اما برآورد من
این است که بخش بزرگتری از آن به دلیل انحصاری است که
در واردات این کاالهــا وجود دارد .موضوع دیگر در واقع مربوط
میشــود به تصمیم دولت برای پرداخت نقدی یارانه به مردم یا
ارائه کاالبرگ .من قطعاً و قویاً معتقد هســتم که پرداخت نقدی
بسیار بهتر از ساختار کاالبرگ است .ساختار کاالبرگ به معنای
پرتاب ما به دهه  60اســت و خودمان هم میدانیم که خروجی
پرداخت کاالبرگ این اســت که بسیاری از مردم مایل هستند
که به ســرعت آن را به پول نقد تبدیل کنند؛ در واقع کاالبرگ
به صورت بالقوه ممکن است منبع فسادی شود به اندازه همان
دالر دولتی؛ پس قطعاً رفتن به سمت کاالبرگ کار غلطی است.
اما برخی مخالف یارانههای نقدی هستند.

بله! اینکه پرداخت نقدی به مردم ممکن است خودش مفید
نباشد و عدهای معتقدند شاید بهتر باشد که دولت این پرداخت
دولتی را صرف زیرساختهای اقتصادی خاصی کند .مث ً
ال خط
راه آهن خیلی وسیع در کشور بکشــد .جادهها را بهبود بدهد،
زیرساختهای اینترنت را بهتر کند یا چیزهایی از این دست .من
فکر میکنم که در اینجا هم کار درست این است که پرداخت
نقدی به مردم انجام شــود ،به طور شــفاف هم انجام شود .اما
دولــت میتواند اعالم کند که من چنین پــروژهای دارم ،پروژه
بسیار ویژهای دارم ،و میخواهم خطوط راه آهن سریعالسیر در
سراسر کشور ایجاد کنم؛ این طرح این چارچوبها را دارد و مردم
را ترغیب کند که خودشان پولی را که تحت عنوان یارانه نقدی
میگیرند به دولت قرض بدهند .چون بسیاری از مردم معتقدند
که اگر این پول به مردم پرداخت نشود و دست دولت باشد ،حیف
و میل میشود .دولت اگر میخواهد این مسئله را حل کند و پول
را هم بگیرد ،باید پروژه مشــخصی را تعریف کند و بگوید مردم،
این پول را قرض بدهید به این پروژه .ما هم تضمین میکنیم که
به شما سهام این پروژه را بدهیم یا بعد از  3سال سود خوب ثابتی
را به شــما بپردازیم یا به هر شکل دیگر .به هر حال نقطه شروع
نباید این باشد که دولت بگوید من این پول را تملک میکنم و
نمیدهم به مردم ،چون میخواهم صرف پروژههای خوب کنم.
بایــد پول را به مردم بدهد و بعد آنها را مجاب کند که هرکس
میخواهد ،برود در سایت هدفمندی یارانهها اعالم کند که من
میخواهم پولم را بدهم به این پروژه .ممکن اســت دولت بگوید

هرچه زمان از حدف دالر  4200تومانی میگذرد ،اجرا مشکلتر میشود .به این دلیل که گروههایی که منافع هنگفتی در این
سیستم کسب میکنند ،روز به روز بیشتر میشوند و به هر قیمتی شده در برابر حذف دالر دولتی مقاومت میکنند ،حتی اگر بتوانند
کمیابی و قحطی موقت در مواد غذایی ایجاد کنند ،تا جایی که بتوانند انجام میدهند که از این تصمیم جلوگیری کنند.

من به این پول در قالب اوراق مشارکتی ،سود خوبی میدهم یا
سهام پروژه را میدهم .به هر حال دولت باید عرق بریزد ،زحمت
بکشــد و مردم را قانع کند .آنقدر پروژه تعریفشــده ،شفاف و
شستهرفته باشد که مردم به دلخواه خودشان یارانه نقدی را به
آن پروژه برگردانند .نکته سوم این است که موضوعیدر کشور
ما خیلی وسیع است که بخشی از آن واقعی است و بخشی هم
ممکن اســت در حد شایعات باشــد؛ اما حس بسیاری از مردم
این اســت که دولت منابع مالیای را که دارد بســیار بد صرف
میکند ،بد خرج میکند و حیف و میل میشود .در اینجا زمانی
که قیمتی تغییر میکند که باعث میشود پول زیادی به دولت
برسد ،چون دالر دولتی که  4200تومان فروخته میشده ،اآلن
 25هزار تا  30هزار تومان فروخته میشود ،بنابراین پول خوبی
به دولت میرسد.
شما در باال به سرمایه ضعیف اجتماعی اشاره کردید.

دقیقاً! اساساً چون مردم این بدبینی را دارند ،حس بدی دارند
و این حس بد خیلی مهم اســت از این بابت که باعث میشود
مــردم با خیلی از کارهایی که نیاز اســت که فرایند حذف دالر
دولتی خوب پیش رود ،اص ً
ال همدلی نکنند ،بنابراین دولت باید
حتماً به طور شفاف و دقیق برای مردم توصیف کند که یک ریال
هم پول به جیب من نرفته است .اینکه به چه شکل این کار را
انجام بدهد ،موضوع دیگری است؛ اما منطقی این است که دولت
به طور شــفاف بگوید که در تغییر قیمتها ،اینقدر پول به من
رســیده است و این میزان از این پول را در قالب یارانه نقدی به
مردم برگرداندهام ،اینقد ِر آن را هم صرف فالن کار کردم .به هر
حال یک گزارش بسیار مختصر و شفاف ارائه کند ،به نحوی که
مطالبه مردم و نگرانی مردم در خصوص اینکه پولها در دولت
حیف و میل میشود ،به شکل دقیق و درستی پاسخ داده شود.
به نظرم این هم موضوع سومی است که باید به آن پرداخته شود.
 اگر این پیشفرضها انجام نشود ،تبعات این تصمیم،
عالوه بر گرانی ،ممکن است به کجاها بینجامد؟

بگذارید این طــور بگوییم که هر اصالح اقتصــادی ،هر بهبود
اقتصادی «چه اســم آن را بهبود اقتصــادی بگذاریم ،چه اصالح و
چه جراحی» باید همراه با همدلی مردم باشد .همدلی عامه مردم،
از واردکننده تا تولیدکننده تا کســی که در شــرکتهای سازمانی
کار میکند تا مغازهدار و ...الزم اســت .عموم مردم باید حس کنند
کــه این چارچوب ،چارچوب خوبی اســت .اگر بخواهم مثال بزنم،
قوانین راهنمایی و رانندگی در ایران است .عامه مردم فکر میکنند
کــه قوانین راهنمایی و رانندگی مجزا از جزئیات آن خوب اســت.
ممکن اســت گاهی هم آن را اجرا نکنند ،اما حس مردم عموماً این
اســت که این قوانین خوب است ،ساختار آن منظم است ،ساختار
تبعیضآمیزی ندارد ،ساختار تخصصی و فنی در طراحی آن به کار
رفته و اینها .ممکن است کمی هم نسبت به بخشهایی از آن نقد
داشته باشند ،اما عموماً حس میکنند که قواعد درستی است .حاال
فرض کنید که قوانین راهنمایــی و رانندگی ما جوری بود که 90
درصد مردم میگفتند این به زیان تمام مردم است 90 ،درصدشان
میگفتند این ساخته شــده که اکثر مردم زمینگیر شوند .در این
صورت احتماالً تخلفات رانندگی  50برابر اآلن میشد .چه بسا اص ً
ال
مدیریت ساختار حمل و نقل درونشهری و بینشهری امکانپذیر
نمیشد؛ پس هر قاعده خوبی ،هر مجموع قوانین و سیستم خوبی،

مســتقل از اینکه خوب طراحی شــده یا بد ،باید عامه مردم آن را
خوب بدانند ،شفاف بدانند ،حس کنند که این برنامه به سود عامه
مردم است ،این خیلی فنی و دقیق طراحی شده است .جراحی هم
به همین شکل است .فرض کنید میخواهید یک بیمار را جراحی
کنید؛ اما آن بیمار حس کند که شــما میخواهید سر او را ببرید؛
بنابراین ذرهای همکاری نمیکنــد و حتماً خروجی جراحی مفید
نیست .ممکن اســت خونریزی خیلی بد باشد .به هر حال اینکه
بگوییم اصالح اقتصادی یا جراحی اقتصادی اســت و اگر مردم هم
با آن موافق نیستند ،نباشند ،به نظر من تأثیرگذاری فرایند اصالح
اقتصادی را بسیار بسیار کم میکند و سه پیشنهادی که من دادم،
چه بحث رفع انحصار واردات مواد غذایی ،رقابتی شــدن آن و بهتر
شدن قیمتها ،چه بحث حذف تنشهای افکار عمومی ،اینکه مدام
طرح صیانت را مطرح میکنیم یا غیر شــفاف بودن بحث سیاست
خارجی کــه نمیدانیم چه اتفاقــی دارد میافتد و گزارش دقیقی
به مردم داده نمیشــود ،چه بحث کاالبــرگ یا حذف یارانه نقدی
و حذف یارانه نقدی برخی از مردم که مالک آن مشــخص نیست،
چه بحث آخر ،یعنی نبودن یک گزارش شفاف ،گزارشی که اثبات
کنــد دولت در این فرایند اصــاح اقتصادی ،به فکر جیب خودش
نبوده اســت ،اثبات کند که دولت ریالی به دســت نیاورده و دولت
برای خود کیســه ندوخته است .تکتک اینها پیشنهادهایی است
کــه من تصور میکنم مردم را همدلتــر میکند .مثل مردمی که
اگر با قوانین راهنمایی و رانندگی همراه نباشند ،بهترین قوانین هم
نمیتواند عمل کند و مثل بیماری که اگر با فرایند جراحی همدل
نباشد ،جراحی به آسیب و خونریزی منجر میشود ،بدون اینکه
برایــش بهبودی حاصل کند .من فکــر میکنم اگر به اینها توجه
نشود ،هرچقدر هم که جزئیات خوب طراحی شود ،نتیجه این کار،
نتیجه مناسبی نخواهد بود.

آنچه باعث ایجاد
آرامش و ثبات
در فضای افکار
عمومی است،
شرایط سیاست
خارجی کشور
است که آن هم
نامناسب و هم
غیرشفاف است .و
هممسئلهسیاست
خارجی و جنگ
اوکراین در افکار
عمومی استرس
ایجاد کرده است.
در واقع چرایی
نامناسب بودن
زمان اجرای حذف
ارز  4200تومانی
مشخصاست

نکتههایی که باید بدانید
[سیاستگذار زمانی را که برای حذف دالر  4200انتخاب کرده ،نامناسبترین زمان در طول
این  4سال بود .زمان مناسب برای حذف دالر دولتی ،زمانی است که فضای عمومی اقتصادی
جامعه فضای امیدواری است .فضا پرتنش نیست .عامه مردم حس ناامیدی خیلی زیادی ندارند.
[تصمیم ناهمگن در جامعه تالطم و استرس ایجاد میکند .این شرایط متالطم قطع ًا زمان
مناسبی برای اجرای برنامه جراحی اقتصادی یا حذف ارز  4200تومانی نبوده است.
[دولت باید رسم ًا اعالم کند که هر فرد با حداقلهایی اگر فرصتی و تخصصی برای واردات
کاالهایی که قب ً
ال دالر  4200تومانی میگرفتند وارد کند ،به سادگی به او مجوز میدهم .به هر
حال واردات این کاالها باید خیلی رقابتیتر شود تا در فرایند این رقابت ،قیمتها مناسبتر
شکلبگیرد.
[زمانی این طرح اجرا شده که این حس در مقامات ارشد کشور به وجود آمده که آن ساختار
قابل استمرار نیست .یعنی ممکن است استمرار آن وضعیت به ویژه زمانی که کمبود شدید مواد
غذایی در منطقهای از دنیا که ما قرار داریم ،منطقهای که به لحاظ جغرافیایی بسیار به جنگ
روسیه و اوکراین نزدیک است ،ما را هم درگیر کند.
[پرداخت نقدی بسیار بهتر از ساختار کاالبرگ است .ساختار کاالبرگ به معنای پرتاب ما
به دهه  60است و خودمان هم میدانیم که خروجی پرداخت کاالبرگ این است که بسیاری
از مردم مایل هستند که به سرعت آن را به پول نقد تبدیل کنند؛ در واقع کاالبرگ به صورت
بالقوه ممکن است منبع فسادی شود به اندازه همان دالر دولت.
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راهربد
حذف دالر 4200؛ تنزل شدید سطح رفاه

پلن B
غیبت ِ

سهراب دلانگیزان
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه
رازی

چرا باید خواند:
زمانی که درآمد نفت
در اقتصاد کمرنگ
میشود ،عامل
جایگزین این شکاف
بهرهوری چه خواهد
بود؟ این مقاله را
بخوانید

Jمقدمه
در سیســتم یارانهای اقتصاد ایران یکی از مسائل بسیار اساسی این بود
که منابع حاصل از درآمد نفت بهصورت مســتقیم وارد اقتصاد ایران شده و
از کانالهــای بودجهای مانند تخصیص ارز ترجیحی به کاالهای اساســی و
نهادهای تولید تنها ،هزینههای عمرانی شــرکت نفت و سایر حوزهها بعد از
چند چرخش وارد اقتصاد میشد .این منابع عم ًال جایگزین شکاف بهرهوری
موجود در اقتصاد ایران میشد .این شکاف عدم بهرهوری نسبت به متوسط
بهرهوری در جهان اینگونه بود که ساختارهای ناسازگار و ضد توسعه و ضد
تولید ،سرمایه اجتماعی بسیار نازل ،تأخیر بسیار باال در انجام تعهدات ،شکاف
بزرگ تکنولوژیک ،فساد گسترده مالی و اداری ،عدم مهارت کافی و مناسب
مدیران و نیروی انسانی برای تولید ارزش اقتصادی موردقبول اقتصاد بینالملل
و صــادرات ،بیانضباطی باال و سیســتم ناکارآمد و فــوق ناکارآمد دولت و
نظامهای دولتی و بودجهای و مالیاتی ،مداخله تمامعیار بخشهای غیر بازاری
در قیمتگذاری و عرضه و تولید کاالهای خصوصی ،حضور سنگین بانکها
در بنگاهداری و بازار انواع امالک و داراییها ،وابستگی بسیار باالی بانکهای
خصوصی به افراد دارای نفوذ در قدرت ،بیماری جدی هلندی ،ضعف عمده
ساختاری و ایدئولوژیک در برقراری ارتباط مؤثر با اقتصادها و بازارهای جهانی،
نداشتن مکانیزمهای پولی و بانکداری دارای قابلیت ارتباط و لینک با نظامهای
پولی و بانکداری جهانی ،عدم مقررات پولشویی و نداشتن مکانیزمهای دقیق
این حوزه و دهها اشکال جدی دیگر باعث شده است تا بهرهوری تولیدی هر
شاغل ایرانی بسیار کمتر از بهرهوری یک شاغل در نظامهای پیشرفته و حتی
متوسط جهانی باشد.
Jطرح مسئله
حاال که درآمد نفت از اقتصاد در حال حذف شدن است و دولت نمیتواند
نفت را مانند قبل بفروشد و درآمدهای حاصل از فروش نفت را مانند گذشته
در اختیار داشته باشد ،باید پرسید عامل جایگزین این شکاف بهرهوری چه
خواهد بود؟ حاال که تحریمهای جدی و ظالمانه ،ارتباطات بینالمللی اقتصاد
ایران را محدود ســاخته و بازسازی و بهسازی آن را مسدود و محدود نموده
اســت ،باید پرسید که برنامه جایگزین (پلن  )Bدولت و حاکمیت برای این
حوزه چیســت؟ آیا حذف ارز ترجیحی و رسانیدن قیمت کاالها و نهادههای
اساسی همان برنامه جایگزین است و یا بخشی از یک برنامه جایگزین معرفی
نشــده اســت؟ آیا حذف ارز ترجیحی و پسازآن حذف سایر یارانهها بدون
داشتن برنامهای جامع برای تقویت قدرت خرید مردم میتواند یک جایگزین
عادالنه ،سالم ،ممکن و دارای عمر طوالنیمدت باشد و دولت را یا با یک بحران
بزرگتر و جدیتر مواجه خواهد کرد؟
Jتحلیل
در سیستم یارانهای قبلی اینگونه بود که درآمد حاصل از فروش نفت و
تزریق آن از طریق ارز ترجیحی و در قالب نظام یارانهها ،ناکارآمدیها و شکاف
بهرهوری هر ایرانی را نسبت به خارج جبران میکرد و دولت ازیکطرف انرژی
بهعنوان اصلیترین نهاده تولید را با قیمتی در حد یکدهم و کمتر از قیمت
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جهانی در اختیار مصرفکنندگان نهایی و نیز تولیدکنندگان کاالها و خدمات
قرار میداد و از طرف دیگر کاالهای اساســی و نهادههای تولید این کاالهای
اساسی را با قیمتی بسیار اندک در اختیار همه مردم قرار میداد .این موضوع
باعث میشــد که مردم ایران با دستمزدی بسیار اندک و در سطح یکدهم
دستمزدهای جهانی بتوانند سطح رفاه خود را حفظ کنند و اگرچه بهرهوری
بسیار پایین در اقتصاد شکلگرفته بود و دستمزدها هم پایین بود ،ولی سطح
رفاه اجتماعی در حدی قابلقبول شکلگرفته بود.
بعد از اعمال و جدی شــدن حجم تحریمها علیــه اقتصاد ایران ،حذف
درآمدهای نفتی ،شــکلگیری کسری بودجه جدی ،شروع جنگ اوکراین و
روسیه ،گران شدن جهانی قیمت غذا و نداشتن هیچ افق روشنی از به نتیجه
رسیدن مذاکرات برای استقرار مجدد برجام یا هر نوع قرارداد جایگزینی برای
آن ،مشاهده شد که دولت و حاکمیت اگرچه احساس خطر جدی مخصوصاً
برای قاچاق اقالم مواد غذایی یارانهای به بیرون کشور داشتند ،ولی هیچ برنامه
جایگزینی در مقابل این موضوع نداشته ولذا از سادهترین روش و مسیرها به
دنبــال جبران موضوع بوده و از طریق حذف ارز  4200تومان و گران کردن
قیمت کاالهای اساسی و نهادههای اصلی تولید در کنار کاهش حقوق کارکنان
دولت اقدام کردند.
در بخش دیگری نیز بهشــدت روی افزایــش میزان مالیاتی که دولت از
جامعــه دریافت میدارد تمرکز کردند و آن را باال بردند .این نوع تالش برای
افزایش میزان مالیات نه از طریق گسترش چتر مالیات بر آنانی که از مالیات
فرار همیشگی داشتند ،بلکه از طریق افزایش میزان مالیات کسانی که هیچ
تستانی و اعتماد به کارکنان
مرجعی برای تظلمخواهی جز خود سازمان مالیا 
و کارشناسان آن نداشتند .قسمتی را هم از طریق کاهش شدید پرداختیهای
دولت به کارکنان خود کــه هیچ مرجعی برای تظلمخواهی ندارند و بهحق
مظلومترین قشر در جامعه ایرانی هستند اقدام کردند.
باید یادآوری کرد که آزادســازی قیمتهای کاالهای اساسی تنها روی
کاالهای اساسی توقف نخواهد داشت .با توجه به اینکه همه کاالها از طریق
سیستم درونی اقتصاد یا جایگزین یکدیگر هستند و یا در زنجیره تولید هم
قرار دارند ،عاملی برای رشــد شدید قیمت همه کاالها و خدمات موجود در
جامعه خواهند شــد و چون اقتصاد یک کل بههمپیوسته است ،این موضوع
باعث میشود که قیمت کاالهای اساسی و انرژی به سمت قیمتهای جهانی
حرکتکنند.
یعنی حذف ارز ترجیحــی ،افزایش جدی مالیات ،حذف یارانهها ،پایین
نگهداشتن دستمزدها مخصوصاً دستمزد کارکنان دولت را بهعنوان اصلیترین
برنامه مقابله با مشکالت اقتصاد کشور و جبران کسری بودجه در پیشگرفته
است .این موضوع میتواند خسارتهای بسیار بزرگی را برای سطح رفاهی و
همراهی جامعه مدنی با حاکمیت به دنبال داشــته باشد .در شرایط کنونی
قیمت تأمین اقالم اصلی خوراکی ،پوشاک ،بهداشت و درمان ،تفریح و سفر،
حملونقل و اجاره خانه در شــهری مثل تهران و کالنشهرهای دیگر تقریباً
برابر قیمتهای بینالمللی شده است در حالی قدرت خرید متوسط هر ایرانی
چیزی حدود یکپنجم تا یکدهم حداقل حقوق پرداختی در کشورهای دیگر
است .این شکاف ممکن است در کوتاهمدت از طریق فدا کردن پساندازها و
یا اختصاص منابعی که کنار گذارده شــده بود و یا حتی استفاده از وامهای
ضروری توســط خانوارها جبران شود ،ولی در میانمدت و بلندمدت به یک
فاجعه بزرگ رفاهی منتهی خواهد شد که حداقل اثر آن فرار بیشتر سرمایه
و مغزها ،حذف کامل اقالم بهداشتی ،رفاهی و آموزشی و پناه بردن به اقالم
غیرمفید و زیانآور در سبد مصرفی خانوار را از یک سو به دنبال خواهد داشت
و از سوی دیگر گســترش حجم جرم و جنایت و فساد اداری و غیراداری را
رقم خواهد زد.

از نظر ترازیابی جهانی ،سیاستهای یارانهای در انتهای زنجیره به صورت پرداخت نقدی یا کارت الکترونیک کاالیی بیش از همه در تأمین
اهداف حمایتی موفق بودهاند و سیاست اعطای یارانه فرآیندی یعنی دادن یارانه به کاال به جای یارانه به فرد پایینترین بازدهی را داشتهاست .از
 ۱۳۳برنامه حمایتی بررسیشده جهانی ۴۷ ،مورد مربوط به پرداخت نقدی هستند که اغلب بیش از باقی برنامهها اثربخشی داشتهاند.

Jراهکارها
در بخــش راهکارها باید گفت قبل از هر چیز نیــاز جدی به اراده قاطع
همه مســئولین و تصمیمگیران کشور داریم تا بهصورت جدی پس از تأیید
مسیر برای رسیدن به نتیجه درست ازخودگذشتگی نشان دهند و راهکارهای
دردناک را تحمل کنند.
اولین قسمت کار این است که برای رسیدن به یک امید جمعی بین نظام
و مردم و همراهی جدی جامعه مدنی ،باید مســائل کشور را با همسایگان
حل کنیم و روابط دوســتانه و مشتمل بر حسن همجواری و همکاریهای
همهجانبه با همسایگان شکلگرفته و جاری شود.
در مرحله دوم بازگشــت به قرارداد بینالمللی برجام که در سال 1394
توسط تمام ارکان نظام پذیرفته شد ،بهعنوان یک میثاق جامع دنبال شود تا
از این طریق نااطمینانی به آینده و مسیر ورود شوکهای ویرانکننده از ناحیه
حرکتهای خارج از قاعده ارز کنترل و امکان ایجاد ارتباطات مناسب و معمول
بینالمللی میسر شود.
قسمت ســوم را که البته همزمان میتوان شــروع و دنبال کرد اصالح
ساختاری و انضباطبخشــی به بودجه و بخشهای هزینهای و درآمدی آن
اســت .باید انضباطبخشی جدی به ســاختار هزینهها و درآمدهای بودجه
شروع شود و بسیاری از هزینهها و ردیفهای غیرضروری و غیر بهرهور و آن
بخشهایی را که نه در راستای تولید کاالها و خدمات عمومی اصلی ازجمله
آموزش جامع و عمومی ،بهداشت و سالمت جامع و عمومی ،نظم و انضباط
جامع و عمومی و دفاع ملی باشند حذف کرد ،و با ساماندهی و انضباطبخشی
به بودجه ،بســیاری از هزینهها و ردیفهای غیر وظیفهای دولت را از بودجه
حذف کرد .یعنی دولتی که با مشکل کسری مواجه است ابتدا هزینههای زائد
خود را کاهش میدهد و البته دولت در سال  1401عم ًال نه از طریق حذف
ردیفهای زائد ناکارآمد و هزینههای غیرضروری ،بلکه از طریق کاهش شدید
حقوق و مزایای کارکنان خود نسبت به کاهش بخشی از کسری اقدام کرد ،که
این کار انگیزه خدمت و اخالق حرفهای را میتواند بهشدت کاهش دهد که
خود عاملی بزرگ برای عدم بهرهوری بیشتر است ،و باید که کنار گذارده شود.
درصورتیکه اراده خواستهشده در ابتدای راهکارها وجود داشته باشد ،میتوان
از زیرســاختهای اصیل و درست نیز شروع کرد و با حذف ناکارآمدیهای
ساختاری و فساد عمیق و انحراف منابعی که وجود دارد ،شروع و زیر نظامهای
مهم را اصالح کرد.
موضوع چهارم و البته بسیار بااهمیت اصالح سیستم گزینش شایستگان
منتخب دولت و سیستم انتخاباتی است .این اصالح از آن رو بسیار مهم است
که تنها زمانی میتوان اصالحات ساختاری موردنیاز را درست تشخیص داد و
درست اجرا کرد که شایستگان واقعی در مسیر مدیریتها قرار گرفته باشند و
چه منتخبان مردم و چه منتخبان دولت ،دارای کیفیتی مناسب و قابلقبول و
البته در حال رشد و گسترش در طول زمان باشند.
در وهله پنجم چون نظام بانکداری و بانکداری مرکزی دارای اشــکاالت
جدی هســتند و فراتر از وظایف قانونی و مرسوم خود ،عم ًال انحرافات جدی
را در اهداف و عملکرد دارند و این انحرافات رفتاری در این نهادها مشکالت
بزرگی را چون خلق پول بیرویه و گســترده ،بیانضباطی در سیاستهای
پولی و بانکی ،هدررفت منابع ،تورم افسارگسیخته و فساد گسترده اداری را
رقمزده اســت ،لذا این نظامها را باید از نو بازســازی کرد .در انتها باید گفت
که ســایر انحرافات در تخصیص منابع و چارچوبهای غلطی که در اقتصاد
ایران در شرایط کنونی وجود دارد و یا به علت و یا در تعامل با شرایط کنونی
شکلگرفتهاند ،درصورتیکه پنج مرحله گفتهشده باال اصالح و تصحیح شوند،
یا بهصورت خودبهخودی اصالح میشــوند و یا زمینه مناسب و تسهیلگری
کافی برای شناسایی و اصالح آنها شکل خواهد گرفت.

پیدا و پنهان ارز  4200تومانی
چیستی سیاستها برای طبقه کمدرآمد جامعه

صادق پیوسته
جامعهشناس

چرا باید خواند:
دولت با حذف ارز
 4200تومانی چه
سیاستی برای حمایت
از مردم رد پیش دارد؟
آیا هدف اصلی تغییر
روش پرداخت یارانه
است؟ این مقاله را
بخوانید.

سیاستهای گوناگونی برای جبران درآمد پایین گروههای مختلف جامعه
میتوان داشت .این سیاستها هم به دیدگاههای حاکم در سیاستگذاری
مرتبط هستند و هم به توان سیستمی کشور .گاهی چنین تصور میشود
که تنها دیدگاه تصمیمگیران تعیینکننده است اما واقعیت این است که گاه
با دیدگاه حمایت از کمدرآمدها ،بزرگترین ضربات بر پیکره آنان وارد آمده
است .در این جستار به دنبال تأثیر سیاستهای جبرانی بر زندگی کمدرآمدها
با تأکید بر سیاست ارز  ۴۲۰۰تومانی هستیم.

Jرقص مرگ روی کاغذ
کمدرآمد شــدن از دیدگاه اجتماعی ،مشــکل سیستمی است .مشکل
سیستمی با راهحلهای فردی مانند ایجاد روحیه کارآفرینی و مهارتافزایی
در افراد حل نمیشود .همچنین ،اگر مشخص نشود که چرا و چگونه سیستم،
گروههای کمدرآمد را پدید آورده است ،با راهحلهای دیگر در همان سیستم،
مشکل حل نخواهد شد و تنها شکل آن دگرگون میشود .در ایران هم درآمد
کشــور پایین و پایینتر میآید و هم نابرابری شدیدتر میشود .بنابراین هر
راه حلی در چنین سیستمی ،گروههای کم درآمد جدیدی را تولید میکند
یا گروههای کمدرآمد قبلی را کمدرآمدتر میکند .در نظر گرفتن این نکات
از حجم تصمیمگیریهای اشتباه در تحلیل علل پیدایش و راههای کاهش
گرو ههای کمدرآمد میکاهد.
گاهی که به سخنان کارشناســان اقتصادی حتی افراد جدی و باسابقه
مینگریم ،گزارههای آنهــا را در حال رقص مرگ میبینیم .گزارهها چنان
شادمانه و سادهانگار پیچ و تاب میخورند که گویی جشنی در میان است اما
هر گزاره به سوی گوری در حال پیچ و تاب خوردن است .گوری از گزارههای
دست در دست هم که برای کمدرآمدها کنده شدهاند .وقتی گزارههای رقصان
برای ارز یارانهای هیاهو میکردند و این سیاست را چاره برآوردن نیازهای اولیه
اقشــار کمدرآمد جلوه میدادند ،کمتر به این نکته فکر میشد که بعدا ً یکی
از پژوهشگران اقتصادی اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف در زمینه لزوم
حذف این سیاست گفت :دولت در تمام سالهای اختصاص ارز  ۴۲۰۰تومانی
اعالم کرده است که این ارز را به کاالهای اساسی میدهد تا شکمهای خالی
را پر کند اما بیشتر این ارز صرف پرتر کردن جیبهای پر شد .معیشت مردم
و ارزان رســیدن کاالهای اساسی به دست مردم مهم است اما منطق ایجاد
ارز یارانهای اشتباه بود و مزایای این سیاست به مصرفکننده نهایی نرسید.
هدف درســت بود .تأمین ارزان کاالهای اساســی توسط کمدرآمدترین
گروههای جامعه باید برای دولت مهم باشد اما در عمل این خواسته روی هوا
ماند .یکی از مشکالت اساسی این بود که دولت عوارض ورود بسیاری کاالهایی
که غیراساسی و غیرضروری بودند را نیز با نرخ  ۴۲۰۰تومان محاسبه میکرد.
دولتی که حجم باالیی از کسری بودجه داشت از دریافت عوارض گمرکی نیز
محروم ماند و سودش به عدهای رسید که هدف آن سیاست نبودند .همچنین،
ارز  ۴۲۰۰تومانی با قیمتگذاری دستوری سبب شد سازوکارهای بازار از کار
بیفتند و بسیاری از کسبوکارها جاذب ارز ارزان برای مواد اولیه اما فروشنده
محصوالت به قیمت متناسب با ارز آزاد باشند .ریسک به ریوارد قاچاق کاالها
هم پایین آمد و این هم مشکل دیگری بود که این سیاست به عنوان بخشی
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راهربد

درست یک سال
پس از شروع
پرداخت ارز
ترجیحیبه
واردکنندگان،
مسئلهحذف
ارز چندنرخی
از اقتصاد ایران
مطرح شد .دولت
وقت با وجود
اینکه اعالم کرده
بود دالر به میزان
کافی برای تأمین
ارز  ۴۲۰۰تومانی
برای همه کاالها
دارد ،به تدریج
متوجهکمبود
منابع ارزی برای
این سیاست شد
و ارز بسیاری
از کاالها و باقی
ماندن تنها ۲۵قلم
کاال در سبد ارز
ترجیحی آغاز شد
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از اقتصاد دستوری ایجاد کرد.
گرچه این نکات ،مشکالت سیستمی در ناهمخوانی تصمیم و امکان اجرای
آن را بیان میکند ،پژوهشگر اینها را اشکاالت فردی یا نقصهای قابل رفع در
سیستم و نه از کارکردهای سیستم میبیند و اینجاست که گزارههای او هم به
رقص مرگ درمیآیند؛ آنجا که ادامه میدهد:
با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،این مشکالت حل خواهد شد و قیمت کاالهای
اساســی هم افزایش قابل توجهی نخواهد داشت چرا که شیوه تخصیص ارز
برای واردات اساساً مؤثر نبوده است که بگوییم با حذفش اتفاق خاصی میافتد.
در برخی کاالها اندکی افزایش قیمت خواهیم داشــت .در مجموع ،افزایش
قیمتهای ناشی از مدیریت ارز  ۴۲۰۰تومانی بسیار کم است.
عالوه بر مواردی که شــیوه تخصیص ارز  ۴۲۰۰را تورمزا کرد ،این شیوه
پرداخت ارز برای واردات کاالهای اساســی ،آثار ویرانگر دیگری هم داشــت.
کاالهایی که ارز  ۴۲۰۰تومانی میگرفتند به مرور زمان محدود شدند اما نرخ
محاسبات گمرکی همه کاالها بر اساس ارز  ۴۲۰۰تومانی تعیین شد .در قانون
بودجه این نرخ محاســبه به روش دیگری بوده و طبق قانون بر اساس نرخ
اعالمی بانک مرکزی بود ولی دولت نتوانست آن را رعایت کند .برای نمونه،
در آغاز ســال  ۱۴۰۰از طرف هیئت دولت ،بخشنامهای صادر شده که همه
نرخهای گمرک براســاس ارز  ۴۲۰۰تومانی باید محاسبه شود .دولتی که با
مشکل کسری بودجه شدید مواجه بود ،میتوانست بخشی از کسری بودجه را
از طریق عوارض گمرکی تأمین کند اما با بخشنامه و محاسبه اشتباه نرخ ارز،
خود را از این درآمد محروم کرد .حاال دولت با چه توجیهی این کار را انجام
داده است ،مشخص نیست.
رقص مرگ همین جا است .جایی که مسئله اصلی گم میشود و مسئله
انحرافی جایگزین میشــود .آنجا که چنین تصمیمهایی ،بیدلیل و از روی
اشتباه نمایانده میشوند .علت این تصمیمها آشکار است .جای شگفتزدهشدن
نیســت .غیر از این باشد ،شگفت است .سیســتمی که کمدرآمدها را تولید
میکند و به شکلی تبعیضآمیز درآمدها را توزیع میکند ،از رهگذر چنین
بخشنامههایی عمل میکند .بعید است که از تریبونهای رسمی سیستمی
جار بزنند که ما به دنبال ایجاد رانت و کسب درآمدهای تبعیضآمیز هستیم.
سیستم رانت و فساد و تبعیض را با همین میکروفیزیک یا نشانههای عینی
جزیی میتوان شناخت که نقاط عطف و بیانگر عملکرد کلی هستند اما دقیقاً
در همین نقاط است که رقص مرگ آغاز میشود و گزارههای انحرافی پدید
میآیند .این گزارهها همواره کوششی هستند برای اینکه مشکل سیستمی را
مشکل فردی ،تصادفی و موردی نشان دهند و در قالب همان سیستم موجد
فساد ،سیاست جایگزین پیشنهاد کنند.
مشکل اساسی ،اقتصاد دستوری و سیستم تصمیمگیری بسته است که
سیاستگذاری در آن بدون توجه به منافع جایداران مختلف است و در نتیجه
منافع محدودی از افراد را حفظ و تقویت منافع گروههای بیشتری را محدود
و حتی نابود میکند.
Jسیاست منفور ،نکته مغفول
اگر سیاست ارز  ۴۲۰۰تومانی مشکالت مختلفی داشت که به بخشی از
آنها پژوهشگر مورد نظر اشاره کرد ،مسئله اساسی آن که همه این مشکالت
را ایجاد میکرد ،دســتوری بودن و نداشــتن ابزارهای توجه سیاستگذار و
بوروکراسی سیستم به منافع عمومی بود .با همین مشکالت ،حذف این ارز هم
مشکلی را حل نمیکند و بیشتر هم میکند .منابع حاصل از حذف این ارز چه
خواهند شد؟ آیا جز این است که مانند دوره دولتهای نهم و دهم که سرمایه
عظیم ایران را هدر داد ،این سرمایه بر باد داده خواهد شد؟ بنابراین حذف این
ارز به نفع چه کسی است؟ از زمان حذف این ارز ،قیمت کاالها بیش از  ۳برابر
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شــده است .اگر ارز  ۴۲۰۰تومانی یک هفتم ارز آزاد و یک ششم ارز نیمایی
اســت و انتظار داریم محصوالتی که صنایع تولیدی آنها این ارز را دریافت
میکنند ،با یک پنجم قیمت روانه بازار شوند (چرا که تمام هزینهها را کاهش
قیمت ارز پوشــش نمیدهد) در عمل با یک سوم قیمت وارد بازار شدهاند.
بنابراین درست است که تفاوت قیمت  ۵برابری و سه برابری ،فساد ایجادشده
از طریق آفرینش رانت با این ارز را نشــان میدهد ،نباید فراموش کنیم که
سیاست جایگزین فقط در صورتی پذیرفته است که منافع عموم را بیش از این
حفظ کند یعنی برای آنها قدرت خریدی بیش از زمان پرداخت ارز ۴۲۰۰
تومانی ایجاد کند ،حال با پرداخت یارانه مستقیم ،افزایش دستمزدها ،بهبود
فضای کسب و کار و ایجاد فشار عرضه از طریق تولید بیشتر یا هر شیوه دیگر.
واقعیت اما این است که قدرت خرید عمومی بهویژه در گروههای کمدرآمد ،کم
و کمتر میشود .با حذف این ارز و فشار همزمان به تولیدکنندگان برای کنترل
قیمتها ،بسیاری از شرکتها هم زیانده ،مجبور به تعدیل نیرو و حتی فرار از
عرصه تولید میشوند .بنابراین ،هماهنگی جو رسانهای در هجوم به ارز ۴۲۰۰
تومانی برای چیست؟ باید دید چه کسانی از دگرگونی سیاست سود میبرند؟
Jزنگها به صدا درمیآیند
رئیسجمهور گفته است :ارز چند نرخی مشکالت جدی برای کشور ایجاد
میکنــد .دولت قبل تالش کرد ارز  ۴۲۰۰تومانی را که تصویب کرده بود به
تدریج از کاالهای مختلف حذف کند و تنها  ۶تا  ۷کاالی اساسی مشمول این
ارز باقی ماند .ارز  ۴۲۰۰تومانی تولید را تهدید میکند و کاهش بهرهوری را به
همراه دارد و موجب رانت و فساد میشود.
این نکات درست هستند اما به جای این ارز چه سیاستی خواهیم داشت؟
آنچه سیستم حاکم پنهان میکند این است که با انتخاب فناوری هستهای،
سیاست نفوذ منطقهای ،گرایش به شرق و مانند اینها ،هزینههای باالیی به
اقتصاد کشور وارد کرده است و با نحیفشدن درآمد و فربهشدن هزینه ،مجبور
به کاهش سطح هزینه سیاستهای جبرانی ،حمایتی و رفاهی است تا بتواند
پیامدهای هزینهای حفظ پرستیژ در نبردهای جهانی خود را تأمین کند.
ایــن همه تأکید بر هزینــه ارز  ۴۲۰۰تومانی در حالی اســت که یارانه
محصوالت کشــاورزی به منظــور تأمین غذای ارزان بــرای عموم مردم در
اقتصادهای آزاد و صنعتی متداول است.
توزیــع یارانه بهویژه به شــکل کاالیی چه در ســمت تولیــد و چه در
ســمت مصرف از مصداقهای بارز مداخله دولت در ســازوکار بازار است اما
در سایتهای آژانس بینالمللی انرژی ،سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
و سایت کوچکســازی دولت فدرال ،اطالعاتی از یارانه بخش کشاورزی در
جهان وجود دارد که نشــان میدهد در آمریکا در ســال  ۲۰۱۹حدود ۲۴
میلیارد دالر یارانه به بخش کشــاورزی اختصاص یافته است که  ۲۰درصد
بیش از سال  ۲۰۱۸است .معیار پیشنهادی آن سال این بود که یارانه تنها به
کشاورزانی اختصاص یابد که درآمد ساالنه آنها کمتر از  ۵۰۰هزار دالر است.
جالب اینکه درآمد کشاورزان بیش از میانگین درآمد خانوارهای آمریکایی
اســت .از مجموع یارانه بخش کشاورزی در جهان ،سهم کشورهای سازمان
همکاریهای اقتصادی حدود  ۲.۵برابر کشورهای درحالتوسعه است و بیش
از  ۳۰درصد درآمد ناخالص کشــاورزان از طریق یارانه تأمین میشود :یارانه
بیمهای ،تضمین قیمت محصوالت ،یارانه تسهیالت ،و مواردی از این دست.
بنابراین ارزانی غذا در اروپا بیدلیل نیســت و البته بههدف هم نیست .هدف
این دولتها ،تأمین حداقل رفاه برای مردم و در این مورد ،ایجاد امنیت پایدار
غذایی اســت .کشورهایی مانند نروژ و ایسلند از این حد هم فراتر رفتهاند و
سطح این یارانه را باالی  ۵۰درصد و کره جنوبی ،سوییس و ژاپن باالی ۴۵
درصد بردهاند .کل یارانه نفت و مشتقات نفتی ایران در سال  ۲۰۱۹حدود ۱۸

با حذف این ارز و فشار همزمان به تولیدکنندگان برای کنترل قیمتها ،بسیاری از شرکتها هم زیانده ،مجبور به
تعدیل نیرو و حتی فرار از عرصه تولید میشوند .بنابراین ،هماهنگی جو رسانهای در هجوم به ارز  ۴۲۰۰تومانی برای
چیست؟ باید دید چهکسانی از دگرگونی سیاست سود میبرند؟

میلیارد دالر بوده است یعنی جایگاه پنجم بعد از هند ،اندونزی ،عربستان ،و
چیــن .چین  ۱۶برابر جمعیت ایران را دارد اما  ۳۰برابر ایران تولید ناخالص
داخلی دارد .یارانه بخش کشاورزی چین ۲۲۰ ،برابر ایران است یعنی بیش از
 ۱۲برابر یارانه نفت و مشتقات آن و حدود  ۳برابر کل یارانه انرژی (نفت و برق
و گاز) ایران .گرچه جایگزینشدن عدد و رقمهای حسابداری بهجای ارزیابی
و تحلیل اقتصادی و اجتماعی ،سادهانگاری در سیاستگذاری و ناکارآمدی در
سیاستگذاری سیستم را نشان میدهد ،الاقل میشود همان حسابداری را با
توجه به شواهد موجود انجام داد و نه با ترساندن مردم از آمار و ارقام اتالف در
یک سیاست بدون آنکه مزایای آن گفته شود و با آمار و ارقام اتالف و مزایا و
معایب سیاستهای دیگر مقایسه شود ،حتی حسابداری درستی هم نیست.
 Jزیر و بم ارز  ۴۲۰۰تومانی
ارز  ۴۲۰۰تومانی یا ترجیحی ،بنا به شــرایط حاکم بر کشور و به قصد
کمک به معیشت مردم در دولت قبل برقرار شد .وقتی کسبوکارها تضعیف
میشوند و با انبوهی از نیازمندان طرف هستیم ،بهترین کار همین تضمین
کف زندگی با پیشگیری از افزایش تصاعدی قیمت کاالهای اولیه است .البته
در اینکه کاالی اولیه چیســت ،چه کسی باید یارانه برای تأمین آن بگیرد و
چگونه باید تا رسیدن به دست مصرفکننده این یارانه را هدایت کرد ،همگی
پاسخهای نامشخص در بوروکراسی موجود دارند و به شکلی سیستماتیک،
رانت آفریده میشود و طبقات مختلف از یارانهها بهرهمند میشوند اما به هر
حال ،طبقات پایین هم نصیبی میبرند.
اینک تصمیم دولت جدید در توقف آن نیز در همین جهت اســت البته
مالحظات جدیدی هم افزوده شده است .مالحظه اصلی این است که کفگیر
بــه ته دیگ خورده و توان پرداخت یارانه پایان یافته اســت .بنابراین ،طرح
مسئله به شکلهای جناحی که مطرح میشود چندان درست نیست .مسئله
در سطح کل سیستم است و با تغییرهای جزیی مث ًال جناحی ،تفاوت جزیی
میتوان انتظار داشت .مکتب نیاوران ،مکتب امام صادق ،نهادگرایی عالمهایها،
سیاســت نئوکینزی مقابل پیش رفتن با منحنی فیلیپس و امثال اینها با
چارچوب ایدئولوژیک اقتصاد ایران ،تفاوت چندانی نمیتوانند پدید آورند.
کافی است بپرسیم که از چه زمانی زمزمههای حذف ارز ترجیحی بلند
شد؟ از ابتدای سال  ۹۸و با وقوع مشکالت جدی برای دسترسی به منابع ارزی
تخت تأثیر تحریمهای هدفمند .درست یک سال پس از شروع پرداخت ارز
ترجیحی به واردکنندگان ،مسئله حذف ارز چندنرخی از اقتصاد ایران مطرح
شد .دولت وقت با وجود اینکه اعالم کرده بود دالر به میزان کافی برای تأمین
ارز  ۴۲۰۰تومانی برای همه کاالها دارد ،به تدریج متوجه کمبود منابع ارزی
برای این سیاست شد و ارز بسیاری از کاالها و باقی ماندن تنها  ۲۵قلم کاال
در سبد ارز ترجیحی آغاز شد.
از سال  1399به بعد به دلیل عدم دسترسی به دالرهای نفتی و کاهش
فروش نفت ،دولت مجبور به خرید از بازار ارز آزاد و پرداخت دالر ترجیحی به
واردکنندگان شد ۶۸ .میلیارد دالر هزینه این سیاست ،ارزپاشی نامیده شد که
نام چندان نامربوطی هم نبود اما به این پرسش که چگونه بدون این روش در
سیستم فعلی میتوان از گروههای کمدرآمد حمایت حداقلی کرد هم پاسخ
نمیداد .به هر حال ،افزایش استقراض از بانک مرکزی و افزایش تقاضای ارز
بازار آزاد ،به افزایش تورم افسارگسیخته انجامید و کاهش دسترسی به منابع
ارزی ،دولت را به حذف کاالهای مشــمول تک به تک وادار کرد .با حذف هر
کاال از شمول دریافت ارز ترجیحی ،جهشهای قیمتی کمرشکنی ایجاد شد
و مشخص شد که به رغم درستی نسبی اتهام ارزپاشی ،بیاثر بودن حذف این
ارز در قیمتهای کف بازار ،ادعایی مطلقاً نادرست بوده است.
سیاست دولت سیزدهم چنان که اعالم شد ،حفظ یارانه کاالهای اساسی و

انتقال آن به مردم به جای تخصیص ارز ترجیحی بود .با نتایجی که به دست
آمد ،دو نکته قابل تصور است :یا این سیاست اثر جبرانی ضعیفتری داشت
از آنچه ارزپاشی نام گرفته بود یا اینکه بهواقع قرار نبوده است یارانه کاالهای
اساســی به مردم منتقل شود و هدف ،برداشت از این منبع برای کسری ارز
دولت بوده است.
البته پیامدهای پاندمی کرونا و تجاوز روسیه به اوکراین و کاهش شدید
گنــدم و روغن قابل تجــارت در جهان به دلیل درگیــری دو قطب اصلی
تولیدکننده این اقالم ،خطر ادامه سیاســت ارزپاشی را بیش از پیش کرد و
ضرورت انتقال یارانه به انتهای زنجیره مصرف مطرح شد .با این حال به نظر
میرسد قصد این بوده است که بودجه ریالی و ارزی کام ًال جدا شوند و مقابله با
غرب ممکن شود .همین است که پس از اجرای این سیاست ،تندگویی مقابل
طرف غربی و جمعآوری دوربینهای آژانس حکام به بهانه بیانیه شورای حکام
پیش آمد .همچنین ،مطابق عرف این شــرایط در ایران ،بگیر و ببندهایی به
بهانههای مختلف با کار رسانهای وسیع ایجاد شد تا چنین جلوه داده شود که
عامل گرانیها ،تعدادی افراد سودجو هستند.
از نظر ترازیابی جهانی ،سیاستهای یارانهای در انتهای زنجیره به صورت
پرداخــت نقدی یا کارت الکترونیک کاالیی بیــش از همه در تأمین اهداف
حمایتی موفق بودهاند و سیاســت اعطای یارانه فرآیندی یعنی دادن یارانه
به کاال به جای یارانه به فرد پایینترین بازدهی را داشــتهاند .از  ۱۳۳برنامه
حمایتی بررسیشده جهانی ۴۷ ،مورد مربوط به پرداخت نقدی است که اغلب
بیش از باقی برنامهها اثربخشی داشتهاند .با این حال باید توجه کرد که آیا از
نظر سیســتمی ،هدف اصلی تغییر روش پرداخت یارانه است یا اینکه قرار
است بخشی از یارانه حذف شود و صرف تأمین هزینههای ارزی دولت شود؟
بــه هر حال ،اگر حــذف ارز ترجیحی برای رســاندن یارانه به دســت
مصرفکننده نهایی ضرورت دارد ،بدون تأمین الزامات این سیاست ،نتیجه
نقض غرض خواهد شد .شرط حذف یارانه پنهان ،دادن یارانه هدفمند تنها
به دهکهای نیازمند است .بنابراین پیشنیاز چنین کاری ،به دست آوردن
شناختی قابلاعتماد از دهکها و خانوارهای نیازمند است .همچنین اصالحات
اقتصادی اساسیتر همچون هدفمندسازی پرداخت یارانه ،اصالح نظامهای
مالیاتی و بانکی ،اصالح ساختار بودجه شرکتهای دولتی ،عادالنهسازی نظام
توزیع ،بهبود بهرهوری ،تقویت پول ملی و عمومیســازی تصمیمگیری در
سیاستها و اقدامات عمومی نیاز است وجود داشته باشند.

اگر حذف ارز
ترجیحی
برای رساندن
یارانه به دست
مصرفکننده
نهایی ضرورت
دارد ،بدون تأمین
الزامات این
سیاست،نتیجه
نقض غرض
خواهد شد.
شرط حذف یارانه
پنهان ،دادن یارانه
هدفمندتنهابه
دهکهای نیازمند
است

نکتههایی که باید بدانید
[ مشکل اساسی ،اقتصاد دستوری و سیستم تصمیمگیری بسته است که سیاستگذاری در
آن بدون توجه به منافع جایداران مختلف است و در نتیجه منافع محدودی از افراد را حفظ و
تقویت منافع گروههای بیشتری را محدود و حتی نابود میکند.
[پیامدهای پاندمی کرونا و حمله روسیه به اوکراین و کاهش شدید گندم و روغن قابل تجارت
در جهان به دلیل درگیری دو قطب اصلی تولیدکننده این اقالم ،خطر ادامه سیاست ارزپاشی را
بیش از پیش کرد و ضرورت انتقال یارانه به انتهای زنجیره مصرف مطرح شد.
[دولت قبل تالش کرد ارز  ۴۲۰۰تومانی را که تصویب کرده بود به تدریج از کاالهای مختلف
حذف کند و تنها  ۶تا  ۷کاالی اساسی مشمول این ارز باقی ماند .ارز  ۴۲۰۰تومانی تولید را
تهدید میکند و کاهش بهرهوری را به همراه دارد و موجب رانت و فساد میشود.
[عالوه بر مواردی که شیوه تخصیص ارز  ۴۲۰۰را تورمزا کرد ،این شیوه پرداخت ارز برای
واردات کاالهای اساسی ،آثار ویرانگر دیگری هم داشت .کاالهایی که ارز  ۴۲۰۰تومانی
میگرفتند به مرور زمان محدود شدند اما نرخ محاسبات گمرکی همه کاالها بر اساس ارز ۴۲۰۰
تومانی تعیین شد.
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تقریبا تکرقمی شد و با توجه به انضباط مالی دولت و کاهش تورم و تورم انتظاری به سبب
در برنامه سوم توسعه ارز
ً
بهبود روابط خارجی و تنشزدایی و افزایش سرمایه اجتماعی و اصالحات در حوزههای مالیات ،عوارض و تعرفه و افزایش
سرمایهگذاری و رشدهای حدود  6درصدی اقتصادی و حدود  11درصدی صنعتی حاصل آمد.

راهربد
ارز و اتاق جراحی

دردسرهای ارزی

موضوع ارز ،موضوع امروز و دیروز این ملک و سرزمین
نیست؛ چند دهه است که باال و پایین رفتن یا ایستایی و
ثابت ماندن آن مهمترین تأثیر را بر کار و زندگی ایرانیان
دارد .البته در همه کشــورهای جهان ارزهای خارجی
عاملــی تأثیرگذار در تبادالت اقتصادی و شــکلدهی
مناسبات سیاســی و بینالمللی آنهاســت .آنچه اما
وضعیت کشورمان را با بســیاری از کشورهای جهان
حسین حقگو
متمایز و متفاوت میسازد ،فقدان نگاه راهبردی و نهادی
کارشناس اقتصادی
به این مؤلفه مهم و سردرگمی مقام سیاستگذار با نحوه
مواجهه با کاهش یا افزایشهای درآمدهای ارزی حاصل
چرا باید خواند:
از فــروش نفت بهعنوان مهمترین عامل تأمین ارزهای
با حذف ارز 4200
خارجی کشورمان است .از شوک نفتی اواسط دهه پنجاه
تومانی که از آن
خورشیدی و افزایش شدید درآمدهای ارزی و بیماری
«جراحی
بهعنوان
هلندی و شکافهای طبقاتی و اجتماعی و حتی وقوع
یاد
اقتصادی»
انقالب تا تکرار این سناریو در دهه هشتاد و درآمدهای
میشود ،دولت به
رؤیایــی  700تا 800میلیــارد دالری صادرات نفتی و
است؟
دنبال چه هدفی
سرازیر شدن آن به بودجه کشور و صنعتیزدایی و فساد
بخوانید.
این مقاله را
و تضعیف بنیانهای اقتصادی و انسجام اجتماعی.
در دورههای مختلف سعی شد تا با ایجاد سیلبندهایی
نظیر حساب ذخیره ارزی «و» صندوق توسعه ملی از سرازیر شدن این ارزهای نفتی به بودجه
دولتها جلوگیری و این سیالبهای ارزی به سمت سرمایهگذاریهای مولد سوق داده شوند؛
اما به سبب عدم تمهید سایر ضرورتهای اقتصادی و سیاسی ،این کانالهای ایجادشده نتوانست
مانع آوار سیالبها و تنظیم ورودیها و خروجیها و باعث تعادل و توازن قیمت ارزهای خارجی
شود و گاه کل اقتصاد را در خود غرق کرده است.
مهمترین این حلقههای مفقوده ،انضباط مالی دولتها در طی حدود پنج دهه اخیر بوده
است .در طی این مدت طوالنی قبل و پس از انقالب ،دولتها در این سرزمین همواره با کسری
بودجههای باال مواجه بودهاند که این ناترازی ،خود را در قالب تورمهای دورقمی  20درصد نشان
داده است .رقمی که در دهه نود و فشار تحریمهای بینالمللی به  35تا  40درصد افزایش یافت.
این تورمهای باال و ســنگین ،همواره دولتها را به فکر اســتفاده از نرخ ارز بهعنوان لنگر
کنترل تورم انداخته است .فرقی هم نمیکند کدام دولت در کدام دوره زمانی؛ از تثبیت دالر
هفت تومانی قبل از انقالب تــا دالر  175تومان و  1200و  4200تومانی و  ...پس از انقالب،
همه یک ریشه و اساس و یک سرنوشت را داشتهاند؛ پوشانیدن ناکارآمدی دولتها در تعادل
دخلوخرجشان در بودجههای سنواتی و شکست و ناکامی و تکرار پیمودن همان مسیر اشتباه.
دولتها با سیاست تثبیت قیمتها اعم از ثابت نگاهداشتن قیمت ارز و انرژی تا سود بانکی
و کاالهای اساســی و ...مانع حرکت آزاد اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی شده و از سوی دیگر با
روانه کردن حجم عظیم یارانهها و سیاستهای بهاصطالح حمایتی از بنگاهها ،رانت و فساد را
درمجموع اقتصاد و زندگی روزمره مردم جاری و ساری میسازند .عمر این سیاستهای تثبیتی
 توزیعی اما چندان به درازا نمیکشد و با توجه به اصل ذاتی اقتصاد یعنی «محدودیت منابع»،دولتهــا ناچار به قبول ضرورت افزایش چند برابری قیمت نرخ ارز ،انرژی و کاالها و خدمات
و ...شده و بالنتیجه قیمتها جهش کرده و شوکهای عظیم به اقتصاد و زندگی و کسبوکار
مردم وارد میشود .متأسفانه اما از یادگیری و درسآموزی از خطاها خبری نیست و باز تکرار
همان سیاستها و...
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در مورد قانونمند کردن تعیین نرخ ارز و تعیین ارزش آن در طی چند دهه اخیر تالشهای
بسیاری صورت پذیرفت .مهمترین آنها را میتوان در قالب موادی در برنامههای چهارم و پنجم
توسعه مشاهده کرد که نحوه ارزشگذاری ارزهای خارجی را که عمدتاً نیز متعلق به دولت و
بانک مرکزی است چنین تعیین کرد:
ماده  41برنامه چهارم :دولت موظف است در برنامه چهارم ،در جهت بهبود فضای کسبوکار
در کشور و زمینهسازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون ،اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسانسازی نرخ ارز ،بهصورت نرخ
شناور مدیریتشده و با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا ،با در نظر گرفتن مالحظات
حفظ توان رقابت بنگاههای صادرکننده و سیاست جهش صادرات.
تشده" است .نرخ
بند ج ماده  81برنامه پنجم توسعه« :نظام ارزی کشور" ،شناور مدیری 
ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی و با مالحظه تورم داخلی و
جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کالن ازجمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی
تعیین خواهد شد».
متأسفانه اما هیچگاه این اصول قانونی مورد توجه و فصلالخطاب قرار نگرفت و آنچه همچنان
رفتار سیاستگذار را تعیین میکرد همان رویه مألوف تثبیت نرخ ارز بهعنوان لنگر تورم بوده
اســت .ذر این میان اما شاید یک استثنا را بتوان ذکر کرد .آنجایی که نرخ ارز در ربط با سایر
مؤلفههای اقتصادی و سیاسی و در قالب یک برنامه و راهبرد مشخص دیده و امکان حرکت نظام
ارزی در مسیری صحیح فراهم شد که تأثیر مثبت آن نیز شاهد بودیم .منظور برنامه سوم توسعه
و دوره معروف به «اصالحات» است؛ در طی این بازه زمانی ،ارز تقریباً تکرقمی شد و با توجه
به انضباط مالی دولت و کاهش تورم و تورم انتظاری به سبب بهبود روابط خارجی و تنشزدایی
(گفتوگوی تمدنها) و افزایش ســرمایه اجتماعی و آزادیهای نسبی سیاسی و اجتماعی و
همچنین اصالحات در حوزههای مالیات ،عوارض و تعرفه و افزایش سرمایهگذاریهای داخلی
و خارجی و رشدهای حدود  6درصدی اقتصادی و حدود  11درصدی صنعتی حاصل آمد.
در مــورد حذف ارز  4200تومانــی که از آن بهعنوان «جراحی اقتصادی» یاد میشــود
سؤال اصلی آن است که هدف دولت از این طرح چیست :تکنرخی کردن ارز ،پایان دادن به
قیمتگذاری دستوری ،حاکمیت قیمتهای نسبی و...؟!
متأسفانه با توجه به قرائن مختلف و ازجمله بالتکلیف بودن برجام و قرار داشتن کشورمان در
فهرست سیاه افایتیاف و سرمایه اجتماعی نازل و سیاستهای تعرفهای نامشخص بهطوریکه
یکی ،روز واردات خودرو آزاد میشود و روز بعد واردات موبایل آیفون ممنوع و یا ناترازی نظام
بانکی و افزایش مالیات فعاالن اقتصادی و کاهش یا تثبیت مالیات نهادهای خاص و افزایش
روزانه ســه هزار میلیارد تومان نقدینگی و فقدان حمایت مؤثر از طبقات و دهکهای پایین
درآمدی و تأکید شدید مسئوالن دولتی بر اقدامات تعزیراتی و مقابله با گرانفروشی و بگیروببند
دالالن ارز و ...هیچ افق روشنی پسازاین بهاصطالح «جراحی اقتصادی» مشاهده نمیشود.
چنین جراحی اقتصادی به قول دکتر نیلی نیازمند چهار ویژگی است« :خارج شدن دولت
از فرآیند قیمتگذاری و آزادسازی قیمتها؛ ثبات اقتصاد کالن و کنترل تورم؛ تدوین برنامه
دقیق برای حمایت از طبقات پایین و کمدرآمد و باالخره هموار کردن مسیر برای حضور فعاالن
اقتصادی در بازارهای جهانی».
دولت بهراستی اگر خواهان تعادل واقعی در قیمت ارز است باید حداقل به مواد قانونی
برنامههای توسعه چهارم و پنجم عمل کند .کاری بس دشواری که نیازمند تغییر نگرش
حاکمیت به اقتصاد بهعنوان یک علم و نه ابزاری در خدمت سیاســت است .علمی که
مبتنی بر نظام عرضه و تقاضاست .عرضه برآمده از تناسب رشد عرضه پول با رشد اقتصادی
و میزان تورم و تراز تجاری ،نرخ بهره و ...و تقاضایی که متناسب با مطلوبیت و تورم انتظاری
و وضعیت بازارهای مختلف و ...در ذهن مصرفکننده شکل میگیرد.
تدوین و ارائه یک برنامه منسجم و مشخص اقتصادی که نرخ ارز نیز یکی از اجزا مهم
آن است و بحث و گفتوگو درباره آن و ایجاد اجماع ملی ضرورتی اساسی است .برنامهای
که ارادهای برای تدوین آن در دولت حاضر به چشم نمیخورد و باکمال تأسف ظاهرا ً قرار
است در همچنان بر همان پاشنه بچرخد که میچرخید و وخیمتر شدن هرچه بیشتر
حال بیمار بس رنجور زیر تیغ جراحان نابلدی که نمیدانند چگونه و کدام عضو را قرار
است جراحی کنند!

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

فریاد زیر خاک

از متروپل تا داستان شهرهای فراموششده

توسعه

ویرانی آبادانی
جدال آب و آتش؛ توسعهای در کار نیست
لیال ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

چرا باید خواند:
چرا بعد از پایان جنگ،
آبادیهای دیروز،
دوباره آباد نشد؛ چرا
متروپل رخ داد و چه بر
سر شهرهای جنگزده
بعد از پایان جنگ آمد؟
این پرونده را بخوانید.

گفتههاییتلخ
وضعیت امروز
خوزستان را
محصولفساد
سیاستمداران،
رانت رانتخواران،
نبود برنامه
توسعه ،الگوی
توسعه ،الگوی
کشت ،بیتدبیری
نهاد تدبیر،
رفتارهای
پوپولیستیوالبته
نگاه امنیتی ربط
میدهند
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چند ساعت مانده به سالگرد حماسه آزادی و فتح؛ سالگرد زمزمه
سرود «ممد نبودی ببينی شهر آزاد گشته ،خون يارانت پرثمر گشته»؛
چند ساعت مانده تا آوار شدن درد بر سر آبادانیها و ایرانیها؛ پدری
دلشکســته که پای فرزند یازدهسالهاش را در پالستیکی پیچیده و
ناالن میرود و دیگری بر خرابههای متروپل ضجه میزند در ِد رفتن دو
فرزندش را؛ مادری که مویه میکند در میان خرابههای برجایمانده
در میان خشم ،فغان و اشک و اینبار کلمهها یاری نمیکنند از در ِد
دردش بگوید و او چنگ میزند بر صورتش و پای و سینهاش و آرامشی
در انتظار نیست در اینجا؛ گویی آخر دنیاست از شدت درد؛ بار دیگر
درد و رنج خود را میکوبد به ذهن و قلب که پایانی در کار نیســت و
این اول شر انسان به انسان هم نبوده است .اینجا خرابهها داغ است و
سوزان و احساس ناکامی و ناامیدی در وسط خاک و گرما و شرجی؛
اینجا شــب و روز یکی است؛ هوای آلوده به خاک و خون؛ ساختمان
نوســاز دهطبقه ،دوم خردادماه جلو چشــم همه بر زمین نه ،بر سر
فرزندان این خاک ،فروریخته و خاکستر بر جای مانده و بر دل؛ پدری
فریاد میزند« :تو رو خدا کمکم کنین» و مادری سینه چاک میزند
از داغ فرزند ...گویی پایانی بر این غمها و رنجها نیســت و رنج ازلی و
ابدی است در اینجا.
«زمین سوخته»؛ گویی احمد محمود میدید این روزهای خوزستان
خوزستان درگیر جنگ را و خوزستانی که روزی مرکزنشینان آن
را؛
ِ
را فراموش خواهند کرد در داالن فراموشی و او علیه فراموشی شوریده
بود از شــدت درد از دست دادن برادری که در سه ماه نخست جنگ
کشته شده بود .حاال چهار دهه از آن زمان میگذرد و هنوز خوزستان،
آبادان و خرمشهر زخمهایی به تن دارد از بیتدبیری ،از فراموشی ،از
فساد و نامهربانیها و هنوز در دام بیمهری مرکزنشینان ،درد میکشد
و ناامید است.
اما اینجا ایران اســت؛ خوزستان است و آبادان؛ مردمی «خوزی»
یا «هوزی» به معنای اهل سرزمین در دستنوشتههای خشایارشاه؛
جایی که از آنجا «مانی» پدر روشنایی عروج کرد .بلدی که ابنحوقل،
ابن خردادبه ،استرابون ،ابوریحان بیرون و دیگران از آبادانیاش گفتهاند
و رودهــای پرآبش؛ از کارون ،دز ،کرخه ،مارون ،جراحی و هندیجان
تا شوشــتری که خوشتر از آن نباشد ،بهشــتی از ترنج ،انگور و انار
و گالبی و خرما ،از بهشــت خوزســتان که دیبای آن به مصر و شام
میبرند و مردمش روزگار به خوشی میگذرانند و فردوسی در وصفش
ســروده اســت ،در وصف گنج ایران که تاریخی از ایران کهن را در
دل خود جای داده و حاال در رنج اســت .حاال زنان یزله میخوانند و
یزله میخوانند و یادآور میشوند همه آن گنج و رنج نهان را .درست
مثل زمانی که عبدالغفار نجمالملک در سفرش به خوزستان چنین
مینویسد« :هرگاه خوزستان به حالتی که امروز است بماند ،چیزی
نخواهد گذشــت که باعث ندامت خواهد شد» .خوزستان تلخ است
چون «دله قهوه»؛ «زمین ســوخته» است چون داستان پردرد و رنج
احمد محمود؛ «عروســی در آتش» و اما فریادی برای یک پرســش
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درباره سرزمین آبادی ایران به گوش میرسد :چرا پرآبترین رودها،
مرغوبترین زمینها ،جوالنگاه نفت و گاز ،اینهمه تشنه در خود دارد
و همزاد آب است و آتش؟ زمینی شورهزار و تشنه؛ گاومیشهایی در
لجن خوابیده و پوستهایی زخمی که درمانش فقط آب است و آب و
صدای مادری که زنگار گرفته است از فریاد فساد فاسدان .خوزستان
مانده و هشــدارهایی گزنده؛ خوزستان مانده و خاطراتش از روزهای
خوش دالوری؛ آبادان و آبادیهایش و حسرت گذشته؛ حاال برخی از
اژدهای خفته «گتوند» میگویند که باقی مزارع را شور خواهد کرد؛
نیشکرهایی که محیط زیســت را آلوده میکند؛ نفس کرخه که به
شــماره افتاده است؛ تاالبهایی خشکشده و اما درد هور که عظیم
است؛ بهخصوص وقتی کارشناسانی از آنچه بر هورالعظیم میگذرد
میگویند؛ محیطزیستی که به بهای استخراج نفت ،ارزان هزینه شده و
هیچکس حقابه آن را نمیدهد و حتی کسی که مسئول حراست از آن
است ،در زمان حضورش در قدرت به هور جفا میکند؛ جفایی عظیم
در خوزستانی که همهچیز به آب ربط پیدا میکند :از دز و کارون تا
محله«شلنگآباد».
اما چرا خوزستان ،بهشت ایران ،چنین شده است؟ چرا حاکمان
ایرانی به گفتــه عبدالغفار نجمالملک چنیــن میکنند که باعث
ندامت شود؟ غفلت برای چیســت و غفلت از چیست؟ گفتههایی
تلخ وضعیت امروز خوزســتان را محصول فســاد سیاســتمداران،
رانت رانتخواران ،نبود برنامه توسعه ،الگوی توسعه ،الگوی کشت،
بیتدبیری نهاد تدبیر ،رفتارهای پوپولیستی و البته نگاه امنیتی ربط
میدهند و اخطاری از زبان مجید مخدوم ،پدر محیط زیست ایران
سومالی دوم میشود .غرق
که میگوید اگر دیر بجنبید ،خوزستان،
ِ
در گرد و غبار و بیابان؛ درگیر کینهای که هر قوم و ملتی از دیگری
بیزار باشــد و فکر کند صنعت آنها ،آب زمین اینها را بلعیده است،
غافل از اینکه شاید خود این صنایع پروژهای باشد در دست دولتها
و در خیلی از آنها اصل «آمایش ســرزمین» رعایت نشده باشد .این
کارخانهها ،طرحهای نیمهتمام بهایی باشد که نمایندههایشان برای
بقای خود طلب کرده باشــند نه برای عافیت مردم منطقه و برای
همین شــهرهای جنگزده دیروز را هیچ شــعار آباد نکرد و آبادان
دوباره آبادان نشد .این روزها و روزهای زیادی است که گنج ایران در
رنج اســت و پروژههای بزرگتر نه برای فنای فقر بلکه به بهای فقر
ک شهرهایش در رنج
بزرگتر شده است و مردم خوزستان و تکت 
و بیخبری .مشکالت خوزستان تمام نمیشود؛ از ماهشهر به اهواز
میرود؛ از اهواز به سوسنگرد؛ از سوسنگرد به شادگان و از شادگان
به هورالعظیم و آبادان و اروندرود و از آنجا به همیشــه .خوزستان
همیشــه در رنج است و این روزها رنجورتر .درد خوزستان واقعیتر
از کابوس است؛ ثمره توسعه عمرانی که نه عمران دارد نه ثمری جز
اعتراضهای تلخ و غلیظ چون «دله»؛ دردناک چون اشک مادرانی
که در چشم برهمزدنی جگرشان با رفتن جگرگوشه آتش گرفت و
سوخت چون زمینی سوخته.

کل کشور برنامه و طرح آمایش ندارد .زنجیره ارزش را نمیتوانند تعریف کنند؛ بنابراین در استانهایی مثل خوزستان ،زنجیره
ارزش تعریف نمیشود .به همین دلیل اشتغال خود را از دست میدهد .من  20سال پیش که سکونتگاههای غیر رسمی را
بررسی میکردم ،از خوزستان بازدید کردم ،شهرکهای صنعتی کوچک این استان در حال ورشکستگی و تعطیلی بود.

الگوی ساخت در
شهرهایجنگی
بنایی بود ،نه
توسعهای
نبود الگوی توسعه در
کمال اطهاری از آفت ِ
کشور میگوید
هربار که مسئلهای غیرطبیعی برای کشور پیش میآید ،نبود الگوی توسعه خود را به رخ میکشد و جایگاه خود را .کمال اطهاری ،کارشناس ارشد اقتصاد توسعه از اهمیت الگوی توسعه
میگوید و الگوی دولت بنا را نقد میکند .او به دولت و گفتههایش باور ندارد و مخاطب خود را جامعه مدنی میداند؛ جامعه مدنی باید برای داشتن الگوی توسعه تالش کند .بهگفته اطهاری،
دولت گوش شنوا ندارد و همین خصیصهاش مردم را ناامید میکند .برای تجهیز جامعه مدنی قدرتمند ،باید سعی کنیم درباره الگوی توسعه جایگزین گفتوگو کنیم .باید شعار توسعه
عمرانی به توسعه همهجانبه تبدیل شود .این گفتوگو را بخوانید.

بعد از پایان جنگ هشــت ساله ،الگوی توسعه
شهرها و استانهای جنگزده چگونه انتخاب و برای
این مناطق تنظیم شد؟

چرا باید خواند:
نتیجهطرحهای
«بازسازی»« ،بهسازی»
و «نوسازی» در
شهرهای جنگزده چه
شده؟ این پرسش در
مصاحبهی پیش رو
بررسی شده است.

برای بررسی مسئلهای که این روزها در آبادان رخ داده،
رویکرد پایهای و ریشهای را انتخاب کردید؛ در واقع سقوط
متروپل نشان و نماد سقوط جامعه به دست دولتی است که
نه دارای الگوی توسعه است و نه اراده تنظیم چنین الگویی
را دارد؛ در واقع پس از جنگ ،تقلیدهای ابتدایی از الگوهای
توسعه کشــورهای جهان سومی که پا به مرحله صنعتی
شدن گذاشــتند ،صورت گرفت ،بدون اینکه دانش الزم
برای تنظیم الگوی توسعه جامع از لحاظ اقتصادی اجتماعی
و نیز کالبدی و آمایشی وجود داشته باشد و اینها آثار خود
را به تدریج در ابعاد کوچک و بزرگی که مشاهده میکنیم ،نشان داده است .دردناکترینها همین
موضوع ریزش بر ج دوقلوی متروپل اســت .اساســاً استان خوزستان به نوعی در حال فرو ریزش
است؛ اما این فروریزش آرامتر است .استانهای دیگری مثل اصفهان هم به همین ترتیباند .این
فرو ریزش قطعاً دامن سایر استانها را هم خواهد گرفت ،مگر استثنائاتی که بسیار ویژه هستند،
مثل استانهای شمال کشــور .وقتی در دهه هفتاد سیاستهای تعدیل تقلیل پیدا میکند به
آزادگذاری قیمتها و در میان آن حرکت بسیار عجیبی به نام تراکم فروشی صورت میگیرد که
برآمدن بورژوازی رانتی مســتغالت را موجب میشود،در همان موقع مناطق آزاد ایران از لحاظ
قانونی تعریف میشوند و دولت شروع میکند به تأسیس آنها .این مناطق باید سرمایه خارجی
جذب کنند و موجب توسعه مناطق مختلف کشور ،به خصوص مناطق ساحلی شوند .از آن زمان
تاکنون ،یک برنامه جامع برای تدوین کار آنها تدوین نشده است ،همانطور که برای کل کشور
برنامه جامع تدوین نشده است .در این مناطق آزاد ،ابتدا متقاضی سرمایهگذاری صنعتی و صنایع
پیشرفته بسیار باال بود؛ ولی به تدریج کاهش یافت .من کام ً
ال مطلع هستم که هم سرمایهگذاران
چینی حاضر بودند که در منطقه آزاد انزلی در صنایع هایتک یا فناوری برتر سرمایهگذاری کنند
و هم سایر کشورها؛ در منطقهآزاد اروند هم صنایع انرژی بر و هم فناوری برتر برای سرمایهگذاری

تقاضا داشت؛ اما به انحای مختلف ،با وجود اینکه کارهای زیادی به شورای عالی مناطق آزاد ارائه
شد ،جلوی این حرکتها گرفته شد .یعنی زمانی که آقایان بقایی و مشائی کارهای مناطق آزاد را
دنبال میکردند ،در جلسهای که من به عنوان مشاور رفته بودم ،به برخورد شدید انجامید و اتفاقاً
مشاوری که من با او کار میکردم ،با یک شرکت مشاور چینی هم کار میکرد ،که خودش طراح
جذب سرمایههای خارجی در مناطق آزاد چین بود .کارهایی که ما در مؤسسه پژوهش بازرگانی
انجام دادیم ،بسیار دقیق صورت گرفته بود که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ،آنها را نقل
میکردند؛ یعنی بعد از  15سال ثمره آن را نقل میکردند .بنا بود در این مناطق صنایع هایتک
بیاید؛ اما به صراحت به من گفتند که تو خطای بزرگی را مرتکب میشوی و باید آن را تغییر بدهی
و جهتگیری منطقه آزاد انزلی باید گردشــگری باشد و در نهایت آن مشاور را خلع ید کردند و
مشاور دیگری را آوردند که دستورات آنها را انجام بدهد .تمام مناطق آزاد ایران منجمله منطقه
آزاد اروند هم با همان مشاور منطقه آزاد انزلی کار کردند و البته از آن زمان تاکنون مشاور اعظم
دبیرخانه مناطق آزاد است.
شما گره اصلی را کجا میبینید؟

کل کشــور برنامه آمایش و الگوی توسعه ندارد و وضعیت اقتصادی را نتیجه همین وضعیت
است که میبینیم .در درجه اول باید یک زنجیره ارزش داخلی شکل میگرفته که نگرفته است و
صنایع کوچک و متوسط ما اآلن ورشکسته شدند ،به این دلیل که هیچ حمایتی از آنها صورت
نگرفته است .در ماجرای شرکتهای دانشبنیان ،اتاق بازرگانی خوب کار کرده است .کار خوبی از
آنها دیدم که اص ً
ال چنین شرکتهایی که به این صورت در ایران هستند ،در جهان وجود ندارد.
طرحهای آمایش صورت نگرفته ،محیط زیست در حال تخریب و کشاورزی در حال نابودی است،
چون دارد فروریزش میکند و بهرهبرداری از آب زیاد است .تمام اینها مربوط به کل کشور است.
بعد از جنگ میخواستند در شــهرهای جنگزده طرحهای «بازسازی»« ،بهسازی» و
«نوسازی» اجرا کنند.این برنامهها پشتوانه مطالعاتی داشت یا خیر؟

در ابتدا ،همه میخواستند به صورت امدادی ،به شهرهای جنگزده بروند و کاری انجام دهند.
هیچ برنامه توسعهای هم تدوین نشد .در برنامه اول و برنامه دوم باید جایگاه اولویتبندی صنعتی
را مشــخص میکردند .در دستور کار هم قرار گرفته بود؛ اما وقتی شما اولویت بندی صنعتی را
انجام ندادید ،نمیتوانید زنجیره ارزش داخلی را شــکل بدهید چه برسد به خارجی آن .در واقع
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توسعه
همه میخواستند بروند در شهرهای جنگزده بنایی کنند .در ایران تمام سازمانها میخواهند
بنایی کنند .چون در این صورت شما میتوانید بودجه تعریف کنید و از آن استفاده کنید؛ بنابراین
برنامهای وجود نداشت .از برنامه سوم عنوان شد که چگونه باید سازماندهی کنیم ولی عملیاتی
نشــد .من بندر انزلی را مثال زدم که بگویم کل کشور برنامه و طرح آمایش ندارد .زنجیره ارزش
را نمیتوانند تعریف کنند؛ بنابراین در استانهایی مثل خوزستان ،زنجیره ارزش تعریف نمیشود.
به همین دلیل اشتغال خود را از دست میدهد .من  20سال پیش که سکونتگاههای غیر رسمی
را بررســی میکردم ،از خوزستان بازدید کردم ،شهرکهای صنعتی کوچک این استان در حال
ورشکستگی و تعطیلی بود .همان طور که بعدا ً در شیراز و جاهای مختلف این وضعیت را دیدم.
شهرکهای صنعتی که وجود داشته ،مث ً
ال صنایع هایتک در شهرک صنعتی شیراز که قبل از
انقالب وجود داشــته و مربوط به صنایع الکتریک و الکترونی اســت بود ،سگهای ولگرد در آن
میدویدند؛ یعنی تبدیل شده بود به جوالنگاه سگها .وقتی سیستمی نداشته باشید که بتوانید
زنجیره ارزش را تعریف کنید ،شرکتهای دانشبنیان موجود خود را از دست میدهید و به جایی
که در حال سقوط است ،وام  4درصد میدهید .همان موقع کارخانه آزمایش و ارج در حال سقوط
بوده و خیلی از شــهرکهای صنعتی در حال سقوط اســت .این باعث میشود که اشتغال را از
دست بدهید .تمام شهرکهایی که پتروشیمی در آنها تأسیس شده ،نه توسعه ارگانیک اجتماعی
داشتند ،نه توسعه ارگانیک اقتصادی؛ در واقع جزیره است .بنا بود که انقالب شود که جزایری مثل
آبادان را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی نداشته باشیم ،کل جامعه پیشرفت کند.
اما استان خوزستان درآمد نفتی دارد.

فرقی نمیکند چه بخشــی از کشور باشد .فرض کنید درآمد بیشــتری از نفت را به استان
خوزستان بدهند ،چه فرقی میکند؟ مگر برای کل کشور تفاوتی داشته است؟ این یک چانهزنی
نئوفئودالیسم است .کسانی که میخواهند چانه بزنند هم بر سر این است که چقدر بهره مالکانه
بگیریم .واکنشهایی که در دو ســه سال گذشته در خوزســتان رخ داده است ،میگفتند میزان
بیشــتری از درآمد نفت را به ما بدهید .این تقاضا مربوط به عهد انوشیروان دادگر است .چاره کار
در جامعه نوین این نیســت .زنجیره ارزش باید ســامان پیدا کند .در خوزستان هم برنامه آمایش
وجود ندارد .آب شور میشود .سدسازی در جای نادرست است که این هم نوعی رانت است و این
ناکارآمدی و کژکارکردی سیستم را کام ًال نشان میدهد .شهرکهای صنعتی سقوط میکند؛ یعنی
آنچه هم که وجود داشته ،از بین میرود .همان طور که در کل کشور ،پیچیدگی صنایع ما در سال
 ،56رتبهای داشــتیم که به نصف کاهشیافته است؛ یعنی به عقب رفتیم و این مربوط به آخرین
شاخص پیچیدگی اقتصاد است که در سال  2015صورت گرفته است .شاخص اقتصادی مرکب
از تنوع و پیشپاافتادگی صنعت است .ما پیشپاافتادهتر شدیم؛ یعنی جهان پیچیدهتر شده؛ ولی
ما عقبتر رفتیم .این مربوط به کل ایران است .به این دلیل که الگوی توسعه نداشتیم ،وارد اقتصاد
دانش نشدیم ،برنامه چهارم توسعه را دور انداختند و بعد هم آن را دنبال نکردند .حتی اقتصاد دانش
را تعریف نکردند .حتی دانشگاههای ما آن را تعریف نکردند؛ بنابراین این عوارض در همه جا شروع
میکند به پخش شدن .مث ًال کشاورزی را هوشمند نمیکنید ،آب زیاد مصرف میشود ،در نتیجه
محیط زیست تخریب میشود .در کل کشور نبود این برنامهها مشهود است .نهادسازیها ناقص بوده
مستغالت بر آمده است و بخش صنعت را به زمین زده است .به

و موجب فساد شده است .بورژوازی
این دلیل که نرخ سود بانکی را باال برده و نیروی مولد نمیتواند وام بگیرد؛ یعنی از یک طرف چیزی
را که به عنوان شرکت دانشبنیان تعریف کردند ،مشغول بلعیدن بودجهها و امکانات است .چیزی
که به عنوان شرکت دانشبنیان است ،صد و ده نوع بخشودگی دارد .بیمه ،مالیات و تمام مسائلی
که به جان بخش مولد میافتند ،مشمول بخشودگی میشود .از این طرف هم به وسیله بورژوازی
مستغالت رانتی نرخ بهره باال رفته و از این رو بخش مولد نمیتواند از آن بهرهمند شود.

شما به نظام حکمرانی اشاره دارید.

این گره ،خود را در هر منطقه بنا به ویژگیهای آن منطقه نشان میدهد .در استان خوزستان
هم با توجه به ویژگیهایی که گفتم؛ یعنی در درجه اول صنایع کوچک آن ورشکسته شدند ،پس
اشتغال آن از بین میرود .تنوع شغلی از بین میرود .نمیتوانند در حوزه هایتک کار کنند ،چون
هیچ بخشودگی در جهت تحقیق و توسعه برایشان تعریف نشده است .به طور مثال قانون سال
 1386کــه در خصوص اختراعات و ثبت و عالئم ،میگوید هرگونه فرمول ریاضی ،هرگونه روش
نوین اداره شرکتها ،هرگونه ابداع روشهای نوین برای درمان بیماریها ،از شمول این قانون خارج
است؛ یعنی شما دانشبنیان را از شمول قانون خارج کردید .اینکه همیشه میگویید؛ یعنی این
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خانه از پایبســت ویران اســت .قانونی را تصویب کردید ،که اکتشافات را از آن خارج کردید؛ در
صورتی که قانون  1312مربوط به ثبت اختراعات و ثبت عالئم ،شامل اکتشافات و اختراعات است؛
اما این قانون اکتشافات را حذف میکند؛ در حالی که اکتشافات مبنای اقتصاد دانشبنیان است ،نه
اختراعات؛ یعنی داراییهای فکری آن ،ناملموس است ،اختراع دارایی ملموس است؛ بنابراین این
خانه از پایبست ویران است؛ یعنی شما نه نرمافزار دارید و نه سختافزار برای ورود به اقتصاد دانش.
در این میان ،وقتی مناطق آزاد را تعریف کردند ،منطقهای را هم به نام اروند تعریف کردند و
آبادان و خرمشهر را در آن گنجاندند برای اینکه از مزیت آن بهرهمند شود .وقتی شما برنامهای
برای مناطق آزاد ،جز رانتخواری ندارید ،و ...متوسط مناطق آزاد جهان 7 ،هزار هکتار است؛ اما در
ایران  90هزار هکتار است .مناطق آزاد جهان ،تقریباً عمده سرمایهگذاریهای مستقیم را که در
کشورهای جهان سوم صورت میگیرد ،جذب میکنند .به خصوص در دو سه دهه اول تأسیس،
صادرکننده کشورهای خود میشوند ،مثل چین ،کره ،و ترکیه .به همین دلیل پوشاک ترکیه همه
جا موجود است .چین و کره که موشک به کره مریخ هم میفرستند .به طور مثال ،چین منطقه
آزاد خود را در یک برنامه اقتصادی و آمایشــی با سه استان پشت سرشان پیوند میدهد .حتی
مناطق عقبماندهای مثل شهرهای مغولستان را به شانگهای پیوند میدهد؛ یعنی معین توسعهاش
میشود .بعضیها پیوند مستقیم دارند چون در پیرامون قرار میگیرند ،بعضی هم معین توسعه
مناطقی که در انتهای چین و میانه قاره آسیا قرار دارد ،میشوند .این یک ساماندهی است که جذب
سرمایه میکند ،تکنولوژی را منتقل میکند و نیروی کار ورزیده را برای مناطق آزاد تربیت میکند.
چون تکنولوژی دارد و به دنبال کار ارزان است .یعنی وقتی نئولیبرالیسم را عنوان میکنید ،مازاد
سرمایهای که در نئولیبرالیسم وجود دارد ،در واقع عمق نئولیبرالیسم همین است که این مازاد
سرمایه میرود در مناطق آزاد و فناوری را میبرد .چند شرط دارد .سه شرط اول آن ثبات سیاسی،
ثبات اقتصاد کالن و نیروی کار ورزیده است .فناوری پیشرفته نیروی کار ورزیده میخواهد؛ اما این
نیروی کار ورزیده را چه کسی تربیت میکند؟ دانشگاهها را پولی میکند .تحریم که جلوی نیروی
کار ورزیده را نگرفته اســت .این نیروی کار ورزیده در آبادان و خرمشهر وجود داشته است .باید
آموزش بیشتری به آن میدادند.

انتقادی که مدام مطرح میشود ،این است که برنامههایی که نوشته میشود بیشتر در
مرکز نوشته میشود و از مسئله مناطق کمتر خبر دارند.

این حرفها برای رانتخواری است .کشورهایی که پیشرفت کردند ،با الگوی توسعهای جامع
کار کردند .کشورهایی مثل کره جنوبی ،مالزی .مگر الگوی رئیس دولت سازندگی نبود؟! چرا برنامه
جامع اقتصاد دانشبنیان مالزی را ندیدند؟ این حرفها برای رانتخواری است .شما باید یک برنامه
جامع اقتصاد دانشبنیان برای  25سال داشته باشید تا توانسته باشید تمام رقبا را از میدان به در
کنید .دولت یکدست هم همان جهتگیری را دارد؛ ولی معتقد است برنامه جامع خوب نیست
و اول باید قیمتها را آزاد کرد؟! اینکه بدتر از دولت ســازندگی است؛ نقد نئولیبرالیسم میکند
و خودش دقیقاً در همان مسیر گام میگذارد .در آن زمان حداقل یک برنامه اول و دومی وجود
داشت .یک جهتگیری حداقلی در دولت سازندگی وجود داشت؛ اما در دولت یکدست این هم
وجود ندارد .به طور مثال مجموع مساحت شهرکهای صنعتی ایران 150 ،هزار هکتار است .اآلن
مناطق آزادی که در ایران فعال هستند ،متجاوز از سه برابر این مساحت است .در این شهرکها
یک میلیون نفر کار میکنند ،آن هم فقط در بخش صنعت؛ اما مجموع کسانی که در مناطق آزاد
کار میکنند ،بیش از  100هزار نفر است و در صنایع این مناطق بسیار کمتر؛ یعنی به یکبیستم
این رقم هم نمیرسد .عمده تولید آن را هم به داخل میفروشند؛ یعنی رفتند آنجا که از مالیات
فرار کنند .مناطق آزاد چین در دهه اول تأســیس 60 ،درصد صادرات چین را داشــتند؛ اما در
ایران  3درصد و این مجموع صادراتی است که از جاهای دیگر هم میآیند .به این ترتیب آبادان
و خرمشهر که بنا بود با پیوستن به اینها در منطقه آزاد قرار بگیرند ،دچار عقبرفت میشوند.
تناقضی هم وجود داشته است که ما سعی کردیم در میزگردهایی آن را حل کنیم؛ اما تا آمدیم
این بحثها را مطرح کنیم ،گفتند شــما دیگر نیایید .چرا؟ آبادان و خرمشهر هم محل ساختن
بورژوازی مستغالت باشد که از مالیات هم معاف شود .شهرداری با چه کسی طرف است؟ با مدیر
منطقه آزادی که آبادان و خرمشــهر در دل آن قرار گرفته است و نمیتوانند رابطه دموکراتیکی
بین اینها تعریف کنند.
 شما در حوزه نهادسازی کار کردهاید.

بله و معتقدم از روی الگوهای موجود در کشــورهای پیشــرفته که برای توسعه سازمانهای

کل کشور در تله توسعه گرفتار است و هر منطقهای هم در تله فضایی خاص خود افتاده است .این تله فضایی
در واقع ریشه در تله توسعه کل کشور دارد .مثل مقوله ریزگردها .بحث ریزگردها در مرکز مطالعات شهرسازی و
معماری و وزارت مسکن ،از ابتدای دهه هفتاد ،در برنامهریزی منطقهای بین کشوری مطرح بود.

منطقهای اســت ،نحوه ارتباط بین اینها را تعریف کنیــم؛ اما آقایان تا دیدند که موضوع جدی
اســت ،همه چیز را به هم زدند .مثل همان مسأله منطقه آزاد انزلی که تا موضوع سرمایهگذاری
برای صنایع برتر جدی شــد ،همه چیز را به هم زدند و گفتند انزلی را منطقه گردشگری کنیم
و شرکت را خلع کردند؛ یعنی ضد دانش عمل میکنند .به همین دلیل هم مدتی است که من
گفتهام که مخاطب من دولت نخواهد بود .انجمنهای مدنی و حوزه عمومی مخاطب من هستند.
دو کلمه شما را که میتواند با استفاده از آن رانتخواری کند ،میگیرد و با آن رانتخواری میکند.
خودشان که هیچ نوع نوآوری ندارند و برای اینکه بتوانند پروژهای را تعریف کنند ،عبارتی را که
شما تعریف کردی میگیرند یا پروژه معوجی را تعریف و با آن رانتخواری میکنند .ماهیت آن
رویکرد را هم  ...میکنند.
 ما اآلن به نوعی با همزمانی توسعهنیافتگی ،فقر و فساد روبهرو شدهایم .آیا راه خروجی
از این شرایط وجود دارد؟

ت و هر منطقهای هم در تله فضایی خاص خود افتاده است.
کل کشور در تله توسعه گرفتار اس 
این تله فضایی در واقع ریشه در تله توسعه کل کشور دارد .مثل مقوله ریزگردها .بحث ریزگردها در
مرکز مطالعات شهرسازی و معماری و وزارت مسکن ،از ابتدای دهه هفتاد ،برنامهریزی منطقهای
بین کشوری مطرح بود .چون برنامهریزی منطقهای که در منطقه مدیترانه صورت گرفته بود ،موفق
شده بود .بسیاری از مرزها از طریق حوزههای آبخیز با هم در ارتباط هستند و رود از این کشور
به آن کشور میرود و باید شیوههای نوین پیوند منطقهای را برنامهریزی کند .ما انقالب کردیم که
این شیوهها را به کار ببریم .مثل پیمان سنتو ،یک پیمان آمایشی ببندیم .وقتی شما این رویکرد
را ندارید و آمایش ســرزمین را مزاحم رانتخواری میبینید و هنوز قوانین آن کامل نشده است،
این بال را از درون و بیرون،بر ســر کشــور میآورید ،ما در این جا اص ً
ال با موضوع سیاسی کاری
نداریم .آیا کسی جلوی شما را گرفته است؟! جز اینکه تمام کسانی را که این فرایند را رفتند ،از
شرکت مشاور گرفته تا کارشناسان بینظیر جهانی که روی این موضوعات کار میکردند ،با شعار
«ما میتوانیم» دور انداختید.
چرا این چنین به جایگاهالگوی برنامه بیتوجهی میشود؟

«جرالد میرر» ،اقتصاددان توسعه میگوید کمیابترین عامل توسعه ،دانش است و واقعیت این
است که هرچه میگذرد این عامل کمیاب در حوزه سیاسی ما حتی کمیابتر میشود .کمیابترین
عامل توسعه در ایران نداشتن و بیتوجهی دانش توسعه است .الگوی کامل برنامهریزی توسعه در
کشور انجامنشده و دانش در این میان مفقودشده است .الگوی توسعه کامل ،توسعه پایدار است؛
یعنی شما باید محیطزیست را دریابید ،مشارکت را حتماً داشته باشید ،رفاه و عدالت را باید داشته
باشید و رشد اقتصادی را با اینها توأم کنید .پیکربندی اینها در دوران بلوغ مهم است.
باید گفتمان شایسته الگوی توسعه راه بیفتد و باید از اصول مشترک تجربه جهانی استفاده شود
تا پیکربندی خاص ایران را برای آن به وجود آید .وگرنه دولتی که فقط به سازه توجه داردِ ،
دولت

نکتههایی که باید بدانید
[سقوط متروپل نشان و نماد سقوط جامعه به دست دولتی است که نه
دارای الگوی توسعه است و نه اراده تنظیم چنین الگویی را دارد.
[باید یک زنجیره ارزش داخلی شکل میگرفته که نگرفته است و صنایع
کوچک و متوسط ما اآلن ورشکسته شدند ،به این دلیل که هیچ حمایتی از
آنها صورت نگرفته است.
[همه میخواستند به صورت امدادی ،به شهرهای جنگزده بروند و کاری
انجام دهند .هیچ برنامه توسعهای هم تدوین نشد .در برنامه اول و برنامه دوم
باید جایگاه اولویتبندی صنعتی را مشخص میکردند .در دستور کار هم
قرار گرفته بود؛ اما وقتی شما اولویتبندی صنعتی را انجام ندادید ،نمیتوانید
زنجیره ارزش داخلی را شکل بدهید چه برسد به خارجی آن.
نها میخواهند بنایی کنند .چون در این صورت شما
[در ایران تمام سازما 
میتوانید بودجه تعریف کنید و از آن استفاده کنید؛ بنابراین برنامهای وجود
نداشت.

بنا اســت و با الگوی توسعه استعماری مملکت را اداره میکند و در این میان یک سری بورژوای
دولتی هم رانت میخورند و پروژهها هرچه بزرگتر ،رانت بیشتر و بهتر.
این پریشــانی ناشی از بحرانهایی است که سیاستهای غلط گذشته آن را به وجود آورده و
کمکم راه رفتن گذشته را نیز فراموش میکنند .الگوی توسعه در درجه اول توجه به دانش توسعه
اســت.عناصر نایابی که در این کشور بوده ،شما دور ریختهاید ،از دانشگاه ،از مؤسسات پژوهشی.
دولتهایی که خیلی ادعای دموکراتیک هم داشــتند این کار را کردهاند .به طور مثال حســین
عظیمی را از سازمان برنامه دور انداختهاند .کسی که این مجموعه را کاشته است ،دارد توفان درو
میکند؛ بنابراین منطقه آزاد به جای فناوری پیشرفته ،میشود محلی برای دعوا بر سر یک تکه
زمین که بگیریم .به این دلیل که منطقه آزاد به جای صادرات محل واردات اتومبیلهایی شده است
که میخواهند با استفاده از آن بودجه فالن دستگاه را تأمین کنند .مساحت منطقه اروند حدود 40
هزار هکتار است .این شهرها را هم در آن انداختهاند و هر دم هم گسترش میدهند منطقه آزاد
انزلی میخواهد دماغه بوجاق را بگیرد که بکرترین منطقه محیط زیستی ایران است .چرا که در
آن زمان گفته است من میخواهم گردشگری داشته باشم .آیا از خارج میتوانید گردشگر بیاورید؟!
یک منطقه محیط زیستی سالممانده را که تنوع بینظیری دارد ،میخواهید نابود کنید؟! چون که
بنگاه معامالت ملکی است .من منطقه ویژه اقتصادی شیراز را دیدهام ،بنگاه معامالت ملکی است.
با متصدی آن صحبت میکردم ،میگفت آمدی زمین بخری؟ در مناطق آزاد فروش زمین ممنوع
است 30 .درصد درآمد مناطق آزاد از فروش زمین است .وقتی هیچ چیز ندارد ،نه به زنجیره ارزش
داخلی وصل است ،نه به زنجیره ارزش خارجی وصل است ،وقتی تحریم میشود ،به ناچار زمین
متروپل را به یکی میدهد .اگر مدل وجود نداشته باشد ،نهادسازی ناقص میشود.
و نتیجه آن؟

نهادسازی ناقص و انگیزشهای نادرست مثل تراکمفروشی کام ً
ال فساد را باال میبرد و این فساد
قانونهایی را میگذارد که کژکارکردی را تصویب میکند؛ یعنی تله توســعه را تصویب میکند،
قفلشــدگی نهادی ایجاد میکند و دیگر از تله توسعه نمیتواند خارج شود .این کار را به شدت
زیاد انجام میدهند ،به جایی میرسد که میراث فرهنگی را حراج بزنند .چون اقتصاد دارد سقوط
میکند؛ بنابراین آبادان و خرمشهری که زمانی پیشرفتهترین مناطق کشور بودند ،به این ترتیب
به عقبماندهترینها تبدیل میشوند .کشور باید از تله توسعه بیرون بیاید و چون اراده این کار در
دولتها وجود ندارد ،فقط انجمنهای مدنی میتوانند این کار را انجام بدهند .چه کارفرمایی ،چه
کارمندی و کارگری و تخصصی .ممکن است یک پوپولیسم بگوید بودجه استانی را که  2درصد
بوده ،به  3درصد افزایش میدهیم .از کیسه خلیفه میبخشد و از آن طرف میگیرد .چون تمام
زمینهای مناطق آزاد قب ً
ال تملک شــده و بعد فروختهاند .یکی از شرطهایش این است که دور
آن دیوار بلند بکشند .آغاز کار ،خودش بسیار رانت دارد .دیوار دو ،سهمتری باید دور مناطق آزاد
بکشند .در نتیجه این دیوار کشیدن هم منطقه در خود میتپد .به طور مثال اگر برای منطقه آزاد
چابهار برنامه سنجیدهای وجود داشت ،هم جلوی سکونتگاههای غیر رسمی گرفته میشد ،هم
نابودی منطقه سیستان بلوچستان ،مهاجرت ،عدم امنیت و مثل اینها گرفته میشد .آن منطقه
اص ً
ال نمیتواند کار کند .میروند منطقه مکران را تعریف میکنند .چرا در صورتی که منطقه چابهار
را داری ،منطقه مکران را تعریف میکنی؟ چرا چابهار را راه نمیاندازی؟ در دوران جدید آبادان و
خرمشهر با وارد شدن در ارزش زنجیره جهانی است که میتوانند احیا شوند .آن موقع آبادان در
زنجیره ارزش جهانی بود .خرمشهر هم یک بندر بود ،از آن بهره میشدند و از این رو پیشرفتهترین
شهرهای ایران بودند .اآلن دیگر در زنجیره ارزش جهانی نیست .حدود  15سال پیش ،شرکتهای
چندملیتی صادرکننده نفت ،جزو صدتای باال بودند و ســودی که میبردند ،چیزی حدود 7 ،6
درصد سود شرکتهای چندملیتی را تشکیل میداد .اآلن جزء آن صدتا نیستند .در صدتای باال،
شرکتهای هایتک و تولیدکنندگان مواد غذایی نسبتاً پیشرفتهتر قرار دارند؛ یعنی مواد غذایی که
ما قب ً
ال میگفتیم اینها را گرفتند و استثمار میکنند ،هنوز ارزش خود را دارد .ما کجای این زنجیره
هستیم؟ یعنی خوزستان نمیتوانسته جزو این زنجیره باشد؟ هم در مواد غذایی و هم در هایتک
میتوانسته این زنجیره را داشته باشــد و آبادان و خرمشهر در رأس آن .اآلن میخواهند واردات
خودرو را آزاد کنند ،های و هوی میکنند که خودرو ارابه مرگ است .من به این فکر میکردم که
چرا میگویند ارابه مرگ؟ بعد از دو هفته گفتند میخواهند واردات خودرو خارجی داشته باشند.
منطقه آزاد اروند ،همهچیز برای صنایع هایتک خودروسازی دارد .در آبادان و خرمشهر همهچیز
برای این توسعه صنعت فراهم است ،چرا آنجا را به راه نمیاندازید؟!
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تنها راهحل ،بازگشت به عقالنیت فنی متخصصان است
کاوه احسانی ،استاد مطالعات بینالملل دانشگاه «دی پائول» شیکاگو ،از داستان توسعهنیافتگی خوزستان میگوید

وقتــی از خوزســتان امروز و دیــروز میگویــد ،ردپای
توسعهنیافتگی را اگرچه در جنگ هم جستوجو میکند اما
بیشتر از چرخش ساختاری میگوید که در دنیا و البته در ایران
بعد از جنگ رخ داده است؛ چرخش به سمت نئولیبرالیسم و
تقلیل نقش دولت در امور رفاهی و اجتماعی ،و خصوصی کردن
هرچه بیشتر خدمات اجتماعی .کاوه احسانی ،استاد مطالعات
بینالملل دانشگاه «دی پائول» شیکاگو میگوید :این چرخش
را به وضوح در مدیریت شــهرداریهای اصفهان و تهران هم
مشاهده میکنیم و توسعهنیافتگی امروز شاید نتیجه غلبه این
دیدگاه هم باشد .بهگفته احسانی ،امروز مردم حس میکنند که
در امور مشارکتی ندارند ،سرمایهگذاریهایی که شده نه برای
آنها که علیه آنها بوده و نتیجه این وضعیت اعتراضهایی است
که شاهد آنیم .احسانی نویسنده کتابهای «نفت و جامعه:
آبادان و مدرنیته شهری در ایران قرن بیستم» و «سیاستهای
جدید ایران پساانقالب» اســت .او از نویسندگان نشریات
« »Middle East Reportو « »MERIPاست.

 وقتی فاجعه متروپل اتفاق افتاد ،پرسش خیلیها این بود که چرا خوزستان که

نان سایر نقاط کشور را تأمین میکند ،خود گرفتار وضعیت نابسامانی و توسعهنیافتگی
است؟

این مســئله دالیل پیچیده و چندالیهای دارد .در وهله اول باید پذیرفت که نابسامانی
محدود به خوزستان نیست و کل غرب کشور که در جنگ آسیبهای جدی دید و سواحل
جنوبــی هم همین وضعیت را دارد .جنگ ایران و عراق تخریــب زیادی را به بار آورد؛ اما
نوع بازســازی بعد از جنگ هم مشکالت خودش را ایجاد کرد .برخورد با بازسازی برخورد
بازارمحور بود و توجیه ســرمایهگذاری را بر مبنای درآمد و سودآوری میدید .برای همین
امکانات و نوع طرحهای عمرانی عواملی مثل محیط زیست و یا بهبود زندگی مادی مردم
منطقه را در مقایسه با درآمدزا بودن طرحهای عمرانی اولویت نمیداد .اما دالیل دیگری هم
برای وضعیت بحرانی خوزستان وجود دارد .مث ً
ال واضح است که بعد از جنگ یک تصمیم
اســتراتژیک در ساختار حکومتی گرفته شد که محور جغرافیایی اقتصادی  -استراتژیک
ارتباط با جهان را از غرب به مرکز منتقل کنند که این را در سرمایهگذاریهای صنعتی و
زیربناسازی میتوان به وضوح مشاهده کرد .قب ً
ال بزرگترین بندر ایران خرمشهر بود و محور
غربی ایران در دوره پهلوی ،محور اصلی توسعه بود؛ ولی با انتخاب بندرعباس و تحوالتی که
در عسلویه و سواحل جنوبی اتفاق افتاد و بسط راهآهن جنوب در یکی دو دهه اخیر ،این
محور و خیلی از سرمایهگذاریهای زیربنایی منتقل شد به محور مرکز .این تصمیم مقداری
استراتژیک بود و پاسخی بود به وضعیت سوقالجیشی حاصل از جنگ .ایران هنوز با عراق
پیمان صلح نبسته است؛ یعنی ما هنوز در وضعیت آتشبس هستیم ،یک وضعیت نسبتاً
معلق بعد از جنگ خلیج در سال  ۱۹۹۰میالدی و دوره صدام حسین و حمله آمریکا به عراق
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در  ۲۰۰۳و اشغال آن کشور و ادامه وضعیت نابسامان
چرا باید خواند:
آن ،که هنوز وضعیت غرب ایــران از لحاظ نظامی و
خوزستان یکی از
روابط بین دو کشــور ،به حالت عادی برنگشته است.
مناطق جنگزده است
دلیل سوم هم نوع نگرش و برخورد حکومت مرکزی
با تاریخی غنی؛ اما چرا
با مناطق پیرامونی است .سرمایهگذاریها و نوع توسعه
این استان نتوانست
در خوزســتان و دیگر مناطق مشابه از باال به پایین و
جایگاه قبل از جنگ
آنقدر با اقتدارگرایی ،بیکفایتی ،و فســاد همراه بوده
خود را حداقل در ذهن
اســت که نهتنها کمکی به بسط توان اقتصادی مردم
مردم بازیابد؟ این
منطقه نکرده ،بلکه بحرانهای فاحش محیط زیستی ،و
مصاحبه را بخوانید.
اجتماعی و سیاسی را دامن زده است .جنایت متروپل
جدیدترین نمونه این وضعیت اســت ،ولی قبل از آن
همین وضعیت را در سدسازیها و پیامدهای اجتماعی
و اکولوژیک کشت و صنعت کارون میبینید ،یا در منطقه آزاد اروند ،در وضعیت فجیع آب
و معیشت خرمشهر ،سوسنگرد ،آبادان ،ماهشهر و دیگر شهرها ،در عکسالعملهای خشن
در پاسخ به اعتراضات برحق کارگران هفت تپه و فوالد و کارون ،یا در بحرانهای اکولوژیک
کارون و هورالعظیم و هور شــادگان و تخریب نخیالت اروند و غیره .اینها همه دستاورد
برخورد نظام مدیریتی و حکمرانی سیاسی و اقتصادی است که طی  ۳۵سال پس از خاتمه
جنگ به اســم بازسازی و توســعه اقتصادی این وضعیت را به وجود آورده و باالخره باید
مسئولیت آن را بپذیرد .در مورد هریک از این وقایع در طی دو سه دهه بعد از خاتمه جنگ
اخبار و اطالعات زیادی داریم ،ولی باالخره باید متوجه شده باشیم که این وقایع از همدیگر

خوزستان (و شاید دیگر مناطق غربی هم) استانی است که ازیکطرف مردم ،خاک ،آب و نفت آن به شکل ابزاری و
ً
صرفا بهعنوان یک فاکتور اقتصادی در نظر گرفته میشود و از طرف دیگر هم به لحاظ سوقالجیشی در کنار عراق است
ً
و وضعیت حساس استراتژیک دارد ،در نتیجه کامال به شکل ابزاری دیدهشده است.

جداافتاده و منزوی نیستند و ریشه مشترکی دارند در نگرش ابزاری و بازارگرای نهادهای
مسئول حکومتی و متخصصین و سرمایهگذارها به امر توسعه؛ چون اینها محیط زیست و
مردم منطقه را صرفاً بهعنوان منابع اقتصادی میبینند ،و نه شــهروندان .عامل آخری که
برای شکست استراتژی توسعه در خوزستان باید ذکر کرد انگیزههای نهادهای تخصصی که
مسئول برنامهیزی و اجرای طرحهای بزرگ عمرانی بوده و هستند ،بیشتر تثبیت موقعیت
خودشان بوده .شاید در نگاه اول این ادعا اغراقآمیز به نظر بیاید ،ولی واقعیت این است که
اکثر این طرحهای عظیم و پرهزینه را نمیتوان جور دیگری توجیه کرد .یعنی به هیچ نوعی
نمیتوانیم توجیه کنیم که تولید نیشکر در خوزستان در قالب کشت و صنعت کارون ،در
چنین مجتمع عظیمی ،با آن شرایط کاری و با آن لطمات جبرانناپذیر محیط زیستی ،به
نفع جامعه محلی خوزستان است یا به نفع اقتصاد ملی ایران .تنها فایدهای که احداث این
طرح مخرب علیرغم اعتراضات متعدد مردم محل و فعاالن و متخصصان مستقل محیط
زیســتی داشت تحکیم کردن موقعیت نهادهای دولتی متولی آن ،مثل معاونتهای فنی
وزارت کشــاورزی و وزارت نیرو ،و سود کالن تضمین شده برای بانکها و دیگر نهادهای
سرمایهگذار بود .برای اجرای این طرح عظیم بیش از  ۸۰هزار هکتار اراضی از مردم محلی
سلب مالکیت شد ،یعنی به قیمت نازلی خریداری شد و به تصاحب کشت و صنعت درآمد.
توجه کنید که همان موقع آلترناتیوهای مردمیتر و از لحاظ زیســت محیطی سالمتری
وجود داشــت که نادیده گرفته شد .مث ً
ال همین اراضی که امروز زیر کشت مخرب و تک
محصولی نیشکر است میتوانست تبدیل شود به تعاونیهایی که مردم محلی که عموماً
هم عرب بودند ،در آن سهامدار باشند و پس از دوره جنگ با پشتیبانی سرمایهگذاریهای
دولتی کشاورزی خود را از پایین بازبسازند و به طور خودجوش رشد کنند .پس اگر بخواهم
جمعبندی بکنم ،دلیل اینکه خوزستان توسعه پیدا نکرده مجموع عواملی است که شامل
شرایط سوقالجیشی ،نوع نگرش دولت و تصمیمات آن نسبت به توسعه و بازسازی ،غلبه
بینش ابزاری و بازارگرا ،و عدم اعتماد به مردم محلی و در برخورد با امر توسعه بوده است.
یعنی در تجدد یا نوع شهرســازی در خوزســتان قبل و بعــد از انقالب ،نوع
سرمایهگذاری یا مسئله بازسازی ،در یک مسیر نبود؟

طبیعتاً چون جامعه و دولت تغییر کرده است .البته توجه کنیم که جامعه ما و نهادها و
روابط اجتماعی در طول قرن اخیر ،یعنی از آغاز قرن بیستم ،دائم در حال تغییر و تحوالت
اساســی بوده .مث ً
ال در خوزستان ما شــاهد صد و بیست سال تغییرات بیوقفه فضایی و
جغرافیایی هستیم که در دورههای مختلف ،با کشف نفت و تأسیس اقتصاد و زیربناهای
صنعتی ،جنگهای جهانی ،اسکان عشایر ،جنبش ملی کردن نفت ،اصالحات ارضی ،انقالب
سفید ،تأسیس کشت و صنعتها و طرحهای بزرگ توسعه آب و خاک و انرژی و صنعت
و ترابری ،و بعد انقالب و جنگ و بازسازی ...همه اینها منجر به تحوالت بیوقفه و بنیادی
جغرافیایی شده .ما دائماً این تغییرات را میبینیم ،در نوع اسکان مردم ،نوع شهرنشینی،
دخالت قدرتهای اقتصادی و حکومتی و اقشــار مختلف مردم در شــکل دادن به فضا و
محیط .تغییر همیشــه بوده ،اما باید دید که در هــر دوره هدف و انگیزهها چه بوده ،چه
نیروهایی درگیر بودند و چه نوع فضاهایی را به وجود آوردند .بهطور مثال تا پیش از جنگ
خرمشهر بزرگترین بندر ایران و یکی از مهمترین قطبهای اقتصادی مملکت بود که در
طول جنگ کام ً
ال تخریب شد ،ولی پس از جنگ هیچوقت به آن شکل سابق بازسازی نشد.
بنابراین فقط بررسی نوع برخورد به شهرسازی و توسعه وضعیت فعلی را به تنهایی توضیح
نمیدهد ،بلکه باید مجموعه تصمیمها و انگیزهها و شرایط را بررسی کرد .در مورد خرمشهر
مسائل دیگری مثل عدم بازگشت مردم و پناهندگان جنگی به علل مختلف ،عدم الیروبی
درست و حسابی کارون ،تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح بین عراق و ایران ،آلودگیهای
جدی محیطزیســتی ،همگی مانع از این شده است که خرمشهر و آبادان به وضع قبلی
برگردند.
 عدهای معتقدند که درآمدهای نفتی عامل اصلی عدم توسعه خوزستان است .آیا
این نگاه واقعبینانه است؟

این فقط منحصر به ایران نیست و مسئله تأثیر درآمدهای نفتی و وابستگی به درآمدهای
حاصل از صادرات مواد خام گریبان همه کشورهای مشابه را گرفته .ولی نوع تأثیر درآمدهای
نفتی بر اقتصاد و جامعه ،خودش تابع سیاستگذاریهای کالن است .دهه  60شمسی در

ایران ،دهه جنگ ،انقالب ،خشــونتهای داخلی ،برابریخواهی و رادیکالیسم و پا گرفتن
حکومت جدید است .طی همین دهه ،یعنی دهه  ۸۰میالدی ،آمریکا و بیشتر دنیا چرخش
ساختاری داشتند به سمت نئولیبرالیسم ،یعنی تقلیل نقش دولت در امور رفاهی و اجتماعی،
خصوصی کردن هرچه بیشتر خدمات اجتماعی و بخشهای عمومی ،و حاکم کردن هرچه
بیشــتر معیارهای تجاری و بازاری در فعالیتهای نهادهای عمومی .در ایران بعد از جنگ
و دوره بازســازی ما کمی دیر ولی با اشتها وارد دنیای نئولیبرال میشویم  -تحت عنوان
اصالحات ســاختاری و برنامهریزیهای پنجســاله .این چرخش را به وضوح در مدیریت
شــهرداریهای اصفهان و تهران ،یا در اصالحات قانون کار و خصوصیهای هرچه بیشتر
در زیرمجموعههای وزارت نفت و شــرکت نفت و وزارت نیرو و غیره مشــاهده میکنیم.
در این چرخش ســاختاری و نظری پدیدههای طبیعی مثــل رودخانه و دریا و جنگل و
آبهای زیرزمینی و نفت ،و حتی خود مردم بهعنوان «منابع» و اشکال مختلف سرمایه دیده
میشوند ،که ارزششان بستگی دارد به درآمدی که تولید میکنند برای مالک یا سرمایهگذار.
مث ً
ال رودخانه از یک اکوسیستمی که در عین حال مردم هم برای کشاورزی و صید و زندگی
از آن استفاده میکنند تبدیل میشود به یک منبع اقتصادی که حتی یک قطره از آبِ آن
هم نباید به «هدر» برود .به نوعی همین رویکرد در مورد نفت غالب میشود ،رویکردی است
که ازلحاظ اجتماعی خیلی «رقیق» است .بگذارید اینطور بگویم که مث ً
ال در دهه 40 ،30
و  50شمسی تمام کشورهایی که استخراج و صادرات منابع خام طبیعی مثل نفت یا معدن
منبع اصلی درآمدشان بود ،به نوعی ملی کردن منابع خام خود و اعمال کنترل و مالکیت
عمومی بر این منابع خام و اســتفاده از درآمدهای آن برای سرمایهگذاری و در زیربناهای
اجتماعی و اقتصادی عمومی را نمودار استقالل و پیشرفت ملی خود میدیدند .به همین
دلیل بخش نفت هم از سوی عامه مردم و از طرف دولتهای مرکزی کشورهای صادرکننده
علیرغم سیستم حاکم سیاسی ،چه دموکراتیک ،چه لیبرال و چه تمامیتخواه -بهعنوانسمبل و قوه محرکه توسعه و نوسازی جامعه دیده میشد .به عبارت دیگر از شرکتهای
ملی نفت یا بخش نفتی در کشورهای صادرکننده جهان سوم ،مثل مکزیک ،ونزوئال ،ایران،
کویت ،عراق و بقیه انتظار میرفت که در حوزههای اجتماعی سرمایهگذاری کنند و متولی
توسعه نیروی کار و مناطق فعالیت خود باشند .در همین راستا ،پیش از تسلط نئولیبرالیسم،
ارزیابیای که از موفقیت بخش نفت یا معدن که در مالکیت عمومی بودند میشد محدود به
سودآوری تجاری آنها نبود بلکه این هم بود که چه نوع شهرسازی ،چه نوع زیربناسازی ،چه
نوع امکانات تحصیلی ،رفاهی و اجتماعی در مناطقی که این مواد را تولید میکنند ،احداث
کردهاند .به همین دلیل تصویری که ما نسبت به خوزستان وآبادان و خرمشهر و شهرهای

نکتههایی که باید بدانید
[اشتغال در بخش عمومی و دستگاه دولتی که ما داشتیم بعد از انقالب
دو برابر شد؛ یعنی با اضافه شدن دستگاههای انقالبی مثل سپاه ،کمیته،
جهاد و ...تعداد بخش عمومی ما نسبت بهپیش از انقالب رشد عجیبی پیدا
کرد .بعد از جنگ و دوره بازسازی ،ارائه اولین برنامه  ۵ساله توسعه است به
عنوان الگوی سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی بعد از جنگ .در واقع این
برنامه ۵ساله مانیفستی بود از طرف دستگاه تخصصی دولت در مقابل رقبای
«تعهدی» خود که میگوید.
[پیش از تسلط نئولیبرالیسم ،ارزیابیای که از موفقیت بخش نفت یا معدن
که در مالکیت عمومی بودند میشد محدود به سودآوری تجاری آنها نبود
بلکه این هم بود که چه نوع شهرسازی ،چه نوع زیربناسازی ،چه نوع امکانات
تحصیلی ،رفاهی و اجتماعی در مناطقی که این مواد را تولید میکنند،
احداث کرد هاند.
[تنها راهحل ،بازگشت به مدیریت و برنامهریزی و عقالنیت فنی متخصصین
است .باید برنامهریزی را به میان آوریم .برنامهریزی الزم داریم که آن هم کار
غالب دوره بازسازی بود ،و طالیهداران آن هم
متخصصان است .این گفتمان
ِ
کارگزاران سازندگی بودند.
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توسعه
نفتی در دوره پیش از انقالب داریم ،مناطق توریستی هستند .یعنی آبادان شهر خوشایندی
است که امکانات تفریحی و فرهنگ شهری پیشرفتهای دارد ،مرکز سیاحت و خرید و سینما
و سفر است ،بلوار دارد ،کنار آب است ،زیبا است .عید باید به آنجا رفت .همه میخواستند
در آنجا کار بگیرند ،چون درآمدهای خوبی داشت و پرستیژ اشتغال در آنجا باال بود .در آن
دوره ارزیابی عمومی که از بخش نفت میشد بر این مبنا بود که چه نوع زیربنای اجتماعی
و مردمی در کنار و اطراف آن ایجاد کرده است .ولی بعد از چرخش به سمت نئولیبرالیسم،
ارزیابی موفقیت این بخشها و صنایع تولید و صدور منابع خام این نیست که تا چه حد
به توسعه منطقهای یاری میکنند ،بلکه معیار ارزیابی اینها میشود اینکه ازلحاظ تجاری
تا چه حد موفق هستند و چقدر سودآورند برای صاحبشان که دولت باشد .بنابراین تقلیل
هزینهها اولویت مییابد  -یعنی تقلیل هزینههای حقوق و مزایایی که به کارگران میدهند با
جایگزین کردن قراردادهای دائمی کارگران و شاغالن با قراردادهای موقتی برای نیروی کار
ارزان و مهاجر و عمدتاً فاقد بیمه و مزایای اجتماعی .از طرف دیگر سرمایهگذاری اجتماعی
و نوع توسعه منطقهای که مث ً
ال شرکت نفت به آن شهرت داشت همگی اولویتهای ثانوی
میشود و بخش نفت دیگر مسئولیت خود را محدود میبیند به تولید سود هرچه بیشتر
برای ســهامدار اصلی خود ،که دولت است یا دیگر سهامداران منتفع .بنابراین ما از دوره
بعد از جنگ با دید متفاوتی از توسعه مواجه هستیم که در دنیا هم کمابیش غلبه کرده
است و بعد از سقوط شوروی هژمونی جهانی مییابد .در مورد دیگر منابع طبیعی و انسانی
هم وضعیت همینطور است .به آبهای زیر زمینی و رودخانهها هم به همین شکل نگاه
میکنند که اینها منابع اقتصادی هستند که ارزش آنها را باید بر مبنای درآمدی که تولید
میکنند محاسبه کرد .مث ً
ال هزینه و سود انتقال آب کارون ،یا سد بندی روی کرخه و کارون
و مارون چقدر است؟ منطق حاکم بر این طرحها بازارمحور و ابزاری بوده ،وگرنه درآمد نفت
به خودی خود یک نظام خاص عمرانی و جغرافیایی ایجاد نمیکند .در عقالنیت بازارمدار و
نئولیبرالی موفقیت سیاستهای عمرانی در وهله اول بر پایه درآمد محاسبه درآمد مالی و
سود و زیان اقتصادی است و منطق غالب میشود اینکه هزینهها را کم کنیم و سود را تا
آنجا که ممکن است بیشتر کنیم و این مساوی است با توسعه ملی از طریق رشد درآمدها.
خوزســتان (و شاید دیگر مناطق غربی هم) استانی است که ازیکطرف مردم ،خاک،
آب و نفت آن به شکل ابزاری و صرفاً بهعنوان یک فاکتور اقتصادی در نظر گرفته میشود و
از طرف دیگر هم به لحاظ سوقالجیشی در کنار عراق است و وضعیت حساس استراتژیک
دارد .در نتیجه کام ً
ال به شکل ابزاری دیدهشده است .به همین دلیل وقایعی که اآلن شاهد
آن هستیم ،ثمره نگاههای نئولیبرال و بازارگرای دولت ،و تداوم نگاه امنیتی دولت مرکزی در
طول سی سال بعد از جنگ است.
کســانی که تجربه بازدید یا زیست در آبادان یا مسجدسلیمان قبل از انقالب را
داشتند ،وقتی آن را با بعد از انقالب مقایسه میکنند ،فکر میکنند که الگوی خاصی از
نوسازی یا تجدد در آن زمان وجود داشته که اآلن نسبت به آن بیتوجهی میشود و این
شهرسازی فعلی در حال فراموششدن است.
الگو در
ِ

به نظر من در هر دوره باید نگاه کرد به روابط قدرت و چگونگی شکلگیری و به وجود
آمدن این فضاها و عواملی که دارند این فضاها را میســازند .محرکها و انگیزههایشــان
چیست و اقدامات آنها چه پیامدهایی دارد؟ اینها را باید تحلیل کرد .به نظر من یک تفاوت
اساسی هست بین شرایط اجتماعی و سیاسی که مشارکتی و دموکراتیک هستند ،و مردم
حس میکنند در امور خود صاحب صدا هستند و دستگاههای دولتی حرمت آنها را حفظ
میکنند و در خدمت شهروندان هستند ،و نه حاکم بر آنها .به نظر من میآید که اعتراضات
مکرر مردم خوزســتان در این  ۳۵سال اخیر نشــان میدهد که متاسفانه برداشت غالب
مردم و طبقات عادی ،کارگران ،روستاییان ،دانشجویان ،کارمندان ،معلمان ،عشایر و مردم
شهری برعکس این است .با در نظر گرفتن تاریخ غنی خوزستان و اهمیت استراتژیک آن
این زیر سوال رفتن مشروعیت دستگاههای مدیریتی و نهادهای عمرانی خطر جدی است.
ادعا نمیکنم که در خوزستان هیچوقت از لحاظ سیاسی و اجتماعی شرایط دموکراتیک
و ایدهآلــی داشــتهایم؛ ولی فراموش هم نکنیم که در تاریخ معاصــر ادواری بودند که در
جنبشهای مردمی در خوزستان در تحوالت سیاسی مملکت تأثیر اساسی گذاشتند .بهطور
مثال مهمترین تجربه اتحادیههای کارگری در بخش نفت شکل گرفتند ،یا کارگران نفت و
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مردم شهری خرمشهر و آبادان نقش اساسی در جنبش ملی کردن نفت و در پیروزی انقالب
 57ایفا کردند .خیلی از این جنبشها هم با شکست مواجه شدند .مث ً
ال آبادان و خرمشهر بعد
از انقالب در مستقل کردن صنعت نفت از سیطره شرکتهای چندملیتی نقش اساسی ایفا
کردند؛ ولی جنگ و تخریب این شهرها و پراکنده شدن مردم ،این تجارب پرارزش جمعی
برای نهادینه کردن مشارکت مردمی را مختل کرد .نوع بازسازی بعد از جنگ هم همانطور
که اشاره کردم وضعیت را به شکل کنونی درآورده است .مهاجران جنگی که برگشتند تا
خوزستان را بازسازی کنند با شرایط بدی که ذکرش رفت مواجه شدند و تعجب نباید کرد
که دلسردی و سرخوردگی و استیصال روحیه غالب کنونی است .مردم حس میکنند در
امور مشارکتی ندارند ،که سرمایهگذاریهایی که شده نه برای آنها ،که علیه آنها بوده (نمونه
اعتراضات به طرحهای انتقال آب کارون و کرخه) .بیکاری و فقر و آلودگیها بیداد میکند،
و این تصور هست که تصمیمگیرندگان یا بومی نیستند یا به معضالت محلی توجهی ندارند.
فاجعه متروپل یا بحران آب آبادان و خوزستان ثمره این نوع برخوردها است .ولی به نظر من
نمیشود بهسادگی تقسیم کرد که یک دوره طالیی داشتیم در قبل از انقالب و جنگ و اآلن
ظلمت است .این سیاه و سفید دیدن و نوستالژیِ یک گذشته خیالی به ما کمکی نمیکند.
برعکس باید ببینیم که چرا وضعیت کنونی اینگونه است .نمیتوانیم به گذشته برگردیم؛
یعنی گذشته نمیتواند برای ما الگو باشد .میتوانیم از گذشته درس بگیریم برای ساختن
آیندهای بهتر؛ ولی برگشتن به قبل و اَشکال شهرنشینی که در گذشته بود ،به نظر من نه
شدنی است و نه سالم ،به این دلیل که دنیا هم در این دوره عوضشده است.

شما به ظرفیتهای تشکلها یا سندیکاهای کارگری اشاره کردید که میتوانست
برای جامعه خوزستان و برای کالن کشور اثرگذار باشد ،اما بعد از جنگ ،این مناسبات
مستقل
تغییر کرد .آیا اآلن ظرفیتی برای بازســازی چنین تشکلها و اتحادیههای
ِ
صنفیای در ایران وجود دارد؟

برخی از اعتراضاتی که اآلن برای گرفتن حقوق صنفی شــاهد آن هستیم ،چه بهطور
مشخص برای کارگرانی که شاغل در این اصناف هستند و چه با هدف دستیابی به منافع
وسیعتر اجتماعی ،یعنی عمومی کردن مسائل صنفی و اتحادیهها ،در خوزستان دارد رخ
میدهد .بهطور مثال مبارزات کارگران هفتتپه ،کشت و صنعت کارون یا تالشهای مردم
آبادان برای گرفتن حقوق مدنی ،اینها همه قابل تحســین هستند .اما مسئله مهم این
است که حکومت یا صاحبان سرمایه با سرکوب خشن و برخورد امنیتی امکان نهادسازی
و نمایندگی صنفی را نمیدهند .متاســفانه تجربه نشان میدهد که حقوق برحق مدنی،
اجتماعی ،و سیاســی را کسی به شما تقدیم نمیکند ،بلکه باید آنها را با مبارزه گرفت و
نهادینه کرد .در طول تاریخ به همین شکل بوده است .متأسفانه امروزه با دستگاههای دولتی
و حکومتی مواجه هستیم که کام ً
ال در طرف سرمایه هستند ،آن هم سرمایههایی که حتی
خودجوش و محلی هم نیســتند که الاقل کســب و کار و اشتغال جدی در منطقه ایجاد
کنند .سرمایههایی است که به قول ادبیات امروز ایران ،رانتی است و ارتباطات سیاسی دارد
و میبینیم که هر نوع تقاضایی برای ایجاد نمایندگی و همبستگیهای صنفی وجود دارد،
با سرکوب جدی نظامی و پلیسی مواجه میشود؛ علیرغم اینها ،این اعتراضات عمومی
همچنان ادامه خواهد داشت چون اوضاع اجتماعی و زیستمحیطی رو به وخامت است.
مدتی است که صدای اعتراض در خوزستان بلند شده است؛ آیا این استان وضعیت
متفاوتی از سایر استانها دارد یا فقر تنها عامل اعتراض آنهاست؟

خوزستان محور تحوالت سیاسی یک قرن اخیر ما بوده است؛ یعنی از طریق شکلگیری
اقتصاد نفت ،تجارت با دنیای خارج و چه در دوره جنگ جهانی دوم که اشــغال شــد و
محور عمده سرمایهگذاری بینالمللی بود .در جنبش ملی شدن نفت یا انقالب و یا جنگ،
بیشترین آسیبها را خوزستان متحمل شده است .بزرگترین درآمد اقتصاد ایران و تولید
متخصص و دانش فنی و درعینحال سیاستهای شهری را خوزستان داشته است؛ درواقع
کانون تحوالت خوب و بدی بوده اســت که در دوره معاصر در این مملکت اتفاق افتاده .از
جایی که من به مســائل نگاه میکنم ،در حوزه سیاســی ،حتی در  30 ،20سال اخیر ،به
خصوص در دوره اصالحات تالشهایی صورت گرفت که توجه بیشــتری شود به افزایش
نمایندگی و مشارکت خود مردم .چه از طریق ایجاد کردن شوراهای محلی ،چه از طریق
انتخابات نسبتاً آزادتر یا رقابتیتر ،دولت یا مجالس اصالحاتی میکردند تا کمی از میزان

بعد از چرخش به سمت نئولیبرالیسم ،ارزیابی موفقیت این بخشها و صنایع تولید و صدور منابع خام این نیست که تا
چه حد به توسعه منطقهای یاری میکنند ،بلکه معیار ارزیابی اینها میشود اینکه ازلحاظ تجاری تا چه حد موفق هستند
و چقدر سودآورند برای صاحبشان که دولت باشد؛ بنابراین تقلیل هزینهها اولویت مییابد.

اقتدارگرایی این دمودستگاه بکاهند .انتقاداتی هم که به دوره اصالحات میشود ،این است
که ازلحاظ عقیدتی همان تداوم سیاستهای نئولیبرال و بازارگرایی قبلی بود؛ ولی بااینهمه
ازلحاظ سیاسی سعی کردند وضعیت چندصداییتر و مشارکتی بیشتری را به وجود بیاورند.
ولی متأسفانه در  20سال اخیر کام ً
ال درگیر وضعیتی هستیم که تنها توجهی که از سوی
دســتگاه حکومتی میشود تضمین بقای خود حکومت و تداوم نزاع با دنیای بیرون است
و ســرکوب هر نوع صدای اعتراضی درونی بهعنوان یک دسیسه خارجی .به همین دلیل
من خیلی خوشبین نیســتم که درسی از این بحرانها گرفته شود و این واقعیت بدیهی
باالخره پذیرفته شود که تا عمران و توسعه مشارکتی و دموکراتیک نباشد موفق نخواهد بود.
نمونه ساختمان متروپل جلوی ما هست که تمام مسئوالن اصلی استان نه تنها اعتراضات
متخصصین مســتقل را ندیده میگیرند و به سازنده اجازه میدهند که ساختمانی مثل
متروپل را بسازد ،بلکه از او تجلیل هم میکنند و او را به عنوان الگوی توسعه در این نظام
معرفی میکنند .بعد که ساختمان این شکل فجیع خراب میشود و مردم اعتراض میکنند،
آنها را سرکوب میکنند ،اگر کمآبی هست در پرآبترین منطقه کشور و مردم به انتقال
آب و آلودگی آن اعتراض میکنند ،آن را هم سرکوب میکنند ..اگر اکولوژی منحصربهفرد
تاالبهای ما در اثر ســدبندی یا قراردادهای فاسد با شرکتهای نفتی چینی دارد از بین
میرود ،چون نهادهای مسئول میخواهند تاالبهای منحصر به فرد را تبدیل به منبع درآمد
کنند و از آن پول دربیاورند .مردم اعتراض میکنند ،مجددا ً معترضین را سرکوب میکنند
و میگویند این دسیسه خارجی است و نه اعتراض برحق شهروندان این مملکت که مث ً
ال
دولت باید در خدمت آنها باشد .چگونه میشود اعتماد کرد و امیدوار بود که این دستگاههای
عمرانی و مدیریتی و حکومتی درس بگیرند از فجایعی که خودشان به وجود میآورند؟!
 بعد از پایان جنگ بر سه مسئله بازسازی ،بهسازی و نوسازی تأکید شده است؛
چرا این سه هدف به نتیجه نرسیدند و آیا این ایدهها اصالتی در حوزه توسعه داشته یا
خیر؟

من شاید خیلی موافق نباشم که به سادگی بگوییم به نتیجه نرسید؛ یعنی قرار بود چه
نتیجهای از آن بگیریم؟ اینطور نیست که بعد از جنگ هیچ کاری انجام نشد .اتفاقاً کارهای
زیادی انجام شد .بهطور مثال در خوزستان چندین سد اصلی ساخته شد؛ از کارون  3گرفته
تا کرخه .شبکههای آبیاری ایجاد شد .کشت و صنعت کارون احداث شد .منطقه آزاد اروند
ســاخته شد .خرمشهر که کام ً
ال از سکنه خالی بود به نوعی به حرکت درآمد .این درست
نیست که ما بگوییم هیچ اتفاقی نیفتاده و سرمایهگذاری نشده است ،چرا اتفاقاً شد؛ ولی باید
ارزیابی کرد که چه نوع سرمایهگذاری شد ،چه نوع بازسازی شد و هدف چه بود ،چه کسی
پشت آن بود و به چه نتیجهای رسید .اتفاقات زیادی افتاد؛ ولی این اتفاقات آن چیزی که من
یا شاید شما و مردم عادی منطقه انتظار داشتیم و میخواستیم ،نبوده است.
بگذارید اینطور بگویم در دوره جنگ و تا آخر جنگ در رادیکالیسم دهه  ،60در جمهوری
اسالمی یک گفتار حاکم داشتیم که مدافع «تعهد در مقابل تخصص» بود .یعنی ایدئولوژی
رادیکال اســامی در مقابل تخصص فنی و غیر سیاسی به اصطالح «غربی» .دستگاههای
تخصصی دولتی ،یعنی مث ً
ال سازمان برنامه ،وزارت کشاورزی ،بهخصوص معاونت فنی وزارت
کشاورزی ،وزارت نیرو و اینها تحت فشار بودند از طرف رقبای انقالبی ،مثل جهاد سازندگی،
قرارگاه خاتماالنبیا و دیگر نهادهای جدیدالتاسیس بعد از انقالب.
اشتغال در بخش عمومی و دستگاه دولتی که ما داشتیم بعد از انقالب دو برابر شد؛ یعنی
با اضافه شدن دستگاههای انقالبی مثل سپاه ،کمیته ،جهاد و ...تعداد بخش عمومی ما نسبت
بهپیش از انقالب رشد عجیبی پیدا کرد .بعد از جنگ و دوره بازسازی ،ارائه اولین برنامه ۵
ساله توسعه است به عنوان الگوی سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی بعد از جنگ .در واقع
این برنامه  ۵ساله مانیفستی بود از طرف دستگاه تخصصی دولت در مقابل رقبای «تعهدی»
خود که میگوید بعد از هشــت ســال انقالبیگری و جنگ ما اآلن در همه امور با بحران
مواجهیم  -در جمعیت ،در مدرسه ،در شهرنشینی ،بهداشت ،در مسکن و ...همهچیز فاجعه
است و تنها راهحل ،بازگشت به مدیریت و برنامهریزی و عقالنیت فنی متخصصین است.
باید برنامهریزی را به میان آوریم .برنامهریزی الزم داریم که آن هم کار متخصصان است.
این گفتمان غالب دوره بازسازی بود ،و طالیهداران آن هم کارگزاران سازندگی بودند  -یعنی
آقایان کرباسچی ،نجفی ،نوربخش ،کالنتری ،الویری و بقیه .بنابراین نوع برنامهریزی برای

بازسازی ،آمد در دست متخصصین فنی ،و این مردان سیاسی چهره بیرونی آن چرخش
بودند .اتفاقی که در خوزستان افتاد در بازسازی ،اتفاقاً از دید معاونت فنی وزارت کشاورزی،
یک انقالب بهینه بود .بعد از دهه  60که گفتمان «تعهد» به خصوص در جهاد سازندگی
حاکم بود ،ناگهان وزارت کشاورزی خصوصاً مدیریت فنی آن ،در دوره بازسازی این فرصت را
پیدا کرد که برای احیای موقعیت خود خیرهکنندهترین طرحی را که میتواند ،در خوزستان
در قالب کشت و صنعت کارون پیاده کند .وزارت نیرو هم توانست بدون کمک فنی و مالی
بینالمللی دست به احداث سدهای عظیم بزند و با افتخار اعالم بکند که ما خودکفا شدهایم
و محتاج بانک جهانی یا متخصصان بینالمللی نیستیم .خودمان میتوانیم سدسازی کنیم
و جادههای عمده بسازیم بین اهواز و اصفهان و دیگر مناطق و بزرگترین طرحهای توسعه
را خودمان پیاده میکنیم .از منظر آنها ،این فعالیتها همه بهینهســازی بود .از امکانات
موجود که در اختیارشان بود استفاده کردند تا این طرحهای عظیم زیربنایی را آنطور که
میخواستند طبق برنامههای خودشان پیاده کنند .البته اگر اعتراضی هم بود به اسم اینکه
این معترضین یا عقبگرا و سنتگرا هستند ،یا ضدانقالبیاند ندیده گرفته میشد یا مجبور
به ســکوت میشد .این سرآغاز طرحهای بزرگ عمرانی بعد از جنگ بود ،که تا امروز هم
نمونههای دیگری از آنها تکرار میشوند  -مثل ساختمان متروپل در آبادان .پس میبینیم
که اتفاقاً خیلی سرمایهگذاری شده و برخی از بزرگترین و پرهزینهترین طرحهای عمرانی
تاریخ معاصر ایران در خوزستان بعد از جنگ احداث شدهاند و ...ولی اتفاقاً همین طرحها
هستند که از لحاظ انسانی و اجتماعی و اکولوژیک فاجعهآمیز بودهاند! پس بیایید نگاه کنیم
به اینکه فاعالن چه کسانی بودهاند ،انگیزهها چه بوده و چگونه این برخورد امروز نهادینه
شــده .باید کمی دقیقتر نگاه کرد و دید که مث ً
ال در حوزه شهرســازی ،مدیریت شهری،
مدیریت منطقهای ،روابط سیاســی زیربناسازی و ...نهادها ،فاعلین ،و سرمایهها چه بوده و
چه انگیزههایی داشــتهاند و پیامد اینها چه بوده .چه کسانی صدا داشتهاند و چه کسانی
صدا نداشتهاند و به حاشیه راند ه شدهاند .مردم محلی بدون استثنا به حاشیه رانده شدند
بهجز کسانی که ارتباطات سیاسی داشتند و توانستند در این تحوالت منفعتی ببرند .اینها
واقعیتهایی است که ما امروز با آن مواجه هستیم .اتفاقاً خیلیها هم نسبت به آینده اتفاقاتی
که داشت میافتاد ،هشدار میدادند .مث ً
ال در تمام تحوالتی که روی رودخانه کارون یا دیگر
رودخانههای ما داشت اتفاق میافتاد ،بسیاری بودند که هشدار میدادند ،ولی حتی سازمان
جدیدالتاسیس حفاظت محیطزیست هم این هشدارها را نادیده گرفت.

نکتههایی که باید بدانید
[نمونه ساختمان متروپل جلوی ما هست که تمام مسئوالن اصلی استان
نه تنها اعتراضات متخصصین مستقل را نادیده میگیرند و به سازنده اجازه
میدهند که ساختمانی مثل متروپل را بسازد ،بلکه از او تجلیل هم میکنند
و او را به عنوان الگوی توسعه در این نظام معرفی میکنند .بعد که ساختمان
این شکل فجیع خراب میشود و مردم اعتراض میکنند ،آنها را سرکوب
میکنند.
[در خوزستان هیچوقت از لحاظ سیاسی و اجتماعی شرایط دموکراتیک و
ایدهآلی نداشتهایم؛ ولی فراموش هم نکنیم که در تاریخ معاصر ادواری بودند
که در جنبشهای مردمی در خوزستان در تحوالت سیاسی مملکت تأثیر
اساسی گذاشتند .بهطور مثال مهمترین تجربه اتحادیههای کارگری در بخش
نفت شکل گرفت ،یا کارگران نفت و مردم شهری خرمشهر و آبادان نقش
اساسی در جنبش ملی کردن نفت و در پیروزی انقالب  57ایفا کردند.
[دلیل اینکه خوزستان توسعه پیدا نکرده مجموع عواملی است که شامل
شرایط سوقالجیشی ،نوع نگرش دولت و تصمیمات آن نسبت به توسعه و
بازسازی ،غلبه بینش ابزاری و بازارگرا ،و عدم اعتماد به مردم محلی و در
برخورد با امر توسعه بوده است.
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توسعه
جامعهشناسانه اندیشیدن به چه کار میآید؟

دوان دوان در پی سراب توسعه

وقتی از مسائل اجتماعی روایت میکنیم باید بهجای
«چه باید کــرد؟» از «چه باید اندیشــید؟» گفت.
موضوع چگونه اندیشــیدن است؛ چگونه بیندیشیم
که جامعه فهمیده ،دیده و روایت شــود؟ چه شیوه
اندیشیدنی در ســاختیابی و تحوالت جامعه ایران
نقش تعیینکننده داشته و دارد؟
منظــورم از «شــیوه اندیشــیدن» مفروضات
نعمتاهلل فاضلی
آشــکار و پنهان ،و «مفروضات مســلّم انگاشــته»
جامعهشناس
شــده درباره جهان و نحــوه مواجهه انســانها با
زندگی و پدیدههاست .این مفروضات یا انگاشتهها،
چرا باید خواند:
گزارههای نوشــته یا نانوشتهای هســتند که افراد،
دلیل
خواهید
اگر می
سیستمها و سازمانها بر اساس آنها تصمیمگیری
نیافتگی
ه
توسع
و عمل میکنند و نســبت به پدیدهها و موضوعات
نگاه
در
را
جامعه
موضعگیری میکنند .ســامان جامعه ایران در دوره
جامعهشناسان
معاصر با چه شیوهای از اندیشیدن شکل گرفته است؟
جستوجوکنید،
مفروضم این است که خوب و بد زندگی جمعی امروز،
خواندن این مقاله به
نتیجه شیوه اندیشیدن مسلط در جامعه ماست .این
شما توصیه میشود.
سخن مبالغهآمیز هم هست؛ زیرا رخدادهای طبیعی،
تحوالت جهانی ،و سازوکارهای تاریخی و نیروهای
پرشــماری در شــکل دادن جامعه نقش دارند؛ و نمیتوانیم تحوالت جامعه را محدود
و مشــروط به آگاهی و شیوه اندیشــهورزی جامعه کنیم .اما بهرغم این واقعیت ،شیوه
اندیشیدن جامعه مهم است ،اگرچه تعیینکننده همهچیز نیست .شیوه اندیشیدن مهم
است؛ زیرا عاملیت فردی و جمعی انسانها در شکل دادن سرشت و سرنوشت زندگی به
شیوه اندیشیدن آنها بستگی دارد .نحوه مواجهه با عوامل ساختاری ،تاریخی و طبیعی
بیرون از اراده و کنترل ما آدمها ،متأثر از شیوه اندیشیدن ماست .وقتی از جامعه و کیفیت
سامان/بیسامانی آن صحبت میکنیم« ،شیوه اندیشیدن جمعی» نقشی تعیینکننده
مییابد.
ســه شیوه اندیشیدن در ایران مدرن شــکل گرفته است :مهندسانه ،ایدئولوژیک و
جامعهشناسانه .دو شیوه اول همیشه با هم سازگار بوده و در کار ساخت و ساز مملکت
بودهاند؛ اما شــیوه سوم اگرچه اندیشــهورزان زیاد و اندیشههای مهم داشته اما هرگز
مسلط نبوده و شنیده نشده است .شرح و تحلیل هر یک از این شیوهها مجال مستقلی
میخواهد؛ اما برای روشــن شدن بحث شــرح کوتاهی از آنها میدهم و چون بحث
اصلیام جامعهشناسانه اندیشیدن و ضرورتها و کارکردهای آن است ،تمرکزم روی آن
خواهد بود.
اجازه دهید بحثم را از مهندســانه اندیشیدن آغاز کنم .مهندسانه اندیشیدن ،شیوه
عملی و اجرایی انجام کارهاست .هسته اصلی این شیوه ،پرسش «چه باید کرد؟» است.
کام ً
ال برآمده از باور عامیانه و شــعور متعارف 1است و ظاهری موجه ،اخالقی ،معقول و
مسئوالنه دارد .این شیوه اندیشیدن ما را در فضایی قرار میدهد که بسیاری جوانب امور
را نبینیم ،نکاویم ،نپرسیم و ندانیم .تنها چیزهایی دیده و روایت میشوند که راه حل فنی
برای آنها قابل تصور اســت؛ یا چیزهای جزئی و جزئینگرانه .همچنین اغلب وقتی از
چه باید کرد سخن میرود ،انتظار راههای فوری و فوتی برای تغییرات اداری وجود دارد.
کسانی که این پرسش را میپرسند مایل به بحثهای نظری و عمیق درباره موقعیتها و
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واقعیتهای اجتماعی نیستند .در تصور آنها زندگی اجتماعی شکلی از سیستم مکانیکی
اســت ،سیســتمی که میتوان آن را با دانش و ابزار فنی ،تعمیر و دستکاری ،کنترل،
دســترسپذیر ،پیشبینی و برنامهریزی کرد .از این دیدگاه ،ما در زندگی اجتماعی با
«مسئلههای فنی» سروکار داریم .گویی بحران سرمایه اجتماعی ،بحران ناکارآمدی نظام
حکمرانی ،بحران دموکراسی ،و بحرانهای دیگر از جنس ترکیدن لولههای آب است؛ در
حالی که عمدتاً با «مسئلههای فکری» مواجهیم .مسئلههای فکری نیازمند صورتبندی
مسئله به شیوه درست و دقیقاند؛ و این صورتبندی نمیتواند از طرح پرسش «چه باید
کرد؟» به دست آید .مهندسانهاندیشی مجالی به بحثهای نظری ،فکری و فهم جامعه
در کلیت آن نمیدهد.
این شــیوه تفکر بیش از حد ارادهگرایانه ،نتیجهگرا و سلطهجویانه است .مهندسانه
اندیشیدن به فهم و فهمیدن مجال نمیدهد؛ ما را از مکث و تأمل کردن برحذر میدارد؛
«فراینــد» کارها را کمارج میشــمارد و بر «فرآورده» و محصــول تکیه و توجه دارد؛
مهندسانه اندیشیدن ،شیوهای از اندیشیدن کمیگرا ،مدیریتگرا ،اقتدارگرا ،عامهپسند
و مبتنی بر درک متعارف اســت .برای مردم عادی که خواهان حل ســریع مشکالت و
دست یافتن به پول و تکنولوژی و کاال هستند ،مهندسانه اندیشیدن معجزه میکند و
حالل بحرانها میشود .مهندسانه اندیشیدن ،لزوماً پیوندی با رشتههای مهندسی ندارد؛
شــیوهای از تفکر است که در هر رشــتهای و هر میزان تحصیالتی راه دارد .مهندسانه
اندیشیدن را «هارتموت ُرزا» در کتاب اخیرش «کنترلناپذیری جهان» 2شرح میدهد.
زندگی انســانی و اجتماعی ،چیزی نیســت که بتوان آن را تمام و کمال کنترلپذیر،
دسترسپذیر ،محاسبهپذیر و قابل مهندسی دانست .جهان انسانی و اجتماعی با «تجربه»
ســروکار دارد؛ تجربه هم شیء و کاال نیســت و نمیتوان اندازه و عملکردش را دقیق
ســنجید و آن را دسترسپذیر و قابل پیشبینی و کنترل دانست .میل سیریناپذیر ما
برای «ساختن» و «مصرف کردن» جهان ،بیش از حد به مهندسانه اندیشیدن بها داده
است؛ غافل از اینکه جهان در برابر این شیوه اندیشه مقاومت میکند؛ زیرا شرط انسان
بودن ،داشتن آزادی و باقی ماندن در هستی انسانی است .نسیم نیکالس طالب پیش از
ُرزا در کتاب مشهورش «قوی سیاه »3محدودیتهای اندیشه ریاضیوار و مهندسانه در
زندگی اجتماعی و انسانی را توضیح داده است.
هر جایی ممکن است با این شیوه مهندسانه اندیشیدن روبرو شویم ،بهویژه جایی که
بوروکراتها و مدیران حضور داشته باشند .اگر مهندسانه اندیشیدن میتوانست معجزه
کند ،بحرانهای زیســتمحیطی ،فقر فراگیر ،بحران فرسایش سرمایههای اجتماعی،
بحران دموکراســی ،بحران آزادی ،بحران فساد سیستماتیک ،بحران ناکارآمدی نظام
حکمرانی ،بحران نابرابریهای طبقاتی و شکافهای اجتماعی و جنسیتی و قومیتی و
دیگر بحرانها را نداشتیم .زمانی آلبرت انیشتین گفته بود «با همان عقلی که مشکالت
را ایجاد کردهایم ،نمیتوانیم مشکالت را برطرف کنیم» .ما به عقل راهگشا نیازمندیم؛ ما
بیش از اندیشه مهندسانه ،به «جامعهشناسانه اندیشیدن» محتاجیم.
«جامعهشناســانه اندیشــیدن» 4مفهومی اســت که «زیگموند باومن» آن را برای
عنوان کتابش انتخاب کرده اســت؛ کتابی که به معرفی جامعهشناســی و کاربردهای
یپردازد .5باومن مینویســد ویژگی مهم جامعهشناسانه اندیشیدن ،فراتر رفتن از
آن م 
شعور متعارف و درک و شناختهای فردی است .جامعهشناسانه اندیشیدن یعنی انسان
را موجودی تک و تنها ،منزوی و مجزا از دیگران نبینیم؛ جامعهشناســانه اندیشیدن،
فهمیدن و دیدن انسانهاســت ،نه انسان؛ انسانهایی که به تعبیر باومن کنشهایشان
مولفههایی از پیکرههای بزرگتر 6اســت؛ پیکرههایی که «شــبکههای وابستگیها» را

از آغاز تکوین دانشهای مدرن از علم توقع این را نداشتهایم به ما کمک کند مهربان باشیم؛ همدیگر را
بفهمیم و با هم سخن بگوییم .علم را پزشکی ،مهندسی ،ثروت و اسکناس فهمیدهایم و برای ارزش ذاتی و
انسانی علم جایگاهی قائل نبودهایم.

تشکیل میدهند؛ شبکههایی که افراد در آنها خود را میشناسند ،نقشهایشان را ایفا
میکنند ،توانایی و مهارت بدست میآورند ،نیازهای زیستی و اجتماعی و عاطفیشان
را پاســخ میدهند ،بیمها و امیدهایشان را میسازند ،و کنشهای اجتماعی میکنند.
خانواده ،اجتماعات قومی و محلی ،ســازمانها ،شهر و کشور ،حوزه عمومی ،نهادهای
مدنی ،احزاب ،مدارس و دانشگاهها ،زبانها و دینها نمونههایی از شبکههای وابستگی یا
پیکرهها هستند .جامعهشناسانه اندیشیدن« ،تأمل» و «تفسیر» موقعیت انسانها در این
شبکههای وابستگی است.
ایــن ویژگیها مهم اســت ،اما چیزی فراتر از این را در نظــر دارم .در معنایی که از
جامعهشناسانه اندیشیدن دارم ،تمایزی با انسانشناسانه اندیشیدن یا بینش مطالعات
فرهنگی ،تاریخ ،و دیگر علوم انســانی وجود ندارد .جامعهشناسانه اندیشیدن را تأمل و
تفسیر انتقادی موقعیت انسانها در شبکههای وابستگی و پیکرههایشان میدانم؛ تأمل
و تفسیری که منجر به صورتبندی مسئلههای فرهنگی و اجتماعی میشود و همچون
صدایی در حوزه عمومی ،گفتوگوی جمعی را ممکن و محقق میسازد .جامعهشناسانه
اندیشــیدن را متمایز از مهندسانه و ایدئولوژیکاندیشی میشناسم؛ زیرا وظیفه یا کار
این شــیوه اندیشیدن ،ساختن چیزی نیست ،بلکه اصالح روشها ،روندها ،سیاستها،
گفتمانها و فعالیتهایی است که نظام بازار و نظام حکمرانی ،مهندسان و ایدئولوگها،
با قصد ساختن انجام میدهند .جامعهشناسانه اندیشیدن مقاومت در برابر ویران کردن،
تخریب طبیعت ،سســت کردن پیوندها و پیکرههاست؛ شیوهای از اندیشه پیشگیرانه؛
اندیشــهای که میخواهد از آزادی انسانها ،عدالت ،دموکراسی ،شیوههای با هم بودن،
مدارا ،تساهل ،گفتوگو ،تکثر و تنوع فرهنگی ،یادگیری و تواناییها و قابلیتهای انسانها
مراقبت کند .این شیوه اندیشیدن ،مهندســانه و ایدئولوژیکاندیشی را نفی نمیکند؛
میپذیرد که هســتی تاریخی معاصر ما نتوانســته و نمیتوانست از این دو شیوه تفکر
برحذر و برکنار باشــد؛ و میپذیرد که این دو شیوه برای «ساختن» ضروریاند؛ اما به
زبان و اندیشــهای برای نقد ،سنجش ،ارزیابی ،تعدیل ،اصالح و مراقبت و کنترلشدن
نیازمندند .اگر جامعهشناســانه اندیشیدن« ،هنر حکومت نشدن» باشد ،سامان توسعه
متوازن ،نیازمند «هنر حکومت شدن و نشدن» توأمان است.
خالصه اینکه وظیفه اصلی محقق اجتماعی و انســانی ،آموزش و گسترش بینش
جامعهشناسانه است .ارزشمندترین خدمت علم اجتماعی و انسانی به انسانها و جوامع،
کمک به تغییر بینش و افق فکری جامعه است به نحوی که انسانها بتوانند جامعهشناسانه
بیندیشند؛ زیرا این شیوه اندیشیدن ،سیاســت ،زندگی اجتماعی ،ارزشهای مدرن و
حقوق بشری ،دموکراسی ،عقالنیت ،و زندگی فعال ،مشارکتجویانه و انتقادی را برای
همگان ممکن میسازد .این است که به این بینش نیاز داریم و اینجا میخواهم نقش و
جایگاه آن را در توسعه شهری و جامعهمان توضیح دهم.
صحبت کردن از اندیشــیدن جامعهشناسانه در جامعه ما وظیفهای دشوار است اگر
ناممکن نباشد .بینشی که از نان شب برای جامعه واجبتر است؛ اما چنان حقیر و خوار
شده است که نمیتوان از آن چیزی گفت .زبانی برای گفتن و گوشی برای شنیدن آن
وجود ندارد؛ صدایی اســت که شنیده نمیشود .در حال و هوایی زندگی میکنیم که
از ما دانشــگاهیان یا انتظار شنیدن موعظههای اخالقی و قصههای پندآموز و شیرین
دارند؛ یا پیچیدن نســخههای روانشناســانه برای دردهای روانی و مشکالت فردی یا
فردی پنداشته شده؛ یا در بهترین حالت سازمانها ،محققان اجتماعی را تکنسینهایی
فاقد اســتقالل فکر میشناسند که در قبال دریافت دســتمزد ،خدمات حرفهای ارائه
میکنند .اندیشه و تحلیل مشتری ندارد ،بهویژه تحلیل جامعهشناسانه .هانا آرنت 7در
کتاب شاهکارش «وضع بشر )۱۳۸۹( »8توضیح میدهد اندیشیدن فینفسه ارزشمند
است ،زیرا اندیشیدن ،کنش است؛ به فعلیت درآوردن جوهر انسانی ماست؛ عمل است؛
عملی که آدمیان را مقید به پرهیز از بدی میکند .اندیشیدن به روایت آرنت ،جستجوی
عشق است؛ و نمیتواند چیزی جز امور دوستداشتنی ،دادگری ،آزادی ،عدالت و زیبایی
و حکمت باشد .آرنت اندیشــیدن را نیاز طبیعی همگان میداند .او در کتاب دیگرش
«اندیشه و مالحظات اخالقی )۱۳۷۹( »9مینویسد وقتی همهچیز از هم میپاشد بیش
از هر زمان نیازمند اندیشیدنیم.

در نیمههای قرن بیســتم پیتر برگر 10در کتاب «دعوت به جامعهشناسی »11گفت
جامعهشناسی مددکاری اجتماعی نیست؛ گردآوری آمار اجتماعی هم نیست؛ مشاوره
خانواده و رواندرمانگری نیست؛ جامعهشناس ،تکنسین فنی ادارات و سازمانها هم نیست.
جامعهشناسی پرسشگری است؛ پرده برداشتن از واقعیت اجتماعی است؛ جامعهشناسی،
کسب و کار و کاسبی حرفهای نیست؛ جامعهشناسی فعالیتی است مستقل و مدنی به
تعبیر برگر انتخابی است آزاد و از روی فراغت .برای من واقعیت اجتماعی ،عالیق عموم
مردم و مســئلههایی است که انسانها برای داشتن زندگی عادالنه ،دموکراتیک ،آزاد و
مبتنی بر ارزشهای حقوق بشــری ،و زندگیای که در آن شــور و نشاط جمعی ناشی
از مشــارکت مؤثر و واقعی در حیات سیاســی و مدنی وجود دارد .واقعیت اجتماعی،
واقعیت عمومی 12و عالیق عمومی 13است .محیط زیست ،تبعیضهای جنسیتی ،دینی
یا قومیتی ،واقعیتها و عالیق عمومیاند؛ واقعیت اجتماعی همه چیزهایی است که در
پیوند با صلحاند؛ هر چیزی که زندگی صلحآمیز را ناصلح کند ،الجرم عالیق عموم است؛
چون ناصلح وضعیتی است که زندگی تهدید میشود .جامعهشناسانه اندیشیدن اقتضا
میکند روی این مسئلهها متمرکز شویم.
میخواهم از این سنخ جامعهشناسانه اندیشیدن صحبت کنم؛ اندیشهای که به تعبیر
ســی رایت میلز« 14تخیل جامعهشــناختی» 15ما را توسعه میدهد تا بتوانیم واقعیت
اجتماعی را تجسم کنیم و مســئلههای اجتماعی را تشخیص دهیم؛ و ورای نگاههای
آسیبشناسانه و روانشناسانه ،زندگی اجتماعی و واقعیتهای آن را ببینیم و در قلمرو
عمومی با صدای بلند و رسا دربارهاش صحبت کنیم .میدانم اندکاند آنها که رغبت و
شوق کافی برای شنیدن چنین بینشی دارند؛ همان بینشی که پیر بوردیو 16دربارهاش
مینویسد «جامعهشناســی دانش رزمی است» .پرواضح است که آمارگیری اجتماعی،
نظرسنجی ،آسیبشناسی ،مددکاری و مشاوره و رواندرمانگری ،فعالیتهایی سودمند،
ضروری و انساندوستانهاند اما سروکاری با نقد و حوزه عمومی و سیاست ندارند .اینها
نمیتوانند دانش رزمی باشند .جامعهشناسانه اندیشیدن را به معنای رهیافت انتقادی به
فهم واقعیتهای اجتماعی و ارائه آن در حوزه عمومی 17اســت .در این معنا ،این شیوه
اندیشیدن اختصاص به رشته جامعهشناسی ندارد؛ همه دانشهای انسانی آنجا که سویه
انتقادی و معطوف به واقعیتهای اجتماعی دارند ،شکلی از جامعهشناسانه اندیشیدن
هستند .الاقل مقصودم از جامعهشناسانه اندیشیدن این است؛ اندیشهای فرارشتهای که

نکتههایی که باید بدانید
[چرا بحرانها حل نمیشوند و هر سال بر شدت آنها افزوده میشود؟
چون جامعه در مسیر توسعه نیست .توسعه به روایت اقتصاددانانی چون
آمارتیا سن ،وقتی اتفاق میافتد که جامعه با «فقر قابلیتی» مبارزه کند نه با
«فقر درآمدی».
[میدانید انسانها کجا نابود میشوند؟ چیزی که فالکت به بار میآورد
«فقر اقتصادی» و «فقر تکنولوژیک» نیست؛ «فقر اجتماعی» است .جایی
که واقعیت اجتماعی فقیر باشد ،فضای میان انسانها ،دنیای مشترک ،روابط
جمعی ،آن چیزی که بین ما انسانها وجود دارد ،فقیر است.
[مهندسانه اندیشیدن به فهم و فهمیدن مجال نمیدهد؛ ما را از مکث
و تأمل کردن برحذر میدارد؛ «فرایند» کارها را کمارج م 
یشمارد و بر
«فرآورده» و محصول تکیه و توجه دارد؛ مهندسانه اندیشیدن ،شیوهای
از اندیشیدن کمیگرا ،مدیریتگرا ،اقتدارگرا ،عامهپسند و مبتنی بر درک
متعارف است.
[واقعیت اجتماعی از جنس کاال نیست؛ این است که درک آن به فهم
عمیق و شیوهای خاص از شناختن نیاز دارد .واقعیت اجتماعی ،از جنس
سخن است؛ کلماتی که برای دوستی ،مهربانی ،پیوند ،برای همسایگی،
همکاری ،همراهی ،و برای زیست مشترک میسازیم و بیان میکنیم.
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توسعه
نه تنها همه شاخههای علوم اجتماعی بلکه فلسفه و ادبیات و هنرها را نیز شامل میشود.
پرسش این است :جامعهشناسانه اندیشیدن چه کاری برای ما میتواند انجام دهد؟ در
پزشکی ،کار پزشک توسعه سالمت است .این را همگان میدانیم و به آن اذعان داریم.
ولی وقتی میگوییم جغرافی ،جامعهشناسی ،مردمشناسی ،زبانشناسی ،ادبیات و فلسفه
نمیدانیم کار این دانشها چیســت و چه حاجت ما را برآورده میکنند .بسیاری گمان
میکنیم به درد نمیخورند .وقتی چیزی را نمیدانیم آن را نفی میکنیم .این ناآگاهی
یا کژآگاهی از کار و وظیفه علم انسانی ایجاب میکند وقتی وارد حوزه عمومی میشویم
بگوییم علم اجتماعی و هر علمی که مربوط به انسان است چه کاری میتواند بکند؛ و
بگوییم آهای مردم این علم به درد شما میخورد.
از اسکار وایلد 18نقل است« :میگویند هنر فایدهای ندارد .فایده هنر همین است که
فایدهای ندارد» .صادقانه اگر نگاه کنیم جامعهشناسی و علم انسانی وقتی میتواند خوب و
عالی باشد و به انسانها کمک کند که برای فراغت باشد .شاید از این روست که پیتر برگر
جامعهشناس بلندآوازه ،عنوان فصل آغازین کتابش را «جامعهشناسی همچون فراغت
فردی» 19قرار داده است .هر علم انسانی وقتی میتواند به انسانها کمک کند که برای
انسانها باشد نه برای بازار؛ نه برای تولید کاال یا پول .شاید این سخن برای این جمع و
حتی جامعه ایران دشوار به نظر برسد .فراغت در اینجا به معنای بیهودگی یا سرگردانی
نیست؛ مراد برگر از فراغت نفی اهمیت و جدیبودگی جامعهشناسانه اندیشیدن نیست.
دقیقاً عکس این منظور را دارد .جدی بودن جامعهشناسانه اندیشیدن ،هم در جدی بودن
مقوالت و موضوعاتی است که به آن میپردازد هم در شیوه کار اندیشهورزی است .کار
اندیشمند ،زبان بخشیدن و به سخن درآوردن عالیق ،مسائل ،ضرورتها و خواستهای
جمعی و انسانی جامعه است .کار محقق اجتماعی و انسانی ،تقویت زندگی اجتماعی،
شــیوههای با هم بودن ،توجه به دوستی و عشق میان انسانهاست .محقق اجتماعی
سخن میگوید و مفهوم میآفریند و درباره جهان اجتماعی صحبت میکند.
به تعبیر هانا آرنت در کتاب «وضع بشر» ( )۳۱۰ :۱۳۸۹اگر انسانها نتوانند درباره
جهان و جامعهشــان در قلمرو عمومی صحبت کنند ،داستان بگویند ،خاطره بسازند،
تجربههایشان را میان همنوعان و همشهریها و هممحلهایشان تقسیم کنند ،چنین
جهانی میمیرد؛ انسانها هم میمیرند؛ زیرا آن وجه خاص انسانبودگی ما در این است
که نمود پیدا کنیم؛ در میان جمع دیده شــویم؛ جامعه و حوزه عمومی «فضای نمود»
انسانهاست .آرنت به درستی تأکید میکند که تعامل ،گفتوگو کردن ،سخنآفرینی،
انســانی هویت و هستی ما آدمهاست .ضرورت
اندیشهورزی ،فعلیت بخشیدن به بُعد
ِ
آزادی بیان و آزادی اندیشــهورزی از همین جا سرچشمه میگیرد .اگر جامعهای تمام
تالش خود را محدود به تولید کاالها کند و نتواند میدان گفتن و شنیدن و شنیدهشدن
قصههای انسانهای متکثر در جامعه را فراهم سازد ،کاالهای تولید شده حتی با باالترین
کیفیت ،نمیتوانند موجب شــادی و بهروزی انسانها شوند .کاالها و خدمات از طریق
زبان ،گفتوگو ،داســتان و کلمات روایتشده در حوزه عمومی جامعه است که معنادار
میشــوند و به زندگی آدمها گره میخورند .جامعهشناســانه اندیشیدن ،خلق فضایی
است برای گفتن و شنیدن و آفریدن داستانهای انسانها در حوزه عمومی .این شیوه
اندیشیدن اســت که فقیر شدن جامعه را تشخیص و هشدار میدهد؛ فقیر شدنی که
زیربنای فقر اقتصادی و فقر اخالقی و معنوی جامعه و انسانها میشود.
از آغاز تکوین دانشهای مدرن در دوره قاجار صدوپنجاه سال است که علم را ابزاری
فهمیدهایم؛ «دارالفنون» درســت کردهایم؛ «سرزمین تکنیکها» ،نه سرزمین علم ،نه
سرزمین تفکر و اندیشــهورزی .از علم توقع این را نداشتهایم به ما کمک کند مهربان
باشــیم؛ همدیگر را بفهمیم و با هم سخن بگوییم .علم را پزشکی ،مهندسی ،ثروت و
اســکناس فهمیدهایم و برای ارزش ذاتی و انســانی علم جایگاهی قائل نبودهایم .برای
انسانها شأنی در علم در نظر نگرفتهایم و این تفکر را در مدارس و دانشگاهها و رسانهها
تبلیغ کردهایم .بهویژه در دوره پساانقالب این ابزارنگری تشدید و تقویت شده است .نه
تنها از دانشهای فنی و پزشکی ،حتی از علم انسانی ،علم اجتماعی ،فلسفه و مطالعات
فرهنگی نیز انتظار پولسازی و خدمات فنی و بوروکراتیک داشته و داریم .اندیشیدن در
فضا و فرهنگ امروز ما بیاعتبار شده است.
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کمتر کسی میپرسد چطور میشــود «جامعه» را ساخت؛ جامعهای دموکراتیک،
عادالنه و انسانی .چطور میشود انسانی زندگی کرد؛ تمرین آزادی داشت؛ مسئله جامعه
را فهمید؛ چطور میشود با این علم که اجتماعی است ،جنوبی یا شمالی باشیم ،ایرانی
باشــیم ،شهروند جهانی باشیم ،حافظ محیط زیســت باشیم ،از جنسیتزدگی پرهیز
کنیم؛ در برابر قوانین تبعیضآمیز علیه زنان ،اقوام ،دینها ،یا علیه قوانین ناقض حقوق
بشر ،ناقض آزادی و دموکراسی مقاومت کنیم .ما ارزش انسانی ،رهاییبخشی ،انتقادی
و پرسشــگرانه علم مدرن را نادیده گرفتیم؛ و آن را از فضای نظام آموزشی ،رسانهای و
سازمانی جامعه حذف کردیم .سویههای اخالقی علم و اندیشه مدرن را که موجب چالش
کشیدن باورهای نادرست ،تبعیضآمیز ،سلطهجویانه و سرکوبگر میشد ،از همه فضاهای
عمومی جامعه حذف کردیم .تصویری از علم و بهویژه علم انسانی و اجتماعی رواج دادیم
که این دانشها نســبتی با جامعه مدنی ،عالیق انتقادی ،زیباییشناسی ،خواستهای
عمومی ،گفتوگوهای جمعی و آرمانهای بزرگ دموکراتیک و حقوق بشــری ندارند.
تصویری که از دانشهای انســانی و اجتماعی خلق کــرده و ترویج کردهایم ،تصویری
بوروکراتیک ،تکنوکراتیک و همســو با ارزشهای سیاســی و اداری حاکم است .علم
انسانی و اجتماعی که هسته مرکزی عقالنیت ارتباطی دنیای مدرن است ،به عقالنیت
ابزاری تقلیل دادهایم و این باور را تقویت کردهایم که این دانشها زمانی سودمندند که
کاربردهای بوروکراتیک و ایدئولوژیک داشته و در خدمت مهندسی اجتماعی و فرهنگی
حکومت باشند .چنان این شیوه تفکر را گسترش دادهایم که هژمونیک شده است و حتی
خود دانشگاهیان این رشتهها نیز باورش کردهاند.
اگر میبینیم از خود ،از شهر ،از خانواده و زندگی احساس رضایت نمیکنیم ،احساس
آرامش نداریم ،و اگر با وجود ســاخت این ســاختمانهای باشکوه ،شهرها ،بزرگراهها،
میدانها ،تکنولوژیها ،دانشگاهها ،و کرور کرور مدرک تحصیلی و دانشگاهی که صادر
کردهایم ،احساس آرامش نمیکنیم و عصبیترین جامعه روی زمین شدهایم و از خشونت
به تنگ آمدهایم ،دلیل بنیادیاش این اســت که علــم را ابزار فهمیدهایم و آن را صرفاً
وســیلهای برای پول و کاال و در خدمت هدفهای سیاسی رسمی میشناسیم؛ و برای
زندگی اجتماعی و انسانی و برای ارزشهای وجودی ،برای بهتر سخن گفتن ،شنیدن،
گوش دادن ،بحث کردن ،دیدن ،تعامل ،ارتباط ،برای با هم بودن ،برای کار جمعی کردن،
برای عدالت ،برای مشارکت ،برای صلح ،و برای شهروند شدن ،علم و دانش را نفهمیدیم و
نخواستیم .فرزندانمان را وادار کردیم پزشکی ،مهندسی یا وکالت بخوانند تا پول بیشتری
درآورند نه اینکه انســانی فرهیختهتر ،خدمتگذار ،فعال ،خالق ،اهل گفتوگو ،مدارا و
تساهل ،انسان کنشگر و اندیشهورز باشند.
از استاد دانشگاه و محقق خواستیم درباره علم اجتماعی و انسانی ما را راهنمایی کند
که چطور مثل پزشک مطب بزنیم و پول دربیاوریم؛ وادارش کردیم در رسانهها بگوید
که جامعهشناسی ،فلسفه ،تاریخ ،یا حتی رشته ادبیات هم میتواند به بازار کمک کند.
شعار سیاست علمی کشور شــد «تجاریسازی علم» ،بازاریسازی دانشگاه و آموزش؛
جایی و شأنی برای آدمها قائل نشدیم .حتی تحمل نکردیم که علم انسانی ،برای انسانها
و انســانی بماند .انســانزدایی از علم انسانی ،نفی کرامت و حیثیت انسانها در جامعه
علم
اســت .آدمها چطور میتوانند کرامت داشته باشند؟ پاسخ روشن است :وقتی که ِ
آدمها کرامت داشته باشد .یعنی علم جامعه ،علم فرهنگ ،علم سرزمین ،علم تاریخ ،علم
زبان ،علم عواطف ،علم حسها ،علم زیبایی ،علم خالقیت ،و همه علمهای انسان ،انسانی
باشند و برای همه انسانها .آیا ما چنین تصوری از علم و علم انسانی داریم؟ آیا در دوره
مدرن که دانشــگاه و علم جدید را در ایران گسترش دادیم ،علم و علم انسانی را برای
تحکیم ارزشهای عمومی انسانی و اجتماعی ،ارزشهای حقوق بشری و صلحجویانه و
دموکراتیک ،و عدالت و آزادی خواســتیم یا در خدمت ارزشهای نظامهای سیاسی و
بازار؟ فهم این پرسش دشوار نیست .علم و علم انسانی و نهاد آن در ایران هرگز استقالل
و آزادی نداشــتند که بخواهند در خدمت ارزشهای عمومی و انسانی باشند .آنها را
ابزارهایی تصور کردیم برای سلطهجویی و قدرتطلبی.
صدوپنجاه ســال در فهممان درباره علم خطا کردیم .جامعهشناسانه اندیشیدن چه
کاری برای ما میتواند کند؟ ارزشمندترین کارش ،اصالح شیوه درک ما از علم و دانش

ّ
اگر جامعهشناسانه اندیشیدن نباشد ،دستاورد پاسبانها و بناها ،توسعه همهجانبه و پایدار ،نظم و امنیت باثبات و صلح بر
ّ
ّ
باد میرود .بناها ،پاسبانها و باغبانها در کنار هم میتوانند جامعه صلح بیافر ینند .ما هم به ساخت و ساز بناها ،هم امنیت
و قدرت پاسبانها ،و هم گفتوگو و زبان و مراقبت باغبانها نیازمندیم.

اســت .این بینش را اگر داشتیم میتوانستیم علم را برای ساختن جامعهای انسانیتر،
عادلتر ،آزادتر ،اخالقیتر و دموکراتیکتر اســتفاده کنیم .جامعهشناسانه اندیشیدن،
یادآوری است؛ یادآوری ارزشها؛ یادآوریای که بیاموزد باالترین شأن دانشهای انسانی
و اجتماعی ،آموزش ،یادگیری ،گفتوگو ،سخنپردازی ،زبان بخشیدن و معناکاوی است؛
همه اینها برای زندگی انســانی ،برای آزادی ،برای عدالت و برای زیستن در جامعهای
صلحآمیز ضروریاند .انسان و جامعه ،اولویت اول را دارد .انسانها مهمتر از کاال ،ابزار ،پول
و زورند .جامعهشناسانه اندیشیدن میتواند افق فکری ما را اصالح کند؛ افقی بگشاید که
انسانی زیستن ،زندگی شهری ،زندگی اجتماعی ،زندگی که در آن حوزه عمومی هست
معنادار شــود و شوقی برای سخن گفتن در این حوزه برانگیخته شود .جامعهشناسانه
اندیشیدن ،بینشی است که انسان را به ذرهای تکافتاده ،منزوی و «فرد» تقلیل نمیدهد
و محکوم به زیستن در سلول انفرادی فردیت نمیکند؛ جامعهشناسانه اندیشیدن فهم
چیزی است به نام جامعه؛ به نام واقعیت اجتماعی؛ به نام قلمرو عمومی؛ به نام سیاست؛
چیزی که میان ما آدمها شــکل میگیرد؛ دنیای مشــترک ماست؛ حاصل با هم بودن
ماست .جامعهشناســانه اندیشیدن فهمی از واقعیت اجتماعی است؛ فهمی که مانع از
کتمان واقعیت اجتماعی میشود؛ آن را فاش میسازد و در مأل عام همهچیز را برآفتاب
یکند.
م 
واقعیت اجتماعی از جنس کاال نیست؛ این است که درک آن به فهم عمیق و شیوهای
خاص از شــناختن نیاز دارد .واقعیت اجتماعی ،از جنس سخن است؛ کلماتی که برای
دوســتی ،مهربانی ،پیوند ،برای همسایگی ،همکاری ،همراهی ،و برای زیست مشترک
میسازیم و بیان میکنیم .البته واقعیت اجتماعی تلخ و تباه و تخریبگر هم داریم .کینهها،
یها ،ایدئولوژیها،
تخواه 
عقد هها ،فقرها ،فالکتها ،ســلطهجوییها ،استبدادها ،تمامی 
تطلبیها ،جا هطلبیها ،طرد کردنها ،حاشیه
تبعیضها ،سرکوبها ،بیعدالتیها ،قدر 
راندنها ،مشروعیتزداییها و تنشها و مناقشهها ،همه و همه واقعیت اجتماعیاند.
واقعیت اجتماعی ،کیفیت روابط میان آدمهاست؛ چیزی که بین ماست؛ بین پدر و
فرزند؛ بین همسران؛ بین خویشاوندان ،دوستان ،همسایهها ،هممحلهایها ،همشهریها،
هموطنهــا ،بین ملتها و کشــورها و منطقهها .اینها واقعیتهای اجتماعی اســت؛
و جامعهشناســانه اندیشیدن ،روایت کردن ،رؤیتپذیر ســاختن ،بیرونی کردن ،زبان
بخشیدن ،مستندساختن ،به رخ کشیدن ،افشا کردن ،قابل بحث و گفتوگو نمودن ،و
عینیت دادن و مادیت بخشیدن به این واقعیتهاست.
میدانید انسانها کجا نابود میشوند؟ چیزی که فالکت به بار میآورد «فقر اقتصادی»
و «فقر تکنولوژیک» نیست؛ «فقر اجتماعی» است .جایی که واقعیت اجتماعی فقیر باشد،
فضای میان انسانها ،دنیای مشترک ،روابط جمعی ،آن چیزی که بین ما انسانها وجود
دارد ،فقیر است .فقر اجتماعی ،وضعیتی است که قواعد زندگی اجتماعی ،ذهنیتهای
جمعی و تصور اجتماعی نمیتواند ما را درگیر تعامل و گفتوگو کند؛ افراد انگیزه الزم
برای مراقبت از یکدیگر ،حفاظت از محیط زیســت ،و توجه به فرودستان را ندارند .فقر
اجتماعی ،وضعیتی اســت که افراد قادر به تشخیص مسئله فردی از مسئله اجتماعی
نیستند؛ موقعیتی که هر کس تالش میکند گلیم خود را از آب بیرون بکشد؛ وضعیتی
که کلبیمسلکی و بیتفاوتی ،مسئولیتگریزی و بیتوجهی به منافع عمومی و سرنوشت
جمعی ،ارزش اجتماعی شــده است و کســی از جامعه دفاع نمیکند .فقر اجتماعی،
موقعیتی است که جامعه فرصت آزادی ندارد و افراد و گروهها نمیتوانند آزادانه در حوزه
عمومی خواســتهها ،عالیق ،نیازها و صداهایشان را بیان کنند .فقر اجتماعی ،وضعیتی
است که اعتماد و سرمایههای اجتماعی ،پایین و سست است.
«جامعهشناسانه اندیشیدن ،شــیوهای از اندیشیدن است که ریشههای اجتماعی و
فرهنگی بحرانها و مسئلههای جامعه را نشــان میدهد ».این شیوه اندیشیدن است
که میتواند به ما بگوید اگر عصبی هستید ،اگر ظرفیت و تحمل گوش دادن به هم را
ندارید ،اگر نمیتوانید زندگی را با هم تحمل کنید ،مشکلتان از عقبماندگی تکنولوژیک
نیســت؛ یا اینکه چون آخرین پیشرفتهای فیزیک یا شــیمی را در اختیار ندارید یا
حجم سرمایههای اقتصادیتان پایین است .مشکل این است که قواعد زندگی اجتماعی،
ذهنیتهای جمعی ،افق انتظارات ،سپهر معنایی حاکم بر جامعه ،آن چیزی که زندگی

را معنا میکند ،آن چیزی که بودن جمعی ما را شکل میدهد ،نظام حکمرانی ،سامان
سیاسی و هستیهای جمعی مشکل دارند .جامعهشناسانه اندیشیدن ،اندیشیدن برای با
هم بودن است؛ اینکه چگونه بگویم اراکیام و اینکه چگونه این «من» میشود «ما»؛
چگونه میتوانم به شــهرم یا کشورم بیندیشم؛ چگونه میتوانم تصوری از زمان داشته
باشــم؛ چگونه میتوانم خود را در بستر وسیعتری ببینم؛ بستری که فراتر از این چند
لحظهای است که اینجا جمع شدهایم .این بینش میتواند به ما کمک کند که هر فردی
خود را در امتداد کل هســتی ببیند؛ یک نفر ،تنها یک «نفر» نیســت؛ یک تاریخ ،یک
فرهنگ ،یک سرزمین و یک بشریت است .این کار را تکنیک نمیتواند بکند؛ این کار بر
عهده اندیشهورزی و گفتوگوی جمعی است.
میدانید چرا اراک ،خوزستان و دیگر شهرها با وجودی که دهها برابر بیش از چهل
ســال پیش خود توســعه پیدا کردهاند ،ولی صدها برابر بیشتر بحران محیط زیست،
بحران خشــونت ،بحران اعتیاد ،خانواده و بسیاری از بحرانهای دیگر دارند؟ در حالی
که کارخانجات پیشــرفته ،خیابانها ،بزرگراهها و ســاختمانهای بزرگ ساختهایم اما
فقیرتر شدهایم و به فقر عاطفی ،فقر اخالقی ،فقر فرهنگی و فقر اجتماعی دچاریم .ریشه
این فقرها و فقیر شــدنها« ،فقر اندیشهورزی» است .اندیشهورزی نه به معنای دانش
تخصصی و شــناختهای فنی ،بلکه به معنایی که هانا آرنت میگوید .اندیشهورزی به
معنای ظرفیت و توانایی داوری کردن؛ و خوب و بد را از هم تشخیص دادن؛ اندیشهورزی
به معنای خود را جای دیگری گذاشــتن و رنج دیگری را فهمیدن؛ اندیشهورزی یعنی
توانایی قصه گفتن؛ قصه تجربههایمان و قصه آنچه گذشت و آنچه میگذرد و درس
گرفتن از این قصهها .ما فقیرتر شدهایم؛ زیرا اندیشه ما فقیرتر شده است .تعداد کتابها
و مقالههایی که دانشگاهیان مینویسند شبیه تعداد اتومبیلها ،تعداد ساختمانها ،تعداد
فروشگاهها ،و تعداد هر چیز مادی ،صدها و هزاران برابر شده است ،اما جامعه ما فقیرتر
شده و جهان ما کوچکتر و کوچکتر شده و میشود .کتابها و مقالههایی که به کار نقد
و اندیشهورزی نیایند؛ یا در حوزه عمومی موضوع بحث و گفتوگو نشوند؛ یا صدای هیچ
گروهی نباشند؛ و در خدمت ارزشهای بوروکراتیک و تکنوکراتیک دانشگاه یا حکومت
قرار گیرند؛ سهمی در غنیتر کردن جهان مشترک انسانی ما ندارند .از اینروست که رشد
تعداد مقالهها و کتابهای چاپشده لزوماً معیاری برای غنیتر شدن جهان ما نیست.
جهان ما از نظر فرهنگی فقیرتر شده است .جهان ،یعنی جهان انسانی؛ جهانی که ما
در آن امکان حضور مؤثر و معنادار داریم؛ جهان مشترک میان ما آدمها؛ جهانی که آن
را به سخن درمیآوریم؛ این جهان ،فقیرتر شده است؛ اگرچه مواد و مصالح ،ساختمانها
و ابزارها و چیزهای درون آن هزاران برابر شده باشد .جهان غنی ،جهانی است که در آن
تفاوتها ،تکثر و گوناگونی فرهنگها ،زبانها ،رسمها ،اقوام ،دینها ،سنتها و سبکهای
زندگی غنیتر است؛ و جمعیتها و افراد بخاطر متفاوت بودنشان پاس داشته میشوند
و احترام میبینند .غنای فرهنگی جامعه در جهان امروز به چگونگی چندفرهنگی بودن
آن اســت .جامعهای که دانشگاههای آن از حضور دانشجویانی از فرهنگها و ملتهای
متفاوت محروم باشد ،دچار فقر فرهنگی میشود .جامعهای که مدارس و نظام آموزشی
آن امکان مصاحبت و گفتوگوی زنان و مردان ،دختران و پسران را ندهد ،فقر فرهنگی
دارد .جامعهای که فرهنگها و سبکهای زندگی متفاوت درون جامعه را مشروعیتزدایی
کند ،درگیر فقر فرهنگی است.
اراک چهل ســال پیش و پیشتر از آن محله یهودیها ،ارامنه و دینها و فرقههای
دیگر داشت؛ و این جمعیتها ،مدرسه ،فروشگاه ،حمام ،سازمانهای خدماتی و حضور
محسوس و ملموس در فضای شهری داشتند .امروز اراک فقیرتر شده است ،چون این
تنوع دینی و فرهنگی شــهر از بین رفته است .سیاست همگنسازی دینی و فرهنگی
کشور ،باعث مهاجرت گروههای دینی و فرهنگی از شهرستانها به تهران و از تهران به
خارج شده است .حال نه تنها این گروهها در اراک نیستند ،بلکه گفتن از یاد و خاطره
آنها هم دشوار است.
فقر فرهنگی ،به معنای کمبود کتابخانه ،سینما ،مراکز هنری ،فناوریهای فرهنگی
و تجهیزات و مواد الزم برای فعالیتهای فرهنگی نیســت؛ فقر فرهنگی وضعیتی است
که کتابخانههای عمومی خالیاند؛ چون جامعــه به کتابها اعتماد ندارد ،و میداند در
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توسعه
این کتابخانهها ،کتابهایی برای همه عالیق و ســلیقهها وجود ندارد و فضای کتابخانه
متناسب با سیاست فرهنگی همگنسازی ،قرنطینه و کنترل فرهنگی شکل گرفته است.
کتابخانههای عمومی ،فاقد استقالل و ارزش مدنی کافیاند .وقتی کتابها را اداره ممیزی،
کنترل میکند ،فیلمها از فیلتر ایدئولوژی میگذرند ،رسانهها فاقد استقالل نهادیاند ،و
دانشگاهها از آزادی دانشگاهی محروماند ،در چنین موقعیتی ،گسترش فضاهای نهادی
و توسعه کالبدی و تجهیزاتی آنها کمکی به گفتوگوهای درون جامعه و بهبود روابط
میان انســانها نمیکند .اینجا با فقر فرهنگی مواجهیم .در چهل سال گذشته مراکز و
ساختمانها و سازمانهای بزرگ و مجهز در زمینه فعالیتهای فرهنگی ایجاد شده است؛
کافی است فرهنگسراها ،کتابخانههای عمومی ،سالنهای اجتماعات ،کانالهای تلویزیونی
و مراکز رسانهای پرشمار ،مراکز دانشگاهی و بسیاری مراکز فرهنگی دیگر را در نظر آوریم.
اینهــا به غنای فرهنگی جامعه ما نیفزودهاند؛ زیرا این مراکز در خدمت همگنســازی
و یکدست کردن فرهنگ ،سلیقه ،ســبک زندگی ،و خالقیتها و عالیق مردم بودهاند.
چنین فضاهایی نمیتوانند گفتوگو ،تعامل و پیوند میان انســانها ،فرهنگها ،دینها،
زبانها ،و هنرها و ســلیقه را میسر کنند .این فضاها ساخته اندیشه مهندسانه و اندیشه
ایدئولوژیکاند؛ نه اندیشه جامعهشناسانه .در این فضاها اندیشهورزی ممکن نیست.
«اندیشــهورزی زمانی ممکن میشود و رشد میکند که حوزه عمومی به روی همه
گروهها باز و گشوده باشد ».اندیشهورزی در فضای میان انسانها ممکن میشود .اگر این
فضا تنگ شود ،اندیشه نیز تاریک میگردد .الزمه اندیشهورزی این است که «دیگری»
و «دیگران» باشند ،تا من و تو بتوانیم در میان و در حضور آنها تمرین مدارا و تساهل
و مهربانی و با هم بودن کنیم .وقتی شهری و کشوری به مرور یکدست میشود ،فرصت
و فضای تکثر را از دســت میدهد .انســانها به مرور ویژگی تکثر و تنوع را از دســت
میدهند ،و زندگی اجتماعی نحیف و الغر و مردنی میشــود .جامعه یکدست ،میتواند
میلیون نفری باشــد ،اما جامعه انسانی نیست ،گلّه است .شهر با افزایش جمعیت شهر
نمیشود ،شهر با تنوع و تکثر گروهها ،فرهنگها ،سبکهای زندگی و سلیقههایش شهر
میشــود .جامعهای که تحمل تنوع فرهنگی را ندارد ،جامعهای که از «سیاست تفاوت»
محروم اســت ،جامعهای که همه رسانهها ،نظام آموزشی و آموزش عالی آن در خدمت
یکدستسازی ،هویتسازی ،و تکثرزدایی است ،جامعه فرهنگزدا و اندیشهستیز است.
اگر جامعهشناسانه میاندیشیدیم ،نه مهندسانه و ایدئولوژیک ،نه تنها برای یکدست کردن
و همگنسازی فرهنگ نمیکوشیدیم بلکه بازار رنگها و فرهنگها را رونق میبخشیدیم.
ما فقیرتر شدهایم ،زیرا توان اندیشهورزی و زمینه آن را از دست دادهایم.
ما نمیدانیم و نمیخواهیم بدانیم شــهر و شهروند چیســت و چه معنا و اقتضایی
دارد .ســاکنان شهری داریم اما شــهروند نداریم .آنچه شهرنشینان را شهروند میکند،
جامعهشناسانه اندیشیدن است؛ اندیشهای که در مدرسه ،در رسانه ،در سیاستها و در
شخصیت شهروندان به صورت علم زنده ،علمی که گفتوگو میشود ،علمی که در این
سالنها ،در همایشها ،در کالسهای درس ،گفتوگوهای خانوادگی ،دورهمیهای عید،
یا هر جای دیگر به صورت مفاهیم و مسئلههای زندگی اجتماعی ،بحث میشود .اینکه
ساکنان شهری شهروند شوند یا نشوند ،به فضاهای اجتماعی ،روابط میان انسانها ،نظام
آموزشی ،دانشگاهها ،نظام رسانهای و سیاستها و گفتمانهای حاکم در جامعه بستگی
دارد .شهروند ،انسان فرهیخته در دنیای مدرن است .این انسانهای فرهیختهاند که شهر
را شهر میکنند و مدنیت میبخشند؛ آنها با فهم ،تفاهم ،گفتوگو ،دگرخواهی ،شنیدن،
ســخن گفتن و زبان این کار را میکنند .این انســانها هم در جامعه معاصر محصول
نظام حکمرانی ،سیاســت فرهنگی ،نظام آموزشی و رسانهای هستند .سیاست فرهنگی
نظام حکمرانی ،فضای رســانهای ،نظام آموزشی و آموزش عالی ما قصدی برای پرورش
چنین انسانهایی ندارند .انسانهای فرهیخته ،توانمند ،کنشگر ،اهل تعامل و گفتوگو،
خالق ،مشارکتجو ،مسئول ،اهل اندیشه و سخن ،در جامعهای پرورش مییابند که چنین
قابلیتهایی در نظام آموزشی ،رسانهای ،نظام دانشگاهی و محیط آن ،آموزش داده شود
و برای پرورش چنین قابلیتهایی فرصت و ارزش واقعی قائل باشــد .چنین جامعهای،
انسانهای بالغ و توانا و قابلی دارد و جامعه توسعهیافته است .بزرگترین فقر جامعه ،فقر
اقتصادی نیست ،فقر قابلیتی است؛ قابلیتهایی که به کمک آن بتوانیم جمع را بفهمیم؛
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و بدانیم با هم بودن ،گفتوگو ،آرمانها و ارزشهای مشترک و جامعه و فرهنگ به طور
عملی و عینی جایش کجاست.
میدانید چرا بحرانها حل نمیشوند و هر سال بر شدت آنها افزوده میشود؟ چون
جامعه در مسیر توسعه نیست .توسعه به روایت اقتصاددانانی چون آمارتیا سن ،20وقتی
اتفاق میافتد که جامعه با «فقر قابلیتی» مبارزه کند نه با «فقر درآمدی» .قابلیت ،میزان
آزادی شهروندان جامعه و کشور برای انتخاب کردن و انجام دادن کارهاست .این نظریهای
اســت که سن در کتاب «توسعه به مثابه آزادی »21نشــان داد و در  ۱۹۹۸جایزه نوبل
اقتصاد گرفت .توسعه زمانی ممکن میشــود که افراد باسواد جامعه ،فرصت مشارکت
مؤثر و فعال در زندگی سیاســی و اجتماعی را پیدا کنند .کافی نیســت که مدرســه و
دانشگاه و آموزشگاه بسازیم؛ شرط تأثیرگذاری و سرمایهگذاری در آموزش این است که
آموزشدیدگان فرصت انجام کار و انتخاب را پیدا کنند .جامعهای که میدان انتخابهایش
با دیوارهای ایدئولوژیک محدود و مسدود شده باشد ،نمیتواند شهروندان توانمند تربیت
کند .ساکنان شهرها چند ده برابر شدهاند اما شهروندان ما افزایش نیافتهاند؛ شهروندی،
قابلیت است نه آمار و جمعیت.
یکی از قابلیتهای بزرگ ،قابلیت تفکر تاریخی یا «تخیل تاریخی» اســت .این شهر
و این سرزمین از غنیترین تجربههای تاریخی برخوردار است اما تاریخ آن عینیت پیدا
نکرده ،تجســم نشده ،مستند نشــده و به صورت تصور شهری در شهروندان و ساکنان
این شــهر آموزش داده نشده ،انتقال نیافته و فهمپذیر نشده است .به همین دلیل ما از
جاهای مختلف در شهر اراک گرد هم آمدهایم ،اما هنوز نتوانستهایم حداقل آنچه که به
آن میگویند «شــخصیت شهری» را پیدا کنیم .وقتی در جامعه ظرفیتهای رسانهای،
آموزشــی و فرهنگی صرفاً در خدمت گردآوری و عینیتبخشــی و آرشیوسازی بخش
خاص و محدودی از تاریخ و فرهنگ کشور باشند و شهروندان و گروهها نتوانند تنوعها
و تکثرهای تاریخی و تجربههایشــان از دینها ،گویشها ،هنرها ،موسیقیها ،سنتها و
عرفهایشــان را در فضای عمومی جامعه و شــهر ارائه کنند ،در چنین شهر و کشور و
سرزمینی اندیشه تاریخی و تخیل جمعی به مرور خاموش میشود .توسعه شهری نیازمند
بسط حافظههای فرهنگی و حافظههای اجتماعی است .نمیشود حافظههای متکثر شهر
را سرکوب کرد و انتظار توسعه شهری داشت.
برای توسعه شهر و شهرهای دیگر نیازی به توسعه کارخانجات جدید و عظیم نداریم؛
نیاز به مفاهیم محکمی داریم که به کمک آن بتوانیم معنای تاریخ و انســان و شــهر
را بفهمیم .به تکنولوژی نیازمندیم ،اما آن تکنولوژی ،تکنولوژی مفهومی اســت که علم
انسانی به ما میدهد .اندیشیدن مهندسانه ما را از اندیشهورزی مفهومی ،نظری ،تاریخی،
اجتماعی و انســانی محروم یا بشدت محدود کرده است .نظام حکمرانی جامعه و ملتی
که پذیرای چنین اندیشه و اندیشهورزی نیست ،محکوم به فقر و تباهی و فالکت است.
اینکه ســال به سال تباهتر میشویم و بهرغم گســترش رسانهها ،مدارس و دانشگاهها
و ساختمانها و تکنولوژیها ،ناراضیتر ،عصبیتر ،خشنتر ،افسردهتر و سرخوردهتر ،به
این دلیل اســت که فقط پزشک و مهندس خواستیم ،نه جامعهشناس ،نه فیلسوف ،نه
جغرافیدان ،نه زبانشناس ،نه اقتصاددان ،نه مورخ ،نه انسانشناس ،نه علوم تربیتی ،نه
دانش ارتباطات ،و نه اندیشه جامعهشناسانه.
ما پدران و مادران نخواســتیم بچهها و نسل جوان آدمهایی شوند که به جامعهشان
کمک کنند؛ خواســتیم در خدمت بازار و پول و قدرت رســمی و بوروکراســی باشند.
فکر کردیــم اگر از زبان ،ادبیات ،هنر ،اخالق ،تاریخ ،سیاســت ،آزادی ،عدالت ،زیبایی،
دموکراســی ،خالقیت ،مدارا ،گفتوگو ،نقد ،تعامل ،یادگیری ،مشارکت ،جامعه مدنی،
اندیشه و اندیشهورزی سخن بگوییم و فرزندانمان را بیاموزیم که دانش انسانی و اندیشه
جامعهشناسانه بیاموزند ،از بازار و قدرت و پول و مسابقه قدرت عقب میمانند« .رقابتی
خصمانه» را در مدارس ،دانشــگاهها ،نظام اداری و حکمرانی و سیاسی کشور گسترش
دادیم و همه را به جان هم ،به جان طبیعت ،و به جان تاریخ و فرهنگ انداختیم .توجیه
همگانی هم این بود که یادگیری فرهنگ و بینش جامعهشناســانه« ،برای فاطی تنبان
نمیشود» .فکر کردیم اینها همه بافتن اســت؛ و فراموش کردیم اینها «یافتنهای»
بزرگ انسانی است که صدها و هزاران سال اندیشمندان تاریخ ،از تاریخ خودمان از پیش

علم اجتماعی و انسانی ،زبان وجدان و ذهن جامعه است .ذهن ما کوچک مانده
است .اگر میخواهیم در زندگی سرمایههای اجتماعی ،روابط اجتماعی ،نظم و امنیت
اجتماعی و سعادت اجتماعی به وجود بیاید الزم است ذهن جامعه اعتال یابد.

از اسالم گرفته تا اکنون ،از فردوسیها و اندیشمندان قدیم و جدید تا به امروز ،مفاهیم
محکمی ساختهاند تا به ما یاد دهند چطور جامعه را ببینیم .دیدن قواعد زندگی اجتماعی
به پیچیدهترین تلســکوپهای ذهنی نیاز دارد .اگر نفهمیم که در آن سوی کرات عالم
چه اتفاقی دارد میافتد احتماالً بالیی سرمان نمیآید ولی اگر نفهمیم که در جامعه ،در
واقعیت اجتماعی ،در روابط میان انسانها ،در ذهنیت جمعی و اخالق جمعی چه اتفاقی
میافتد ،زندگیها تباه میشود؛ معنا از میان میرود؛ انسانیت میمیرد؛ و خشونت همهجا
را میگیرد .اگر علم اجتماعی و انســانی نباشد ،جامعه و شهر و انسان نخواهد بود و اگر
انسان نباشد گور پدر هر چیزی که هست و نیست.
به بحرانهایمان نگاه کنیم .با وجود انبوه بیمارســتانها ،داروخانهها ،ساختمانهای
پزشکان و نظام پزشــکی و درمانی ،چرا کرور کرور بیماریم؟ میدانید چرا؟ چون بیش
از حد «درمان» را توســعه دادهایم و نه «بهداشــت» را .علوم اجتماعی و انسانی ،علوم
بهداشتیاند؛ علوم پیشگیریاند؛ علومی که به ما کمک میکنند تا روح و روان و جان و
پیوندهای اجتماعی آن قدر قوی باشند که مانع از بیماریها و نیاز ما به طبیب بیمروت
شوند.
شــهر ،مهمترین شیوه زندگی در جهان مدرن است .نیاز داریم بدانیم شهر چیست.
این علوم اجتماعی و انسانیاند که به ما میآموزند شهر چیست .اندیشه جامعهشناسانه
میگوید به مجموعه ساختمانها و خیابانها و فناوریها شهر نمیگویند .شهر میتواند
کوچک ،با ساختمانهای یکطبقه و کوچههای تنگ و فناوریهای ساده باشد ،اما شهر
باشد .شهر شکلی از آگاهی است؛ آگاهی که نظام مدیریت شهری آن میتواند و میداند
«شهر انسانی» چه جور شهری است؛ چه مقتضیاتی دارد؛ و چرا و چگونه محیط زیست
شهری را سالم نگه دارد؛ شهر را برای زنان و کودکان مناسب کند؛ فضاهای شهری در
انحصار سودجویی و منافع گروههای خاص قرار ندارد؛ در سیما و طراحی شهر به جای
تبلیغات ایدئولوژیک و بازاری ،برای همه گروهها ،فرهنگها ،دینها ،زبانها ،و متناسب
نیاز همگان ،فرصت بازنمایی و ابراز وجود دهد .ساختمانهای شهر نشاندهنده شعور
فضایی آن شهر است .شهر شکلی از دانش است .به شهر که نگاه کنید میفهمید دانش
فلسفی ،اخالقی ،مذهبی ،اجتماعی ،معماری و تاریخی نظام مدیریت شهری و مردمش
چطور اســت .همه اینها در شهر تبلور پیدا میکند .اگر بخواهیم به شهرهای ایران در
این چهل یا پنجاه ساله اخیر نمره بدهیم ،در هیچیک از دانشهای انسانی نمره قبولی
یگیرند.
نم 
زندگی اجتماعی مســتلزم فرهیختگی است .فرهیختگی به قول کارل مان 22یعنی
«دگرخواهی» .آگوست کنت 23بنیانگذار جامعهشناسی ،این دانش را مذهب دگرخواهی
میدانست .علم اجتماعی ،علم اخالقی است؛ به معنای گسترش دگرخواهی .این علم به
ما میگوید که برای زندگی کردن باید دیگری را دید؛ به رســمیت شناخت؛ به دیگری
گوش داد؛ با دیگری ســخن گفت .این دیگری میتواند زن ،کودک ،محیط زیســت،
همسایه ،شهروند شهری دیگر ،دینی دیگر ،قومی دیگر ،زبان و گویشی دیگر ،فرهنگ
و ملتی دیگر باشد .زندگی بدون فرهیختگی امکان ندارد؛ بدون دگرپذیری امکانناپذیر
است.
چهل سال است ما بحران دگرســتیزی حاد پیدا کردهایم .هم غرب را ،هم زنان را،
هــم جوانان را و هم مذاهب را و هر شــکلی از تفاوت فرهنگی و سیاســی را ،دیگریِ
سازشناپذیر و غیر و بیگانهسازی کردیم و آنها را با تیغ «آسیبشناسی» خوار و خفیف
کردیم .جامعهشناسانه اندیشیدن و علم اجتماعی را هم تحقیر کردیم؛ علمی که میگوید
برای تحقیق و رسیدن به دانایی ،نیازمند گفتوگو و مصاحبهایم؛ یعنی دانش در فرایند
شنیدن و فهم صدای دیگری ممکن میشود .در علم اجتماعی و انسانی به دانشجویان
میگوییم مصاحبه کن؛ با پرسشــنامه یا حضوری؛ و ببین دیگران چه میگویند .دلیل
بحران جامعه ما این اســت که حاضر نیستیم گفتوگو کنیم و بفهمیم .برای زندگی
اجتماعی باید گفتوگو کرد .گفتوگو و سخن گفتن چه با دیگری و چه با خود ،صلح و
آرامش و دوستی میآورد .جامعه با سخن جامعه میشود .بیماریهای روانی ،خشونتها،
بیحوصلگیها ،شتابزدگیها و تنشهای ریز و درشتی که میبینیم ریشه در فقر فرهنگی
دارد؛ یعنی فقر سخن ،فقر گفتوگو ،و فقر ارتباط .انسانها از راه سخن و گفت و شنود

در فضای جمعی فرصت دیدن و دیدهشدن پیدا میکنند؛ اگر این فرصت از آنها سلب
یا محدود شود ،عصبی و بیمار میشوند.
زندگی اجتماعی به اندیشــیدن جامعهشناســانه نیاز دارد؛ چون به ما بینش و افق
میدهد؛ تکنیک نیست؛ فرهنگ و فضیلت است .اندیشیدن جامعهشناسانه یعنی ارزیابی
انتقادیِ هدفها در زندگی ،در نظام حکمرانی ،در ســازمان ،و در جامعه؛ و اینها اقتضا
میکند به جامعه در کلیتش و به جهت مسیری که میرویم نگاه کنیم .اگر جهت خطا
است ،افق و جهت را تنظیم کنیم .اندیشیدن جامعهشناسانه ،علم افقگشایی است؛ علم
تنظیم و تعیین هدفهای زندگی اجتماعی است .اندیشیدن جامعهشناسانه میگوید در
این جامعه پیچیده و سیارهای ،دیگر هیچ چیز کوچک و ساده نیست ،حتی یک خانواده
امروزی به اندازه جهان انسانی پیچیده است .مناسباتی که در کاخ سفید یا کرملین یا
در هر جای جهان رخ میدهد در رســانهها ،بازارها ،سیاســتها ،ارتباطات ،و نهایتاً در
روابط والدین و بچهها یا همســران تأثیر میگذارد .معنایش این است که دیگر خانواده
دو و چند نفر نیست .ما امروز در این شهر و یا حتی ایران زندگی نمیکنیم؛ در جهان
یکنیم.
زندگی م 
اندیشــیدن جامعهشناســانه به ما کمک میکند بفهمیم مسئلههای شخصی ما
مسئلههای عمومیاند ،مسئلههای اجتماعیاند .دختری که ازدواج نکرده فکر میکند
زشــت اســت یا به قدر کافی زرنگ نبوده در حالی که ربطی به اینهــا ندارد؛ اینها
بحرانهای اجتماعیاند .اگر به بحران بیکاری دچاریم از بیعرضگی و تنبلی نیست؛ اگر
افسردگی رواج دارد از ژنتیک ما نیست .جامعهشناسانه اندیشیدن یعنی بفهمیم و باور
کنیم اینها مسائل اجتماعیاند و راهحلهای اجتماعی دارند .ریشه این بحرانها نظام
حکمرانی ،شکلهای دانش و شیوههای اندیشیدن ما است.
مسئلههای اجتماعی با وعظ و اندرز حل نمیشود؛ به جامعهشناسانه اندیشیدن نیاز
داریم؛ اندیشهای که به ما اهمیت زبان و مفاهیم برای داشتن سامان اجتماعی و حکمرانی
کارآمد را بدهد؛ زبان و مفاهیمی که به کمکشان با هم گفتوگو کنیم .ما نیازمند زبان
جدیدیم؛ زبانی که با آن شــهر و کالنشهر را بشناســیم؛ جهان سیارهایشده را درک
کنیم؛ انسانها را بفهمیم؛ تکثر و تنوع را پاس بداریم؛ طبیعت و میزان پیوندمان با آن
را عمیق بیاموزیم .به مدارس ،دانشــگاهها ،اندیشمندان و کسانی نیاز داریم که مفاهیم
اجتماعی و انسانی را متناسب با موقعیت امروز برای ما فهمپذیر کنند ،آنها را به کرسی
بنشانند .فقر ملت ما ،فقر مفاهیم است .اگر میخواهید ملتی را به خاک سیاه بنشانید
مفاهیمش را میانتهی کنید .مفاهیمی همچون قانون ،آزادی ،عدالت ،استقالل ،اخالق،
عشق ،دگرخواهی ،صلح ،دوستی ،تکثر ،مدارا ،گفتوگو ،دموکراسی ،یادگیری ،عقالنیت
و نقد ،مفاهیم و زبان دنیای امروز اســت؛ برای انســانی زیســتن در جهان امروز ،زبان
دیگری وجود ندارد .این مفاهیم در چهل سال اخیر تحقیر شدهاند .اگر خواهان جامعه
انســانی هستیم ناگزیریم این مفاهیم را در حوزه عمومی گسترش دهیم و با این زبان
سخن بگوییم .این زبان ،زبان انسانیت و انسانهاست .باید به فرزندانمان بیاموزیم هنر
و علوم انسانی و اجتماعی یاد بگیرند .رمان ،شعر ،تاریخ و فلسفه بخوانند ،در نشستها
و همایشها و انجمنهایی که گفتوگو درباره جامعه و انسان است مشارکت کنند .اگر
بیدار نشویم بیشتر و بیشتر از جامعه جهانی و انسانی عقب میمانیم .تکنولوژی نبود که
غرب را به جلو برد ،غرب به کمک فیلســوفان و جامعهشناسان و ادیبان و اندیشمندان
خود جلو افتاد .ماشینها ،ابزارها و قدرتها ،به کمک معماری به نام علم انسانی توانستند
مدنیت را ممکن کنند .ما صدوپنجاه سال است که خطا فهمیدهایم .فکر کردیم غرب
به کمک ابزار جلو رفته و از جامعه هم انتظار ابزاری داشتیم .نیاز داریم یاد بگیریم که
مسائلمان را با گفتوگوی جمعی بشناسیم و راههای بهبود جامعه را بسازیم .به انگیزهای
برای زندگی جمعی و به شوقی برای یادگیری جمعی محتاجیم .از یک سو سرمایهداری
به ما تحمیل کرده که فکر کنیم راه حل همه چیز در مصرف اســت؛ و از سوی دیگر،
گفتمان رسمی حاکم میکوشد فکر کنیم راهحل همهچیز در ایدئولوژی و اسالم سیاسی
است .هردوی اینها حداقل در این امر مشترکاند که جایی برای انسان و علم انسانی و
علم اجتماعی قائل نیستند.
خوشبختی در جهان امروز اگر ممکن باشد نیازمند جامعهشناسانه اندیشیدن است؛
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توسعه
زیرا خوشــبختی و شادی و سالمتی در صورتی ممکن میشود که جامعه خوشبخت،
شــاد و سالم بسازیم .این نیز از راه رواندرمانگری ،روانشناسیگرایی ،موعظهگرایی ،و
ترویج کلبیمسلکی و این جور فعالیتها ممکن نمیشود .جامعه شاد ،جامعهای است
که انســانها با همه تنوع و تکثرشان فرصت مشارکت کردن ،انتخاب شدن و انتخاب
کردن ،فرصت دیدن و دیده شدن ،فرصت گفتوگو و تعامل جمعی ،و فرصت دوستی
و عشــق ورزیدن داشته باشند .این ارزشها نیز به زبان و مفاهیمی متناسب و اثرگذار
در هر جامعه نیاز دارد .علم انسانی و اجتماعی ،خالق و راوی این زبان است .علم انسانی
است که اهمیت زبان و مفاهیم در شکل دادن و پیش بردن جامعه را نشان میدهد .به
علم انســانی و اجتماعی نیاز داریم تا به ما یاد دهد سادهترین واژهها در زندگی انسانی
از پیچیدهتریــن تکنولوژیها پیچیدهترند .برای تکتک واژهها که در زندگی روزمره به
کار میبریم هزاران کتاب در دنیا نوشــتهاند .چون در دنیای مدرن ضروری است روی
مفاهیم سرمایهگذاری کرد .مفاهیم جامعه ،انسان ،فرهنگ ،وجود ،هستی ،علم ،یادگیری،
آزادی ،عدالت ،شهر ،توسعه ،اقتصاد ،زبان ،گفتوگو ،کنش ،کنشگری ،هویت ،زندگی،
صدها و هزاران مفهوم دیگر همان اندازه برای توسعه و خوشبختی جامعه ضروریاند که
تکنولوژیها و منابع طبیعی و مادی .جامعهای انسانیتر است که زبان در آن فعاالنهتر،
خالقتر ،آزادتر ،و گستردهتر توسعه مییابد و متناسب با تحوالت جامعه ،پویا و متحول
میشــود .انسانها ســاکنان جهان زباناند .آبادانی زمین و ســامتی خانه تن ،در هر
جامعهای در گرو شــیوه مواجهه آن جامعه با زبان اســت .نهتنها شعر و ادبیات ،بلکه
دینها ،دانشها ،هنرها و اسطورها ،همه پارهها و جلوههایی از جهان زباناند .اندیشیدن
جامعهشناسانه ،یعنی فهمی که میداند گفتوگو و قلمرو عمومی و زبان چرا و چگونه
جامعه را میسازد ،پویا میکند ،و کرامت و مقام انسان را ارج مینهد .اگر حوزه عمومی
جامعهای با مفاهیم انســانی و اجتماعی آزادی ،دوستی ،عدالت ،دموکراسی ،یادگیری،
خودشکوفایی ،خالقیت ،هنر ،ادبیات ،انسان ،تعامل و گفتوگو ،مدارا و تساهل ،محیط
زیست ،حقوق بشر ،تنوع و تکثر و امثال این مفاهیم سروکار داشت و این مفاهیم معیار
ارزشدهنده و اعتباربخش به ســخنان و گفتوگوها بود ،میتوان گفت این جامعه در
مسیر توسعه و تحول انسانی است؛ اما اگر جامعهای حوزه عمومیاش در انحصار مراجع
قدرت باشد و مفاهیم ایدئولوژی و تبلیغ برای تثبیت و تداوم سلطه مدام تولید و بازتولید
و تکثیر شود ،چنین جامعهای اقتدارگراست ،تمامیتخواه است ،و اندیشه مهندسانه بر
آن چیرگی دارد .جامعهشناسانه اندیشیدن در این جامعه ،نقد زبان مسلط و تالش برای
خلق و گسترش مفاهیم انسانی است.
علم اجتماعی و انسانی ،زبان وجدان و ذهن جامعه است .ذهن ما کوچک مانده است.
اگر میخواهیم در زندگی سرمایههای اجتماعی ،روابط اجتماعی ،نظم و امنیت اجتماعی
و سعادت اجتماعی به وجود بیاید الزم است ذهن جامعه اعتال یابد .اعتالی این دانشها
در گام اول این است که نظام حکمرانی کشور بر پایه عقالنیت برآمده از این علوم استوار
شود نه عقالنیت ایدئولوژیک حاکم .جامعهشناسانه اندیشیدن جای مهندسانه اندیشیدن
در نظام حکمرانی را بگیرد .در گفتمان اجتماعی نیز اندیشــه جامعهشناسانه نیازمند
اعتال و ترویج اســت .ضروریست به مردم و به شهروندان کمک کنیم تا دریابند به علم
اجتماعی و انسانی احتیاج دارند و اال فرزندان و زندگیشان نابود میشوند .زرتشت گفته
بود کسی خوشبخت است که همسایهاش خوشبخت باشد .این یعنی جامعهشناسانه
اندیشیدن .نیاز داریم خودمان و فرزندانمان بیاموزیم جامعهشناسانه بیندیشیم؛ و این
شیوه اندیشیدن را در سازماندهی جامعه ،نظام اداری و حکمرانی کشور رواج دهیم.
پرســش اولیه این بود« :چه باید اندیشــید؟» و «چگونه باید اندیشید؟» سه شیوه
اندیشیدن در ایران معاصر تجربه کردهایم :مهندسانه اندیشیدن ،ایدئولوژیک اندیشیدن و
جامعهشناسانه اندیشیدن .تأسیس دارالفنون و نهاد آموزش ،ترویج مهندسانه اندیشیدن
بود .این نهاد تا پایان پهلوی اول توانست اندیشهای اثرگذار و سازنده باشد ،زیرا جامعه
از داشتن زیرساختهای اولیه مادی و فنی محروم بود .مهندسانه اندیشیدن« ،گفتمان
عمران» را در برنامهریزیهای توسعه ایران ایجاد کرد .اولین برنامه توسعه ایران در ۱۳۲۷
آغاز شد و اسم آن «برنامه عمرانی» کشور بود .از آن زمان تاکنون گفتمان عمران بر نظام
برنامهریزی کشور حاکم است .دال مرکزی این گفتمان ،ساخت و ساز زیربناهای مادی
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و ساختمانی و فنی است.
ایدئولوژیکاندیشی از زمان رضاشاه و شکلگیری دولت پهلوی آغاز شد .ملیگرایی
باســتانگرا ،اولین ایدئولوژی رســمی ایران بود .با شــکلگیری جمهوری اسالمی در
 ۱۳۵۷اسالم سیاسی ،دومین ایدئولوژی رسمی ایران شد .نظامهای حکمرانی در ایران،
ایدئولوژی را به شــیوه اندیشیدن در نظام حکمرانی کشــور تبدیل کردند .مهندسانه
اندیشیدن با ایدئولوژیکاندیشی سازگار شد و در دوره مدرن این دو شیوه دست اندرکار
ساختن جامعه و در عین حال تولید قدرت و سلطه بودند .اندیشه ایدئولوژیک ،اندیشه
پاســبانی است؛ میکوشد با استفاده از قدرت ،امنیت ایجاد کند و نظم مستقر را حفظ
نماید .اندیشه مهندسانه ،اندیشه ب ّنایی است؛ میکوشد زیرساختهای مادی و فنی را
بســازد .اما جامعه نیازمند مراقبت است؛ مراقبت از انسانها ،تاریخها ،دینها ،ارزشها،
سلیقهها ،زبانها ،و فرهنگها .اندیشه جامعهشناسانه ،اندیشه باغبانی است؛ اندیشهای
که از گلها و گیاهان مراقبت میکند تا شکوفا شوند .جامعه ایران ب ّناها و پاسبانهای
فعال و پرکار دارد اما میدان کار برای باغبانهایش محدود است .شاعران ،رماننویسان،
فیلمسازان ،هنرمندان ،فیلسوفان ،جامعهشناسان ،و محققان و دانشگاهیان علوم انسانی
و اجتماعی ،باغبانهای جامعه و فرهنگاند .کار اینها مراقبت از جامعه و انسانهاست.
دست و اندیشه باغبانهای جامعه ما را بسته یا محدود کردهاند؛ اینست که انسانهایش
احســاس نمیکنند از آنها مراقبت میشود؛ احساس شکوفایی نمیکنند .اندیشیدن
جامعهشناســانه ،ضرورت مهندســانه و ایدئولوژیکاندیشــی را انکار نمیکند .جامعه
ایران نمیتواند این شــیوههای اندیشــیدن را کنار بگذارد؛ اما مسئله این است که اگر
جامعهشناسانه اندیشیدن نباشد ،دستاورد پاسبانها و ب ّناها ،توسعه همهجانبه و پایدار،
نظم و امنیت باثبات و صلح بر باد میرود .ب ّناها ،پاسبانها و باغبانها در کنار هم میتوانند
جامعه صلح بیافرینند .ما هم به ساخت و ساز ب ّناها ،هم امنیت و قدرت پاسبانها ،و هم
گفتوگو و زبان و مراقبت باغبانها نیازمندیم .ب ّناهای جامعه برای کارشان مواد و مصالح
و پول میخواهند ،پاسبانهای جامعه به اقتدار و سالح و سازمان نیاز دارند؛ و باغبانهای
جامعه نیازمند آزادی و فضا برای گفتوگو و اندیشــهورزیاند .جامعه ایران زمانی روی
صلح ،توسعه پایدار و امنیت را میبیند که پاسبانها ،مراقبتهای باغبانها از فرهنگها
و انسانها را مخل امنیت ندانند؛ و ب ّناها نیز برای ساخت و سازهایشان از دانش و تجربه
باغبانها استفاده کنند.
* این مقاله برگرفته از سخنرانیای است که به دعوت انجمن جامعهشناسی ایران در سالن اجتماعات استانداری
اراک ارائه شده است.
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احساس تعلق ملی که در هر فرآیند توسعه پایدار مهمترین رکن توسعه است و در ادبیات توسعه
ملتسازی گام اول مسیر توسعه شناخته میشود در نظام سیاسی ایران مغفول مانده است و هر روز
شکاف خودی و غیرخودی عمیقتر و عملیتر میشود.

تیر خالص به توسعه
ادامه جنگ در شهرهای جنگزده
داســتان توسعه شهرهای جنگزده را میخواهم با یک
خاطره آغاز کنم :یکی از نزدیکان من در سال  ۱۳۴۸در
رشته داروسازی قبول شد و در سال دوم دانشگاه با یکی
از همکالسیهایش ازدواج کرد و این دو دوران دانشجویی
را با دو فرزند و با کوهی از ســختیها و مشکالت مالی و
تحصیلی ســپری کردند و باالخره در سال  ۱۳۵۵برای
جبران همه مشــکالت هردو برای ادامه زندگی رهسپار
مسعود سپهر
آبادان و خرمشــهر شدند و مشــکالت غربت و گرمی
استاد جامعهشناسی سیاسی
تابســتان را به جان خریدند ،چــون به لحاظ امکانات و
دانشگاه شیراز
امتیازاتــی که به آنها تعلــق میگرفت بهترین گزینه
بود .در طول چهار سال تا شروع جنگ تحمیلی همسر
چرا باید خواند:
که به اســتخدام بهداری درآمده بود با حقوق و مزایای
چرامناطقجنگی
عالی رئیس بیمارستان خرمشهر شد و شوهر مالک یک
کشور ،با پایان جنگ
داروخانــه پررونق .عالوه بــر آن دو خودرو آخرینمدل
توسعه پیدا نکرده؟ گره
کولردار و خانهای با  ۷کولرگازی در اختیار داشــتند .با
کار کجاست؟ این مقاله
شــروع جنگ ،وقتی عراقیها به چندمتری بیمارستان
را بخوانید.
رســیده بودند ،با یک ماشین و فقط با یک دست لباس
همه خانواده همراه با یک خانواده دیگر سوار تنها ماشین
دارای بنزین شدند و به اصفهان فرار کردند .پس از آزادسازی خرمشهر هر وقتی برای سرکشی
اموال خود بازگشتند ،تنها از میان خرابههای خانه و داروخانه یک سینی زنگزده را بهعنوان
یادگاری برداشتند و پس از آنهم هرگز برنگشتند .در سالهای پیش از جنگ من دو بار به
دیدار آنها رفتم و خاطرات من از زیبایی آبادان و خرمشهر و امکانات تفریحی و رفاهی و آسایش
این دو شهر یکی از ماندگارترینهاست .به گمانم از همین خاطره دور بدون آنکه نیاز به تخصص
ویژه باشد ،میشود دریافت که چرا دوران رشد و رونق شهرهای جنگزده تکرار نمیشود ،بهویژه
وقتیکه همه شرایط بیرونی و هم سوءمدیریتها و جهالتها به آن اضافه شود.
اول :مناطق جنگزده از شرایط کلی حاکم بر کشور جدا نیست .وقتی میانگین رشد اقتصادی
در طول دوران پس از انقالب کمتر از  ۳درصد است ،درحالیکه داشتن رشد مستمر باالتر از ۸
درصد با در نظر گرفتن منابع و امکانات ایران حداقل پشت هم قابلانتظار است ،معلوم است که
در نقاطی که در اثر جنگ یکبار هم ویرانشده نباید انتظار معجزه داشت .مگر وقتی بندرعباس
و بوشهر دور از صحنه جنگ را با شهرهای آنسوی خلیجفارس مقایسه میکنیم میتوانیم به
رشد شهرهای خودمان ببالیم که حال بخواهیم آبادان و خرمشهر را با کویت مقایسه کنیم؟
دوم :نیروی انســانی کارآمد و کارآفرین نخستین عامل مؤثر در توسعه است .شهرهای
جنگزده همه مهاجرپذیر بودند اما با شروع جنگ بخش بزرگی از جمعیت عمومی و
تقریباً همه افراد متخصص غیربومی رفتند و دیگر برنگشتند .غیر از ترس ناخودآگاه از
ناامنی و خاطرات بعد ،اکثر مراکز اشتغال و تجارت نابود شد .بندر خرمشهر و پاالیشگاه
نفــت آبادان بهعنوان راهبردی اقتصاد ایران اهمیت و موقعیت خود را از دســت دادند.
فراموش نکنیم این پاالیشــگاه آبادان روزی بزرگترین پاالیشــگاه نفت جهان بود و در
بسیاری از مظاهر رفاهی جدید مثل تلویزیون و باشگاه و مانند اینها آواتار حتی جلوتر
از تهران بود .دولت نمیتواند با بودجه دولتی و مدیریت دولتی بدون حضور عامل انسانی
عالقهمند و باانگیزه ،همه آن امکانات را دوباره بسازد .اگر هم بسازد چهکسی باید در آن

زندگی و کار کند؟ از سوی دیگر یک متخصص یا کارآفرین اگر به مناطق جنگزده برود
چه امتیاز و موقعیتی نصیبش میشــود که بهتر از آن را در تهران و اصفهان و مشــهد
نداشته باشد؟
زدن تیر خالص به آهنگ
سوم :زنجیره اشتباهات و سوءمدیریت در سالهای پس از جنگِ ،
توسعه مناطق جنگزده است .اشتباههایی در حوزه زیستمحیطی مانند ساختن سد گتوند
که منجر به شوری آب رودخانهها ،خشک شدن نخلستانها ،خشکیده شدن تاالبها و ایجاد
ریزگردها ،بیتوجهی به زیرساختها مثل شبکههای آب و فاضالب قبل از وقوع فاجعه و بهطور
خالصه نداشتن یک برنامه توسعه پایدار اکنون شرایطی را رقمزده است که مهاجرت منفی از
همه نقاط درگیر جنگ رو به افزایش است .بسیاری از مناطق خوزستان که روزی مهد تمدن
جهان و قابل زیســتترین برای گروههای بزرگ انسانی بوده است اکنون میرود که خالی از
سکنه شود.
چهارم :نظام اداره متمرکز کشور به دور از تبعیض قومی و مذهبی هرچند رسماً اعالم میشود
اما مردم بومی در همه نقاط حاشیه کشور ازجمله مناطق جنگزده غرب ،مدیران را غیرخودی،
وارداتی و پروازی میدانند .احساس تعلق ملی که در هر فرآیند توسعه پایدار مهمترین رکن
توســعه است و در ادبیات توسعه ملتسازی گام اول مسیر توسعه شناخته میشود ،در نظام
سیاســی ایران مغفول مانده است و هر روز شــکاف خودی و غیرخودی عمیقتر و عملیتر
میشود.
پنجم :در همه مناطق جنگزده غرب کشور نگاه امنیتی بر نگاه مشارکتجویانه و توسعهگرا
غلبه دارد .گویی نظامیان که برای دفاع از کشور و البته با نهایت سپاس و افتخار نثار آنها ،به این
مناطق رفته بودند ،پایان جنگ را باور ندارند همانطور که همچنان خواستار تداوم انقالباند .اما
من باور دارم که توسعه تنها از مسیر اصالحات تدریجی و مستمر میسر است .در نگاه امنیتی
مبنا بقای خود و اصل بر زنده ماندن است اما در نگاه توسعهگرا ،زندگی مفروض است و هدف
رشد .تا این بینش اصالح نشود رشد همهجانبه و پایدار میسر نیست.
ششم :مزیتهای نسبی مناطق جنگزده باید مورد توجه قرار گیرد .طبیعت مناطق زاگرس در
غرب ایران در کنار هوای لطیف و طبیعت بینظیر خوزستان و مردم خونگرم آن در زمستان
جاذبه گردشــگری بینظیر است که مغفول مانده اســت .منابع آب شیرین مناطق با اجرای
طرحهای دور از نگاه توسعه پایدار به هدر میرود .نفت خوزستان از سرمایهگذاریهای جدید
بهرهای نداشته ،گازهای با ارزش سر چاهها همچنان میسوزد و خوزستان را گرمتر و آلودهتر
میکند .بندر خرمشهر که روزی بزرگترین بندر ایران بود و برای حفظ اروندرود خونها ریخته
شــد دیگر رونقی ندارد هرچند میتواند یکی از مسیرهای مهم ورود کاال برای غرب کشور و
ترانزیت کاال به همسایههای شمالی ما باشد .اکنونکه روسیه مانند جنگ جهانی دوم نیاز به
مسیر ترانزیتی جدیدی دارد چرا همین مسیر مجددا ً احیا نشود؟ همه مسئوالن از توسعه بر
مبنای آمایش سرزمین این بسیار سخن میگویند اما چه کسی اسناد آن را در مورد همه کشور
ت دارند مشاهده کرده است؟
و بهویژه مناطق جنگزده که اولوی 
کالم آخر آنکه مسائل توسعه مناطق جنگزده هرچند جدیتر و عمیقتر از بقیه نقاط کشور
است اما از مسئله توسعه کل کشور جدا نیست .در نظام حکمرانی ما توسعه همهجانبه و پایدار
دغدغه مســئوالن و مسئله اول کشور نیست و تا زمانی که چنین باشد روزمرگی ،جایگزین
برنامههای درازمدت و توسعهگراست.
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توسعه

نبستتوسعه
ب 
چرا مناطق جنگزده دیروز ،امروز توسعهنیافته هستند؟

خالد توکلی
جامعهشناس توسعه

چرا باید خواند:
چگونه رسیدن به
توسعه در مناطقی
جنگی دیروز ممکن
است؛ دولتها باید چه
ایده و اندیشهای در این
مسیر داشته باشند؟
این مطلب را بخوانید.

توسعه اقتصادی
به سرمایه
مادی ،انسانی
و اجتماعی نیاز
دارد .جنگ نهتنها
موجب ویرانی
زیرساختهای
اقتصادی و
عمرانیمناطق
جنگیشد،
بسیاری از روابط و
شبکههایتعامل
و مبادله اجتماعی
را از هم فروپاشید،
به علت کمبود
امکانات ،بسیاری
از سرمایههای
انسانی به
شهرهای بزرگ
مهاجرت کردند

78

بعد از حادثه دلخراش «متروپل» ،ممکن اســت این پرسش برای
بسیاری پیشآمده باشد که چرا مناطق جنگی ،توسعهنیافتهاند و باید
با مشکالت عدیدهای دستوپنجه نرم کنند؟ اگرچه سالهاست جنگ
ایران و عراق به پایان رســیده اســت اما ویرانیهای جنگ همچنان
پابرجاســت و در برخی از مــوارد ویرانیهای پس از جنگ نیز به آن
اضافهشــده و زندگی را به کام مردم تلخ کرده اســت .برای پاسخ به
پرسش فوق ،بهتر است ابتدا پرسش دیگری مطرح شود و آن این است
که چرا ایران به توســعه دست پیدا نکرده است؟ بدون تردید ،بخش
مهمی از پاسخ به پرسش اول در پاسخ به این پرسش ،نهفته است.
ناگفته پیداســت دستیابی به توســعه بدون برنامهریزی و درک
درستی از معنا و مبنای توسعه و چشمانداز آینده ،امکانپذیر نیست .در
نظام سیاسی و برنامهریزی کشور ،هیچ برنامهریزی مشخص و خاصی
برای دستیابی به توسعه به چشم نمیخورد؛ در برخی از موارد ،مخالفت
و نفی مبانی و شاخصهای آن بهصورت جدی مطرح است .به همین
دلیل اســت که در سیاستگذاریهای سالهای گذشته از مفاهیم و
اصطالحات دیگری مانند «الگوی پیشــرفت ایرانی» و ...بهره برده و
تالشهایی برای تئوریزه کردن آن انجامشده است.
توسعه هنگامی ممکن و میسر میشود که مبانی آن مورد پذیرش
واقع شود و بر این اساس برنامهریزیهای الزم صورت گیرد .با توجه به
این که هم مبانی توسعه  -به لحاظ نظری ،ارزشی و ایدئولوژیک  -برای
حاکمیت قابل قبول نیست و هم نظام برنامهریزی مشکالت خاص خود
را دارد ،در چنین شرایطی ،انتظار دستیابی به توسعه چندان معقول
نیست .در نظام برنامهریزی و سیاستگذاری توسعهای که بیشتر در
قالب الیحه بودجه بازتاب مییابد ،عمدتاً نیازها و مزیتهای اقتصادی
مناطق مختلف ایران مبنای برنامهریزی و توزیع بودجه نیســت ،در
بسیاری از موارد ،ترجیحات ایدئولوژیک در اختصاص مبالغ هنگفت
بودجهای به نهادهای اصطالحاً فرهنگی که بازدهی اقتصادی ندارند،
نمود پیدا میکند ،همچنین ،قدرت و نفوذ البیهای متعدد داخل دولت
و مجلس ،بیش از نیازها ،مزیتها ،یافتهها و دســتاوردهای علمی بر
کمیت و کیفیت اختصاص بودجه به مناطق و موارد مختلف و ثبات
اجرایی آن تأثیرگذار است.
با توجه به آنچه گفته شــد ،این پرســش که چرا ایران یا مناطق
جنگزده آن توسعهنیافتهاند ،پرسش منطقی و مناسبی نیست ،چون
اصوالً توسعه مسئله و آرمان اصلی نیست و نهتنها تالشی برای دستیابی
به آن صورت نمیگیرد ،مخالفتهایی با آن نیز میشود .عالوه بر این،
بسیاری از نهادهایی که بودجههای کالنی را دریافت میکنند معموالً
در مرکز و شهرهای بزرگ ،مستقر هستند و منافع آن  -هرچند اندک
 به مناطق جنگزده که در مرزهای کشور هستند ،تعلق نمیگیرد.اگر مســائل فوق را نادیده بگیریم و بپذیریم در حاکمیت ،توسعه
اقتصادی یا حداقل «رشــد اقتصــادی» دارای اهمیت اســت و در
برنامهریزی و سیاســتگذاریهای توسعهای و اقتصادی مد نظر قرار
میگیرد ،باز ،ایده اصلی که بر اســاس آن سیاســتهای ملی و سند
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بودجه تهیه و تنظیم میشــود  -علیرغــم تأکید بر تمرکززدایی در
ساختار اقتصادی-مالی کشور و واگذاری برنامهریزی و تصمیمگیری
به استانها و شهرستانها در چارچوب سیاستهای ملی -در عمل،
همچنان «تمرکزگرایی» است .برنامهریزی مبتنی بر این اندیشه ،برای
کل کشور نسخه واحد میپیچد ،نیازها و مزیتهای مناطق مختلف را
در نظر نمیگیرد .یکی از علل و هم پیامد گسترش اندیشه تمرکزگرایی
این است که بهطور بالقوه مرزها را تهدید و مسئلهای «امنیتی» تلقی
میکند در نتیجه ســرمایهگذاریهای بنیادی ،صنایع استراتژیک و
ســنگین عمدتاً در مرکز تأسیس میشود و سرمایهگذاری اندکی در
مناطق حاشیهای و مرزی انجام میگیرد که تأثیر معناداری بر توسعه
آن مناطق ندارد.
با ایــن اوصاف ،با توجه بــه اینکه مناطق جنــگزده در مرزها
قرار دارند ،بازســازی و توســعه آنها مستلزم کنارگذاشتن اندیشه و
جهتگیری تمرکزگرایــی در تصمیمگیری و اجرا اســت .در واقع،
نظریههای تمرکززدایی در راســتای افزایش بهــرهوری و کارآمدی
دولتها و گسترش عدالت و توازن منطقهای مورد توجه مردم ،نهادها
و فعاالن مدنی و یکی از خواستههای اساسی آنها بوده است .پس از
جنگ ،مطالبه عدالت و توزان ،بهویژه برای مناطقی که از جنگ آسیب
دیده بودند ،از انتظارات اصلی مردم بود .حال اگر این مناطق ،همچنان
توسعهنیافته هستند و علیرغم گذشت سالهای متمادی از جنگ،
هنوز آثار و پیامدهای جنگ به چشــم میخورد ،بدان معنی اســت،
عم ً
ال تمرکززدایی ،مبنای تصمیمگیری مسئولین نیست ،در عوض،
در حالیکه ممکن اســت پروژههای دارای مزیت اقتصادی فراوانی در
آن مناطق وجود داشته باشد ،سرمایهگذاری اقتصادی در مرزها را به
لحاظ امنیتی به مصلحت نمیدانند و صرفاً به علل تمرکزگرایانه نسبت
به اجرای آنها اهتمام الزم بهعمل نمیآید.
از سوی دیگر ،رشد و توسعه اقتصادی پایدار در یک کشور ،نیازمند
سیســتمی اقتصادی اســت که با نوآوری و خالقیت اقشار و مناطق
مختلف تقویت شده باشد .نوآوری مستلزم آن است که افراد از سطحی
خاص از پویایی برای تصور و خلق امور جدید برخوردار باشند و برای
دســتیابی به این هدف ،آزادیهای اقتصادی به تنهایی کافی نیست.
این پویایی باید با اخالق و ارزشهای انســانی همراه و هماهنگ شود
و تمامی آحاد جامعه بهصورت برابر از امکاناتی برخوردار باشــند که
اســتعدادهای خود را شکوفا ســازند .واقعیت آن است که نخبگان و
اندیشمندان مناطق مرزی در حاشیه تصمیمگیری و اجرا هستند و از
قدرت خالقیت و تخصص آنها برای توسعه اقتصادی مناطق مختلف
کشور بهره برده نمیشود.
توسعه اقتصادی به سرمایه مادی ،انســانی و اجتماعی نیاز دارد.
جنگ نهتنها موجب ویرانی زیرساختهای اقتصادی و عمرانی مناطق
جنگی شد ،بسیاری از روابط و شبکههای تعامل و مبادله اجتماعی را از
هم فرو پاشید ،به علت کمبود امکانات ،بسیاری از سرمایههای انسانی
به شهرهای بزرگ مهاجرت کردند و...

ً
در نظام برنامهریزی و سیاستگذاری توسعهای که بیشتر در قالب الیحه بودجه بازتاب مییابد ،عمدتا نیازها و مزیتهای
اقتصادی مناطق مختلف ایران مبنای برنامهریزی و توزیع بودجه نیست ،در بسیاری از موارد ،ترجیحات ایدئولوژیک در
ً
اختصاص مبالغ هنگفت بودجهای به نهادهای اصطالحا فرهنگی که بازدهی اقتصادی ندارند ،نمود پیدا میکند.

در طول سالهای پس از جنگ ،تمرکزگرایی همراه با فساد ساختاری
مانع از آن شده است که در مناطق جنگزده نیازها و سرمایهها برآورده
و تأمین شوند؛ بهگونهای که حتی در برخی از موارد ،وضعیت بدتر از
گذشته شده است .در مقابل سرمایههای انسانی که از مناطق جنگزده
مهاجرت کردهاند ،باندها و شبکههایی بر اساس رانت و نفوذ در سطوح
مختلف قدرت شکل گرفتهاند ،نوکیسههایی سربرآوردهاند که عمده
کارها و امور خویش را از طریق فساد و قانونگریزی به انجام میرسانند.
نبود امکان فعالیت /ایجــاد محدودیتهای متعدد برای نهادهای
مدنی و رسانههای مستقل که بتوانند سرمایه اجتماعی و کنش جمعی
را پرورش دهند ،بر نهادهای قدرت نظارت داشــته باشند و اعتماد به
نفــس را در میان مردمی که از جنگ ،آســیبهای فراوانی دیدهاند،
تقویت کنند ،یکی دیگر از موانع دستیابی مناطق جنگزده به توسعه
است .جنگ نهتنها بدن و جسم انسانها را نابود میکند ،بلکه تأثیرات
مخربی بر روح و روان افراد جامعه نیز دارد .در این وضعیت ،افراد برای
انجام کارهای خویش ،بیش از پیش به دولت وابسته میشوند و توانایی
انجام کارهای خود را از دست میدهند .وابستگی به دولتی که از فساد
ســاختاری رنج میبرد ،توسعه را ممکن و میسر نمیسازد و ویروس
فساد را گسترش میدهد و بسیاری را به آن مبتال میکند.
پس از جنگ ،رویکرد اصلی دولت  -با تمام کاستیها و انتقاداتی
که بر آن وارد است « -سازندگی» بود .جهتگیری اصلی این رویکرد
معطوف به داخل کشور و بهویژه بازسازی ویرانیهای پس از جنگ در
مناطق جنگزده بود .رئیس جمهور وقت ،خود را «سردار سازندگی»
مینامید و برای دســتیابی به اهداف خویش نهتنها از امکانات داخلی
بهره میبــرد ،تالش میکرد در این راســتا از ظرفیتهای نهادهای
بینالمللی نیز استفاده کند.
ســرمایهگذاری دولتی در مناطقی که نهادها ،رســانهها و بخش
خصوصی فعال و مستقلی نداشته باشــد ،به احتمال قوی ،منجر به
گسترش فساد ساختاری و سیستماتیک و شکلگیری قشر نوکیسه
و افراد تازهبهدورانرسیده میشود .این اتفاق در مناطق جنگزده افتاد
و «متروپل» گویاترین نمونه در این زمینه اســت .همچنین میتوان
به شکلگیری باندهای قاچاق ،فساد اداری و اقتصادی برای نمونه در
مناطق آزاد تجاری و ...نیز اشاره کرد که از موانع اصلی تحقق اهداف
توسعهای و رشد اقتصادی بهشمار میآیند.
اما ،مهمترین عامل و در واقع «بدشانسی» مردم مناطق جنگزده،
ماجراجویی صدام در  11مرداد سال ( 1369حمله به کویت) و نهایتاً
«سقوط صدام» در  20فروردین سال  1382بود .شاید این ادعا عجیب
باشد و این پرسش مطرح شود :چگونه سقوط متجاوز و دیکتاتوری که
عامل اصلی ویرانی مناطق جنگزده ایران بود ،بدشانسی تلقی میشود؟
سقوط صدام ،زمینهای فراهم کرد تا سیاست «صدور انقالب» امکان
عملی بیابد و از قوه به فعل درآید .در جمهوری اسالمی ،از ابتدا این ایده
و سیاست که باید از جنبشهای آزادیبخش و مردم مظلوم حمایت
شــود ،وجود داشت ،اما در عمل ،این سیاست در دستگاه دیپلماسی،
اولویت چندانی نداشــت و صرفاً در قالب برقــراری رابطه با برخی از
جنبشهای اسالمی منطقه و برگزاری گردهماییها و کنفرانسهای
ساالنه که مجری آن عمدتاً وزارت خارجه بود ،پیگیری میشد.
خأل قدرت در عراق ،این امکان را فراهم کرد سیاست صدور انقالب
از آرمــان و باورهای انقالب به برنامه گســترش حوزه نفوذ و حضور
نظامی تبدیل شود و بلندپروازیهای بینالمللی ایران ،که قب ً
ال بیشتر
بر نفوذ عقیدتی و صدور آرمانهای انقالب تأکید داشت ،جنبه حضور

مستشاری ،نظامی و کمک به شــکلگیری گروههای نیابتی بهخود
بگیرد؛ بهگونهای که در کشــورهایی مانند عراق ،سوریه ،یمن و حتی
لیبی نیروهای نظامی ،مستشاری و نیابتی داشته باشد .در این وضعیت،
بهتدریج ،سیاست گســترش حوزه نفوذ ،حتی نسبت به «سازندگی
و اصالح» امور داخلی ،اولویت بیشــتری مییابد تا آنجا که بر بخش
مهمی از دستگاه دیپلماســی و سیاست خارجی و چگونگی تدوین
الیحه بودجه هم تأثیر میگذارد و چالشهایی را در جامعه و در داخل
حاکمیت ایجاد میکند.
به عبارت دیگر ،این وضعیت جدید و پیشبرد اهداف آن ،بودجههای
کالن و هنگفتــی را میطلبــد که اگر حادثه ســقوط صدام بهوقوع
نمیپیوســت ،ایران ،به این شــکل و در این اندازه ،امکان ترکتازی و
حضور در منطقه را نمییافت و ناخواسته چنین هزینههای برایش ایجاد
نمیشد .در نتیجه ،برای توسعه و بازسازی ایران به طور عام و مناطق
جنگی به طور خاص ،بودجههای بیشتری اختصاص مییافت .ناگفته
پیداست ،در شــرایطی که بودجه و درآمدهای دولت ،کفاف مخارج
و هزینههــای داخلی و خارجی حاکمیــت را ندهد ،قبل از هر چیز،
بودجههایی را که برای مناطق حاشیه و مرزی در نظر گرفته شده است،
قطع میکنند و جبران آن را به آیندهای دور و نامعلوم موکول میکنند.
حضور و نفوذ گســترده ایران در منطقه و تبدیل شدن این کشور
به یکی از مهمترین بازیگران سیاسی کشورهایی مانند عراق ،سوریه،
یمن و بهدست آوردن موفقیتهای چشمگیر نظامی ،دو پیامد اساسی
داشــت :تقابل ایران و غرب بر سر انرژی هستهای که در مقطعی به
برجام و در نهایت سالها تحریم و مذاکره منجر شد .تحریمها ،امکان
صادرات نفت و دسترســی به منابع ارزی را به شدت محدود ساخته
و تــورم و افزایش قیمت دالر ،بحرانهای اقتصــادی عدیدهای را در
جامعه بهوجود آورده است .عالوه بر این ،گسترش حوزه نفوذ بر تعریف
توســعه هم تأثیر داشته است :پیشرفت موشکی و حوزه نفوذ یکی از
نشانهها و شاخصهای اصلی اقتدار و پیشرفت کشور دانسته میشود و
سرمایهگذاری فراوانی بر روی آن صورت میگیرد.
با توجه به این پیامدها ،که همواره دولت با کســری بودجه و تورم
افسارگسیختهای دست به گریبان است و هزینههای هنگفتی که باید
صرف توســعه و تکمیل انرژی هستهای شــود ،امتناع توسعه سخن
درســتی است که بسیاری از اندیشمندان توسعه ،اکنون آن را مطرح
میکنند .همچنان که در شرایط تورمی ،فقیر فقیرتر میشود ،در این
شرایط هم توسعهنیافتگی مناطق توسعهنیافته توسعه مییابد..

دستیابیبه
توسعه ،بدون
برنامهریزی و درک
درستی از معنا و
مبنای توسعه و
چشمانداز آینده،
امکانپذیرنیست.
در نظام سیاسی
و برنامهریزی
کشور ،هیچ
برنامهریزی
مشخص و خاصی
برای دستیابی
به توسعه به
چشم نمیخورد؛
در برخی از
موارد ،مخالفت
و نفی مبانی و
شاخصهای آن
بهصورت جدی
مطرح است

نکتههایی که باید بدانید
[دولت با کسری بودجه و تورم افسارگسیختهای دست به گریبان است و هزینههای هنگفتی
که باید صرف توسعه و تکمیل انرژی هستهای شود ،امتناع توسعه سخن درستی است که
بسیاری از اندیشمندان توسعه ،اکنون آن را مطرح میکنند.
[سرمایهگذاری دولتی در مناطقی که نهادها ،رسانهها و بخش خصوصی فعال و مستقلی
نداشته باشد ،به احتمال قوی ،منجر به گسترش فساد ساختاری و سیستماتیک و شکلگیری
قشر نوکیسه و افراد تازهبهدورانرسیده میشود .این اتفاق در مناطق جنگزده افتاد و
«متروپل» گویاترین نمونه در این زمینه است.
[پس از جنگ ،مطالبه عدالت و توزان ،بهویژه برای مناطقی که از جنگ آسیب دیده بودند،
از انتظارات اصلی مردم بود .این مناطق ،همچنان توسعهنیافته هستند و علیرغم گذشت
سالهای متمادی از جنگ ،هنوز آثار و پیامدهای جنگ به چشم میخورد.
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توسعه

خوزستان ،نمادی از کل ایران
غفلت از توسعه متوازن
پیــش از ورود به مطلب ،بیــان نقلقولی از جالل
آل احمد در مورد خوزســتان اهمیت تاریخی این
استان را پررنگتر میکند« :خوزستان در نظر من
شخصی بوده اســت بهصورت خاکی ،کسی بوده
است بهصورت اقلیمی ،که اگر تو خود زیر آسمانش
نیز به ســر نبری ،او مدام زیر آسمان تنگ ذهن تو
به ســر میبرد .و خوزستان نهتنها مدام در آسمان
مرتضی افقه
این ذهن بوده است بلکه پنداری بر آسمان سیاست
استاد اقتصاد دانشگاه شهید
و اقتصاد سراســر این مملکت سایه انداخته است.
چمران اهواز
حتی اگر جســارت کنم ،بایدم گفت که در تمام
گوشــههای مملکت ،ما همه به برکت خوزستان
چرا باید خواند:
زندگی میکنیم و در سایه آن آسمان بزرگ».
چرا شهرهای جنگزده
شاید این سخن همچنان اعتقاد اغلب افرادی
بعد از پایان جنگ
باشد که با اقتصاد ایران آشنا هستند .البته این گفته
توسعه پیدا نکرد؛
مربوط به دورهای است که تنها نفت خوزستان بر
نتیجهمطالعهموردی
استان خوزستان در
کل اقتصاد ایران سایه افکنده بود ،امروز اما عالوه بر
حوزه توسعه چه بوده
نفت ،منابع و منافع اقتصادی و سیاسی و استراتژیک
است؟ برای رسیدن
دیگری وجود دارند که جایگاه خوزســتان را برای
به پاسخ ،این مقاله را
کل کشور و مردم ایران پراهمیتتر کرده است.
بخوانید.
خوزستان سرزمینی است متشکل جمع اضداد؛
ازیکطــرف انبوهی از قابلیتهــا و فرصتها ،و از
طرف دیگر مجموعهای از تهدیدها و ضعفها .اگرچه تاریخی کهن و تأثیرگذار داشته
اما از حدود  114ســال پیش خود را به جهان امروز نمایانده اســت .کشــف اولین
چاه نفت در خاورمیانه در ســال  1287شمسی ( 1908میالدی) در مسجدسلیمان
وضعیت این اســتان ،کشــور ،خاورمیانه و حتی جهان را دگرگون کرد .با شــروع و
اوجگیری فعالیتهای نفت به مدت  70ســال ،این اســتان به یکی از پیشرفتهترین
و برخوردارترین مناطق کشــور تبدیل شــد ،اما با وقوع انقالب و جنگ ،دوره افول
خوزستان شروع شــد .اگرچه منابع طبیعی و نعمتهای خدادادی این استان هنوز
وجــود دارند امــا برخالف دورههای پیــش از انقالب و جنگ ،امروز شــاخصهای
اقتصادی-اجتماعی خوزســتان در ردیف استانهای محروم کشور قرارگرفته است.
به همین دلیل سالهاســت این سؤال که «چرا بهرغم اینهمه برخورداری و ثروت،
خوزستان جزو مناطق نسبتاً محروم کشور است» ،در بین ساکنین آن تکرار میشود.
در واکنش به این سؤال ،پاسخهای فراوان اما عمدتاً سطحی و غیر عالمانهای دادهشده
است .پاسخها عمدتاً ناشی از فقدان شناخت و دانش ،و نیز نگاه غیرتوسعهای به مقوله
پیشرفت است و بنابراین هیچگاه کمکی به تغییر وضعیت استان نکرده است .درواقع
به دلیل تشخیص نادرست ریشههای مشکل ،نسخه اشتباه تجویزشده و درنتیجه هم
سرمایهها تلفشدهاند و هم فرصتهای جبرانناپذیر برای پیشرفت ،از بین رفتهاند.
شاید مروری مختصر بر قابلیتها و ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نیز
جایگاه استراتژیک استان خالی از فایده نباشد:
 -1ترکیب جمعیتی :بافت سنتی خوزستان تشکیلشده است از قدیمیترین اقوام و
ملیتهای ایرانی شامل عشایر عرب و عشایر بختیاری ،در کنار ساکنینی در شهرهای
بهبهان ،رامهرمز ،شوشتر و دزفول و شوش که از قرنها پیش زندگی شهری را تجربه
80
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کردهاند .به این بافت بومی ،مجموعهای از هموطنان سایر مناطق کشور را که به دلیل
فعالیت شرکت نفت و جاذبههای اقتصادی ،به این استان مهاجرت کردند ،اضافه کنید.
این ترکیب جمعیتی با داشتن ذخایر ارزشمند فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ،سرمایه
اجتماعی بالقوهای برای رشد و رفاه استان و کشور فراهم کرده است.
 -2موقعیت جغرافیایی کام ً
ال بینظیر :خوزســتان تنها اســتانی است که دارای سه
نوع مرز با ویژگیهای خاص خود اســت :مرز خاکی؛ مرز آبی (رودخانهای)؛ مرز آبی
(دریایی).
 -3همجواری با ثروتمندترین کشورهای منطقه :که فرصت مناسبی برای مبادالت
تجاری کشور و استان را فراهم کرده است.
 -4برخورداری از بیشترین آبهای سطحی و همیشه جاری کشور (حدود  30درصد

آبهای جاری در کشور) :این قابلیت باعث تأسیس  7سد عظیم در استان شده که
عالوه بر تأمین  30درصد از برق تولیدی کشــور ،امکانات بالقوه و بالفعل فراوانی در
بخشهای کشاورزی ،صنعت ،و خدمات (بهخصوص گردشگری) فراهم آورده است.
 -5برخورداری از بیشــترین ذخایر نفتی کشور :ثروتی که بیش از یک قرن موتور
محرک اقتصاد کشور بوده است.
 -6قرار گرفتن در منطقهای جغرافیایی متشکل از دو بخش کوهستانی و جلگهای :این
موقعیت به استان فرصت داده است که ضمن برخورداری از تنوع نسبی آبوهوایی و
بنابراین امکان کشتهای متنوع و چهارفصل ،از جاذبههای کمنظیر طبیعی و اقلیمی
برخوردار شود.
 -7وجود جاذبههای گردشــگری بدیع و متنوع :خوزستان از همه ابعاد گردشگری
شــامل گردشگری تاریخی ،گردشــگری طبیعی ،گردشگری مذهبی ،و گردشگری
صنعتی برخوردار است.
 -8برخورداری از تمامی سیستمهای حملونقل شــامل :جــادهای ،ریلی ،هوایی و
آبی (دریایی و رودخانهای) :این شــرایط به اســتان فرصت داده تا روانتر از بسیاری
اســتانهای دیگر کشور با ســایر مناطق (داخلی و خارج) دادوستدهای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و علمی داشته باشد.
 -9خوزستان شیرینترین استان کشور اســت :زیرا عالوه بر وجود نخلستانهای
وسیع و متنوع ،انحصار کشت و صنعتهای نیشکر را در اختیار دارد .وجود کشت و
صنعتهای معروف هفتگانه در کنار دو کشــت و صنعت قدیمی هفتتپه و کارون،
امکان گســترش صنایع جانبی مرتبط و بهتبع آن اشتغال فراوان را در استان فراهم
کرده است.
 -10وجود بنادر تجاری بزرگ امام خمینی ،خرمشهر و آبادان :این امکان را به استان
داده تا بخش قابلتوجهی از تجارت جهانی کشور از این استان صورت پذیرد ،قابلیتی
که به رونق واحدهای خدماتی و صنعتی مرتبط و افزایش اشتغال کمک کرده است.
 -11وجود صنعت فوالد و زنجیره صنعتی آن در تولید فلزات اساســی :که به استان
(بهعنوان دومین قطب صنایع ذوب فلزات) فرصت سرمایهگذاری و گسترش صنایع با
پیوندهای پسین ( )Backward Linkageرا داده است.
 -12وجود مجتمعهای عظیم پتروشیمی :به استان امکان سرمایهگذاری و گسترش
صنایع با پیوندهای پسین را داده است که بالقوه امکان اشتغال فراوانی را ایجاد کرده
است.
 -13وجود سرمایههای اجتماعی ،انســانی و فیزیکی بازمانده از  114سال فعالیت
شرکت نفت :با پیشــرفتهترین فناوریها و مدرنترین شیوههای مدیریت شهری و

حادثه متروپل آبادان جرقهای شد تا بار دیگر استان خوزستان در صدر اخبار داخلی و خارجی قرار گیرد .هرچند
در دهههای گذشته حوادث مشابه در ایران بسیار بوده ،اما حادثه متروپل باعث شد یکبار دیگر نارضایتی مردم،
محصول سه دهه بیاعتنایی نسبت به مدیریت استان پراهمیتی مثل خوزستان ،برجسته شود.

اداری بهخصوص در شهرهای نفتی استان.
این امکانات عظیم اقتصادی و اجتماعی باعث شــده است تا اقتصاد خوزستان با
احتساب نفت جایگاه دوم و بدون آن جایگاه سوم را در اقتصاد کشور دارا باشد .درواقع،
استان خوزستان تنها استانی است که در هر چهار بخش اقتصادی (کشاورزی ،صنعت،
خدمات ،و نفت) جایگاهی ملی دارد .با این وصف ،بیتدبیریهای بسیار در مدیریت
اســتان که ناشــی از نبود انسجام اجتماعی در درون اســتان و غفلت یا بیاعتنایی
مدیریت کالن کشــور است ،باعث شده که اغلب قابلیتها و فرصتهای پیشگفته،
نهتنها به پیشرفت و رفاه ساکنین تبدیل نشود بلکه بعضاً به نقاط ضعف و تهدید در
سطح استان تبدیل شوند ،بهطوریکه اکنون اغلب شاخصهای اقتصادی اجتماعی
این اســتان در پایینترین سطح خود و عمدتاً در رده استانهای محروم کشور قرار
گیرند .این محرومیت و عقبماندگی برای ساکنین استان بهخصوص در مقام مقایسه
با گذشته خود و نیز با برخی استانهای دیگر ،بسیار سنگین و غیرقابلپذیرش است.
درواقع ،دو دلیل عمده میتوان برای کمتحملی و بیتابی ساکنین خوزستان نسبت
به وضعیت موجود در مقایســه با سایر استانها برشــمرد .1 :اغلب شهرهای نفتی
خوزستان در دوره شرکت نفت که با مدیریت (غیرمستقیم و مستقیم) کارشناسان
و متخصصین انگلیســی و آمریکایی در سطح استاندارد کشورهای پیشرفته صورت
میپذیرفت ،بهترین دوره تاریخ خود را تجربه کردهاند .اغلب ساکنین اکنون شرایط
نهچندان مطلوب خود را با آن دوره طالیی مقایســه میکنند .2 .ساکنین خوزستان
احســاس میکنند در شرایطی که بیشترین منابع ثروت کشور در این استان است،
خود جزو اســتانهای محروم هستند اما منافع این ثروتها موجب پیشرفت و رونق
تهران و چند استان دیگر شده است .شاید بتوان همین احساس را بهکل مردم ایران
نیز تعمیم داد ،زیرا ازیکطرف ایرانیان وضعیت معیشتی و رفاهی خود را با دهههای
 40و  50مقایســه میکنند ،و از طرف دیگر ،خود را با کشورهای نفتخیز همجوار
مقایسه میکنند .همین امر باعث شده مردم ایران در مواجهه با مشکالت اقتصادی و
در مقایسه با کشورهایی که چنین تجربهای نداشتهاند ،بیتابی و نارضایتی بیشتری
از خود بروز میدهند.
اما برای این محرومیت و عقبماندگی خوزستان ،دالیل متعددی توسط نخبگان
استان بیانشده که به نظر نمیرســد با واقعیات موجود سازگار باشند .همین خطا
در تشــخیص دلیل عقبماندگی ،باعث تداوم ناکامیها و در بسیاری موارد تشدید
آن شده اســت .برخی از مواردی که بهغلط بهعنوان دلیل عقبماندگی استان ذکر
میشوند بهقرار زیر است:
برخی هنوز دلیل عقبماندگی را جنگ  8ساله در استان میدانند؛ درحالیکه بیش
از  34سال از پایان جنگ گذشته است .یادمان باشد که ماهاتیر محمد به فاصله 20
سال کشوری عقبمانده را متحول و با شتاب باال در مسیر توسعه قرار داد .بسیاری

نکتههایی که باید بدانید
[امکانات عظیم اقتصادی و اجتماعی باعث شده است تا اقتصاد خوزستان
با احتساب نفت جایگاه دوم و بدون آن جایگاه سوم در اقتصاد کشور را
دارا باشد .درواقع ،استان خوزستان تنها استانی است که در هر چهار بخش
اقتصادی (کشاورزی ،صنعت ،خدمات ،و نفت) جایگاهی ملی دارد.
[بیتدبیریهای بسیار در مدیریت استان خوزستان که ناشی از نبود
انسجام اجتماعی در درون استان و غفلت یا بیاعتنایی مدیریت کالن کشور
است ،باعث شده که اغلب قابلیتها و فرصتهای پیشگفته ،نهتنها به
پیشرفت و رفاه ساکنین تبدیل نشود بلکه بعض ًا به نقاط ضعف و تهدید در
سطح استان تبدیل شوند.
نترین
[اغلب شاخصهای اقتصادی اجتماعی در استان خوزستان در پایی 
سطح خود و عمدت ًا در رده استانهای محروم کشور قرار میگیرند.

از مناطق در تعدادی از کشورهای جهان در همین مدت بارها ویران شد اما خیلی
زود به مناطق آباد اولیه بازگشتند.
برخی نیز دلیل عقبماندگی اســتان را تحمیل مسئولین غیربومی بر استان
میدانند؛ این در حالی است که اغلب استانهای برخوردار فعلی دارای مدیران
غیربومی بوده و هستند .مضافاً اینکه ،از زمان انقالب تاکنون چندین استاندار
بومی در استان مدیریت کردهاند و وضعیت استان اگر بدتر نشده بهبودی هم
نداشته است.
بیتوجهی و بیاعتنایی مسئولین مرکز نسبت به استان خوزستان دلیل دیگری
اســت که برخی برای عقبماندگی استان ذکر میکنند .حتی اگر این مورد با
واقعیت ســازگار باشد ،بازهم به دلیل نابالغی و توسعهنیافتگی اغلب نخبگان
استان است.
یکی از شــایعترین مواردی که برای عقبماندگی اســتان مطرح میشــود،
فقدان افراد و مســئولین خوزستانی در بین تصمیم گیران کالن کشور است.
این دلیل نیز با شــواهد موجود ســازگاری ندارد زیــرا از بدو انقالب تاکنون
خوزستانیهای تأثیرگذار فراوانی در همه سطوح کالن مدیریتی و تصمیمگیری
حضورداشتهاند .ذکر مثالی ظریف از شهر مسجدسلیمان در اینجا خالی از لطف
نیست .مسجدسلیمان (شهری که اولین چاه نفت خاورمیانه در آن کشف شد
و تا زمان اتمــام ذخایر نفتی آن در نیمه اول دهه  ،1350یکی از مدرنترین
شهرهای کشور بود) ،از عبرتانگیزترین شهرهای کشور و مناسبترین مکان
برای مطالعه و تحقیق متفکرین علوم اجتماعی است .شهری که همچون آبادان
به شهر اولینها معروف است و زمانی به دلیل حضور مدیران انگلیسی شرکت
نفت ،از پیشــرفتهترین تکنولوژیها و سیســتمهای اداری ،اجرایی و عمران
شــهری برخوردار بود امروز یکی از بدترین شاخصهای اقتصادی اجتماعی
کشــور را دارا است :سالهاست که این شهر ،با باالترین نرخهای بیکاری ،نرخ
اعتیاد و میزان خودکشی در بین جوانان مواجه است .غمانگیزتر آنکه ،این شهر
با دریاچههای دو سد بزرگ ُگدار (مسجدسلیمان) و شهید عباسپور تنها 25
کیلومتر فاصله دارد ،ولی بســیاری از ساکنینش در شبانهروز فقط دو ساعت
جیره استفاده از آب را دارند .مسجدسلیمان به این دلیل مثال زده شد که یکی
از افرادی که از ابتدای انقالب تاکنون باالترین ردهها را در سطح کشور داشته،
اهل و زاده این شهر فع ً
ال محروم است .بنابراین ،نداشتن افراد بانفوذ در مراکز
تصمیمگیری کشور دلیلی موجه برای عقبماندگی استان نیست.
میگویند دلیل عقبماندگی خوزســتان نگاه امنیتی به این استان است؛ این
ادعا اثبات نشــده است .مضافاً اینکه اگر این عامل وجود داشته باشد بازهم به
دلیل کوتاهی خوزستانیهایی است که در مدیریت کالن کشور تأثیرگذارند و
نتوانستهاند این نگاه را عوض کنند.
اعتقاد توده مردم و بسیاری از نخبگان استان بر این است که درآمدهای ناشی
از ثروت خوزســتان صرف عمران و آبادی تهران و چند اســتان بانفوذ دیگر
میشود درحالیکه که بودجه کافی به استان تخصیص داده نمیشود .این ادعا
نیز به گواهی اســناد و مدارک موجود ،صحت ندارد .شواهد نشان میدهد که
بودجههای استان در اغلب سالها از متوسط بسیاری از استانهای برخوردار
باالتر بوده اســت ،اما به دلیل ناکارآمدی مجموعه مدیران اســتان ،استفاده
مطلوب از منابع مالی دریافتی نشــده و در بســیاری موارد با اتالف و فرصت
سوزی همراه بوده است.
برخی گرما و شــرجی طوالنی در استان را دلیل عقبماندگی آن ذکر میکنند.
این دلیل نیز فاقد توجیه علمی است زیرا ،خوزستان در طول تاریخ همین آبوهوا را
داشته است اما تا پیش از انقالب یکی از استانهای پیشرفته و برخوردار کشور بوده
است! بهعالوه با این اســتدالل کشورهای حوزه خلیجفارس و بسیاری از مناطق در
کشــورهای پیشرفته که اقلیمی مشابه و بعضاً بدتر از استان خوزستان دارند باید از
بماندگی رنج میبردند.
عق 
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توسعه
حال سؤال این اســت که دلیل عقبماندگی استان در عین برخورداریهای وسیع
اقتصادی اجتماعی چیست؟ به نظر میرسد ،توضیح فرانسوا پرو (،)Francios Perro
اقتصاددان مشــهور فرانسوی در تبیین نظریه معروف قطب توسعه ،پاسخ مناسبتری
برای این ســؤال باشد .براســاس این نظریه ،هرگاه قطب توسعهای در منطقهای ایجاد
شود ،امواج توسعه مناطق اطراف را منتفع میکند مگر آنکه عوامل ُکندکننده در اطراف
قطب مانع از انتشار آن امواج شوند ،که در این صورت امواج توسعه به خارج از منطقه
منتقل میشوند .جالب آنکه ایشان در تشریح نظریه خود ،از آبادان بهعنوان منطقهای
نا م برده که نتوانست امواج توسعه ایجادشده از کشف نفت را جذب کند و الجرم امواج
آن به خارج از کشــور منتقل شد .اگرچه پرو پاالیشــگاه نفت آبادان را بهعنوان قطب
توسعه در منطقه ذکر کرده است اما به نظر میرسد اکنون عوامل کندکننده بیشتری
در مقایسه با دوره پرو مانع از بهرهمندی مناسب ساکنین استان از تعداد قابلتوجهی از
قطبهای توسعه موجود در استان شدهاند .این عوامل کندکننده به نظر میرسد عمدتاً
غیراقتصادی (اجتماعی -فرهنگی) باشند که برخی از آنها بهقرار زیر است:
 -1وجود فضایی غیرتوســعهای و یا ضدتوسعهای :ســاکنین و بهخصوص نخبگان
(روشنفکران ،روحانیون ،دانشگاهیان )...،بومی نگاهی غیرتوسعهای به مقوله پیشرفت
دارند؛ به این معنی که تولید ،ســرمایهگذاری و اشتغال اولویت اصلی و عملی افراد
مسئول و غیرمسئول اما تأثیرگذار بر تصمیمات نیست .این وضعیت البته عارضه حاکم
بر کل کشور است اما در استان خوزستان نمود بارزتری دارد.
 -2ضعف مدیریت در اســتان :انتصاب مدیرانی عمدتاً ضعیف یا بســیار ضعیف در
استانی بســیار پراهمیت طی سه دهه گذشته در رأس و در بسیاری از دستگاههای
مهم و تأثیرگذار در فرآیند رشد استان.
 -3بیثباتی مدیریت :همین مدیران ضعیف نیز جایگاه باثباتی نداشتهاند .مرور سه
ِ
جنگ اســتان ،نشان میدهد که متوسط عمر یک استاندار در
دهه مدیریت پس از
خوزستان بین دو تا سه سال بوده است .بدیهی است که با تغییر استاندار ،اغلب افراد
زیرمجموعه شامل معاونین ،فرمانداران و بخشداران و حتی مدیران سایر دستگاههای
دولتی نیز در معرض تغییر قرار میگیرند .نیاز به توضیح ندارد که بیثباتی مدیریتی
ضمن تحمیل هزینههای انبوه بر مردم و اقتصاد کشــور ،امکان برنامهریزی رشــد و
توسعه را نیز از بین خواهد برد.
 -4شیوه مدیریت واحدهای ملی و بزرگ :جایگاه ملی واحدهایی مثل شرکت نفت،
پتروشــیمیها ،صنایع ذوب فلزات ،کشت و صنعتهای هفتگانه ،بنادر ،و آب و برق
باعث شده که مدیریت این واحدها بهصورت جزیرهای و مجزا از مدیریت کالن استان
و بهصورت موازی اما بیارتباط با ســایر واحدهای سیاســی و اقتصادی استان انجام
پذیرد .این شیوه مدیریت در کنار عوامل دیگر ،باعث شده تا عمده منافع واحدهای
ملی به خارج از استان منتقل شود درحالیکه زیانها و مشکالت ناشی از فعالیت این
واحدها شامل آلودگی ،تورم ناشی از حجم گردش مالی ،ازدحام و تصادفات ،تبعیض و
نابرابری بین شاغلین آنها و سایر فعالیتها و ...در استان رسوب کند.
 -5خــروج نخبگان بعد از شــروع جنگ :اگرچه اغلب مدیران و مردم بخشــی از
عقبماندگی استان را ناشی از خســارات مادی جنگ میدانند ،اما به نظر میرسد
خسارتی که خوزستان از مهاجرت بخش وسیعی از نخبگان خود دید بهمراتب بیشتر
از خســارات مادی واردشــده در طول جنگ بود .الزم به توضیح است که در طول
فعالیت  70ســاله شرکت ملی نفت در استان خوزستان ،انبوهی از نیروهای کارآمد
به خوزستان مهاجرت کرده و با بهرهگیری از امکانات موجود استان ،تعداد زیادی از
نیروهای نخبه و در سطح ملی شامل ســرمایهداران ،مدیران ،متخصصان ،اساتید و
معلمین شناختهشده ،مدیران باتجربه ،پیمانکاران توانمند و هنرمندان پرورش یافتند
اما به دلیل وقوع جنگ ،از این استان مهاجرت کردند و هرگز بازنگشتند.
 -6طی سه دهه گذشته به دلیل وجود و تداوم عقبماندگی در شاخصهای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی (در مقایسه با استانهای مشابه) بهخصوص حاکم بودن
تنگنظریهای فرهنگی و اجتماعی گستردهتر در مقایسه با تهران و چند شهر دیگر،
روند خروج و مهاجرت نخبگان از خوزستان با شدت ادامه داشته است.
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 -7عــاوه بر موارد فوق ،دو مســئله جدید اقلیمی به تهدیدات موجود در اســتان
اضافهشدهاند که زمینه را برای تشدید دور باطل عقبماندگی استان فراهم کرده است:
 .7.1پدیده ریزگردها که بیش از یک دهه است استان را درگیر کرده است؛
 .7.2کمبود آب ازیکطرف به دلیل ســوءتعبیر در مرکز و در استان ،برداشت آب از
سرچشمههای کارون و دز ،نهتنها تبعات زیستمحیطی و بنابراین اقتصادی مخربی
ِ
خطرناک تضاد و دشمنی بین مردم
در اســتان داشته است ،بلکه موجب بروز پدیده
مناطق و استانهای کشور شده اســت .این چالش اجتماعی اقتصادی و اقلیمی به
دغدغه ذهنی اغلب نخبگان و افراد عادی استان تبدیلشده است.
 -8وجود روحیه مزدبگیری در بین بســیاری از جوانان اســتان مانع از شکلگیری
فعالیتهای کارآفرینی در اســتان شــده اســت .این روحیه احتماالً به دلیل وجود
شرکتهای بزرگ و ملی از شروع فعالیتهای نفت در استان و تداوم آن با گسترش
فعالیتهای بزرگ دیگر همچون صنایع ذوب فلزات ،کشت و صنعتهای هفتگانه
نیشکر ،بنادر و واحدهای تولید برق و انرژی که با شرایط غیرقابل مقایسه نسبت به
سایر واحدهای خصوصی و دولتی نیروهای خود را استخدام میکنند ،است.
 -9نگاه رانتی (کامجویانه) به مســئولیتها و تشدید آن به دلیل بافت قومی استان
باعث شــده است که نخبگان استان بهجای توجه به شایستگیهای افراد ،به قومیت
آنها توجه کرده و انتخاب مدیران اســتان سالهاست به محلی برای کشمکش بین
اقوام و گروههای سیاسی تبدیلشده که خود اتالف انرژی ،زمان و هزینه زیادی برای
ساکنین استان در پی داشته است .به نظر میرسد دلیل این کشمکش آن است که
مســئولیتها و موقعیتهای اجرایی ،امتیاز و رانت تلقی میشوند نه مسئولیت (به
این معنی که افراد در مقابل عملکرد خود مورد سؤال قرار گیرند) .هر قوم و گروه (با
حمایت نمایندگان شهرهای خود) به دنبال آن است که فردی از خودیها را منصوب
کند تا بعد از مزایا و رانتهای قومی و گروهی بیشتر استفاده کند (اگرچه این نوع نگاه
در کل کشور حاکم است اما به دلیل بافت قومی استان و بیتدبیریهای صورتگرفته
در جهت همگرایی این بافت ،این ویژگی در استان پررنگتر و تأثیرگذارتر بوده است).
با این توضیحات اکنون میتوان دلیل عمده نارضایتیهای ساکنین خوزستان را
بیشتر درک کرد .اما حادثه متروپل آبادان جرقهای شد تا بار دیگر استان خوزستان در
صدر اخبار داخلی و خارجی قرار گیرد .هرچند در دهههای گذشته حوادث مشابه در
ایران بسیار بوده ،اما حادثه متروپل باعث شد یکبار دیگر نارضایتی مردم ،محصول
سه دهه بیاعتنایی نسبت به مدیریت استان پراهمیتی مثل خوزستان ،برجسته شود.
یکی از کجفکریهای تصمیمگیران و تصمیمسازان کشور آن است که تصور میکنند
برای پیشــرفت یک جامعه تأمین بودجه و پــول کفایت میکند ،به همین دلیل با
بهرهگیری از درآمدهای نفتی ،بهاندازه کافی به این استان و حتی به استانهای محروم
کشور بودجه تزریقشده اســت ،اما به دلیل غفلت از نقش مهمتر مدیریت ،معموالً
از افراد کوچک و فاقد توان و تخصص و تجربه در این مناطق استفادهشــده اســت.
الجرم ،بخش قابلتوجهی از این منابع به دلیل بیکفایتی مدیران و یا فســاد حاکم
بر ســاختارها تلفشدهاند .حتی بخش قابلتوجهی از انبوه منابعی که برای بازسازی
مناطق جنگی استان بهخصوص آبادان و خرمشهر تخصیص داده شد به همین دالیل
تلف شــد و آبادان و خرمشهر هرگز به شرایط طالیی خود بازنگشتند .خرمشهر که
زمانی مهمترین بندر تجاری و یکی از زیباترین شــهرهای کشور بود و اغلب قریب
بهاتفاق تجار بزرگ کشور را میزبانی میکرد ،هماینک به شهری بسیار فقیر و افسرده
تبدیلشــده اســت .و آبادان که به دلیل وجود اولین و بزرگترین پاالیشگاه منطقه
زمانی مدرنترین و مرفهترین شهر ایران بود اکنون به شهری عقبمانده تبدیلشده
است .با این وصف ،هنوز مردم این شهر به خاطرات گذشته خود و نسلهای پیشین
خود حسرت میخورند و هرازگاهی با حادثهای اینچنین اندوه فروخفتهشان سر باز
میکند و تبدیل به بحرانی بزرگ برای کشــور میشود .در آخر اشاره کنم که بخش
قابلتوجهی از مواردی که در فوق بیان شد ،شباهت زیادی به شرایط کل کشور دارد،
به همین دلیل است که میتوان گفت که خوزستان ،نمادی از کل ایران است.

هیئت مدیره منطقه آزاد اروند ،به دلیل ذهنیت غیرتوسعهای و درگیر شدن در مناسبات منطقهای،
بهرغم یکدستی و شرایط خوب مالی ،نتوانست کارنامه قابل دفاعی حتی در حل مشکالت ابتدایی
آبادان و خرمشهر از خود بهجای بگذارد.

سردرگمی در استراتژی توسعه
توسعه نابرابری و محرومیت نزولی در خوزستان
هزینهکرد دولتهای مختلف در اســتان خوزستان
و شــهرهای خرمشهر و آبادان کم نبوده است .پس
مشکل خوزستان چیســت؟ توسعه و تقلیل آن به
عوامل صرف اقتصــادی و غفلت و یــا ممانعت از
رشــد ابعاد فرهنگی ،قومی ،اجتماعی و سیاسی در
اســتان و نادیده گرفتن آزادیهای مدنی و سیاسی
و مشــارکت مردم ،درک ناقصی اســت که خود از
محمد کیانوشراد
مشکالت خوزستان است .چرا همچنان خوزستان
نماینده مردم اهواز در مجلس
از توسعهنیافتگی که مهمترین شاخص آن نابرابری
ششم
اقتصادی و اجتماعی اســت در رنج است؟ البته اگر
چرا باید خواند:
مسئله نابرابری و عدم رفاه در خوزستان را بهصورت
اگر به مسئله توسعه
مقایسهای با سایر استانهای کشور بسنجیم ،بیشک
خوزستان و مقایسه
شاهد «محرومیت نزولی» و عقبماندگی عظیمی
این مسیر در قبل و بعد
در خوزســتان خواهیم بــود .وضعیتی که به تعبیر
از انقالب عالقه دارید،
«رابرت گر» در آن وضعیت« ،تصور فرد این اســت
خواندن این مقاله به
که متوسط موقعیت یا پتانسیل ارزشی قابلدسترس
شما توصیه میشود.
بهشدت کاهش مییابد .انسانها در چنین اوضاع و
احوالی ،به دلیل از دست دادن آنچه زمانی داشتند
یا فکر میکردند میتوانند داشته باشند ،خشمگین
هســتند و با مراجعه به وضعیت خود در گذشــته،
احساس محرومیت نسبی میکنند ».کلید فهم این
مسئله را باید در نسبت میان متغیر داشتهها( ،اعم از منابععظیم آب و دریا ،نفت و گاز
و بندر) و نسبت آن با متغیرشاخصهای رفاه اجتماعی در خوزستان جستوجو کرد.
بــا نگاهی گذرا به آمار ،برخی شــاخصهای رفاه اجتماعی ،بعضاً خوزســتان در
ردههای میانی و یا کمی باالتر از متوســط کشــوری اســت؛ اما هنگامیکه نسبت به
سطح درآمدهای کالن استان و منابع سرشار خدادادی و صنعتی و گذشته خوزستان
را با دیگر اســتانها میسنجیم ،به میزان فالکت و فقر و بیکاری پی میبریم .بررسی
وضعیتآخر جدولی آموزشوپرورش خوزستان و محرومان از تحصیل ،عقبماندگی
در سایر شاخصها را هم تا حد زیادی معنا میکند .فقر و بیکاری و عدم دسترسی به
آب آشامیدنی بهداشتی و مناسب و بهداشت ،نهتنها در آبادان و خرمشهر و روستاهای
اطراف این دو شــهر صنعتی و بندری ،بلکه در گستره وسیعی از مناطق شمال شرقی
استان ،در مسجدســلیمان (اولین محل استخراج چاه نفت در ایران) و ایذه و پر کنار
سدهای عظیم بر روی کاروان گویای بیتوجهی و یا غفلت دولتها نسبت به خوزستان
است .برای حل مشکل رفاه اجتماعی در خوزستان و آبادان و خرمشهر ،نخبگان استانی
و مســئوالن آن نســخههای متفاوتی را آزمودهاند؛ اما آنچه در میان اکثر استانداران
خوزستان و دستگاههای اجرایی میتوان فهمید ،عدم وجود یک «استراتژی توسعهای»
مشخصمنسجم ،پویا ،درونزا و برابریخواه و با اتکا به مردم استان بوده است.
افزایش بودجه سنواتی ،توسعه هزینهکردها و اتالف آن در خوزستان ،از مهمترین
اقدامات دولتها در خوزستان بوده است که نتیجه آن را ،نه در گسترش رفاه اجتماعی،
بلکه در گسترش فساد اداری و حیفومیل بودجهها و مهمتر از آن تعمیق فقر و نابرابری
اجتماعی باید دید.

Jآبادان ،توسعه مکمل
با تأســی ازنظریههای مکتب وابستگی و با بهرهگیری از تحلیل «موریس داب» در
«اقتصاد سیاسی توسعهنیافتگی و رشد» ،توسعه آبادان را در حلقه «توسعه مکمل» نیاز
بازارهای سرمایه محور جهانی باید ارزیابی کرد .توسعهای که نفت را در مقوله صادرات
صــرف بازارهای جهانی و بدون توجه بــه درونزا کردن و بومی کردن آن مینگرد .به
عقیده «داب»« ،سرمایه صادرشده به این کشورها به تولید محصوالتی تخصیص مییابد
که بازار جهانی پذیرای آن باشد .بر این روال است که اقتصاد کشورهای توسعه نیافته
بهصورت مکمل اقتصادهای پیشرفته در میآیند و فقط در حدودی که چنین کارکردی
آن را معین میکند ،میتوانند گســترش یابند .نتیجــه آن که اقتصادهایی به وجود
میآیند که یا بطور کامل ویا به صورتی تقریبی دچار توسعهای یکجانبه میشود ».در
این وضعیت ،کشورها و مناطق «پیرامونی» (کشورها و مناطق توسعهنیافته و داری نفت
یا محصول ارزشمند) ،وظیفهای جز تأمین نیازهای «مرکز» (کشورهای سرمایهداری و
مناطق مرکزی کشور) را ندارند و با اتمام یا از اولویت افتادن کشور با منطقه پیرامون،
عم ً
ال کارکرد شهر ،منطقه وکشور پیرامونی هم به اتمام میرسد .آبادان و مسجدسلیمان
مرکزتولید و پاالیش و صادراتنفت در یکصدســاله اخیر بوده است .سه سال پس از
کشف و بهرهبرداری از نفت در مسجدسلیمان در  ،۱۲۸۷پاالیشگاه آبادان ساخته شد.
علــت اصلی موقعیت بندری برای صادرات نفت و محصوالت آن بود .اما آیا به صورت
واقعی در توسعه دو شهر نفتی آبادان و مسجدسلیمان نقش داشته است؟ پاسخ منفی
است.
افزون بر آن ،وضعیت کاهش تدریجی تولید نفت در خوزســتان ،سرنوشــت امروز
مسجدســلیمان را برای آینده خوزستان رقم خواهد زد .آبادانیها و مسجدسلیمانیها
شــهر خود را «شهر اولینها» مینامند و گاه از این دو شهر -خصوصاً -آبادان بهعنوان
«دروازه تجدد ایرانی» نام برده شده است ،اما واقعیت آن است ،توسعه آبادان ،توسعهای
نازا ،الحاقی و مکمل بوده اســت .در آبادان گذشــته ،مظاهر تمدن و تجدد غرب مثل
شهرســازی مدرن ،سیستم تخلیه فاضالب و آبهای ســطحی ،فرودگاه بینالمللی،
رادیوی مستقل ،مدارس مدرن و دانشگاه نفت و مهمانسراها و هتل و سینما و مراکز
تفریحی و پارکها و ...دســتاورد این رویکرد ،امنیت و رفاه برای بخشــی از کارمندان
شــرکت نفت و بندر و در ادامه جنب و جوش و اشــتغال در مراحلکارگری بود .این
وضعیت زمینه مهاجرت خیل عظیمی از نیروی کار را به خوزســتان موجب شــد .در
حاشیه صنعت مکمل نفت ،طبقات پایینتر نیز بهره رضایتبخشی را تجربه میکردند،
اما نابرابری اجتماعی و نظام طبقاتی نفتی ،در زیر پوســت شــهر و در قالبخانههای
کارگری و حاشیه گسترده و فقیر شهر نمایان بود .حس تبعیض و تفاوتها حسی عینی
و واقعی بود؛ اما رونق صنعت نفت بر این فاصله طبقاتی سرپوش نهاده بود و از توسعه
روستاها خبری نبود .با همه این اوصاف ،فضای باز فرهنگی آبادان که ناشی از ارتباط
نزدیک با مظاهر فکر و تمدن غربی بود و با انواع کتب و فیلمها ســینمایی خارجی و
به زبان اصلی بود ،عرضه میشد «هویتی خاص»آبادانی بودن را رقم زد .آبادانی بودن
مفهومــی فراقومی بود که کرد و لر و عرب و بوشــهری و ...خود را نه به هویت قومی
خویش که به آبادانی بودن میشناسانند .ترکیبی از افکار روز که از رمانها و فیلمهای
غربی با آمیختگی با فرهنگ بومی و سنتی را در پی داشت .مردم آبادان با روحیه گرم
جنوبی و دیدگاههای نو و متساهل ،شهر را برای هر تازهواردی جذاب میکرد .نتیجه آن،
پیدایش برخی از بهترین مترجمان و فیلمسازان و روشنفکران در عرصه ملی شد .این

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و بیستویکم ،تیر 1401

83

توسعه
ویژگی فرهنگی و سبک زندگی ،امروزه ،با یادآوری گذشته این شهر ،دلتنگی عمیقی را
برای هر آبادانی و خوزستانی فراهم ساخته و مردم شهر نوعی حسرت نسبت به گذشته
خویش احساس میکنند که عاملی مضاعف بر فشارهای روحی و روانی برای مردمی
است که وضعرفاهی خویش را بهمراتب از گذشته بدتر مییابند.
Jنقمت و نابودی در جنگ
باور کنیم که جنگهشتســاله ،آبادان و خرمشهر را ازنظر توسعه اقتصادی
نابود کرد .پاالیشگاه از کار افتاد و بندر تعطیل شد .نهتنها سرمایهها نابود شد که
سرمایههای انسانی هم ناچار خوزستان را ترک کردند .دیگر خرمشهر خرم و آبادان
آباد نشــد .تغییر سیاستهای توســعهای دولتها پس از جنگ ،تیر خالص را بر
جان بیرمق جنوب شلیک کرد .ازنظر تاریخی وضعیت ژئوپلیتیکی رودخانه اروند
و مســئله مرزی ،همواره ظرفیتی تاریخی و ذخیرهشده ،برای منازعه و کشمکش
و تنش میان ایران و عراق بوده اســت .این منازعه تاریخی سیصدســاله و از زمان
حاکمیــت دولت عثمانی بر عــراق و از  ۱۶۳۹تاکنون در افتوخیز بوده اســت.
اصلیتریــن عامل ثبات ،برتری نظامی ایران بر اروند از یک ســو و احتیاط عراق
در عدم تحریک ایران بوده اســت .اروند که از تالقی دجلــه و فرات و در ادامه به
خلیجفارس میرســد ،تنها آبراه عراق برای دســتیابی به دریا است و برای عراق
بهعنوان تنها راه ارتباط با دریا ،موقعیت استراتژیک داشته و دارد .این در حالی است
که ایران به ســهولت قادر به قطع و مسدود کردن راه عراق به خلیجفارس است،
همانگونه که بالفاصله با آغاز تهاجم عراق ،ایران دسترسی عراق به دریا را مسدود
کرد .در این شرایط دو اهرم اکثریت شیعیانعراق برای ایران و عربهای خوزستان
برای عراق مطمح نظر بوده است.
خط تالوگ نحوه بهرهگیری از اروندرود را مشــخص کرده اســت ،اما حتی پس از
سقوط حزب بعث و صدام ،همچنان مورد ادعای عراقیهاست و مسئلهای قابل مناقشه
در آینده خواهد بود ،حتی برخی از هواداران عراقی ایران ،بر ضرورت تجدیدنظر در مورد
قرارداد  ۱۹۷۵الجزایر تأکیددارند و در صورت تغییر موازنه میتواند مجددا ً مورد اختالف
قرار گیرد .اروند از نقطهنظر اقتصادی با راهیابی به دریای خلیجفارس و فعال شدن بندر
خرمشهر حائز اهمیت است .متأسفانه بندر خرمشهر حتی پس از شکلگیری منطقه
آزاد اروند ،نتوانســت به وضعیت پررونق پیشین خویش بازگردد؛ و این در حالی است
که عراق رقیب جدی اقتصادی ایران است و رقابتهای مرزی مناطقی چون خوزستان
و کردســتان در آینده با عراق هشداردهنده است .عراق با جمعیت حدود  ۳۷میلیون
نفر توانسته است (نصف جمعیت ایران و با برخورداری از درآم د دو برابری فروش نفت
نسبت به ایران) رکورد درآمدهای نفتی خود را طی  ۵۰سال گذشته پشت سر بگذارد.
درآمد ارزی خود را نزدیک به  ۱۲میلیارد رسانده

تولید باالی  ۴میلیون بشکه در روز و
اســت .درحالیکه ایران با جمعیتی نزدیــک  ۹۰میلیون نفر ،ازنظر تولید نزدیک 2.5
میلیون بشکه در روز و بنا به برخی گفتهها نزدیک به  ۵۰۰هزار بشکه نفت و درمجموع
با میعانات گازی حداکثر نزدیک  2.5میلیون بشــکه صادر میکند .تحریمها نقشــی
خانمانسوز برای ایران داشته است.
با این آمارهــا میتوان وضعیت رونق اقتصادی در عراق و محرومیتهای روزافزون
در منطقه مرزی و حتی کل ایران را شــاهد بود .رشــد و توســعه و پیشرفت و رفاه
اجتماعی در کشــورهای حاشــیه خلیجفارس در منظر مردم خرمشهر و آبادان است.
مردمی که روزگاری مورد حســرت دیگران بودند ،امروز حسرت کویت و قطر و دوبی
و امارات را میبرند و احســاس عقبافتادگی و یــأس و درماندگی تمام وجود آنان را
گرفته است .سیاستهای درست و باثبات برای جذب سرمایه ،وجود قوانین حمایتی از
درآمد از ورود ماشینهای

صنایع تولیدی (نه آنگونه که منطقه آزاد اروند را با کسب
گرانقیمت خارجی میشناسند) و در کنار آن نظارت مستمر و سختگیرانه قوانین بر
اجرای پروژهها (نه تسهیل مقررات برای امثال عبدالباقیها) و وجود قوه قضایی مستقل
و فســادناپذیر ،میتواند خوزستان را در بازه زمانی دهساله ،به موقعیت ممتازپیش از
انقالب برگرداند.
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Jآبادان و محرومیت نزولی
رژیم بعث عراق برای تحریک و همراه کردن عربهای خوزستان( ،که بخش اعظم این
جمعیت در جنوب خوزستان و خرمشــهر و آبادان ساکن هستند) سرمایهگذاری زیادی
میکرد .عراقیها تالش داشتند تا بهزعم خودشان ،با استفاده از عربهای خوزستان اهرم
فشاری علیه ایران باشند .آنها به امیدواهی همراهی عربهای جنوب ،تهاجم خود را از
خوزستان آغاز کردند .عربهای خوزستان نهتنها به صدام لبیک نگفتند که باجان و مال،
زن و مرد و پیر و جوانشان علیه صدام ایستادگی کردند و با دادن شهدای زیاد -خصوصاً در
هفتههای اول جنگ -مانع و سد اصلی هجوم عراقیها شدند .اگرچه وجود برخی جریانات
تند و افراطی و تجزیهطلبانه را در خوزســتان نمیتــوان انکار کرد ،اما اکثریت عربهای
خوزستان مخالف جریانات مدعی تجزیهطلبی بوده و هستند .جنگ تحمیلی و پسازآن،
تخریب بندر و کاهش و انتقال بخشهایی مهم از صنعت نفت و پاالیش گاه که عامل مهمی
در رونق آبادان بود ،به کابوسی از دربهدری و فقر و بیکاری نهتنها برای عربها که برای کل
مردم خوزستان و لرها و بختیاریها تبدیل گشت .اگر در سال  ۵۶میزان تولید پاالیشگاه
آبادان  ۶۰۰هزار بشــکه در روز بود ،اکنون به حدود  ۳۰۰هزار بشکه در روز رسیده است.
میزان کاهش خدمات اجتماعی وزارت نفت در آبادان اصوالً قابل قیاس با خدمات پیش از
انقالب نیست .وضعیت آب شرب و فاضالب شهری و از سایر امکان پیش از انقالب ،تقریباً
اثری نیست و تنها در خاطره آبادانیها مانده است .چراییتکرار و گسترش اعتراضات در
میان عربها و حتی بختیاریهای خوزستان روشن است« .تد رابرت گار» در کتاب «چرا
انســانها شورش میکنند؟» توضیح دقیق و مشــروحی از این وضعیت ارائه میدهد؛ اما
آنچه امروز در خرمشهر و آبادان شاهد آن هستیم ،مسئله «افزایش انتظارات» نیست ،بلکه

برای حل مشکل رفاه اجتماعی در خوزستان و آبادان و خرمشهر ،نخبگان استانی و مسئوالن آن نسخههای متفاوتی را آزمودهاند؛
اما آنچه در میان اکثر استانداران خوزستان و دستگاههای اجرایی میتوان فهمید ،عدم وجود یک «استراتژی توسعهای» مشخص
منسجم ،پویا ،درونزا و برابر یخواه و با اتکا به مردم استان بوده است.

مفهوم و واقعیت «محرومیت نزولی» است که مردم ازنظر رفاهی با گوشت و پوست خود
آن را احساس میکنند .مسئلهای که به هر بهانه امکانشورش و انفجاری را در پی دارد.
Jمنطقه آزاد اروند ،فاجعه متروپل و آرزوهای بربادرفته
نمیدانم
باقی قصه چیست؟
الباقی قصه چه میشود؟
اصال نمیخواه م بدانم عبدالباقی کجاست؟
یدانم
ولی م 
از جنوب که آواره شدیم
لهجهام شبیه ترنم ترانه بود
حروف اول الفبا...
آب ،بابا ،آبادان بود
حاال آبادان و آوار.
رســیدگی به فاجعه ریزش آوار ســاختمان متروپل و گزارش مسئوالن قضایی و اجرایی
از جنایت انجامشــده ،قطعاً در عبدالباقی پشــتصحنه زیادی دارد .یک ســازنده نمیتواند
بدون شــبکهای از حمایتکنندگان ریزودرشت از مســئولین ،آنهم بهرغم اخطار سازمان
نظاممهندسی و خبرنگارانی که در فضای عمومی اعالمخطر کردند پروژه ساختمانی خویش را
پیش ببرد .گفته میشود عبدالباقی کشته شده است .اگر دادگاه متهمان متروپل علنی برگزار
نشود ،بیم آن میرود که دستهای آلوده و حامیان اصلی پنهان شوند و دادگاه با محاکمه چند
کارمند دونپایه شهرداری و منطقه آزاد اروند خاتمه یابد .به قول مردم شهر شاید هم چند
ناطور بهعنوان مقصران اصلی معرفی شوند .قانون منطقه آزاد اروند ،بهرغم برخی مخالفتهای
جدی ،با امیدهای فراوان در مجلس ششم تصویب شد .تصویب قانون منطقه آزاد ،میتوانست
براســاس الگوی شناختهشده در دنیا ،تحرکی در وضعیت اقتصادی مردم خرمشهر و آبادان
ایجاد کند .حسین نصیری با خوندل پیگیر منطقه آزاد بود و مرتضی ممویی را بهعنوان اولین
مدیرعامل کاردان و پاکدست برگزید .گسترش محدوده منطقه به دو شهر خرمشهر و آبادان،
بانظر مثبت دولت خاتمی ،امیدهای مردم منطقه را دوچندان کرد .با تغییر دولت خاتمی و
با پیروی از سیاستهای تخیلی و غیرواقع بینانه و شعارهای پوپولیستی ،فعالیتهای منطقه
اروند به ایجاد چند بازارچه برای ورود کاالهای بیکیفیت چینی ،فروش امالک و مستغالت،
مدیریتهای غیرعلمی و غیر متخصص ،واردات ماشین و بهرهگیری از عوارض فروش آنها،
استخدامهای بیضابطه و سفارشی با پرداخت حقوقهای غیر متعارف و ...با آرزوهای بربادرفته
همراه گشــت .حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان ،بنا بهگقته مقامات قضایی ،حاصل
زدوبندها و عدم نظارت دستگاههای ذیربط و رد و بدل رشوههای کالن و تبانی با پیمانکار
به وقوع پیوست .هشدارها و تذکر خبرنگاران مستقل نیز در هیاهوی حمایتها ناشنیده ماند.
چگونه مســئوالن مربوطه ،هشدارهای خبرنگاران مستقل (ولو آنها را قبول نداشته باشند)
را از شــرایط غیرفنی برجهای دوقلوی عبدالباقی و همچنین مخالفت نظاممهندسی شنیده
باشند و از کنار این بیتوجهیها به سادگی گذشته باشند .هیئت مدیره منطقه آزاد در دولت
روحانی افرادی چون محمد فروزنده ،محمد مخبر دزفولی ،علی شمخانی ،اسماعیل زمانی که
بهعنوان پیشکسوتان مرکزنشین تشکیل شد .هیئت مدیره منطقه آزاد اروند ،به دلیل ذهنیت
غیر توســعهای و درگیر شدن در مناسبات منطقهای ،بهرغم یکدستی و شرایط خوب مالی،
نتوانست کارنامه قابل دفاعی حتی در حل مشکالت ابتدایی آبادان و خرمشهر از خود به جای
بگذارد .فاجعه دلخراشریزش ساختمان متروپل ،صرفنظر از قاصرین و یا مقصران اصلی ،باید
ضعفنظارت دستگاههای اجرایی منطقه را بر آن اضافه کرد.
 Jدیدگاههای استانی توسعه
به جرئت میتوان گفت ،اکثر اســتانداران خوزســتان با مفاهیم ابتدایی توسعه و
استراتژیهای دستیابی به توسعه آشنایی نداشتند .مدیرانی که حداکثر موفقیت خود را
جذب بیشتر بودجه برای استان میدانستند .عمر کوتاه متوسط دو سال برای هر استاندار
عم ً
ال فرصت پیگیری و اجرای برنامههای نیمبند و حداقلی را هم فراهم نمیســاخت.

مســئوالن اجرایی ،نمایندگان مجلــس و مقامات محلی نیز بعضاً با فهم نادرســت
و تقلیلگرایــان به توصیف علل عقبماندگی خوزســتان پرداختهاند و راهحلهایی را
پیشنهاد و دنبال میکنند .عدم استفاده از مدیران بومی در خوزستان (نظر اکثر فعاالن
قومی) ،ندادن اختیارات ویژه به استاندار خوزستان و اجرایی نشدن ایده مبهم فدرالیسم
اقتصادی عامل عدم توســعه در خوزستان اســت (نظر محسن رضایی) .سیاستهای
جناحی و حزبی در میان فعاالن سیاسی استان عامل عقبماندگی خوزستان است (علی
شمخانی) و این در حالی است که اســتانهای فارس ،اصفهان ،خراسان و آذربایجان
شــرقی سیاسیترین استانهای کشــور هستند و به توســعه قابل قبولی به نسبت
خوزستان دست یازیدهاند ،ازنظر برخی دیگر ،مخالفت با طرحهای سرمایهگذاریهای
کالن دولتی و خصوصی در استان و مخالفت فعاالن سیاسی و اجرایی بهعنوان عاملی
منفی در توســعه تلقی میشود ،ازنظر این دیدگاه باید در کنار طرحهای عظیم ملی،
خوزستان را توسعه داد ،به نظر اینها ،اصوالً خوزستانیها ضد توسعه هستند (محمد
فروزنده) .تصور ضعف مســئوالن و تالش برای تغییــر مداوم آنها و گزینش حامیان
خویش (اکثر نمایندگان مجلس) ،کمبــود بودجه عمرانی (تصور مردم) ،ورود نیروی
کار و پیمانکاران غیرخوزســتانی در اســتان ،تبعیض برنامهریزیشده علیه عربها و
بختیاریها (اکثر فعاالن سیاســی و مدنی) ،ضعف بخش خصوصی در اســتان و رویه
کارمندیگزینی در میان اکثر مردم ،مخالفت عمدی و حساب شده مرکزنشینان با رشد
استان خوزستان ،تغییر و انحراف بودجه خوزستان به استانهای دیگر که از البیهای
قدرتمندی در دولت و نظام برخوردارند ،ضعف و بیعرضگیالبی خوزستانیهای مقیم
مرکز در نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور ،امنیتی دیدن استان و برخوردهای
سختگیرانه با فعاالن قومی و نادیده گرفتن فعالیت مثبت قومی در چارچوب امنیت
ملی و عدم تفکیک آن با تجزیهطلبان ،امنیتی دیدن مناطق مرزی خوزســتان ،چون
آبادان و خرمشــهر و دشــت آزادگان و منع احداث کارخانجات صنعتی و ...را دلیل یا
علت توسعهنیافتگی خوزستان برمیشمارند .در خصوصدرستی یا نادرستی هرکدام
از انگارههای فوق میتوان موافق یا مخالف بود و برخی را درست و یا نادرست دانست.
البته توســعه در یک استان ،بدون داشــتن برنامه کالن توسعهای امکانناپذیر است.
توســعه نیازمند بهرهگیری از متخصصانباتجربه و مدیران اجرایی باتجربه است .پس
از گذشت نیم قرن از انقالب اسالمی ،همچنان سیاستهای غلط ،عدم درک درست
از سیاســتهای نظام بینالملل ،عدم حل مسائلی چون بحران هستهای ،راه پیشرفت
کشور را سد کرده است.

نکتههایی که باید بدانید
[سیاست ناهماهنگ و بدون ثبات ،میدان دادن به بخش خصوصی
غیرواقعی و رانتخوار و وجود فساد سیستماتیک در بخشهایی از نظام
تصمیمگیری وضعیت نابسامان فعلی را رقم زده است.
[رشد و توسعه و پیشرفت و رفاه اجتماعی در کشورهای حاشیه
خلیجفارس در منظر مردم خرمشهر و آبادان است .مردمی که روزگاری مورد
حسرت دیگران بودند ،امروز حسرت کویت و قطر و دوبی و امارات را میبرند
و احساس عقبافتادگی و یأس و درماندگی تمام وجود آنان را گرفته است.
نناپذیر
[توسعه در یک استان ،بدون داشتن برنامه کالن توسعهای امکا 
است .توسعه نیازمند بهرهگیری از متخصصانباتجربه و مدیران اجرایی
باتجربه است .پس از گذشت نیم قرن از انقالب اسالمی ،همچنان
سیاستهای غلط ،عدم درک درست از سیاستهای نظام بین الملل و عدم
حل مسائلی چون بحران هستهای ،راه پیشرفت کشور را سد کرده است.
[اجرای سیاستهای تشویقی برای مهاجرت متخصصان به خوزستان
و تصویب قوانین حمایتی با معافیتهای مالیاتی معنادار و انگیزشی برای
تولیدکنندگان بخش خصوصی در واحدهای صنعتی و کشاورزی میتواند
دوران طالیی پیش از جنگ را برای مردم به ارمغان آورد.
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توسعه
 Jبودجه و فساد در خوزستان
وجود بودجههای هنگفت ملی و اســتانی و ثروتهای خدادادی در خوزســتان و
نظارت ضعیف بخش اجرایی و بعضاً آلوده به فساد و رانت ،استان خوزستان را به یکی
از استانهای در معرض چپاول و بهشت چپاولگران بودجههای ملی و استانی تبدیل
کرده است .انحراف در هزینهکرد بودجه از قوانین مصوب ،تنظیم قراردادهای صوری،
تهیه و تأیید صورت وضعیتهای خالف واقع ،ســپردن طرحها بر اساس روابطخاص،
حتی بدون توجه به رعایت قانون ترک تشــریفات ،دخالت و سوگیری شورای تأمین
در حمایت یا مخالفت با برخی پروژهها و ...مجموعه شــرایطی اســت که فعالیتهای
توســعهای را با مشکالتی همراه میسازد .انحراف از قانون در هرجای دیگر هم ممکن
است که با نظارت قوه قضاییه مستقل و نهادهای امنیتی  -حراستی کنترل میشود ،اما
در خوزستان به دلیل جذابیتهای پول و سرمایه و رسم ناپسند هدیه (بخوانید رشوه)
به مســئوالن حتی هزینه بودجههای مصوب را به انحراف و ناکارآمدی کشانده است.
بهعنوان مثال در گزارش یکی از کارشناســان دیوان محاسبات آمده است که از سال
 ۱۳۹۶تا  ۱۳۹۹بیش از  ۳۵۵۴میلیارد تومان و بیش از  ۳۰۰میلیون دالر هم از محل
صندوق توسعه ملی در اختیار شرکتهای آب و فاضالب خوزستان قرارگرفته است .این
اعتبارات خارج از کمکهایی است که سایر شرکتهای بزرگ دولتی و از محل استانی
هزینه شده است؛ اما تا زمان گزارش دیوان محاسبات ،مبلغ  ۱۵۳۱میلیارد تومان تخلف
آشــکار در قالب عدم رعایت موافقتنامهها ،پرداختهای صوری ،صورت وضعیتهای
صوری ،عدم انجام مناقصه ،هزینهکرد در محل دیگر و ...صورت پذیرفته است.
Jراه فروبسته؛ خوزستان را محور توسعه کشور کنید
«آیا حکومتها میتوانند با اتخاذ سیاســت شایســتهای اوضاع و احوال سیاسی را
دگرگون سازند و رشــد اقتصادی را تسهیل کنند؟» این سوالی است که «پل باران»
مطرح میکند و در نهایت با رد این نظریه معتقد است «واقعیت اساسی که تحقق یک
برنامه عمرانی را به تو ّهم مبدل میسازد ،ساخت سیاسی و اجتماعی حکومتهایی است
که قدرت را در دســت دارند ».تحوالت نظری و عملی در «مکتب وابستگی» و تجربه
برخی کشــورها ،مفاهیم جدیدی را در نظریه وابستگی بوجود آورد .برخی مفاهیم که
«آلوین سو» به آن اشاره دارد« .توسعه مقارن با وابستگی ،دولت دیوانساالر اقتدارگرا،
اتحاد سهگانه میان دولت ،سرمایه محلی و سرمایه بینالمللی و همچنین توسعه پویا.
این مفاهیم جدید ،چشــماندازهای نوینی را در تحقیقات به روی ما گشــوده است».
براساس این مفاهیم نو ،میتوان به تحلیل نقش همکاری دولتها و بخش خصوصی در
توسعه کشور و در قالب حداقلی مناطق آزاد اقتصادی همچون منطقه آزاد اروند چشم
داشت ،اما سیاست ناهماهنگ و بدون ثبات ،میدان دادن به بخش خصوصی غیرواقعی
و رانتخوار و وجود فســاد سیستماتیک در بخشهایی از نظام تصمیمگیری وضعیت
نابســامان فعلی را رقم زده است .پساز انقالب و جنگ عراق و ایران ،بهرغم تخریب
زیرســاختهای مادی ،فرهنگی و اجتماعیخوزستان ،اگر چه به صورتی ناکافی ،اما
میتوان اذعان داشــت که بودجههای زیادی به خوزستان اختصاص داده شده است،
اما در ســایه آشــفتگیهای برنامهریزی و بیتجربگی مدیران ارشد استان ،و در کنار
سیاستزدگی و پوپولیسم مسئوالن و نمایندگانمردم ،گره فروبسته توسعهنیافتگی
استان خوزستان گشوده نشده است .سیاستهای توسعهای در خوزستان از سالهای
دهه  ۳۰و در قالببرنامه دوم توسعه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با مدیریت
ابوالحسن ابتهاج آغاز شد و به درستی خوزستان ،از منظری ملی ،بهعنوان نمونهای از
مدل توسعه در کشور مطرح شد .شاید ادامه آنگونه نگرش و برنامه در مورد خوزستان
میتوانســت مؤثر باشد ،اما با رخداد انقالب اسالمی بسیاری از برنامههای کارشناسی
شــده بر باد رفت .توســعه چندجانبه در بخش کشاورزی ،صنعت ،نفت و گاز و انرژی
برای تولید برق و حتی آغاز عملیات ســاخت تاسیسات هستهای در منطقه دارخوین،
توسعه بندر و تجارت در خرمشهر ،کشت و صنعتهای گستره صنعتی و مکانیزه ،تولید
فوالد ،نفت ،پتروشــیمی و صنعت خانهسازی پیشساخته و ...میتوانست بهتوسعهای
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چندجانبه و متوازن در خوزستان منجر شود .توسعهای که بر «سرمایهگذاری تولیدی»
تکیه داشت و در بخش کشاورزی با تأمین مواد غذایی توجه داشت .این سیاست ،یعنی
محوریت دادن به خوزستان برای توسعه ،میتوانست الگویی برای توسعه کشور باشد.
در این الگو به صورت طبیعی با مهاجرت گســترده کارگران و متخصصان از سراســر
کشور به خوزستان همراه بود .بهکارگیری و استخدام مردم بومی منطقه در شرکتها
و موسسات دولتی و خصوصی ،مثل شرکت نفت ،صنایع فوالد ،لولهسازی و نورد ،بندر
خرمشــهر و کشت و صنعت نیشکر هفتتپه و تصفیه شکر اهواز و ...حضور کارگران و
متخصصان مهاجر از سراسر کشور ب ه خوزستان را با استقبال و همراهی مردم عرب و
بختیاری همراه میکرد و مردم احساس تبعیض در استخدام نمیکردند .حقوق مکفی
و تسهیالت جانبی به متخصصان و کارگران مهاجر ،زمینه اشتیاق به ورود خوزستان را
افزایش میداد .در این جهت ،حضور معلمان و دبیران کارآزموده تأثیر بسزایی در رشد
آموزشوپرورش داشت.
شتاب رو به افزایش فرار سرمایههای مادی و معنوی ،خصوصاً مهاجرت منابع انسانی،
از خوزســتان به علت مشکالت رفاهی ،آینده اســتان را در معرض تهدید جدی قرار
داده است .این سیاهنمایی نیست ،واقعیت امروز خوزستان است .درحالیکه در صورت
اولویت دادنمجدد به محوریت خوزســتان ،به جای محوریت دادن بهتوســعه کویر
بیآب در مناطق مرکزی ایران ،این اســتان مهم و استراتژیک میتواند کارگاه بزرگ
تولید و توسعه ایران گشته و پذیرای جمعیتی چندین برابر حال حاضر باشد .دوبی در
حال ســاخت و ساز وسیعده میلیون مسکن و افزایش جمعیت است و دولتها ،موج
فرار جمعیت از خوزستان را تسریع میکنند .امارات ،بیابانی خشک را با سیاستهای
هوشــمندانه ،تبدیل به مرکزی مهم در اقتصاد جهانی کرده است و ما جمعیت کنار
دریا و آبادان را ویرانه کردهایم .جابهجایی تغییر محور توســعه از خوزستان به مناطق
کویری ،به هر علت و با هر تدبیری ،برنامهای غلط و خطایی استراتژیک است .اجرای
سیاستهای تشویقی برای مهاجرت متخصصان به خوزستان و تصویب قوانین حمایتی
با معافیتهای مالیاتی معنادار و انگیزشــی بــرای تولیدکنندگان بخش خصوصی در
واحدهای صنعتی و کشــاورزی میتواند دوران طالیی پیش از جنگ را برای مردم به
ارمغان آورد .مســئوالن کشور و برنامهریزان ،بحران مهاجرتجمعیت را از خوزستان
جدی بگیرند .به جای تمرکز و افزایش جمعیت در مرکز ایران و انتقال آب دریا به یزد،
آنگونه که محمد مخبر معاون اول دولت رئیسی که در دهمین جلسه انتقال آب از دریا
به مناطق مرکزی ایران اعالم کرده اســت (آنهم بدون پیوستهای زیستمحیطی)،
به فکر افزایش جمعیت در مرزها باشید .در اولین ماههای پس از  ۷۶و روی کار آمدن
آقای خاتمی و استانداری خرم ،وعده غیرواقعبینانه انتقال آب از شهرستان شوشتر به
خرمشهر و آبادان داده شد .سال  ۷۹کمی آب مردم آبادان توسط تانکرهای آب تأمین
شــد ،اعتراضات به کشتن چند نفر منجر شد ،دولتهای احمدینژاد و روحانی آمدند
و رفتند و مشکل آب و فاضالبآبادان و خرمشهر حل نشد .به جای صرف هزینههای
سرسامآور و تمامنشدنی انتقال آب به کویر و نصب آبشیرینکن در کویر و نابودی و
تخریب تاالبها و محیط زیست خوزستان ،به فکر تأمین آب آینده و فالکتبار اصفهان
و یزد و کرمان و خوزستان باید بود .خاطرات ابوالحسن ابتهاج در مورد برنامههای توسعه
خوزستان و همچنین ،خاطرات مهندس احمد آلیاسین که به شرح برنامهها ،اهداف
و نتایج طرحهای توسعهای خوزستان پیش از انقالب اشاره دارد قابل تأمل است .پس
از انقالب ،برنامههای توسعه نهتنها نتایج قابل قبولی نداشته ،بلکه نتایج عکس داشته
است .فقر گسترده و مشکل مشقتبارتأمین شغل ،تغذیه مناسب و مسکن حداقلی،
خصوصاً در خرمشهر و آبادان ،فقدان آب شُ رب سالم و کافی ،بهداشت نامناسب ،آموزش
پردرآمد و رنج

و پرورش فشــل و وامانده ،شیوع فساد ســاختاری در ادارات و صنایع
تبعیــض قومی و در یک کالم وجود نابرابری اقتصــادی در میان طبقات اجتماعی و
فقدان رفاه از اصلیترین مؤلفههایی است که گویای شکست برنامههای توسعهای پس
از انقالب در خوزستان است .فقدان استراتژی منسجم توسعه چندجانبه ،پویا ،درونزا،
معطوف به برابری نسبی اقتصادی ،ایجاد رفاهاجتماعی و رفع تبعیض -خصوصاً پساز
انقالب -کام ً
ال مشهود است.

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

کهای جوان اما خسته
فینت 

آیندهنگر بررسی میکند:
استارتآپهای خدمات مالی در ایران ،رنج تحریم تا ممنوعیتها را به دوش میکشند؛ چرا؟
ک در ایران ،جوان اما خستهاند .از سال  ،94با فیلترینگ گسترده درگاههای واسط پرداخت ،نبرد این
استارتآپهای فینت 
استارتآپها آغاز شده و شرایط در سال  ،1400سختتر از همیشه بوده است.
عکس :رضا معطریان

نگـاه

سال سخت
ِ

فینتکهای ایرانی این قرن را در چه شرایطی آغاز کردهاند؟
زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

چرا باید خواند:
تک
استارتآپهای فین 
ا زسال  95تا امروز با
انواع مشکالت دست و
پنجه نرم کردند .سال
 1400سال سخت تری
برای این کسبوکارها
بوده است؟

فینتکها ،ابزارهای نوآورانه اما با کاربردی ساده و کاربرپسندند .این
ویژگی کلیدی موفقیت یعنی سادهســازی محصوالت و خدمات باعث
ک در سالهای اخیر شده است .عالوه بر این،
رشد استارتآپهای فینت 
ک را فناوریهای مالی میدانند که خدمات مالی را با بهرهگیری
فینت 
از نرمافزارهــا و فناوریهای مدرن فراهم میکند .به عبارت ســاده تر،
فینتکها ،اپلیکیشنها ،فرایندها ،محصوالت و یا مدلهای کسبوکار
در حوزه مالیاند .یک تحقیق خارجی در سال  ،2017بیش از  200مقاله
علمی در مورد فینتکها را بررسی کرد و پس ازاین ،به تعریفی بسیار
کوتاه از مجموعه فینتکها رسید که همان «کاربرد نوآورانه فناوری در
ارائه خدمات مالی» بود.
دو ســال پیش ازاین ،اقتصاددانان فینتکهــا را بازیگران نوین در
حوزه خدمات مالی تعریــف کردند که با تکیه بر نوآوریهای فناورانه،
مزیت رقابتی ،اقتدار و حکمرانی و انحصار موسســههای مالی به ویژه
بانکداری سنتی را به چالش میشوند .نکته مهم در این تعاریف این بود
که فینتکها بانک نبودند اما میتوانستند حجم باالیی از خدمات بانکی
را به مشــتریان عرضه کنند .پرداخت فرد به فرد ،تامین مالی جمعی،
پرداختها با شرایط متنوع و دهها خدمت مالی دیگر ،با استفاده از تلفن
همراه ،اینترنت و شبکههای اجتماعی ،آسانتر از همیشه انجام میشد و
عالوه بر این ،مشتری کارمزد کمتری هم برای انجام خدمات میپرداخت.
ایدههایی که به شکل گیری فینتکها انجامید ،بسیار ساده بود .به عنوان
مثال« ،پی پال» ،از بزرگترین فینتکهای امروز در جهان ،با یک ایده
ساده شکل گرفت که همان پرداخت براساس ایمیل بود .این ایده ساده،
باعث شد یک اســتارتآپ به شرکتی بزرگ تبدیل شود که اکنون از

نکتههایی که باید بدانید
ک در ایران به کمتر از  10سال میرسد با این حال،
[شاید فکر کنید عمر خدمات فینت 
یدهند.
ک را به سال  1351نسبت م 
گزارشهای رسمی ،نخستین نشانههای ظهور فینت 
نخدماتدهندگان در زمینه
[سروکله کسبوکارهای آنالین در دهه  80و با شکل گرفت 
وبالگنویسی مثل بالگفا و خردهفروشیهای آنالین مثل دیجی کاال بود که پیدا شد.
[در دهه  ،90با افزایش ضریب نفوذ اینترنت ،تلفنهای هوشمند و کارتهای بانکی،
اکوسیستم استارتآپی در اقتصاد ایران جان گرفت و برای نخستین بار در همین سالها حرف
ک به میان آمد.
ا ز استارتآپهای فینت 
ن ای نماد ،یا همان نشان اعتماد به کسبوکارهای
[در پاییز سال گذشته بود که با اجباری شد 
آنالین ،بسیاری از استارتآپها از جمله فینتکها ،عطای کار به چنین اکوسیستم پرچالشی
را به لقایش بخشیدند و کرکرهها را پایین کشیدند.
[حاال با وجود بیش از  84میلیون کاربر اینترنت پهن باند سیار و بیش از  131میلیون سیم
کارت فعال ،بسیاری از فعاالن اکوسیستم استارتآپی ،توصیهای جز کار نکردن به دلیل
چالشهای امروز ندارند.
[سال  1400که هنوز آمار مشخصی از آن در زمینه فعالیت فینتکها منتشر نشده ،سال
خوبی برای این بخش از اکوسیستم استارتآپی ایران نبوده است.
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بسیاری از بانکهای دنیا قدرتمندتر و با نفوذتر است.
ی کرده تا ســال  2025 ،خدمات مالی
ی پیشبین 
موسســه مککنز 
دیجیتال باعث شود  3.7تریلیون دالر به تولید ناخالص داخلی جهان
اضافه شود .عالوه بر این ،گزارش این موسسه در سال  2016از ساخته
شدن  95میلیون شــغل جدید و کاهش  110میلیارد دالری کسری
سالیانه دولتها با توسعه خدمات مالی دیجیتال و فینتکها گفته است.
رسانه تحلیلی استارتآپهای ایران راستا ،در گزارشی درباره توسعه
فناوریهای مالی و صنعت فینتک ،از فعالیت بیش از  8هزار و 775
ک در آمریکای شمالی خبر داده است .در گزارش
اســتارتآپ فینت 
راستا آمده از ســال  2015تا  ،2019استفاده از فناوریهای مالی در
جهان به ســرعت افزایش یافته است تا جایی که در سال 75 ،2019
نفر از افراد گفتهاند از یک سرویس پرداخت برای انتقال پول استفاده
کردهاند .عالوه بر این ،نرخ پذیرش کسبوکارهای حوزه بیمه از  8درصد
در سال  2015به  50درصد در سال  2019رسیده است .گزارش راستا
نشان میدهد تا فوریه سال 2020،در منطقه اروپا ،خاورمیانه و آفریقا
ک و در منطقه آسیا و اقیانوسیه 4 ،هزار
 7هزار و  385استارتآپ فینت 
ک به مردم خدمات مالی عرضه کردهاند .این
و  765استارتآپ فینت 
ک
در حالی است که در آمریکای شمالی ،تعداد استارتآپهای فینت 
در ســال  ،2018کمتر از  5هزار و  700اســتارتآپ بوده است .این
رقم در ســال  2019به  5هزار و  779مورد رسیده و در سال 2020
به بیش از  8هزار و  700اســتارتآپ صعود کرده اســت .در منطقه
اروپا ،خاورمیانه و آفریقا ،رقم استارتآپهای مالی در سال  ،2018به
 3هزار و  581مورد رســیده و در سال  ،2019این رقم  3هزار و 583
استارتآپ گزارش شده است .همچنین در منطقه آسیا و اقیانوسیه،
ک کار میکردند که در
در سال  2 ،2018هزار و  864استارتآپ فینت 
تآپ
نهایت این رقم ،در ســال  ،2020به بیش از  4هزار و  760استار 
رسیده است.
ک در سراسر جهان،
همراه با افزایش تعداد اســتارتآپهای فینت 
رقم سرمایهگذاری در این بخش از اکوسیستم استارتآپی کشورها هم
افزایش یافته است.سرمایهگذاریهای جهانی در فناوری مالی از سال
 2008تا  ،2014بیش از  12برابر شــده است و از  930میلیون دالر به
بیش از  12میلیارد دالر رســیده است .تحلیل گران میگویند با توجه
ک در سالهای
به آمارهای جهانی ،نرخ رشــد شرکتهای حوزه فینت 
گذشته  26درصد بوده است و این میزان همچنان رو به افزایش است.
به نوشــته راستا ،در سال  ،2018به طور تقریبی  141میلیارد دالر
ســرمایهگذاری خطر پذیر و خصوصی ،همراه با ادغام تملک در حوزه
ک انجام شده است .همچنین ارزش سرمایهگذاری
استارتآپهای فینت 
ک در ســال  ،2019برابر با  35.2میلیارد دالر
خطرپذیر در حوزه فینت 
ک در این سال
بوده که  26درصد از ارزش کل سرمایهگذاریهای فینت 
است .گزارشها نشــان میدهد در سال  ،2014رقم سرمایهگذاری در
یک هزار و  628فینتک 51.2 ،میلیارد دالر اعالم شد .این رقم در سال
 ،2015به  64.9میلیارد دالر رسید و در سال  2016از مرز  73میلیارد

«پی پال» ،از بزرگترین فینتکهای امروز در جهان ،با یک ایده ساده شکل گرفت که همان پرداخت براساس ایمیل
بود .این ایده ساده ،باعث شد یک استارتآپ به شرکتی بزرگ تبدیل شود که اکنون از بسیاری از بانکهای دنیا
قدرتمندتر و بانفوذتر است.

دالر عبور کرد .در سال  ،2017در جریان انجام  2هزار و  629معامله در
حوزه فینتک 54.4 ،میلیارد دالر سرمایه وارد این صنعت شده است .در
سال  2019هم  135.7میلیارد دالر در جریان  2هزار و  693معامله به
اکوسیستم استارتآپهای فینتکی در جهان وارد شده است.
Jبرای شخص و کارآفرینان
اســتارتآپها و شــرکتهای فناوری مالی ،از نظــر خدمات و
محصول نهایی در دستهبندیهای متنوعی جای میگیرند اما فوربز در
فهرستبندی فینتکهای حوزه آمریکای شمالی ،این کسبوکارهای
نوپا را در هشت دسته تقسیمبندی کرده است .بالکچین و ارزهای
دیجیتــال ،ارتباط کســبوکارها با بانکها ،بیمه ،ســرمایهگذاری،
پرداخت ،مســائل مالی شخصی ،امالک و مستغالت ،و کارآفرینی و
بازار وال اســتریت ،اصلیترین حوزههای کار فینتکهاست  .با این
حال در تقســیمبندیهای دیگر از جمله گزارش ونچر اســکن ر از
وضعیت اســتارتآپهایی که در سال  2019سرمایه جذب کردند،
میتوان به مواردی از جمله پرداخت تســهیالت فردی ،پرداخت وام
به کسبوکارها ،مدیریت مالی شخصی ،تامین مالی جمعی ،انتقال
جهانی پول ،پژوهش و دادهها و ابزارهای کسبوکار هم رسید .عالوه
بر این ،فینتکها در حوزههایی مثل معامالت نهادی ،زیرساختهای
بانکداری ،سرمایهگذاریهای خرد ،امنیت مالی و عرضه سهام هم به
مشتریان خود خدماتی را ارائه میکنند .درواقع با هرچه جزئیتر شدن
خدمات مالی در یک دهه گذشته ،ایدههای تازهای در حوزه فینتکها
شکل گرفته وسرمایه جذب کرده است.

Jایران کی وارد بازی فینتکها شد؟
ک در ایران به کمتر از  10سال
شاید فکر کنید عمر خدمات فینت 
میرسد با این حال ،در گزارشهای رسمی ،نخستین نشانههای ظهور
ک را به ســال  1351نسبت میدهند .یعنی زمانی که نخستین
فینت 
خودپردازها در ایران نصب شد .با این حال ،از سال  51تا آغاز دهه ،70
به دلیل بروز انقالب و جنگ،در حوزه اســتفاده از فناوری در خدمات
ن اتفاقی نیفتاد .شرکتهای بزرگ بینالمللی که در زمینه
ی در ایرا 
مال 
انفورماتیک کار میکردند ،در دهه  60از ایران خارج شده بودند  .
از آغاز دهه  70بود که اتوماسیون سیستم بانکی با تاسیس شرکت
خدمات انفورماتیک انجام شد .برای اولین بار در سال  ،1375بانک ملی
طرح جامع اتوماسیون سیستم بانکی با نام سیبا را توسط این شرکت
اجرا کرد .پس از این ،در همان سال ،این شرکت سیستم سپهر را برای
بانک صادرات راهاندازی کرد .با توســعه تلفنهای هوشمند در سراسر
جهان ،نخســتین گامهــا در زمینه خدمات پرداخــت الکترونیک در
ایران هم برداشته شد و نخستین تراکنشهای مالی و راهاندازی اولین
استارتآپها در این حوزه ،از دهه  90به بعد در ایران کلید خورد .دههای
که عالوه بر راهاندازی و رشــد بسیاری از فینتکها ،برای صاحبان این
کسبوکارهای نوپا خالی از چالش نبود.
 
Jما در ایران کی آنالین شدیم؟
ن
ســروکله کســبوکارهای آنالین در دهه  80و با شــکل گرفت 
خدماتدهندگان در زمینه وبالگنویسی مثل بالگفا و خردهفروشیهای
آنالین مثل دیجی کاال بود که پیدا شد .شبکههای اجتماعی مثل کلوب

ی
موسسهمککنز 
بینیکرده
پیش 
تا سال 2025،
خدمات مالی
دیجیتالباعث
شود 3.7تریلیون
دالر به تولید
ناخالص داخلی
جهان اضافه شود

رقابت یا همکاری

چرا فینتکها برای بانکها مهماند؟
فینتکها با اتکا به نوآوری ،به راه حلهای آسانتری برای انجام امور مالی ،چه
برای اشــخاص و چه برای کسبوکارها رسیدند .امروز در فضای مجازی ،با استفاده
از اپلیکیشنها ،برنامهها و شبکههای اجتماعی ،میتوان با پرداخت کارمزدهای کمتر
به طیفی وســیع از خدمات مالی دسترسی داشت .اما این همه خدمات فینتکها
به مشتریان خدمات مالی نیست .فینتکها در حوزه مالی شفافیت ایجاد کردند و
ریسک کار را کاهش دادند .بهبود دسترسی مشتریان به خدمات مالی ،هزینهها را
کاهش داد و سرعت انجام امور مالی در جهان را به شدت باال برد .توسعه فینتکها،
فرصتهای تازهای را برای کسبوکارها ساخت و عالوه بر پیامدهای اقتصادی ،آثار
اجتماعی مثل بهبود کیفیت زندگی افراد را هم درپی داشت .پویاتر شدن و رقابتیتر
شــدن فضای ارائه خدمات مالی ،لزوماً از زاویه رقابت بانکهای سنتی با فینتکها
بررسی نمیشود .درواقع حضور فینتکها در این عرصه ،باعث میشود بانکها در
مسیر بهبود ارائه خدمات به متشریان گام بردارند.
فینتکها در مقایسه با نهادهای مالی ســنتی ،در استفاده از فرصتها و ارائه
راهحلهای نوآورانه و رویکردهای مشتریمدارانه ،چابکتر عمل میکنند.به همین
تک موتور محرکه نوآوری در صنایع مالی است .تحلیلگران بر
علت ،میتوان گفت فین 
ک در آینده نزدیک ،نقش اساسی و بسزایی
ی میکنند که فینت 
همین اساس پیشبین 
را در صنعت ایفا کند .اما آیا این چالشی برای بانکهاست؟ فینتکها را میتوان به
عنوان رقیب اما شــریک بانکها در نظر گرفت .باتوجه به این رویکرد ،شرکتهای
ک براساس خدماتی که ارائه میکنند به  2دسته عمده تقسیم شدهاند .در دسته
فینت 

ک خدمات مکمل با خدمات بانکها را ارائه میکنند .این
نخست ،شرکتهای فینت 
فینتکها از فناوری برای استفاده بانکها در راستای ارائه خدمات مالی بهره میبرند.
ک خدماتی میدهند که در گذشته توسط بانکها
در دسته دوم ،شرکتهای فینت 
ک با
انجام میشده است .مثل پرداختها و برخی تراکنشها .استارتآپهای فینت 
نقشآفرینی در عرصه پولی و بانکی به کمک خدماتدهندگان و خدماتگیرندگان
میروند اما نکته مهمتر ،وابستگی آنها به توسعهدهندگان فناوری ،موسسههای مالی
سنتی و مشتریان مالی و دولتهاست .این عوامل همگی ،در چگونگی ادامه مسیر
فینتکها نقشآفرینی میکنند .قانونگذاران مالی ،سازمانها و نهادهای قانونگذار
در دولتها ،نقش عمدهای در توسعه فینتکها دارند.
برای مثال ممنوعیت تبادل ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی دیجیتال در کشوری
مثل ایران ،باعث شده زمینهای برای توسعه فینتکها در حوزه رمزارزها فراهم نشود.
یا حضور رقبای سنتی بزرگ مثل کارگزاریها در مدیریت سرمایهگذاریهای خرد و
کالن در بورس ،باعث میشود فینتکها نتوانند در زمینه ارائه خدمات به سهامداران
موفقیتآمیز عمل کنند  .در کنار این عوامل ،نباید از نقشآفرینی بهینه فینتکها در
تحول نظامهای بانکی گذشت .موسسههای مالی سنتی که در سالهای گذشته ،در
حوزه همه خدمات بانکی ،مثل احراز هویت ،امکان افتتاح حساب ،پرداخت تسهیالت
و مدیریت مالی و پرداختها ،باید خدمات خود را در بستر برنامهای تلفن همراه به
مشتریان عرضه کنند .حضور فینتکها در خدماترسانی به بانکها تجربه منحصر
به فردی از همکاری این استارتآپها با نظامهای بانکی است.
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نگـاه

فینتکها در
مقایسهبا
نهادهای مالی
سنتی ،در استفاده
از فرصتها و
ارائه راهحلهای
نوآورانه و
رویکردهای
مشتریمدارانه،
چابکترعمل
میکنند.بههمین
علت ،میتوان گفت
تک موتور
فین 
محرکه نوآوری در
صنایع مالی است

و نیازمندهای آنالین هم در همان ســالها شکل گرفتند .فعالیت این
وبالگها ،خردهفروشها و شبکهها کار را به راهاندازی نخستین شبکه
درگاه پرداخت اینترنتی در ســال  83رســاند .در دهه  ،90با افزایش
ضریب نفوذ اینترنت ،تلفنهای هوشمند و کارتهای بانکی ،اکوسیستم
استارتآپی در اقتصاد ایران جان گرفت و برای نخستین بار در همین
ک به میان آمد.
سالها حرف ا ز استارتآپهای فینت 
مرکز پایش تجارت الکترونیک در ایران ،در گزارشی که در شهریور سال
گذشته منتشر کردهدراینباره مینویسد «شرکتهای پرداخت از نخستین
بخشها در صنعت مالی بودند که به دلیل ماهیت فعالیتشان و ارائه درگاه
پرداخت آنالین به کسبوکارهای آنالین و استارتآپها ،سریعتر از سایر
بخشهای صنعت متوجه روند شدند ،و ســرمایهگذاری در اکوسیستم
استارتآپی و یا توسعه محصوالت جدید را در دستور کار خود قرار دادند».
براساس این گزارش ،ایجا دو توسعه برنامههایی مثل آپ 780 ،724 ،و...
و همچنین سرمایهگذاری شرکت پرداخت الکترونیک سامان در تپسی و
مشارکت شرکت آســان پرداخت و گروه اسنپ در ایجاد یک کیف پول
مشترک ،بعضی از این نمونههاست .عالوه بر این ،نباید از سرمایهگذاری
شرکتهایی مثل فناپ در استارتآپهایی مثل ابرآوران و نشان یا تاسیس
شتابدهندهای مثل تریگ اپ و مشارکت آن با شهرداریها گذشت که به
توسعه فینتکها کمک کرد.
حــوزه پرداخت و ایفای نقش واســط بــه عنــوان درگاه پرداخت،
پرطرفدارترین زمینه فعالیت فینتکها در ایران طی ســالهای گذشته
بود.براســاس آماری که مرکز پژوهشهای مجلس از گزارش خود درباره
ک عرضه کرده 300 ،هزار کســبوکار خانگی از
اســتارتآپهای فینت 
خدمات اســتارتآپها در این زمینه بهره بردهاند .عالوه بر این ،در حوزه
اینشــورتک یا بیمهها 10 ،تا  13اســتارتآپ نوپا تا سه سال گذشته در
ایران شــکل گرفتند که بیشتر پلتفرمهای مقایســه و فروش را عرضه
کردند و کمتر از ظرفیتهای فناورانه در مقایســه با آنچه در جهان انجام
ک مثل انتقال پول
شده ،استفاده کردند .بخشهای دیگر در صنعت فینت 
بینالمللــی ،وامدهی ،تامین مالی جمعی ،رمزارزها و رگتکها ،در ایران
کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند .دلیل عمده بی توجهی فعاالن اکوسیستم
استارتآپی ایران به این بخشها ،به محدودیتهای ناشی از قانونگذاری،
طاســت .مرکز پژوهشهای مجلس در
ممنوعیتها و محدودیتها مربو 
ک دراینباره از چالشهایی مثل موانع
گزارش خود از استارتآپهای فینت 
فقهی ،تحریمها ،فقدان توجه نهادها و مشکالت قانونی نوشته است .عالوه
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 10سایت برتر (بیشترین بازدید)

 10اپلیکیشن برتر (بیشترین نصب)

 10استارتآپ برتر

کارگزاری مفید

آپ

سیگنال

کارگزاری آگاه

بانک ملت

سهامیاب

سهامیاب

بام

دیجی پی

رهآورد

همراه کارت

قبضینو

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سیگنال

زیر پال

ایران جیب

724

رده

بانک ملی ایران

780

آی دی پی

---

ایوا

بیدبرگ

---

---

تومن

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و بیستویکم ،تیر 1401

بر این ،اجرای تصمیمهای ناگهانی مثل فیلتر کردن بیشتر درگاههای واسط
ک در ایران است.
ت هم از چالشهای جدی کسبوکارهای فینت 
پرداخ 
در آخرین روزهای کاری اسفند سال  94بود که بیشتر درگاههای واسط
پرداخت در ایران فیلتر شــدند« .زرین پال»« ،باهمتا» و «پی پینگ» از
جمله کسبوکارهای متاثر از این تصمیم در سال  94و  95بودند.
در سال  ،96اپل استور اپلیکیشن ایوا راحذف کرد .در همین سال بیمه
ایران فروش محصوالت و استفاده از نام و لوگویش در استارتآپهای حوزه
بیمه را ممنوعکرد و مرکز توسعه تجارت الکترونیک ،فعالیت فینتکهای
بدون نماد را ممنوع دانست.
در سال  ،97اپلیکیشــن «رسید» و «پیمنت  »24به فعالیت خود
پایان دادند و سایت استارتآپهایی مثل «اکسیر» و «نوبیتکس» فیلتر
شــد .در سال  97که کالهبرداری سایت سکه ثامن خبرساز شده بود،
خدمات بعضی پرداختیارها توسط شــاپرک به حالت تعلیق درآمد،
«پی پینگ» دوباره فیلتر شد و «سهامیاب» هم به جمع فیلترشدههای
ک ایران پیوست.
اکوسیستم فینت 
در ســال « ،98ایــده هاب» و گــروه مالی فیــروزه خبر قطع
همکاریشان را اعالم کردند و استارتآپ «دونیت» ب هکار خود پایان
داد .قطــع اینترنت در برههای از این ســال ،معامالت در برنامههای
ک در ایران را مختل کرد .در سال  ،99با دستور سازمان بورس
فینت 
و اوراق بهادار ،معامالت الگوریتمی متوقف شد و دست کم  30شرکت
پرداخت یار از سایت شاپرک به دلیل پیاده نکردن کامل مدل پرداخت
یاری حذف شدند .غیر از اینها،شبکه پرداخت «پی» هم مورد حمله
سایری قرار گرفت.
ن ای نماد ،یا
غیر از این ،در پاییز سال گذشته بود که با اجباری شد 
همان نشان اعتماد به کسبوکارهای آنالین ،بسیاری از استارتآپها
از جمله فینتکها ،عطای کار به چنین اکوسیســتم پرچالشی را به
لقایش بخشیدند و کرکرهها را پایین کشیدند.
حاال با وجود بیش از  84میلیون کاربر اینترنت پهن باند سیار و
بیش از  131میلیون سیم کارت فعال ،بسیاری از فعاالن اکوسیستم
استارتآپی ،توصیهای جز کار نکردن به دلیل چالشهای امروز ندارند.
براســاس آماری که مرکز پایش توسعه تجارت الکترونیک در ایران
ک در ایران سرمایه گرفتهاند
منتش ر کرده بیش از  68استارتآپ فینت 
ک در شتابدهندهها حاضر شدهاند.
و بیش از  61اســتارتآپ فینت 
ک در ایران به
عالوه بر این تعداد سرمایهگذاران استارتآپهای فینت 
بیش از  41مورد میرسد و بیش از 21شتابدهنده و مرکز نوآوری
ک سرمایهگذاری کردهاند .اما این
دست کم در یک استارتآپ فینت 
آمار براساس دادههای سازمانی تا پایان اسفند سال  99است .وضعیت
اکوسیستم استارتآپی ایران که رنج فقدان جذب سرمایه را به دوش
میکشد ،در بخش فینتکها ،با حضور رقبای سنتی سرسخت ،حضور
نهادها و سازمانهای دولتی به عنوان بازیگر نه ناظر و رگوالتور کار را
از همیشه سختتر کرده است 1400 .که هنوز آمار مشخصی از آن در
زمینه فعالیت فینتکها منتشر نشده ،سال خوبی برای این بخش از
اکوسیستم استارتآپی ایران نبوده است.
منابع

* بررسی جایگاه استارتآپهای صنعت فینتکwww.rasta360.ir.
* مروری بر موانع و چالشهای «توســعه و یکپارچهســازی فناوریهای مالی (فینتک)» در ارائه
خدماتبانکیبهمشتریان،نشریهمطالعاتآیندهپژوهیوسیاستذاری،بهار،1400دورههفتم،
شماره.22
*پانورامافینتک،بررسیاکوسیستمفینتک ایرانوصنعتمالیدراینترنتوموبایل،مرکزپایش
تجارتالکترونیکی،شهریور.1400

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

گفتوگو با شهاب جوانمردی ،مدیرعامل فناپ

ک تنوع ندارد
محصوالت استارتآپهای فینت 

فقدان تنظیمگر برایکسبوکارهای نوپای مالی
تصورها ،چالشها و امیدها .میتوان این گفتوگو را در این سه کلمه خالصه کرد .شهاب جوانمردی ،مدیر فناپ در گفتوگو با آیندهنگر ،از تصور ظرفیت باال در بخش مالی برای توسعه
تک میگوید .تصوری که هنوز محقق نشده است چراکه چالشهایی مثل بیتوجهی سازمانهایی که باید نقش رگوالتور را در این بین ایفا کنند ،گریبان این
استارتآپهای فین 
تک در ایران ،به کمترین سطح برسد و بیشتر اپلیکیشنها،
استارتآپها را گرفته است .به گفته جوانمردی ،فقدان رگوالتور باعث شده تنوع خدمات و محصوالت در استارتآپهای فین 
به جای عرضه محصوالت بیشتر به سوپر اپ شدن تمایل نشان دهند .با این حال ،به گفته او ،نباید از شرایط این استارتآپها در ایران ناامید بود چراکه گفتوگو ب اسازمانها و جلب نظر
تک بینجامد.
بیشتر بخشهای سنتی در امور مالی ،میتواند به تسهیلگری در امور استارتآپهای فین 

ک در ایران نقدهای
در زمینه استارتآپهای حوزه مالی یا فینت 
زیادی مطرح میشود .اگر بخواهیم مقایسه کنیم ،به هرحال با کشورهای
توسعهیافته به دلیل شرایط اقتصادی ،فاصله داریم .بعضی باور دارند که
هیچ رشدی در این بخش نکردهایم و بعضی هم به آن امیدوارند .شما این
استارتآپها را چطور ارزیابی میکنید ؟ 

صنایع مالی در ایران ،از حوزههایی اســت که همیشــه در بهکارگیری
فناوری به عنوان صنعتی پیشتاز عمل کرده است .با توجه به این سابقه ،از نظر
ک در ایران وجود دارد.
من ظرفیت باالیی برای رشــد استارتآپهای فینت 
تصور ما این بود که فینتکها در بخشهای مختلف از جمله حوزه بانک و
پرداخت یا اجزای دیگری که ارزش افزوده بیشتری دارد و خدمات مشخصی
را عرضه میکند ،وارد شوند و کار کنند .اما این تصور هنوز محقق نشده است.
چرا این تصور محقق نشده است؟

مسئله اصلی در حوزه استارتآپهای فینتک ،مسئله رگوالتوری است.
بانک مرکزی ،بیمه مرکزی و سازمان بورس از سازمانهاییاند که باید به عنوان
رگوالتور در این حوزه وارد عمل شوند .درواقع استارتآپها باید طرح اولیه
را به این سازمانها ببرند ،آزمون کنند و ریسکهای احتمالی استارتآپهای
تک و خدمات آنها باید در این سازمانها ارزیابی شود .نکته مهمتر اینکه،
فین 
این ســازمانها باید به عنوان رگوالتور در حوزه کسبوکارهای نوپای مالی،
مسئله قانونگذاری و تدوین مقررات مربوط به فعالیت این کسبوکارها را
دنبال کنند .اما در این سه سازمانی که از آنها اسم بردم ،هیچگاه این وظایف
به طور جدی دنبال نشده است.
اصلیترین پیامد این نکته که به آن اشاره کردید چیست؟

به طور مشــخص ،اصلیترین پیامدی که در این زمینه میبینیم عدم
شــکلگیری قواعد و قوانین فراگیــر برای اســتارتآپهای حوزه مالی و
فینتکهاســت .نکته دیگر اینکه بازیگران ســنتی در حوزههای مالی هم
مقاومتهای خودشان را دارند و این مقاومتها موانعی را در مسیر فعالیت این
استارتآپها ایجاد میکند .شاید در حوزه پرداختهای بانکی این مقاومتها
را کمتر ببینید اما در حوزه فعالیتهای مربوط به بیمه ،چالشهایی از این
جنس بسیار وجود دارد .با توجه به این نکاتی که گفتم ،ما ظرفیتهای باالیی
ک متصور بودیم و این تصور را همچنان
را برای توسعه استارتآپهای فینت 
داریم .یعنی به وجود چنین ظرفیتی باور داریم اما دستاوردهایی که در این
سالها میبینیم ،با آنچه ما به آن فکر میکردیم فاصله زیادی دارد.

باید خأله او
نیازهایجامعه
خودمان را
تشخیصبدهیم
وبه طور جدی
برای ارائه خدمات
و محصوالت متنوع
تالش کنیم .این
تالش ما زمینه
قانونمندیهرچه
بیشتر حوزهای
را که در آن کار
میکنیمفراهم
میکند

 این فاصلهای را که میگویید چطور میتوان بهتر درک کرد؟
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نگـاه

در زمینه بیمهگری،
مدلهای جدید
بیمهنامههاو
تعامل با مشتریان،
بحثهای مربوط
به بالکچین را
نمیبینیم.به
همین دلیل است که
میگویم با آنچهفکر
میکردیم ،فاصله
زیادی داریم

این فاصله را خیلی ساده میتوان دید .مصادیق و نمونههای بسیاری در
این فضا داریم که به درک این فاصله کمک میکند .یک نمونه از این مصادیق
که به آن اشاره میکنم در تنوع خدمات و محصوالتی که این استارتآپها به
مشتریان عرضه میکنند قابل مشاهده است .تنوع خدمات این استارتآپها
ک در حوزه پرداخت کار
در ایران بسیار کم است .بیشتر استارتآپهای فینت 
میکنند درواقع بیشتر اپلیکیشنها و برنامههایی را میبینیم که چند خدمت
اصلی و مورد نیاز مشتریان مثل خدمات کارت به کارت ،ماندهگیری و خرید
شارژ را تسهیل کردهاند .در بین این اپلیکیشنها ،کمتر برنامهای میبینید که
خدمات دیگری ارائه کند.
متاسفانه همین برنامههای پرداخت ،به جای دنبال کردن تنوع خدمات،
بیشتر به سمت سوپر اپ شدن حرکت کردهاند .تمایل آنها به عرضه خدمات
دیگر در کنار خدمتی که امروز عرضه میکنند ،بسیار کم است.
با توجه به شرایط تحریمی ایران و چالشهای مربوط به پرداختهای
ارزی ،شاید دست فعاالن این حوزه کمی بسته شود.

بله .در زمینه پرداختهای خرد ارزی چالشهای ریز و درشتی داریم .هم
در داخل و هم در خارج اما در حوزههایی مثل پس انداز و خرید اقســاطی
هم چنین تالشی را نمیبینیم و تنوعی که از آن میگویم و آنچه که باید،
نیست .یا در زمینه بیمهگری ،مدلهای جدید بیمهنامهها و تعامل با مشتریان،
بحثهای مربوط به بالکچین را نمیبینیم .به همین دلیل است که میگویم
با آنچه فکر میکردیم ،فاصله زیادی داریم.
مسئله عدم تنوع محصوالت و خدمات مالی به فقدان طرح ایدههای
خوب در اکوسیستم اســتارتآپی ایران بازمیگردد؟ به سهمی برای
ایدهپردازی در فاصلهای که به آن اشاره میکنید ،میتوان اشاره کرد؟

ببینید ،مسئله ایده داشتن مهم است اما در بحث ما نقش کمرنگتری
نسبت به مسائل دیگر ایفا میکند .کمترین کاری که در حوزه ایده میتوان
انجام داد این اســت که به نمونههای دیگر در کشورهای دیگر نگاه کنند و
ببینند دنیا چه کاری در چه حوزهای انجام میدهد و همان را تکثیر کنند.
ممکن اســت بعضی موضوعها با توجه به بعضی قواعد و شرایط قانونی در
کشــوری به مقدماتی برای اجرا نیاز داشته باشد و یا تا زمان قبل از اجرای
این مقدمهها ،زمینههای الزم برای خلق ایدههای جدید ایجاد شود .به نظر
تک و کسبوکارهای نوپا در این زمینه،
من مســئله اصلی ما در حوزه فین 
ایده نیست .اصلیترین مسئله را که کار را پیچیده کرده در حوزه رگوالتوری

نکتههایی که باید بدانید
ک متصور بودیم و این تصور را
[ما ظرفیتهای باالیی را برای توسعه استارتآپهای فینت 
همچنان داریم .یعنی به وجود چنین ظرفیتی باور داریم اما دستاوردهایی که در این سالها
میبینیم ،با آنچه ما به آن فکر میکردیم فاصله زیادی دارد.
[مسئله اصلی در حوزه استارتآپهای فینتک ،مسئله رگوالتوری است.
[بازیگران سنتی در حوزههای مالی هم مقاومتهای خودشان را دارند و این مقاومتها موانعی
را در مسیر فعالیت این استارتآپها ایجاد میکند.
[در زمینه پرداختهای خرد ارزی چالشهای ریز و درشتی داریم .هم در داخل و هم در
خارج اما در حوزههایی مثل پسانداز و خرید اقساطی هم چنین تالشی را نمیبینیم و تنوعی
که از آن میگویم و آنچه که باید ،نیست.
[بانک مرکزی باید برای حل چالشهای رگوالتوری در حوزه فعالیت کسبوکارهای نوپای
مالی پیشقدم شود.
[نباید صرف ًا سراغ بانک مرکزی و بیمه مرکزی یا سازمان بورس رفت بلکه باید با وزارت
اقتصاد هم گفتوگو کرد.
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میبینم و به نظر من ،باید بیشتر به این بخش توجه کرد.

ک
اصالح بحث رگوالتوری در حوزه فعالیت استارتآپهای فینت 
باید از کجا آغاز شود؟

به نظر من بانک مرکزی باید برای حل چالشهای رگوالتوری در
حوزه فعالیت کسبوکارهای نوپای مالی پیشقدم شود .بانک مرکزی
در ســالهای اخیر با چالشهای کالن دست و پنجه نرم کرده است.
تورم ،کنترل نرخ ارز و صدها وظیفه و تکلیف دیگر برای این سازمان
تعریف شده است .بانک مرکزی بیشتر این مسائل را به عنوان دغدغه
جدی دنبال کرده است .بهتر است بگویم این مسائل بانک مرکزی را
به خودش مشغول نگه داشته اما واقعیت چیز دیگری است .واقعیت
این است که نمیتوان به دلیل اهتمام بیشتر به انجام وظایفی خاص
ا زدیگر حوزهها دست شست و به آن اص ً
ال توجه نکرد .نمیتوان کاری
برای کسبوکارها نکرد چراکه کارهای دیگری برای سازمانی تعریف
شده است .چه بسا کسبوکارهای نوپای مالی و همین استارتآپهای
ک خدماتی ارائه کنند و محصوالت نوآورانهای عرضه کنند که
فینت 
باری از دوش بانک مرکــزی بردارد .همین امروز نظام بانکی ایران و
شرکتهای فعال در حوزه نرمافزارهای بانکی گرفتاریهای بسیاری
دارند و انواع و اقسام سامانههای جدید را تاسیس کردند که کاری هم
از پیش نمیبرد .نه کسی مشغول خلق سرویسهای جدید است و نه
کسی مشغول بانکداری است .همه سرگرم سامانههایی شدهاند که در
نهایت باری از دوش بانک مرکزی برنمیدارد.
منظور شما نگاه امنیتی است؟

من به این نگاه نمیگویم امنیتی .بیشتر نگاه سازمانها به کار در این
حوزه کنترلی است .نگاه ســازمانهای فعال در حوزه بانک و بانکداری،
بیشــتر توجه به مرکزیت و فعلیت بانک مرکزی است درحالیکه بانک
مرکزی باید در مقام نظارت ظاهر شــود ،قاعدهگــذاری کند و ابزارهای
نظارتی را به کار بگیرد .اینکه همه تراکنشهای مالی از بانک مرکزی رد
یو سامانههای
شــود ،و یا پرداخت یک وام کوچک به مجوز بانک مرکز 
وصل به آن ،وابسته بماند قابل درک نیست .این را من درک نمیکنم و
فکر میکنم همین حرکتهاست که به عنوان مانع نوآوری مطرح میشود
بهجای اینکه مسیر توسعه آن را تسهیل کند.
با بچههایی که در حوزه کسبوکارهای نوپای مالی کار میکنند،
صحبتیدارید؟

تک کار میکنند باید به دو نکته
به نظر من بچههایی که در زمینه فین 
توجه کنند .نکته نخست اینکه باید خألهاو نیازهای جامعه خودمان را
تشخیص بدهیم وبه طور جدی برای ارائه خدمات و محصوالت متنوع
تالش کنیم .این تالش ما زمینه قانونمندی هرچه بیشتر حوزهای را که در
آن کار میکنیم فراهم میکند .نکته مهم در این بین ،استفاده از فرصتها،
ابزارها و چارچوبهایی است که در اتاقهای بازرگانی ،اصناف و اتحادیهها
برای پیگیری قواعد و مقررات الزم یا تغییر قوانین تعریف شده است .به
نظر میرسد مشکالتی که امروز استارتآپهای حوزه مالی یا فینتکها
دارند ،با گفتوگوی همهجانبه با حاکمیت حل و فصل میشود .در واقع
منظور این اســت که نباید صرفاً ســراغ بانک مرکزی و بیمه مرکزی یا
ســازمان بورس رفت بلکه باید با وزارت اقتصاد هم گفتوگو کرد .باید با
همه ذینفعان و تسهیلگران کسبوکارها در زمینههای مالی گفتوگو کرد.
نکته دوم خأل استارتآپهای رگتک در ایران است .این استارتآپها در
حوزه قانونگذاری فعالیت میکنند و توســعه آنها میتواند به نوعی در
مسیری که استارتآپهای دیگر حرکت میکنند ،به تسهیلگیری کمک
کند .از این استارتآپها و توسعه آنها نباید غفلت کرد.

فینتکها با چالشهای زیادی دست و پنجه نرم میکنند اما مهمترین چالش استارتآپهای حوزه فینتک ،مربوط به
رگوالتور آنهاست .متاسفانهسازمانهایی که باید نقش رگوالتوررا در حوزه کسبوکارهای نوپای مالی در ایران بازی کنند،
یا با نوآوری آشنا نیستند یا فکر میکنند با نوآوری آشنایی دارند ،اما به گونهای رفتار میکنند که ضد نوآوری است.

گفتوگوی آیندهنگر با مصطفی نقیپورفر ،دبیر انجمن فینتک

غیاب رگوالتور

سازمانهای مالی و بانکی در ایران مسئولیت نمیپذیرند
از یک سال گذشته تا امروز ،تحوالت مختلفی در اکوسیستم
استارتآپی در ایران رخ داده اســت .از ماجرای طرح صیانت از
کاربران در فضای مجازی که هنوز تکلیف آن مشخص نشده ،البته
ن ای نماد
تا جایی که ما خبر داریم ،و همچنین داستان اجباری شد 
برای کســبوکارهای نوپا .عالوه بر این ،با تغییر وضعیت اقتصاد
کالن ،استارتآپهای حوزه مالی و اقتصادی یا همان فینتکها هم
در شرایط دشواری به کار خود ادامه میدهند؛ یعنی در شرایطی
که قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و به عبارت بهتر،
رونق فعالیت اقتصادی نداریم بلکه بیشتر ذخیرهسازی سرمایه در
بخشهایی مثل سکه و مسکن را شاهدیم.با توجه به فرایندی که
در یک سال گذشته طی کردیم ،فکر میکنید چه خلئی به عنوان
ک در ایران نقشآفرینی کرده؟
مخل در توسعه کسبوکارهای فینت 
چه نکتهای در اکوسیستم استارتآپهای مالی در ایران ،نقش مانع
یرا بازی میکند؟
در فعالیت کسبوکارهای نوپای مال 

فینتکها با چالشهای زیادی دســت و پنجــه نرم میکنند اما
مهمترین چالش اســتارتآپهای حوزه فینتک ،مربوط به رگوالتور
آنهاست .متاسفان ه ســازمانهایی که باید نقش رگوالتو ر را در حوزه
کسبوکارهای نوپای مالی در ایران بازی کنند ،یا با نوآوری آشنا نیستند
یا فکر میکنند با نوآوری آشــنایی دارند،اما به گونهای رفتار میکنند
که ضد نوآوری اســت .با این حال ما ناامید نیســتیم و امیدواریم سه
رگوالتور اصلی که در یک سال گذشته مدیریت آنها تغییر کرده است،
رخدادهای خوبی را در زمینه فعالیت این کســبوکارها رقم بزنند .اما
چالش اصلی که در وهله اول ،کار فینتکها را مختل کرده ،چالشهای
رگوالتوری و رفتارهای ضدنوآوری آنهاست .این رفتارهابه اکوسیستم
ن ضربه زده و میزند  .
استارتآپی ایرا 
طرح صیانت و ای نماد اجباری را هم از ضربههای رفتارهای
ی میدانید؟
ضدفناوری رگوالتورها به اکوسیستم استارتآپ 

گذشته از طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی ،استارتآپهای
حــوزه آیتی با مشــکالت حادی روبهرو شــدند.موضــوع ای نماد
اجباری یکی از این مشــکالت حاد برای همه استارتآپها از جمله
ک بود .ضعف رگوالتورها در مســئل ه ای
اســتارتآپهای حوزه فینت 
نماد اجباری به خوبی خود را نشان داد .ای نماد براساس قانون توسعه
تجارت الکترونیک توسعه پیدا کرده و مرکز توسعه تجارت الکترونیک
هم براساس همین قانون ایجاد شده و ذیل وزارت صمت قرار میگیرد.
در همین قانونی که در این حوزه داریم ،کسبوکارهای نوپا از دریافت
چیزی به اس م ای نماد مستثنا شدهاند .به طور مشخص ای نماد یک
نماد اعتماد اســت.در دنیا برای پلتفرمهای تجارت الکترونیکی ،ای
نماد یک نماد اختیاری اســت و توسط بخش خصوصی داده میشود
و با نظارت بر کسبوکارها پیش میرود .متاسفانه این روند در کشور
ما دولتی و انحصاری اســت و اجباری شدن آن مشکل را صدچندان
کرده اســت .این در حالی اســت که به دلیل ضعف رفتار رگوالتورها

ن ای نماد ،به عنوان نماد اعتماد در فضای مجازی از پاییز سال گذشته ،کار برای
با اجباری شد 
تک هم سخت شده است .از آن زمان تا امروز ،کمتر فعال اقتصادی و دغدغهمند
استارتآپهای فین 
اکوسیستم استارتآپی است که در فضای مجازی ،از چالشهای توسعه کسبوکارهای نوپا در زمینه
ک از جمله این فعاالن اقتصادی است که
تخصصیاش ننویسد .مصطفی نقیپورفر ،دبیر انجمن فینت 
ن ای نماد،
حرفهای بسیاری برای گفتن درباره چالشهایی از این دست دارد .به گفته نقیپور ،اجباری شد 
گوشهای از مشکالتی است که تعداد زیادی از کسبوکارها را به ورطه تعطیلی کشانده است و مسئله اصلی
که فینتکها با آن دست به گریباناند ،غیاب رگوالتور در فضای کار آنهاست .عالوه بر این ،نقیپو ر از
رقابت بانک مرکزی ،سازمان بورس و بیمه مرکزی با بخش خصوصی هم گفته است که از سالها پیش آغاز
شده و با وجود جان گرفتن بخش خصوصی و حضور کسبوکارهای قابل در این زمینه ،همچنان ادامه دارد.
تک در این گفتوگو ،درباره شدت گرفتن روند مهاجرت نیروی کار ماهر از بخش فناوری
دبیر انجمن فین 
ایران به دیگر کشورها هم هشدار داده است.

اســتارتآپهای حوزه مالی ،بانکی و بورس در ایران مشمول موضوع
قانون توسعه تجارت الکترونیک قرار گرفتهاند.
و جایگاه رگوالتور در این بین کجاست؟

ببینید ،رگوالتور اینجا وظیفهاش را درست انجام نداد و مسئولیت
کار را گردن وزارتخانهای انداخت که قدرت اثربخشی بر قیمت مرغ
و تخممرغ را هم ندارد .اختیــار اقتصاد دیجیتال در حوزه فینتکها
جــای اینکه بر عهده بانک و بیمه مرکزی و بورس قرار بگیرد،برعهده
وزارتخانهای است که کوهی از وظایف را به دوش میکشد .رگوالتوری
ک را باید به بیمه مرکزی یا بورس ســپر د اما
اســتارتآپهای فینت 
متاســفانه نگاه درســتی به فعالیت فینتکها در ایران وجود ندارد و
تفکری که اکنون حاکم شده بیشتر امنیت اقتصادی را دنبال میکند.
ک را برخالف آنچه در قوانین
بانک مرکزی اختیار استارتآپهای فینت 
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نگـاه
توسعه تجارت الکترونیک کشور آمده ب ه ای نماد واگذار کرده و ای نماد
هم عملکرد خوبی در این زمینه نداشته است.

رگوالتوری
استارتآپهای
تک را باید به
فین 
بیمه مرکزی یا
بورس سپر داما
متاسفانهنگاه
درستی به فعالیت
فینتکها در ایران
وجود ندارد و
تفکری که اکنون
حاکمشدهبیشتر
امنیت اقتصادی را
دنبال میکند

در نشستهایی که از پاییز سال گذشته تا امروز مطرح شده،
و در گفتوگوهایی که با فعاالن اقتصادی و استارتآپی در ایران
داشتیم ،به تعطیلی کسبوکارهای نوپای مالی بارها اشاره کردهاند.
این ریزشی را که از آن حرف میزنند تایید میکنید؟

بله .این ریزشــی که به آن اشاره میکنید نه فقط در استارتآپها
بلکه در هر کســبوکاری رخ داده و فینتکها هم مستثنا نبودهاند .از
سال گذشته ریزش شدید در درگاههای پرداخت الکترونیک را شاهد
هستیم .دلیل هم این است ک ه ای نماد به ترمزی برای استارتآپهای
ک تبدیل شده اســت .اینجا همان جایی است که انتظار داریم
فینت 
رگوالتور وارد شود و وظیفهاش را در تشویق به نوآوری انجام دهد .اما
اختیار نوآوری را به بخشــی سنتی در اقتصاد دادهاند که حتی قدرت
اثرگذاری بر حیطه خود را هم ندارد .پرسش این است که وزارت صمت
چه گلی به سر صنعت زده که حاال با موضو ع ای نماد اجباری اختیار
اقتصاد دیجیتال راهم به دست بگیرد؟ آن هم درحالیکه این مسئله
برخالف قانون توسعه تجارت الکترونیک در ایران است.ما در جلسهای
که با آقای صالحآبادی داشتیم به این موضوع اشاره کردیم .این موضوع
را در نشست اخیری که با وزیر اقتصاد هم داشتیم به طور جدی مطرح
کردیم و گفتیم ک ه ای نماد اجباری به وضعیت استارتآپها از جمله
فینتکها در ایران صدمه زده است.
شما به مسئله رگوالتورها اشاره کردید و گفتید رفتارهای ضد
فناوری در سازمانهایی که باید نقشآفرینی کنند ،مانع کار است.
در حوزه فینتکها ما امروز سه سازمان بانک مرکزی ،بیمه مرکزی
و بورس را داریم که انتظار داریم وارد میدان شوند ،اما نمیشوند .به
یاز کجا
نظر شما رویکرد این سازمانها به استارتآپهای حوزه مال 
یگیرد؟
نشئتم 

ببینید ،چالش عمــده تعدد تصمیمگیران در این زمینه اســت.

نکتههایی که باید بدانید
[عدم درک تحوالت اقتصاد دیجیتال و مسائل ضروری آن ،گرهافکنی در کار
کسبوکارهاست و عقب کشیدن اقتصاد دیجیتال فرقی با خیانت به کشور ندارد.
[مجموعههایی که توان کارشناسی در حوزه اقتصاد دیجیتال را ندارد در عمل به
مجموعههایی که باید به عنوان رگوالتور در این بخش نقشآفرینی کنند ،فشار میآورند .به نظر
من این از مواردی است که حاکمیت باید از باال درباره آن وارد عمل شود.
ن
دفقط در مورد بخش پرداختیارها از پاییز سال گذشته با اجباری شد 
[آمارها نشان میده 
ای نماد 90 ،درصد از پردازندههای جدید یا ورشکست شدهاند ،یا کار را تعطیل کردهاند و ی ادر
مرحلهفروشاند.
[سرمایهگذاران امیدی به اصالح رفتار رگوالتورها ،برخالف دیگر کشورهای جهان ،در ایران
ک بیشترین سرمایه را جذب
پهای فینت 
نمیبینند .برخالف دیگر کشورها که استارتآ 
کردهاند ،یعنی به طور مشخص در چین ،آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا ،در ایران به دلیل
رفتارهای سلبی و تصمیمهای سلیقهای ،تمایل به سرمایهگذاری در استارتآپهای این بخش
بسیار کم است.
[پیشنهاد کردیم وزارت اقتصاد دارایی دیجیتال را به رسمیت بشناسد .تا زمانی که چنین
کاری انجام نشود،بسیاری از مردم و استارتآپها نمیتوانند کار کنند .متاسفانه فضای اقتصاد
دیجیتال ،با چنین ممنوعیتهایی به سمت زیرزمینی شدن پیش میرود و زیرزمینی شدن
بیشتر ،به معنای فضای بازتر برای فعالیت کالهبرداران است.
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مجموعههایی که توان کارشناسی در حوزه اقتصاد دیجیتال را ندارند
در عمــل به مجموعههایی که باید به عنــوان رگوالتور در این بخش
نقشآفرینی کنند ،فشار میآورند .به نظر من این از مواردی است که
حاکمیت باید از باال درباره آن وارد عمل شــود .کسانی میآیند ،فشار
میآورند ،نظر میدهند و نظر آنها اعمال میشود که پشت پرده قرار
دارند و در نهایت هیچ مسئولیتی را هم در قبال توسعه یا عدم توسعهای
که ناشی از فشار آنهاست ،قبول نمیکنند .در فضای تصمیمگیری در
ایران تشتت آرایی وجود دارد .نکته مهم اینکه اگر این تشتت آرا رفع
شود و در این زمینه به تمرکز برسیم ،تازه جایی قرار میگیریم که باید
به حل و فصل چالش رگوالتورها بپردازیم .رگوالتورهایی که رفتار ضد
نوآوری و فناوری داشتهاند.
یو فناوری رگوالتورها مصداقی دارید
از رفتارهای ضد نوآور 
که خوانندگان این گفتوگو به درک بهتری از آنچه شما میگویید
برسند؟ گذشته از اینکه ســازمانهایی که از آنها نام بردید ،به
عنوان رگوالتور کاری نمیکنند ،چه کمکاریها یا کارهای دیگری
انجام شــده که آن را ناشی از تشتت آرا در حوزه تصمیمگیری و
بیتوجهی آنها به فناوری میدانید؟

رگوالتورها در ایران متاسفانه به جای انجام کارشان ،کاسبی میکنند.
این شیوه عملکرد از سالهای گذشته وجود داشته است .بانک مرکزی
شــرکت خدمات انفورماتیک راهاندازی کرده که سامانههای متعددی
ک در جامعه
دارد و این سامانهها به عنوان رقیب استارتآپهای فینت 
نقشآفرینی میکنند .با وجود این شرکت ،درعمل خدمات انفورماتیک
به دست خود رگوالتور متمرکز شده است .شرکت بورس هم خدمات
انفورماتیک دارد که مالکیت آن در عمل مربوط به بانک مرکزی است.
زمانی که در حوزه فناوری اطالعات شرکتی دارید که به شما تعلق دارد،
حتی اگر عادل باشید ،ناخودآگاه در تصمیمگیریها به شرکت خودتان
است که کمک میکنید .امروز تصمیمهایی که رگوالتورها میگیرند
دستکم شائبه سوگیری دارد .وضعیت ما این است درحالیکه در هیچ
کشوری از جهان رگوالتور با بخش خصوصی در راهاندازی کسبوکار و
گرفتن سهم از بازار رقابت نمیکند .رفتار رگوالتور خنثی است و باید
عادالنه رفتار کند .اما در ایران بانک مرکزی سالهاست که شرکتی فعال
در حوزه خدمات انفورماتیک دارد و آن را رها نمیکند.
دهاند؟
این شرکتها چرا ایجاد ش 

ما زمانی در توسعه بانکداری الکترونیک مشکالتی در کشور داشتیم.
شــرکتهای خصوصی ضعیف بودند و کار زیــادی انجام نمیدادند.
البته بگویم که همین اســتدالل هم برای من پذیرفتنی نیست اما به
هرحال ،بر همین اساس رگوالتور شرکتی ایجاد کرده که امروز وجود
و فعالیت آن موضوعیتی ندارد .متاسفانه میبینیم که با همین روش،
بیمه مرکزی هم رفتار مشابه بانک مرکزی را در پیش گرفته که اص ً
ال به
صالح نیست .میبینیم که بورس در ایران شرکتهای ذیل خودش را
دارد و سامانههای مرتبط با خود را راهاندازی کرده است .بورس درعمل
تصدیگری میکند ،شرکتداری میکند و این شرکتها سود میدهند
و کارمزد میگیرند .این برخالف وظیفه رگوالتوری و روال تنظیمگری
است .درواقع در عمل ،در حوزه استارتآپهای فینتک ،س ه سازمان
برای رگوالتوری داریم که با شائبه کاسبی و درآمدزایی برخالف رویه
رگوالتورها در دنیا کار میکنند .شــیوه کار رگوالتورهــا در ایران در
هیچجای دنیا نه اجرا و نه توصیه میشود.
یکی از نکات مورد نظر ما ،همین مقایسهای است که به آن اشاره
کردید .از تعدد مراکز تصمیمگیر در حوزه فعالیت استارتآپها

موضوع ای نماد اجباری یکی از این مشکالت حاد برای همه استارتآپها از جمله
استارتآپهای حوزه فینتک بود .ضعف رگوالتورها در مسئله ای نماد اجباری بهخوبی خود
را نشان داد.

گالیه میکنیم .از کمکاری و عدم نقشآفرینی سازمانهایی که باید
به عنوان رگوالتور به میدان بیایند حرف میزنیم .در شرایطی که
ک
هیچکدام از این چالشها در اکوسیستم استارتآپهای فینت 
ایران نقشآفرینی نکنند ،چطور باید از این بخش حمایت کنیم؟
یعنی در دیگر کشورها چطور از این استارتآپها حمایت میکنند
و آنها چه مسیری را طی کردهاند؟

تصور کنید در شــرایطی قرار گرفتیم که رگوالتورهای ما کاسبی
نکنند و بخشهای امنیتی و غیرمتخصص هم رگوالتورها را در فشار
نگذارند .تازه میرسیم به اینکه رگوالتور در ایران باید نوآوری را تشویق
کند .یا اینکه بانک مرکزی نباید طرف بانکهای سنتی را بگیرد .چیزی
که در اروپا و آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته درجهان انجام میشود
این اســت که رگوالتورها طرف نوآوری رامیگیرند .دولت آمریکا در
شورای ملی اقتصاد آمریکا که ریاست آن را جو بایدن ،رئیس جمهور
ک تهیه
این کشور برعهده دارد ،ســندی را به عنوان چارچوب فینت 
کرده است .رئیس جمهور آمریکا درباره آن سند میگوید آمریکا برای
تسلط در جهان به نوآوری نیاز دارد ،نوآوری در حوزه مالی مهم است و
بانکها نباید با فینتکها در این زمینه وارد رقابت نادرست شوند .نکته
مهم حمایت خزانهداری آمریکا ،فدرال رزرو و دیگر سازمانهای مرتبط
یاز استارتآپهای این حوزه است نه دامن زدن به
با فعالیتهای مال 
رقابت ناسالم بین آنها و بانکهای سنتی.بانک مرکزی در اتحادیه اروپا
در عمل دستورالعملهایی را برای حمایت ا زنوآوری تهیه کرده و بانکها
را برای همکاری با استارتآپها تشویق میکند و یا به بخشهای سنتی
دراینباره فشار میآورد که کار انجام شود .در سالهای اخیر با توسعه
رفتارهای حمایتی از توسعه استارتآپها نیوبانکهایی مثل N26  و 
 Aدر اروپا شکل گرفتهاند .میتوان گفت رشد فینتکها
 TOMBANK
در قاره سب ز سرسامآور بوده است.
آمار رسمی در انجمنها درباره میزان ریزش کسبوکارهای
نوپای مالی در یک سال اخیر تهیه شده است؟

آمارها نشان میده دفقط در مورد بخش پرداختیارها از پاییز سال
ن ای نماد 90 ،درصد از پردازندههای جدید یا
گذشــته با اجباری شد 
ورشکســت شدهاند ،یا کار را تعطیل کردهاند و یادر مرحله فروشاند.
در بخش استارتآپهای حوزه بورس ،کار الگوتریدینگها ممنوع بود.
فقط در برهه محدودی به صندوقهای سرمایهگذاری اجازه کار در این

حوزه را دادند .در عمل چنین کارهایی باعث شد استارتآپهای بورسی
تعطیل کنند ،بفروشند و یا از ایران بروند.در بخش بیمه هم وضعیت
نامطلوب است .اخبار چند ماه گذشته نشان میدهد رفتارهای مدیران
در بیمه مرکزی تا چه اندازه با استارتآپها در این زمینه سلبی است و
حتی در مقطعی در نامهای دستور فیلترینگ سایت این استارتآپها را
دادند .رفتارهای مقطعی و تصمیمهای ناگهانی در حوزه استارتآپهای
بیمه در حالی اســت که این کسبوکارها کار غیرقانونی نمیکنند اما
سازمانها به نفع کارگزارهای سنتی در بازهای از زمان ،دستور توقف کار
این استارتآپها را صادر کردند .سرمایهگذاری در این بخش به خطر
افتاده اســت .رصد اخبار این را به خوبی نشان میدهد و این صدمهای
ک است.
جدی در حوزه کسبوکارهای فینت 
مسئله مهاجرت نیروی کار مســتعد هم در یک سال اخیر
شدت گرفته است؟

بله .موضــوع مهاجرت در بین فعاالن نــوآوری و فناوری در ایران
بسیار جدی است .من با بسیاری از این افراد در ارتباطم و میبینم که
برنامهنویسها و موسسان استارتآپها چطور از کشور خارج میشوند
یا دورکاری برای شرکتهای خارجی را شروع کردهاند .به تازگی یکی
از بهترین افرادی را که در حوزه نوآوری میلیونها دالر برای توســعه
کســبوکارش هزینه شده بود دیدم که به واسطه جو ناامیدی که در
کشور ایجاد شده با فشــار خانواده ویزای استعداد گرفت و تا یک ماه
آینده از ایران میرود .استارتآپی را سراغ دارم که امروز در بازار فارکس
کار میکند و در استانبول مستقر شده است .پیشتر این استارتآپ در
ایران کار میکرد .فضای کار در ایران فضای مناسبی نیست درحالیکه
دیگر کشــورها برای توسعه اقتصاد دیجیتال شرایط جذب نیروی کار
ی آیتی را تسهیل کردهاند .از طریق ویزای استعداد ،کار و
در رشتهها 
استارتآپ ،بسیاری از استعدادهای ایرانی در سکوت خبری که به نظر
من ،سکوت مرگباری اســت ،از ایران میروند .کافی است یک روز به
فرودگاه امام خمینی (ره) سر بزنید و ببینید چهکسانی از ایران میروند.

رگوالتورها در
ایران متاسفانه به
جای انجام کارشان،
کاسبیمیکنند.
این شیوه عملکرد
از سالهای گذشته
وجود داشته است.
بانک مرکزی
شرکت خدمات
انفورماتیک
راهاندازی کرده
که سامانههای
متعددی دارد و
این سامانهها
به عنوان رقیب
استارتآپهای
تک در جامعه
فین 
نقشآفرینی
میکنند

آمار رسمیدراینباره چه میگوید؟

ن ای نماد و بروز صدمههای
گزارش رسمی که تا پیش از اجباری شد 
آن در اکوسیســتم استارتآپی ایران منتشر شــده ،آمار مهاجرت تا
شــهریور  1400را ارائه کرده است .به نظر من ،امروز آمار مهاجرت به
مراتب بیشــتر از آمارها در گزارشهای اخیر است .غیر از این ،نباید از

این نمودار تعداد استارتاپهای فین تک در جهان از سال  2018تا  2020را نشان میدهد .آمارهای جهانی میگوید تعداد این استارتاپها در مناطق مختلف در جهان رو به افزایش است .تنها در ایاالت
متحدهآمریکا در کمتر از پنج سال ،آمار این استارتاپها از  5600مورد به بیش از  8700مورد رسیده است .با این حال ،به گفته مصطفی نقیپورفر ،دبیر انجمن فین تک ،موانعی مثل غیاب رگوالتور
برای استارتاپهای فین تک در ایران و طرحهایی مثل طرح صیانت و اجباری شدن ای نماد ،به تعطیلی خودخواسته و ورشکستگی چنین کسبوکارهای نو پایی در ایران انجامیده است.
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نگـاه
مشکالت تامین سرمایه هم غفلت کرد .سرمایهگذاران امیدی به اصالح
رفتار رگوالتورها برخالف دیگر کشــورهای جهان در ایران نمیبینند.
ک بیشترین سرمایه
برخالف دیگر کشورها که استارتآپهای فینت 
را جذب کردهاند ،یعنی به طور مشخص در چین ،آمریکا و کشورهای
اتحادیه اروپا ،در ایران به دلیل رفتارهای سلبی و تصمیمهای سلیقهای،
تمایل به سرمایهگذاری در استارتآپهای این بخش بسیار کم است.

رفتارهایمقطعی
وتصمیمهای
ناگهانی در حوزه
استارتآپهای
بیمه در حالی است
که این کسبوکارها
کارغیرقانونی
نمیکننداما
سازمانها به نفع
کارگزارهای سنتی
در بازهای از زمان،
دستور توقف کار
این استارتآپها را
8775
کردند
صادر

در پاسخ به پرسش نخست ما ،گفتید که ناامید نیستید و امید
دارید در وزارتخانهها و سازمانهایی که یک سال است مدیریت
در آنها تغییر کرده ،اتفاقی بیفتد و دغدغه فعاالن اقتصاد دیجیتال
شنیده شود .در نشستهایی که تا امروز برگزار شده و به عنوان
فعال بخش خصوصی و حامی توسعه کسبوکارهای نوپای مالی
در آن حضور داشتید ،به راهحل مشخصی برای پایان بخشیدن به
چالش رگوالتوری ،تعدد نهادهای تصمیمگیرنده و دیگر چالشهای
اقتصاددیجیتالرسیدهاید؟

در نشســتی که با وزیر اقتصاد داشــتیم ،پیشــنهادهایم را مطرح
کردم.دوباره میگویم رگوالتورهــای ما یا تمایلی به نوآوری ندارند و یا
محافظهکارانه در این زمینه رفتار میکنند .به همین دلیل پیشنهاد کردم
بــا اعمال چارچوبی برای حمایت از فینتکها ،رگوالتورها را وادار کنیم
تا دســت از محافظهکاریهایشان بردارند .پیشنهاد ما این است که یک
چارچوب برای حمایت از فینتکها توسط وزارت اقتصاد به رگوالتورهای
اصلی در این زمینه دیکته شود تا آنها پیگیر اجرای آن باشند .در واقع
وزارت اقتصاد در این زمینه وارد بازی شود چراک هرگوالتورها یعنی بانک و
بیمه مرکزی و بورس زمانی تصمیم میگیرند که کار از کار گذشته است.
7385
از وزارت اقتصاد خواســتیم اجرای چارچوب حمایت از استارتآپهای
5779شوند نه اینکه فقط شعار پیگیری
تک را دنبال کند و به واقع پیگیر
فین 
4765
بدهند .نکته دوم این بود که همه مجوزهای مرتبط با حوزه مالی ،بانکی
3583
2849درواقع
و بورس از انحصار خارج شود و در درگاه ملی مجوزها قرار بگیرد.
اینطور نباشد که اگر کسی مجوزی دارد ،دیگران نتوانند در حوزه فعالیت
آن فرد مجوز بگیرند .دشواری چالشهای انحصار مجوزها را میتوان در
حوزه فعالیت کارگزاریها دید .امروز اینطور نیســت که کسی بتواند به
شرکتهای خاص است
آسانی مجوز کارگزاری بگیرد .مجوزها در انحصار2019
2020
ﺷﻤﺎﻟﯽدر عمل بازیگر جدیدی در این حوزه نداریم.
آﻣﺮﯾﮑﺎی و
اروﭘﺎ ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﻓﺮﯾﻘﺎ
ف ای نماد اجباری اســت که آن را در نشســتی که
نکته دوم ،حذ 

با وزیر اقتصاد داشــتیم مطرح کردم .این مسئله را باید مثل همه دنیا
اختیاری ،غیردولتی و غیرانحصاری اجرا کرد.یعنی به همان شــکلی
که در قانون توسعه تجارت الکترونیک مطرح شده است .اگر دوستان
میخواهند این قانون را اجرا کنند ،باید از دولتی کردن این مسئله دست
ت ای نماد از وضعیت اجباری خارج شود.
بردارند و اجازه بدهند دریاف 
آخرین نکته ،مســئله تعیین تکلیف داراییهای دیجیتال اســت.
پیشنهاد کردیم وزارت اقتصاد دارایی دیجیتال را به رسمیت بشناسد.
تا زمانی که چنین کاری انجام نشود،بسیاری از مردم و استارتآپها
نمیتواننــد کار کنند .متاســفانه فضای اقتصــاد دیجیتال ،با چنین
ممنوعیتهایی به ســمت زیرزمینی شدن پیش میرود و زیرزمینی
شدن بیشــتر ،به معنای فضای بازتر برای فعالیت کالهبرداران است.
برخالف بقیه کشورها که دارایی دیجیتال ،منافعی را برای اقتصادها به
ناز دست رفتن سرمایههای مردم را شاهد هستیم.
ارمغان آورده ،در ایرا 
بانکهای بزرگ در اتحادیه اروپا و دیگر اقتصادهای پیشرفته داراییهای
دیجیتال به مردم عرضه میکنند اما در ایران هنوز این داراییها را به
رسمیتنشناخت هایم.
نکتهای مد نظر شما هست که بخواهید در پایان این گفتوگو،
به ویژه خطاب به کسانی که در مسیر توسعه فعالیت استارتآپها
ک سنگاندازی میکنند ،مطرح
از جمله کسبوکارهای نوپای فینت 
کنید؟

ببینید ،در همسایگی ما کشوری مثل امارات متحده عربی با دادن
ویزای کار و استارتآپ و تخصیص تسهیالت مختلف از 10000
سراسر جهان
نخبهها را جذب میکند .در اتحادیه اروپا ،انگلســتان و 9000
آمریکا اهمیت
8000
اقتصاد دیجیتال درک شده و همه برای جذب هرچه بیشتر استعدادها
7000
تالش می5668
 6000هرکس
کنند .در کشورهای مختلف این حرکت آغاز شده و
5000باید برای
در نقطهای از این مســیر قرار گرفته اســت .ما هم در ایران
3581
4000
استعدادها
کنیم و روند مهاجرت
مسیر تالش
حرکت و پیشرفت در این
2864
3000
به خارج را تغییر دهیم .با روال امروز و ســختگیریهایی که در کشور
2000
1000متاسفانه
اعمال میشــود ،صرفاً راه خروج نخبهها را هموار میکنیم.
دوستان متولی در این حوزه ،اهمیت اقتصاد دیجیتال را 0درک نکردند.
تحوالت اقتصاد دیجیتال و مســائل ضروری
به تعبیر بنده ،عدم درک
2018
کسبوکارهاست و عقب کشیدن اقتصاد دیجیتال
آن ،گرهافکنی در کار
آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ
فرقی با خیانت به کشور ندارد.

ارزش سرمایهگذاری خطرپذیر در حوزه فینتک در سال  2019برابر با  35.2میلیارد دالر بوده است که  26درصد از ارزش کل سرمایهگذاریهای فینتک در این سال است .این درحالی است که
استارتاپهای فین تک در ایران به دلیل تحریم ،توانایی حضور در عرصههای جهانی برای جذب سرمایه بینالمللی را ندارند.
2693

135.7

3145

96

2000
ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری )ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر(

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و بیستویکم ،تیر 1401

2015

64.9

1628

منبع :گزارش بررسی جایگاه استارتآپهای در صنعت فینتک ،راستا.

2016

73.7

2123

2500

2017

54.4

2173

3500

2018

141

2629

3000

2019

2014

51.2
1500

500

1000
ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎﻣﻼت

0

 ...............................جریده ...............................

داستان سیاست ،اینترنت و ایران امروز

نگاهی به سالهای اول ورود ایران به شبکۀ شبکهها

ساختمان مرکز تحقیقات نظری و ریاضیات در دهه ۱۳۶۰

داستان اینترنت در ایران مثل یک حماسه پرحرارت و
اکبر منوچهری
شور آغاز شد .این روزها را نگاه نکنید که با طرحهایی
مثل طرح صیانت ،اینترنت در حال تبدیلشدن به یک
خبرنگار
تراژدی غمانگیز است .این پدیده در ایران بیش از سی
سال تاریخ پشت سر خود دارد و اگر بخواهیم سالهای اولش را روایت کنیم باید برگردیم
به یکی از مؤسســات علمی و پژوهشی ایران در آن سالها که هنوز هم فعال است اما
حاال اسمش عوض شده« :مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات» که اکنون به آن
«پژوهشگاه دانشهای بنیادی» میگویند؛ در یک ساختمان بسیار زیبا در شمال پارک
نیاوران که حاصل طراحی معمار نامدار ،کامران دیبا ،است و قبل از انقالب دفتر مخصوص
فرح پهلوی بوده است .برای روایت برآمدن اینترنت در ایران در شماره نوروزی آيندهنگر،
بهتر اســت برگردیم به همان ابتدای کار ،یعنی سال  ۱۳۷۲شمسی مصادف با ۱۹۹۳
میالدی ،در ساختمان معروف مرکز تحقیقات فیزیک نظری.
Jاولین ایمیلها در بیتنت
زادگاه اینترنت در ایران مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات بود .این مرکز در
سال  ۱۳۶۷تأسیس شد .ریاست آن موقع پژوهشگاه تا سالها محمدجواد الریجانی بود
که یکی از برادران الریجانی و از سیاستمداران بانفوذ آن دهههای ایران به حساب میآمد.
هدف اولیه مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات این بود که پژوهشها و نوآوریها را
در دو رشته ریاضی و فیزیک پیش ببرد و الگویی برای ترویج عمومی فرهنگ پژوهش در
سطح کشور بود .اما بهتدریج دامنه فعالیتهای این مرکز به حیطههای دیگر علمی هم

وارد شــد و خود مرکز هم با اسمی گستردهتر در سال  ۱۳۷۶به «پژوهشگاه دانشهای
بنیادی» تبدیل شــد .اما فع ً
ال الزم نیست اینهمه تا سال  ۱۳۷۶بیاییم جلو ،بلکه باید
برویم به اواخر دهه  ۱۳۶۰در یک ساختمان زیبا در چهارراه کامرانیه.
در سال  ،۱۳۶۸مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات اولین نهادی در ایران بود
که به یک شبکه بینالمللی رایانهای وصل شد .این شبکه اینترنت نبود بلکه شبکهای
بود به نام «بیتنت» .نهایت کاری که این شبکه میکرد این بود که نامههای الکترونیکی
از نهادهای دانشگاهی و پژوهشی خارجی دریافت کند و به این نهادها نامه الکترونیکی
ارسال کند .بیتنت یک شبکه رایانهای بود که با مشارکت دانشگاههای ایاالت متحده در
سال  ۱۹۸۱پیادهسازی شد .این شبکه بر اساس ارتباطات مبتنی بر سیستم دایلآپ کار
میکرد و مهمترین تفاوت آن با شبکهای که بعدها تحت عنوان «اینترنت» به وجود آمد
این بود که از اتصاالت نقطهبهنقطه استفاده میکرد ،نه شبکهای که بتواند بستههای داده
را بگیرد و به مقصد برساند .در واقع فرق بیتنت با اینترنت این بود که بیتنت مثل شبکه
تلفن کار میکرد و اینترنت شــبیه به پست عمل میکرد .در واقع ،بیتنت دو رایانه را
بهطور مستقیم به هم متصل میکرد و اگر اطالعات میخواست رد و بدل شود ،بستههای
اطالعات مســتقیم از مبدأ به مقصد میرفت .اما در اینترنت که بعدها با پروتکلهای
پیشرفتهتر راهاندازی شد ،بستههای ارسال از مبدأ به یک شبکه میرفت و بعد بر اساس
آدرسی که روی بسته اطالعات نوشته شده بود ،به مقصد هدایت میشد.
برخی از گزارشهایی که بعدها درباره نقطه شروع اینترنت منتشر شده ،روایت کردهاند
که ماجرای اتصال به بیتنت هم این بود که محمود بروجردی ،داماد بنیانگذار جمهوری
اســامی ،برای یک فرصت مطالعاتی به ایتالیا رفته بود و آنجا برای اولین بار ایمیل را
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دیده بود و با یک شبکه بینالمللی رایانهها آشنا شده بود .او که عضو
هیئت علمی دانشگاه شهید بهشــتی و معاون وقت وزارت آموزش
عالی بود ،در واقع شبکه بیتنت را دیده بود .بروجردی وقتی که به
ایران برگشت ،به محمدجواد الریجانی پیشنهاد کرد که ایران هم به
بیتنت وصل شود.
از طرف دیگر ،بر اهل فن پوشــیده نیست که شخصیتی که در
اتصال ایران به شــبکههای جهانی رایانهای و همچنین متصلشدن
ایران به اینترنت نقش کلیدی داشت ،سیاوش شهشهانی بود .استاد
دانشگاه صنعتی شریف بود در سال  ۱۳۵۳پس از اتمام تحصیالت
خود در رشته ریاضی در دانشگاه برکلی ،از آمریکا به ایران برگشته بود
تا فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را در دانشگاه صنعتی آریامهر
آن زمان که بعد از انقالب نامش دانشگاه صنعتی شریف شد ،ادامه
دهد .او در سال تحصیلی  ۱۳۶۷-۶۸برای گذراندن فرصت مطالعاتی
به ایتالیا رفته بود و آنجا برای اولین بار با شبکههای رایانهای جهانی
آشنا شد.
آن زمان ظهور پدیده ایمیل هم در ایران سروصدای زیادی درست
کرده بود و استادان دانشگاه از ایمیلی صحبت میکردند که میتواند
آنها را به دانشگاهیان سایر جهان وصل کند .وقتی شهشهانی به ایران
بازگشت ،جانشین رئیس مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات
شد .او بود که بقیه را قانع کرد که برای این مرکز آدرس ایمیل درست
شود .خود شهشــهانی در مصاحبهای که دراینباره کرده میگوید:
«در مرکز تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که پست الکترونیک برای
یک مرکز تحقیقاتی که میخواهد با دانشگاههای دنیا ارتباط داشته
باشد ،یک ضرورت اجتنابناپذیر است .بهدلیل شرایط پس از جنگ،
برنامه گسترش ارتباط با دانشگاههای خارجی مورد نظر بود و یکی
از سرلوحههای مرکز تحقیقات به شمار میآمد .ایمیل ارزانترین و
ســریعترین روشی بود که مورد توجه قرار گرفت .بررسیهای اولیه
در سال  ۱۳۶۸نشان داد که هیچ مرکزی برای ارائه خدمات اینترنت
در کشور وجود نداشت .هرچند برخی مراکز از طریق تماس تلفنی
با خارج کشور به شبکه وصل میشــدند ولی این مراکز به دیگران
خدمات نمیدادند .از طریق تماس تلفنی بینالمللی به شبکه وصل
میشدند .البته در آن زمان هنوز شبکه اینترنت ایجاد نشده بود و به
شبکه بیتنت وصل میشدند».
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Jاولین اتصالها به اینترنت
بعد از اینکه بیتنت تا حدی توانست در ایران به کار رود ،بنا شد
در همــان مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات ،روند تدریجی
اتصال به شــبکه پیشرفتهتری که اینترنت نام گرفته بود طی شود.
این داستان برمیگردد به سال  .۱۳۷۱شهشهانی میگوید که در آن
زمان ،مرکز تحقیقات فیزیک نظری ایران از طریق مرکز بینالمللی
فیزیک نظری در ایتالیا که ریاســتش با پروفسور عبدالسالم بود ،به
مؤسسه مجمع اروپایی شبکههای تحقیقاتی ( )EARNوصل شد .این
مؤسسه آن زمان کشورهای غیراروپایی مثل هند را به عضویت خود
پذیرفته بود ولی این عضویت شرایط خاصی را میطلبید .با این حال،
ایران بهتوصیه پروفسور عبدالسالم عضو شد .شهشهانی میگوید که
مرکز فیزیک نظری در اواخر سال  ۱۹۹۲با اتصال تلفنی ،به دانشگاه
«لینس» اتریش وصل شد .مرکز تحقیقات فیزیک نظری ایران بعدها
با یک خط اجارهای به دانشــگاه وین اتریش وصل شد .این دانشگاه
یکی از نقاط اتصال به شبکه  EARNبود.
در همین زمانهــا بود که همکاران عضــو هیئت علمی مرکز
تحقیقات که به اجالسهای فنی بینالمللی میرفتند ،از روی حرفها
و گزارشهای متخصصان خارجی فهمیدند که شبکههای تحقیقاتی
بینالمللی در حال حرکت از پروتکلهای فنی که بستر بیتنت بودند
بهسوی پروتکل جدیدی میروند که بستر اینترنت را تشکیل میدهد.
به این ترتیب بود که مرکز تحقیقات فیزیک نظری ایران نیز اتصال به
اینترنت را بهسرعت پیگیری کرد.
اواخر سال  ۱۹۹۳پروتکل  IP/TCPدر ایران پیادهسازی شد و این
کار امکان اتصال به شبکه اینترنت را فراهم کرد .آن زمان ،چون یک
زیرشبکه از شبکه دانشگاه وین بود ،آخر نشانیهای اینترنتی ،دامنه
اتریش که  ATبود درج میشد .همین تدابیر باعث شد که ایران تقریباً
خیلی زود به اینترنت متصل شود .در واقع ،ایران فقط یک سال بعد
از دانشــگاههای اروپایی به اینترنت وصل شد .اما هم نقاط اتصال به
اینترنت کم بود و هم سرعت اینترنت خیلی پایین .شهشهانی میگوید
که کل ظرفیت اینترنت کشور  ۹.۸کیلوبیت بر ثانیه بود .با این حال،
شهشهانی توضیح میدهد که چون در آن زمان هنوز سرویسهای
مدرن وب و فایلهای گرافیکی سنگین راه نیفتاده بود ،این سرعت
تاحدودی برای ارسال ایمیلهای متنی کفایت میکرد.
Jدامنه IR
ســیاوش شهشــهانی روایت میکند که چون دامنه آدرسهای
اینترنــت ایران به نــام اتریش بود ،تصمیم بر این گرفته شــد که
دامنهای اختصاصی برای ایران درســت شــود .بنابراین از سازمان
متولی استانداردهای جهانی اینترنت تقاضا کردند که پسوند  IRرا
اســتفاده کنند .آنها متوجه شدند که مؤسسه «اینترنیک» متولی
دامنههای اینترنت است .این مؤسسه از سال  ۱۹۹۳تا  ۱۹۹۸مسئول
نام دامنههای اینترنتی بود .اینترنیک به دانشگاه کالیفرنیای جنوبی
وابسته بود و آنطور که شهشــهانی میگوید ،جاناتان پاستلنامی
مدیریت آن را بر عهده داشــت .در آن موقع ،هرچند تحریمها علیه
ایران خیلی پررنگ نبود ولی هنــوز خاطره گروگانگیری در ذهن
برخی آمریکاییها از جمله همین آقای پاســتل مانده بود .بنابراین
مقاومتهایی درباره اینکه پسوند  IRرا به ایران بدهند وجود داشت.
اما به هر تقدیر ،در فروردین  ۱۳۷۴ایران توانست پسوند  IRرا برای
دامنههای اینترنتی خود کســب کند .شهشهانی میگوید« :البته

در سال  ،1368مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات اولین نهادی در ایران بود که به یک شبکه بینالمللی رایانهای
وصل شد .این شبکه اینترنت نبود بلکه شبکهای بود به نام «بیتنت» .نهایت کاری که این شبکه میکرد این بود که نامههای
الکترونیکی از نهادهای دانشگاهی و پژوهشی خارجی دریافت کند و به این نهادها نامه الکترونیکی ارسال کند.

مخالفت با پســوند  IRدر آمریکا یک موضع رسمی نبود .مدیریت
اینترنت در اختیار بنیاد ملی علوم بود .فردی در این بنیاد عضو بود
که دل خوشــی از ایران نداشت و با ما مخالفت میکرد .برای آنکه
رفتار بنیاد ملی علوم دوســتانه شــود ،ما از کمکها و رایزنیهای
انجمن جهانی استفادهکننده اینترنت ( )Internet Societyکمک
گرفتیم».
اما در ایران هم کســانی بودند که خیلی دل خوشــی از اینکه
دامنهای برای کشور تعریف شــود نداشتند و اصوالً با کل اینترنت
مخالف بودند .شهشهانی میگوید که در مخابرات ایران کسانی حضور
داشــتند که اعتقادی به اینترنت نداشتند و فکر میکردند اینترنت
یک مد روز اســت و زود فراموش میشود .آنها کوشش میکردند
شــبکه محدودتر به نام « »X25راهاندازی کنند و میگفتند هر نوع
فعالیت شبکهای رایانهها باید تحت همین شبکه انجام شود .اما مرکز
تحقیقات فیزیک نظری استدالل میکرد که بهجای خط استیجاری
تلفن بینالملل ،میبایست از طریق ماهواره به اینترنت وصل شد تا با
هزینه و سرعت و ظرفیت بیشتری به دست آید .بهگفته شهشهانی،
ت خالی رزروشده خود روی
مخابرات میتوانســت بهراحتی ظرفی 
ماهواره اینتلست را به قیمت روز به مرکز تحقیقات اجاره دهد .ولی
آنها این کار را نمیکردند چون تصور میکردند بهجز شبکه X25
چیزی نباید راه بیفتد .ولی باالخره معلوم شد که در جدال بین آنچه
مخابرات میخواسته و آنچه مرکز فیزیک نظری میخواسته ،فیزیک
نظری دســت باال را دارد و اساســاً جریان روز دنیا هم ثابت کرد که
اینترنت پدیدهای است که باقی میماند و سایر فناوریهای شبکهای
از بین میروند .آن زمان اینترنت به اندازه کافی شهرت پیدا کرده بود
و همه میدانستند  X25پاسخگوی توسعه فناوری اطالعات نیست.
شهشهانی میگوید که «چند سال زحمت کشیدیم تا به مخابرات
تفهیم کنیم تجربه  X25یکبار در اروپا آزمایش شده و ناکارآمدی
آن قب ً
ال اثبات شده است».
Jاتصال جامعه ایران به اینترنت
مرکز تحقیقات فیزیک نظری بهطور انحصاری به اینترنت وصل
شــد و دنبال ثبت دامنه با پســوند ملی هم بود .در همین اثنا بود
کــه دو دیدگاه روبهروی هم قــرار گرفت .عدهای میگفتند که باید
امتیاز ویژه اتصال به اینترنــت را برای مرکز تحقیقات حفظ کنند
و گروه دیگری هم معتقد بودنــد که باید این اتصال را با روشهای
سهمیهبندی بین دانشگاهها توزیع کرد .طبیعی بود که با روند رو به
گسترش اینترنت ،نظر گروه دوم غالب شود .بنابراین از سال 1375
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دیگری نیز بهصورت موازی به اینترنت
وصل شدند .دانشگاههای صنعتی شریف و صنعتی اصفهان و مرکز
تحقیقات ژنتیک و مرکز زلزلهشناسی به اینترنت وصل شدند .در این
بین ،بنا بود که با ارتباط ماهوارهای ،اینترنت با سرعت  ۱۲۸کیلوبیت
بر ثانیه به دانشگاهها وصل شــود که مخابرات قبول نمیکرد .طی
چانهزنیهای طوالنی سرانجام مخابرات پذیرفت که قراردادی برای
اتصال ماهوارهای با یک شرکت خارجی برقرار شود ولی روزی که بنا
بود قرارداد امضا شــود ،رئیس مخابرات عوض شد .رئیس جدید هم
با عقد قرارداد مخالفت کرد .این کشوقوس سه سال طول کشید تا
اینکه اولین ارتباط ماهوارهای با سرعت  ۱۲۸کیلوبیت بر ثانیه از طریق
یک شرکت ایتالیایی برقرار شد .به این ترتیب دانشگاههای بیشتری
توانستند به اینترنت وصل شوند و در اوایل سال  1376پهنای باند به

 ۵۱۲کیلوبیت بر ثانیه رسید.
بعد از اینکه چند دانشگاه به اینترنت وصل شدند ،نوبت به شرکتها
و نهادها هم رسید .ابتدا شرکتهای «ندا رایانه» و «دادهپردازی ایران»
به اینترنت وصل شــدند و از نهادهای دولتی نیز سازمان صداوسیما
و وزارت بازرگانی به اینترنت متصل شــدند .شرکت ندا رایانه اولین
شــرکت خصوصی بود که توانســت
به اینترنت وصل شود و جالب اینکه
اولین شــرکتی هم بود که توانست
بــه خانهها خدمات اتصــال اینترنت
بدهد .این شرکت مودمهای دایلآپ
دستســاز خود را به افراد شــخصی
در خانهها میفروخت و با خط تلفن
آنهــا را به اینترنــت وصل میکرد.
این شــرکت در سال  ۱۳۷۳تأسیس
شده بود و بنیانگذار و مدیرعامل آن
ناصرعلی سعادت بود که قب ً
ال یکی از
تکنیسینهای فنی زیر نظر سیاوش
شهشهانی در مرکز تحقیقات فیزیک
نظری بود .هنوز هم شرکت ندا رایانه
بعد از  ۲۷سال در حال فعالیت است
و دفترش در مجیدیه تهران واقع شده
است .ناصرعلی سعادت عالقه زیادی
هم به جمــعآوری اولیــن ابزارهای
رایانهای و سختافزارهای دیجیتالی
دارد و در زیرزمین آن ســاختمان ،مــوزهای از محصوالت تاریخی
فناوری درست کرده که در واقع کلکسیون شخصی او است.
ناصرعلی سعادت در مصاحبهای که با «آیتی ایران» کرده است
میگوید« :میدیدم دوســتان ما که در دانشگاههای آمریکایی مثل
استنفورد و امآیتی و کرنل درس میخواندند ،یکی یک ایمیل داشتند
و با اســتاد خود در ارتباط بودند .ولی ما قب ً
ال برای به دســت آوردن
یک مکتوب دانشگاهی شش ماه تا یک سال منتظر میماندیم ».او
میگوید« :به این فکر افتادم که ما این فناوری را عمومی کنیم .اساس
این کار در ندا رایانه بود .اولین ارتباط عموم مردم با شبکه اینترنت از
اس ندا رایانه اتفاق میافتد ».بیبیاس مخفف
طریق ایمیل با بیبی ِ
انگلیسی «سامانه تابلوی اعالنات» است که یک برنامه اجرایی روی
میزبان شبکه است و به کاربران اجازه میدهد تا با استفاده از برنامه
پایانه به سامانه وصل شــوند .کاربر پس از ورود به سامانه میتواند
کارهای مختلفی مثل بارگذاری و بارگیری نرمافزار و دادهها ،خواندن
و انتشــار اخبار ،ارتباط با دیگر اعضا در اتاق گفتوگو و چت ،بازی و
سرگرمی انجام دهد .بیبیاس از بسیاری جهات در اینترنت پیشرو
بود .برای استفاده از این فناوری مودمهایی به کار میرفتند که هزینه
پایین و کارایی باال داشتند و توانستند در اوایل دهه  ۱۹۹۰استفاده از
خدمات آنالین اینترنت را میسر کنند.
سعادت میگوید که شرکت ندا رایانه بسترسازی فنی برای ارائه
خدمات عمومی اینترنت را از پاییز سال  ۱۳۷۲شروع کرد و تا پایان
سال کارهای فنی انجام شد« :از ابتدای سال  ۱۳۷۳ما شروع کردیم
این خدمات را به عموم مردم بدهیم ،بهصورت رایگان .رایگان بود تا
در مردم این فرهنگ ایجاد شود که میتوانند با مودم و رایانهشان به
اینترنت وصل شوند و به اطالعات دسترسی پیدا کنند».

بر اهل فن پوشیده نیست
که شخصیتی که در
اتصال ایران به شبکههای
جهانی رایانهای و همچنین
متصلشدن ایران به
اینترنت نقش کلیدی داشت،
سیاوش شهشهانی بود .او
در سال تحصیلی ۱۳۶۷-۶۸
برای گذراندن فرصت
مطالعاتی به ایتالیا رفته
بود و آنجا برای اولین بار با
شبکههای رایانهای جهانی
آشنا شد
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جریده

کسانی بودند که
خیلی دل خوشی از
اینکه دامنهای برای
کشور تعریف شود
ال با
نداشتند و اصو ً
کلاینترنتمخالف
بودند.شهشهانی
میگوید که در
مخابرات ایران
کسانیحضور
داشتند که اعتقادی
بهاینترنتنداشتند
و فکر میکردند
اینترنت یک مد روز
است و زود فراموش
میشود .آنها
کوشش میکردند
شبکهای محدودتر
به نام «»X25
راهاندازی کنند

در طول برنامه سوم توسعه،
تعداد کاربران اینترنت در
ایران از  ۲۰۰هزار نفر به ۶
میلیون نفر رسید .در همان
اوایل دهه  ۱۳۸۰بود که
وبالگهای فارسی بسیار
رشد کردند و وبالگستان
فارسی ریشه دواند
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ندا رایانه همکاریهای نزدیکی نیز با شــهرداری تهران داشــت.
مدیرعامل این شــرکت تعریف میکند که بهســراغ غالمحســین
کرباسچی ،شهردار وقت تهران ،رفتند تا با او درباره اطالعرسانی درباره
خدمات شهری از طریق اینترنت مذاکره کنند .سعادت میگوید که
کرباســچی ظرف کمتر از یک ربع ساعت قانع شد تا بهجای اینکه
اطالعرسانی شــهری را با مطالب چاپشده در مراکز مخصوص در
تهران بین شــهروندان توزیع کنند ،آنها را روی اینترنت قرار دهند
تا هم مطالب بتواند در موقع مقتضی بهروز شود و هم مردم بتوانند
ســؤاالت خود را آنالین بپرسند و متصدی شهرداری به آنها جواب
دهد .مسئله جالبی که در این میان اتفاق افتاد ،این بود که روزنامه
«همشــهری» هم روی اینترنت بارگذاری شد« .همشهری» اولین
روزنامهای بود که ســایت اینترنتی داشت و هر روز محتوایش روی
اینترنت قرار میگرفت .ناصرعلی ســعادت آن روزها را خوب به یاد
میآورد« :روزنامه همشــهری قبل از اینکه چاپ بشود و بیاید روی
کیوسک ،ساعت  ۳صبح به دفتر ندا رایانه فرستاده میشد .مطالب
همشــهری را از طریق یک فالپی دیســک برای ما میآوردند و در
یک صندوق میانداختند .بچههای ندا رایانه نصفهشب این فالپی را
برمیداشتند و آن را منتقل میکردند به سیستم وب .شما با مودم
میتوانستید وصل بشوید به اینترنت و روزنامه همشهری را قبل از
اینکه چاپ بشــود و روی کیوسک برود ،بخوانید .البته همشهری را
بهصورت متن میخواندید چون هنوز ویندوز نبود».
Jوبالگستان فارسی
از اواســط دهه  ،۱۳۷۰شرکتهایی که شــروع به ارائه خدمات
اینترنت به عموم مردم کردند زیاد شــدند .بهتدریج جامعه ایران با
اینترنت آشنا شد و استفاده از آن بیشتر در بین جوانان رواج یافت.
در ابتدای دهه  ۱۳۸۰میشــد گفت که ایران و زبان فارســی وارد
جامعه اینترنت شده بود و البته فعالیتها بیش از اینکه تجاری باشد،
محتواهای شــخصی و فرهنگی و اجتماعی را شامل میشد .هنوز
فاصلهای باقی بود تا جایی که ایران بتواند زیرساختهای فعالیتهای
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اقتصادی و تجاری را در اینترنت پیادهسازی کند .با این حال ،در طول
برنامه سوم توسعه ،تعداد کاربران اینترنت در ایران از  ۲۰۰هزار نفر
به  ۶میلیون نفر رسید .در همان اوایل دهه  ۱۳۸۰بود که وبالگهای
فارسی بسیار رشد کردند و وبالگستان فارسی ریشه دواند.
توســعه اینترنت در ایران خیلی سریع وبالگها را به میان آورد؛
کاربران ،بهخصوص زنان ،در جستوجو برای آزادی بهوسیله اینترنت،
در وبالگها رســانهای جایگزین را یافتند که در آن میتوانســتند
مســائلی را بیان کننــد که قب ً
ال قادر به طــرح آن نبودند .در پایان
ســال  ،۱۳۸۳در حدود  ۶۵هزار وبالگ فعال فارسی یافت میشد.
وبالگنویسی نوعی زبان خاص را نیز که به زبان گفتاری نزدیک بود
در فضای نوشتاری رواج داد و حتی برخی نشریات نیز تالش کردند
آن را به کار بگیرند .همانطور که در نیمه دوم دهه  ۱۳۷۰مطبوعات
با کنترل و محدودیت مواجه شدند ،در نیمه اول دهه  ۱۳۸۰نیز برای
وبالگها که جایگزینی غیرحرفهای برای روزنامههای محدودشده به
شــمار میآمد حدومرزهایی تعیین و با برخی از وبالگنویسان نیز
برخورد شد.
با اینکه افراد غیردولتی و عمدتاً با نگاه انتقادی در وبالگها فعالیت
میکردند اما همانند استفاده از خود اینترنت ،افراد موافق وضع موجود
و حتی اشخاص وابســته به نهادهای دولتی و حاکمیتی در فضای
وبالگهای ایران که به «وبالگستان» معروف شده بود ،نمیتوانستند
چشم بر مزایای وبالگ در جذب و تاثیر بر مخاطب ببندند و شروع
به فعالیت در آن کردند .مشاهدات محققان نشان میدهد که بسیاری
از وبالگهای مذهبی ،فرهنگی و سیاسی در فضای وبالگستان فعال
بودهاند و حتی جشنوارههایی برای وبالگنویسی برگزار میشده است.
اما تب وبالگنویسی با ظهور رسانههای اجتماعی بهتدریج فروکش
کرد .نویســندگان اغلب وبالگها ترجیح دادهاند که در شبکههای
اجتماعی فعالیت کنند .اولین شبکه اجتماعی که در ایران رواج یافت
«اورکات» بود که در نیمه اول دهه  ۱۳۸۰ایرانیان را عالقهمند کرد.
سپس شبکههای اجتماعی جدیدتری مثل «فرندفید» و «یاهو »۳۶۰
مورد توجه زیاد ایرانیان قرار گرفتند.
نبــود منابع و تجربه و شــرکتهای متخصــص و همچنین
سیاستگذاری خاص باعث شــد که در دوران اصالحات ،بخش
خصوصی و شرکتهای توزیعکننده خصوصی اینترنت بر بازار وب
مسلط شوند و بخش صنعت ارتباطات نسبتاً مستقل از دولت و با
سرعت رشد کرد .رشد سریع اینترنت در فضای تجاری ،به توسعه
کارآفرینی و حمایت از طبقه متوســط و فراهم ساختن فرصت
سرمایهگذاری در بازار داخلی کمک کرد .تغییرات جمعیتی بعد
از انقالب که باعث ظهور طبقه بــزرگ جوان و تحصیلکردهای
شــده بود نیز در گســترش اینترنت دخیل بود .درحالیکه برای
فناوریهای قبلی مثل ویدیو و به خصوص تلویزیونهای ماهوارهای
محدودیتهای زیادی اعمال شده بود ،اما تا چند سال اول ،حاکمیت
هیچ استراتژی سیستماتیکی برای مسدود کردن وبسایتهای
اینترنتی نداشــت و این پدیده آزاد از کنترل و نظارت بود .برخی
محققان دلیل این آزادی مطلق را نداشتن امکانات فنی فیلترینگ،
تمایل دولتهای ســازندگی و اصالحات به خصوصیســازی و
راغب نبودن به محدودیت اینترنت به دالیل اقتصادی ،اســتفاده
از ظرفیتهای اینترنت برای رســیدن به اهداف خود و نیز کسب
مشروعیت بیشتر با مخالفت با محدودیت فناوریهای نوین نزد
مردم ،دانستهاند.

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

راههای پیشروی روسیه

روسیه چگونه میتواند تحریمهای نفتی اتحادیه اروپا را دور بزند؟
مسکو میتواند با جســتوجوی خریداران دیگر برای نفت
خام خود یا کاهش تولید برای باال نگه داشتن قیمتها ،به
تحریمهای اروپا بر نفت روسیه پاسخ دهد .اقدامات آن تأثیر
اقتصادی جهانی خواهد داشــت  -مگر اینکه اوپک مداخله
کند .رهبران اتحادیه اروپا در چند هفته گذشته با ممنوعیت
 90درصد نفت خام روســیه تا پایان سال به عنوان بخشی
از ششمین بسته تحریمی این اتحادیه علیه روسیه از زمان
حمله روسیه به اوکراین موافقت کردند .هلیما کرافت ،رئیس
ویژن تن
اســتراتژی جهانــی کاال در RBC Capital Marketsدر
تحلیل گر اقتصادی
یادداشتی ،نوشت« :واکنش روسیه به این تحریمها را باید از
منبع سیانبیسی
نزدیک تحت نظر داشت ».بر اساس گزارش آژانس بینالمللی
انرژی ،روســیه سومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان پس از آمریکا و عربستان سعودی و دومین
صادرکننده بزرگ نفت خام پس از عربستان سعودی است .حسین عسکری ،استاد دانشکده بازرگانی
دانشگاه جورج واشنگتن گفت« :آنچه اکنون در جریان است ،تجارت نفت و گاز طبیعی را در آینده
تغییر خواهد داد .قیمت نفت به این زودیها کاهش نخواهد یافت و تبعات تحریمهای روسیه تا چند
سال محسوس خواهد بود .آمریکا باید از تحریمهای پیشدستی قوی علیه روسیه استفاده میکرد و
به تولیدکنندگان نفت اوپک سختتر میگرفت تا تولید نفت را افزایش دهند».
Jشکار خریداران دیگر
اینکه روسیه بتواند نفت خام تحریم شده خود را تخلیه کند و اینکه چقدر میتواند بفروشد ،بر
قیمت نفت در سطح جهانی تأثیر میگذارد .حدود  36درصد از واردات نفت اتحادیه اروپا از روسیه
است .میخائیل اولیانوف ،نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین ،گفت که این کشور
به دنبال خریداران دیگری برای نفت خود خواهد بود .اولیانوف در توئیتر با اشاره به رئیس کمیسیون
اروپا ،اورســوال فون در الین ،گفت« :همانطور که دیروز به درســتی گفت ،روسیه واردکنندگان
دیگری پیدا خواهد کرد ».کرافت نوشت« :اینکه آیا این بشکهها خانههایی در هند ،چین و ترکیه
پیدا میکنند میتواند به این بستگی داشته باشد که آیا اتحادیه اروپا در نهایت خدمات حمل و نقل
و بیمه را هدف قرار میدهد و آیا آمریکا تحریمهای ثانویه به سبک ایران را اعمال میکند یا خیر».
مسکو در حال حاضر دو خریدار احتمالی برای نفت خام خود دارد :چین و هند .این کشورها نفت را
با تخفیف خریداری کردهاند و ناظران صنعت روسیه میگویند که به نظر میرسد این خریدها ادامه
پیدا کند .در حالی که هند به طور سنتی نفت خام بسیار کمی از روسیه وارد میکند  -به گفته
ناظران بازار ،تنها بین  2تا  5درصد در سال  -خرید آن در ماههای اخیر افزایش یافته است .هند در
ماه مارس  11میلیون بشکه نفت خرید و این رقم در ماه آوریل به  27میلیون بشکه و در ماه می

به  21میلیون بشکه افزایش یافت .این در تضاد کامل با  12میلیون بشکه نفتی است که از روسیه
در تمام سال  2021خریداری کرده است .چین پیش از این بزرگترین خریدار نفت روسیه بود ،اما
خرید نفت این کشور نیز افزایش یافته است .طبق دادههای کپلر ،از ماه مارس تا می 14.5 ،میلیون
بشکه نفت خریده که سه برابر افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
Jکاهش تولید
روســیه همچنین میتواند تولید و صادرات نفت خام را کاهش دهد تا ضربهای که به اقتصاد
این کشــور وارد میشود ،کاهش پیدا کند .روز یکشنبه ،لئونید فدون ،معاون شرکت نفت روسیه
لوک اویل ،گفت که این کشور باید تولید نفت خود را تا  30درصد کاهش دهد تا قیمتها را باالتر
ببرد و از فروش بشکهها با تخفیف جلوگیری کند .کرافت گفت« :مقامات در واشنگتن ابراز نگرانی
کردهاند که مسکو ممکن است با کاهش صادرات در تابستان برای تحمیل حداکثر درد اقتصادی
به اروپا و آزمایش عزم جمعی کشورهای عضو برای دفاع از اوکراین ،به سمت کاهش تا پایان سال
حرکت کند».
او افزود ،با توجه به موجودی «به طرز نگرانکنندهای کم» و کمبود ظرفیت پاالیشی ،پیشدستی
روسیه در قطع صادرات نفت میتواند تاثیر اقتصادی بسیار مخربی در تابستان امسال داشته باشد.
ادوارد گاردنر ،اقتصاددان کاال در کپیتال اکونومیکس ،در یادداشــتی نوشت :برای روسیه ،ما فکر
میکنیــم که تأثیر حجم کمتر صادرات در ســال جاری با افزایش قیمتها جبران میشــود .او
پیشبینی کرد که تولید و صادرات نفت روسیه تا پایان سال حدود  20درصد کاهش پیدا میکند.
به گفته گاردنر ،در حالی که نفت خام اورال ،ترکیب اصلی نفتی که روسیه صادر میکند ،با تخفیف
نسبت به معیارهای جهانی معامله میشود ،در حال حاضر قیمت آن  95دالر در هر بشکه است  -که
هنوز هم بســیار باالتر از قیمت یک سال گذشته بود .اما اگر تولید روسیه کاهش پیدا کند ،سایر
بازیگران ممکن است برای کمک به کاهش قیمتها وارد عمل شوند .فایننشال تایمز به نقل از منابع
گزارش داد ،عربستان سعودی آماده است تا تولید نفت خام را در صورت کاهش قابل توجه تولید
روسیه به دنبال تحریمهای اتحادیه اروپا افزایش دهد.
Jراههای حمل و نقل «فریبنده»
به گفته شرکت هوش مصنوعی دریایی ویندوارد که به دادههای اختصاصی خود استناد میکند،
از آغاز جنگ روسیه و اوکراین 180 ،تغییر مالکیت کشتیها از نهادهای روسی به غیر روسی صورت
گرفته است .ویندوارد گفت که این تغییرات ثبت شده در تنها سه ماه ،بیش از نیمی از تغییرات
مالکیت کشتیهای روسی در تمام سال  2021بوده است .به گفته ویندوارد ،بسیاری از کشتیهای
روســی به شرکتهایی که عمدتاً در سنگاپور ،ترکیه ،امارات متحده عربی و نروژ مستقر هستند
فروخته شد.

چشمانداز

تحلیلگر ارشد یک شرکت تحقیقاتی نفت پس از افزایش قیمت نفت
علیرغم اینکه اوپکپالس اعالم کرد عرضه را با سرعت بیشتری افزایش
خواهند داد ،گفت :اوپک پالس به نوعی شکست خورده است.

شکست اوپک پالس
عربستان نمیتواند جای روسیه را بگیرد

اقدام اتحادیه اروپا برای ممنوعیت بیشتر نفت روسیه
و اعمال تحریمهای جدید بر بیمه کشتیرانی میتواند
به طور جدی توانایی روسیه برای صادرات نفت خام
را مختــل کند .رهبران اتحادیه اروپا با تحریم نفت و
فرآوردههای نفتی ،با معافیت موقت برای برخی از نفت
تحویلی از طریق خط لوله موافقت کردند.
دانیل یرگین ،نایب رئیس  S&P Globalگفت:
ابیگیل ان جی
«اگــر آنها بیمه نفتکشهای حامل نفت روســیه را
ممنوع کنند ،به طور جدی کشمکش برای بشکهها
سیانبیسی
تشدید میشود و تابستانی پرتالطم پیش رو خواهد
بود .اگر بیمه نداشته باشید ،بیشتر نفتکشهای معتبر حرکت نمیکنند زیرا خطرات
این کار بسیار زیاد است».
بیشتر بیمههای تانکرها توسط شرکتهای بیمه مستقر در لندن نوشته میشود.
یرگین گفت« :بیمه به اندازه بشــکههای نفت مورد توجه قرار نمیگیرد ،اما اهمیت
زیادی دارد».
این پیشبینی از دست دادن نفت روسیه از بازار و پتانسیل افزایش شدید قیمتها
و نوسانات باالی قیمت ،موجب شده است که کشورهای غربی از اعضای اوپک بخواهند
تا نفت خام بیشتری عرضه کنند.
در نهایت ،این کارتل میتواند میزان نفت در بازار را افزایش دهد ،زیرا نفت روسیه
کاهش پیدا میکند.
هلیما کرافت ،رئیس استراتژی کاالهای جهانی در  RBCگفت« :من فکر میکنم
که آنها سعی خواهند کرد شرایط را با روسها به نحو احسن مدیریت کنند .من فکر
نمیکنم که رهبری اوپک در حال حاضر به دنبال تحقیر روســیه باشد .آنها به بازار
متعهد هستند و به دنبال تنظیم مجدد با آمریکا هستند».

Jصادرات محدود روسیه
سانکی گفت که سهمیه جدید شامل تولید روسیه نیز میشود که به دلیل جنگ
در اوکراین به دلیل تحریمها محدود شده است.
دن پیکرینگ ،مدیر ارشد ســرمایهگذاری در Pickering Energy Partners
گفت که تولید نفت روسیه به آرامی «به طور پیشفرض» کاهش پیدا میکند.
او به سیانبیسی گفت« :با شروع تحریمهای اروپا و سایر نقاط جهان بر روسیه،
دیگر کاری از دست این کارتل برنمیآید».
مانند سانکی ،پیکرینگ گفت که اوپک به جز کشورهایی مانند عربستان سعودی و
امارات متحده عربی ،ظرفیت مازاد زیادی ندارد.
او گفت« :این فقط به چند کشور مربوط میشود و آنچه که آنها مایل و قادر به ارائه
به بازار هستند .بنابراین روسیه به مرور زمان از این کارتل خارج خواهد شد».
راشل زیمبا ،بنیانگذار  Ziemba Insightsگفت :چین و هند نفت بیشتری از
روسیه میخرند ،اما این کافی نخواهد بود.
او گفت« :در نهایت ،من فکر نمیکنم لجستیکی برای توزیع مجدد کامل وجود
داشته باشد».

Jتصمیمات اوپک
تحلیلگر ارشــد یک شرکت تحقیقاتی نفت پس از افزایش قیمت نفت علیرغم
اینکه اوپکپالس اعالم کرد عرضه را با ســرعت بیشتری افزایش خواهند داد ،گفت:
اوپک پالس به نوعی شکست خورده است.
اوپک و متحدانش تصمیم گرفتند در سال  ،2020زمانی که کووید برای اولین بار
رخ داد و تقاضا کاهش یافت ،نزدیک به  10میلیون بشکه از بازار نفت خارج کنند.
این ائتالف اعالم کرد تولید خود را 648هزار بشکه در روز در ماههای جوالی و اوت
افزایش خواهد داد تا کاهش تولید در بازار را به پایان برساند .پس از انتشار این خبر،
هر دو قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت و نفت شاخص بینالمللی برنت بیش
از یک درصد افزایش یافتند.
پل سانکی از سانکی ریسرچ گفت :مشکل این است که کشورهای عضو اوپک پالس
به اهداف خود نرسیدهاند.
او به  CNBCگفت« :کل سیستم اوپک در حال حاضر به نوعی خراب شده است».
اوپک به طور معمول میتواند با کنترل تولید خود بر قیمتهای نفت تأثیر بگذارد ،اما
سانکی گفت که با وجود اعالم این خبر ،بازار شاهد ادامه مشکالت عرضه نفت است.
او گفت که تنها دو یا سه کشور در اوپک ظرفیت مازاد دارند.
سانکی گفت که عربستان سعودی ،شاهزاده اوپک و دومین تولیدکننده بزرگ نفت

Jتقاضا از بین نمیرود
با وجود نگرانیهای عرضه و قیمت بســیار باالی نفت ،تقاضا برای انرژی کاهش
چندانی نداشته است .چین در حال بازگشت از شرایط بحرانی کرونا است ،بنابراین این
روند رو به افزایش نیز خواهد بود.
پیکرینگ گفت از نظر فصلی ،ما به طور کلی در تابســتان شــاهد افزایش تقاضا
هستیم و شما با افزایش تقاضا برای سفر که در سالهای گذشته به دلیل کرونا متوقف
شده بود ،روبهرو خواهید شد .او گفت زمانی که وست تگزاس اینترمدیت باالتر از 115
دالر در هر بشکه باشد ،مقداری از تقاضا کاهش پیدا میکند.
با این حال ،سانکی گفت :به نظر نمیرسد تقاضا هنوز به قیمتهای باالتر پاسخ
دهد.
سانکی گفت که قیمت بنزین و گازوئیل به دلیل محدودیت ظرفیت پاالیش حتی
باالتر است.
او گفت« :با این حال ،تقاضا از بین نمیرود ،بنابراین یک روند بسیار صعودی است،
اما صادقانه بگویم دیوانهکننده است».
او گفت« :همه بیشتر پرواز میکنند و بیشتر رانندگی میکنند .همه به نوعی آماده
ســفر هستند .این یک وضعیت دیوانهکننده است و پیشبینی ما  110تا  150دالر
برنت در تابستان و بعد از آن است».
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جهان ،حدود یک میلیون بشکه در روز ظرفیت تولید اضافی دارد ،اما نمیخواهد از
همه آن استفاده کند.
او افزود« :سعودی باید انتخاب کند  -آیا اجازه میدهیم قیمتها باالتر برود و در
عین حال ظرفیت اضافی خود را برای شرایط فوقالعاده اضطراری و فوق بحران حفظ
کنیم؟ یا اینکه نفت خود را به بازار اضافهکنیم و به ظرفیت مازاد صفر برسیم .ولی اگر
لیبی سقوط کند چه اتفاقی میافتد؟
رویترز در ماه می گزارش داد که بنبســت سیاسی در لیبی به محاصره تقریبی
تأسیسات نفتی منجر شده است.

پاتریک دی هان ،تحلیلگر  ،GasBuddyپیشبینی کرد که میانگین قیمت
بنزین تا اواسط ژوئن به  5دالر خواهد رسید ،در حالی که جیپی مورگان
میگوید بنزین تا اواخر تابستان به  6دالر نیز خواهد رسید.

ضرر مصرفکنندگان بیشتر از پوتین
تحریم نفت روسیه در کوتاهمدت به چه کسانی آسیب میزند؟
اتحادیه اروپا اقدام به کنار گذاشتن انرژی روسیه کرده
و اعالم کرده اســت که بیشــتر نفتی را که از روسیه
وارد میکنــد به دلیل حمله این کشــور به اوکراین
حذف خواهد کرد .هدف ،آســیب رساندن به روسیه
در درازمدت از طریق قطع بزرگترین منبع درآمد آن
یعنی صادرات سوخت فسیلی است.
تحلیلگران میگویند با این حال ،در کوتاهمدت،
ایرینا ایوانوا
چنین تغییری شــاید به مصرفکننــدگان در غرب
سیبیاس
آســیب برساند در حالی که خزانه روسیه را پر از پول
میکند .به عنوان نمونه ،آنها به اثرات ممنوعیت آمریکا
بر نفت و گاز روسیه در ماه مارس اشاره میکنند .اگرچه این سیاست با هدف منزوی
کردن بیشتر روسیه از نظر اقتصادی و سیاسی بود ،اما بالفاصله به جهش قیمت جهانی
نفت منجر شد که برای والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه ،موهبت بود.
تالشهــای اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات نفت روســیه ،که به عبارت دیگر
واردات آن را به حدود  1.5میلیون بشــکه در روز کاهش میدهد ،قیمت نفت خام را
همچنان باالتر برده است .به گفته تحلیلگران اندیشکده بروگل مستقر در بروکسل ،این
باعث میشود که تاثیر تحریمهای مورد نظر در کوتاهمدت معکوس باشد.
آنها به تازگی در نامهای در پولیتیکو نوشتند« :فروش نفت روسیه به اتحادیه اروپا
برای چند ماه آینده ادامه خواهد داشت ،این به خوبی میتواند سود روسیه را افزایش
دهد و در کوتاهمدت بودجه دولت آن را تقویت کند».
متئو ویال ،تحلیلگر اندیشکده  ISPIدر میالن ،فکر میکند که تحریم نفت روسیه
در نهایت میتواند نتیجه معکوس داشته باشد .او به آسوشیتدپرس گفت« :خطر این
است که قیمت نفت به طور کلی به دلیل تحریمهای اروپا افزایش پیدا کند .و اگر قیمت
بسیار باال رود ،خطر این است که درآمد روسیه بیشتر میشود و اروپا بازی را میبازد».
تروی وینسنت ،تحلیلگر بازار در  ،DTNبه سی بی اس مانی واچ گفت :از آنجایی
که قیمت نفت توسط بازار جهانی نفت خام تعیین میشود ،قیمتهای باالتر در اروپا به
زودی به نفت آمریکاییها نیز وارد خواهد شد.
او گفت« :هرچیزی که در هرکجــای دنیا اتفاق بیفتد ،در نهایت بر مصرفکننده
آمریکایی تأثیر خواهد گذاشت».
Jزمان بد برای مصرفکنندگان
در آمریکا ،بحران عرضه در زمانی اتفاق میافتد که قیمت نفت افزایش پیدا کند.
وینســنت گفت ،مشــکل امســال این اســت که با افزایش تقاضای نفت آمریکا،
پاالیشگاههای داخلی در حال حاضر نزدیک به حداکثر ظرفیت کار میکنند و فضای
کمی برای افزایش تولید دارند .عالوه بر این ،فصل طوفانها شروع میشود و شاید باعث
قطعیهایی شود که به استخراج نفت خام در خلیج مکزیک ،پاالیشگاههای آمریکا در
سواحل خلیج و اقیانوس اطلس یا هردو ضربه زند.
او گفت« :پاالیشگاههای آمریکا که به شدت کار میکنند ،با تقاضای فصلی مواجه
احتمالی پاالیشگاهها
هستند و با فصل طوفان بسیار فعال و قطعیهای برنامهریزینشده
ِ
مواجه هستند».
وینســنت پیشبینی کرد که میانگین قیمت بنزین  -امروز  4.67دالر در هر گالن
 -میتواند «به راحتی» یک دالر افزایش پیدا کند .پاتریک دی هان ،تحلیلگ ر �Gas

 ،Buddyپیشبینی کرد که میانگین قیمت بنزین تا اواســط ژوئن به  5دالر خواهد
رســید ،در حالی که جیپی مورگان میگوید بنزین تا اواخر تابســتان به  6دالر نیز
خواهد رسید.
در نهایت ،زمانی که مصرفکنندگان و کسبوکارها از بنزین کمتر استفاده میکنند،
قیمــت بنزین کاهش پیدا میکند ،خواه با رانندگی کمتر ،اجتناب از پرواز یا روشــن
کردن ترموســتات  -چیزی که اقتصاددانان آن را «تخریب تقاضا» مینامند .تاکنون،
آمریکاییها در نظرسنجیها گفتهاند که به دلیل هزینههای بنزین ،رانندگی را کاهش
دادند.
در عوض ،بسیاری از مصرفکنندگان هزینههای خود را برای محصوالت و خدمات
دیگر کاهش دادهاند تا تأثیر افزایش هزینههای سوخت بر بودجه خانوار را جبران کنند.
«Jنزول ترمینال» برای روسیه
اگرچه مصرفکننــدگان ،بازنده کوتاهمدت در رقابت برای خروج از نفت روســیه
خواهند بود ،اما در درازمدت روسیه بیشترین آسیب را خواهد دید زیرا اروپا خود را از
منبع انرژی آنها جدا میکند .تحلیلگران میگویند که بعید اســت کشورهای غربی
همینکار را کنند ،اما شــاید در ماهها و سالهای آینده بازارهای جهانی ،نفت روسیه
را بیشتر محدود کند.
بنجامین سالزبری ،تحلیلگر  Height Securitiesدر گزارشی گفت :انتظار داریم
تالشهای مستمر از سوی آمریکا و اروپا برای کاهش درآمد نفتی روسیه از سایر نقاط
جهان انجام شــود .هدف تحریمهای اروپا نیز مسدود کردن شرکتهای بیمهای است
که محمولههای نفتی را پوشــش میدهند و توانایی روسیه برای انتقال نفت به سایر
خریداران را تضعیف میکند .وینسنت گفت :اگر و زمانی که در اوکراین آتشبس برقرار
شــود ،بسیاری از کشــورهای اروپایی که موافقت کردند نفت روسیه را کنار بگذارند،
مشتاق ازسرگیری روابط تجاری با پوتین نخواهند بود.
اگرچه «ممکن است شاهد باشیم که هند یا چین در واکنش به این تحریمها ،خرید
بشــکههای روسی خود را بیشتر کنند ،اما این برای جبران کل حجمی که قرار است
جابهجا شود ،کافی نخواهد بود .منظور این است که تولید نفت روسیه کاهش خواهد
یافت».
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به گفته منابع بازار و ردیابهای کشتی ،واردکنندگان نفت در چین به طور
معمول بشکههای نفت خام ایران را بهعنوان «نمینا»ی مالزی ،مخلوط قیر،
بشکههایی از عمان و زاکوم علیا گزارش میدهند.

چین ،نفت روسیه را جایگزین ایران میکند

ریسک باالی نفت ایران
پاالیشگاههای مستقل چین ممکن است قصد داشته
باشند از ریســک احتمالی دور بمانند و از خریداری
کردن بشکههای ایران در کوتاهمدت پس از مجموعه
جدیدی از تحریمهای اعمالشــده توســط مقامات
آمریکایی خودداری کنند .در دســترس بودن فراوان
محمولههای روسیه با تخفیف و ذخایر قوی داخلی ،پر
کردن جای خالی نفت ایران را آسانتر میکند.
منیش پاراشار
با توجه به اینکه پاالیشــگاههای مستقل چین در
شــاندونگ در حال ازسرگیری تصاحب اورال روسیه
اس اند پی گلوبال
هســتند  -اولین محموله پس از نوامبر  2021که در
اوایل ژوئن وارد شــد و حداقل هشت مورد دیگر در اواخر این ماه وارد میشود -منابع
تجاری گفتند پاالیشگاهها شــروع به ارزیابی محمولههای روسی با قیمت مناسب و
مقایسه با ریسک مرتبط با نفت ایران کردهاند..
یک منبع بازرگانی آگاه دراینباره گفت :فروش بشکههای نفت ایران در مقایسه با
یک هفته گذشته دشوار شده است .شنیدهایم محمولههایی بدون یافتن خریدار در بنادر
شاندونگ ذخیره شده است.
مقامات آمریکا در  25می تحریمهای جدیدی را علیه چندین فرد و نهاد درگیر در
یک شبکه بینالمللی قاچاق نفت و پولشویی اعالم کردند که به ایران اجازه داده بودند
تحریمهای نفتی را دور بزند.
بر اســاس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا ،تحریمها برای خرید نفت از ایران برای
شــرکت انرژی چین هائوکون انرژی مستقر در هنگکنگ ،زیرمجموعه گروه انرژی
هائوکون در پکن و همچنین شرکت پتروشیمی فوجی ژوشان چین ،یک شرکت تابعه
تمدید شد .سرمایهگذاری مشترک بین شرکتهای انرژی ایران و چین به نام پتروچاینا
پارس هم تحریم شد .پتروشیمی شاندونگ سی راست چین به فهرست تحریمهای
اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری اضافه شد.
پتروشیمی شاندونگ سی رایت که با نام پتروشیمی هایو نیز شناخته میشود ،یک
پاالیشگاه مستقل در استان شاندونگ چین است ،در حالی که بقیه شرکتهای تجاری
هستند که بشکههای نفت خام ایران را برای پاالیشگاههای مستقل چین وارد میکنند.
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Jسنجیدن ریسک
منابع بازار گفتند از آنجایی که پاالیشگاههای مستقل کنار کشیدند و موضع
محتاطانهای در خرید نفت ایران اتخاذ کردند ،کاهش قیمت بشکهای نفت ایران
در برابر قراردادهای آتی  ICEبرنت را از  6تا  7دالر در هر بشکه بر مبنای DDU
در شاندونگ به حدود  8دالر در هر بشکه افزایش داد.
یک تحلیلگر مســتقر در پکن گفت« :از آنجایی که قیمت سایر نفتهای
خام معمولی افزایــش پیدا کرده در حالی که تقاضای داخلی هنوز بهبود پیدا
نکرده ،پاالیشگاهها باید با مصرف نفتهای ارزانقیمت ،از جمله نفت خام ایران
و روسـ�یه ،هزینههای خود را کاهش دهند ».دادهها ی �S&P Global Com
 modity Insightsنشان میدهد که در ژانویه تا آوریل ،حدود  9.38میلیون
تن محموله نفت خام ایران به استان شاندونگ تحویل داده شده است که بیش
از دو برابر  4.5میلیون تن در مدت مشابه سال گذشته بود.
به گفته منابع بازار و ردیابهای کشتی ،واردکنندگان نفت در چین به طور
معمول این بشکههای نفت خام ایران را بهعنوان «نمینا»ی مالزی ،مخلوط قیر،
عمان و زاکوم علیا گزارش میدهند.
یک تحلیلگر مستقر در شاندونگ گفت :زمانی که کانون توجهات از آخرین
تحریمها دور شود ،خانههای تجاری جدید برای عرضه نفت خام ایران افزایش
خواهند یافت.
منابع در پاالیشگاههای مستقل گفتند ،بشکههای ایرانی همچنان تقاضای
خریداران عادی در بخش مستقل هســتند ،زیرا این بشکهها عالوه بر اورال و
 ESPOروسیه ،یکی از مقرونبهصرفهترین بشکههای موجودند.
تاجران گفتند که تحریمها بر روی پتروشیمی شاندونگ سی راست چین به
پاالیشگاههای مستقل یادآوری میکند که از پرداخت مستقیم به شرکتهای
موجود در لیست تحریم  OFACخودداری کنند.
پاالیشــگاههای مستقل در چین به جای آن به طور مستقیم به شرکتهای
تجاری یا واردکنندگان و تأمینکنندگان باسابقه ایرانی پرداخت میکنند.
Jافزایش جریان نفت روسیه
پاالیشگاههای مستقل در چین جریان نفت اورال را در نوامبر  2021به دلیل
عرضههای جایگزین با قیمت رقابتیتر متوقف کردند و متعاقباً با وجود کاهش
شدید قیمت اورال در مقایسه با بقیه نفتها ،پس از تهاجم روسیه به اوکراین در
اواخر فوریه ،خرید خود را تا اواخر آوریل متوقف کردند.
منابع بازار گفتند ،در اواخر آوریل ،محمولههای اورال برای تحویل در اواخر
ماه می یا اوایل ژوئن با تخفیف حدود  5تا  6دالر در هر بشکه معامله میشد تا
قیمتهای آتی نفت برنت  ICEبر اساس  DESشاندونگ را تعیین کند.
از  9محموله نفت خام روســیه که بالغ بر 880هزار میلیون تن است و قرار
است به زودی به شاندونگ برسد ،شش محموله به بندر چینگدائو ،دو محموله
به یانتای و بقیه به سمت ریژائو میروند.
دادههای  S&P Globalنشــان میدهد که حجم واردات تا ژوئن نزدیک به
کل واردات اورال توسط بخش مستقل پاالیش چین در سال 925 ،2021هزار
تن است .پاالیشگاههای مســتقل در سال  5.14 ،2020میلیون تن اورال وارد
کردند.

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

همسایه خشمگین
فرزانه سالمی ،کاوه شجاعی
گروه همسایهها

شنزن (یا شنژن) نامی است که تا چند دهه پیش کمتر کسی در دنیا
آن را میشناخت .اما حاال بندر شنزن به عنوان یکی از پررفتوآمدترین
و پررشدترین بنادر کانتینری جهان شناخته میشود .از آنجا که شنزن
در ســاحل دریای جنوبی چین و در شــمال هنگکنگ واقع شده،
تعجبی ندارد که چنین موقعیتی را کسب کرده باشد.
نام شنزن برای اولین بار در مکتوبات قرن پانزدهم در دربار سلسله
ِ
مینگ چین ثبت شده اســت .شنزن در دوران سلسله بعدی یعنی
چینگ به عنوان شهرستان ثبت شد و نامش هم از زمینهای خیس
برنجکاریشده گرفته شــده بود( .شنزن به معنی «آبهای عمیق»
است و البته در این شهر رودخانهها و نهرهای زیادی هم وجود دارد).
بندر شنزن در استان گوانگدونگ چین درواقع یک نام کلی برای
چند بندر مختلف نزدیک به هم است که در گستره  ۲۶۰کیلومتری
ساحلی کشیده شده و امروزه بخشی از جاده ابریشم آبی نیز به شمار
میرود؛ مسیری که از سواحل جنوبی چین به سمت هند ،کانال سوئز،
مدیترانه ،دریای آدریاتیک ،ســواحل ایتالیا ،اروپای مرکزی و دریای
شمالی کشــیده میشود .بندر شنزن جایی اســت که  ۲۳۰مسیر
کانتینری بینالمللی از آن عبور میکنند .همچنین بندر شــنزن به
 ۳۰۰بندر در  ۱۰۰کشور جهان متصل است.
علت اینکه شــنزن تنها ظرف چهار دهه توانســت از یک مکان

ناشناخته در چین به یکی از مهمترین بنادر جهان تبدیل شود ،به سال
 ۱۹۷۹میالدی برمیگردد .در آن زمان تنها اهمیت شنزن این بود که
در مسیر هنگکنگ به سرزمین اصلی چین (مِین لند) ،توقفهایی در
آنجا صورت میگرفت.
اما در سال سرنوشتساز  ،۱۹۷۹شنزن به یکی از مناطق اقتصادی
ویژه چین تبدیل شد .در نتیجه این شهرستان کوچک که در آن زمان
تنها  ۳۰هزار نفر جمعیت داشت ،به تدریج پیشرفت کرد و به شهری
جهانی که مرکز تولید و به خصوص فعالیت شرکتهای مخابرات و
الکترونیک است و بندر مهمی هم هست ،تبدیل شد.
وضعیت خاص اقتصادی شنزن باعث شد شمار زیادی از جمعیت
این کشــور که به دنبال کار بودند به آنجا مهاجرت کنند؛ به طوری
که شنزن حتی بعدا با مشکل جمعیت بیش از اندازه نیز مواجه شد.
شنزن امروز به عنوان یک مگاسیتی (ابرشهر) شناخته میشود که
جمعیتی بیش از هفده میلیون نفر را در خود جا داده اســت و نمونه
بزرگی از مهاجرت داخلکشــوری در چین است .بیشترین تعداد از
مهاجران ماهر چین به شــنزن آمدهاند و برای غولهای بزرگی مثل
تِنســنت ،بایدو و علیبابا در این شهر کار میکنند .اما کارخانههای
بزرگی نیز در شنزن وجود دارد که کارگران موقتی مهاجر در آنها کار
میکنند .زبانی که در شنزن به آن تکلم میشود ماندارین است و در

همسایهها
برخی شرکتها از انگلیسی هم استفاده میشود.
پیشبینی شده که جمعیت شنزن تا سال  ۲۰۲۵به  ۱۸میلیون نفر
برسد .این یعنی که مشکل کمبود مسکن در شنزن که در حال حاضر
هم وجود دارد در آینده بیشتر خواهد شد.
تولید ناخالص داخلی ( )GDPشنزن بین سالهای ۲۰۱۱تا ۲۰۲۱به میلیارد یوآن
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شنزن طی سالهای اخیر به یکی از فعالترین شهرهای چین به لحاظ اقتصادی تبدیل شده است.
اصالح و بازگشایی اقتصاد چین باعث توسعه بیسابقه این شهر شده که آن را میتوان در وضعیت
تولید ناخالص داخلیاش مشاهده کرد.

درسال ۲۰۲۱سرمایهگذاریمستقیمخارجیدرشنزن،درچهحوزههاییوبهچهمیزانیانجامشدهاست؟(بهمیلیوندالرآمریکا)
انتقال دادهها ،نرمافزار ،خدمات فناوری اطالعات
خدمات به کسبوکارها
تولید کارخانهای
مسکن
خردهفروشی و عمدهفروشی
مالی
پژوهشهای علمی و خدمات تکنولوژی
حمل و نقل ،انبارداری ،خدمات پستی
کشاورزی ،دامداری ،جنگلداری و شیالت
خدمات ،تعمیر
حفاظت از آب ،محیطزیست و مدیریت فضاهای عمومی
فرهنگ ،ورزش و تفریح
آموزش
ساخت و ساز
بهداشت و خدمات اجتماعی
هتلداری و رستوران
الکتریسیته ،گرمایش ،گاز و دیگر خدمات عمومی

۲۰۰۰ ۳۰۰۰ ۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷۰۰۰ ۸۰۰۰ ۹۰۰۰
ارزش سرمایهگذاری مستقیم خارجی به میلیون دالر

۱۰۰۰

۰

شنزن یکی از اولین مناطق ویژه اقتصادی بود که توسط دنگ شیائوپینگ معرفی شد .در این
مناطق به تدریج اصالحات اقتصادی انجام شد و به سرمایهگذاری خارجی روی خوش نشان دادند.
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شنزن بخشی از دلتای رود مروارید است که از هنگکنگ تا شنزن
و گوانگجو کشیده شده است .امروزه شنزن حتی میخواهد به عنوان
یک شهر هوشمند مدرن نیز شناخته شود و از لحاظ اعتباری ،خود را
به پای همسایه مشهورش یعنی هنگکنگ برساند.
یکی از تحوالت مهم که توانست آینده شنزن را تغییر دهد این بود
که پس از تبدیلشدن آن به منطقه اقتصادی ویژه ،راه سرمایهگذاری
خارجی در شنزن باز شــد .اینجا به عنوان شهری در ساحل دریای
جنوبی چین میتوانســت اهمیت زیادی داشــته باشــد و حضور
سرمایهگذاران خارجی نیز با تاسیس کسب و کارهای مختلف در آنجا
و همراهی دولت مرکزی به این تصویر کمک کرد .همچنین بانکهای
چین به ارائه وام برای انجام کار در شنزن روی خوش نشان میدادند
و از لحاظ امکانات زیرساختی و حمل و نقل نیز شنزن جذبکننده
ســرمایههای زیادی بود .این باعث شد کارخانههای بزرگی در حوزه
ساخت وسایل الکترونیک ،داروسازی ،مواد شیمیایی ،نساجی ،مصالح
ساختمانی و مواد غذایی در شنزن پا بگیرند و همزمان ،بندر شنزن نیز
از لحاظ تجاری داشت با سرعت بسیار زیادی رشد میکرد.
موفقیت الگوی شــنزن باعث شــد دولت چین برخی شهرهای
ســاحلی دیگر این کشور را نیز به مناطق اقتصادی ویژه تبدیل کند
و مدرنیزاســیون آنها با سرعت شروع شود .واقعیت این است که این
سرعت عجیب تحول در برخی شهرهای دیگر در دلتای رود مروارید
نیز مشاهده شده که از جمله آنها میتوان به گوانگجو و فوشان اشاره
کرد.
شنزن از لحاظ قدرت اقتصادی در آسیا در رتبه پنجم قرار دارد و
تولید ناخالص داخلی آن در ســال  ۲۰۲۱از  ۳تریلیون یوان گذشت.
بیش از  ۳.۵۹میلیون کســب و کار در شنزن ثبت شدهاند و یکی از
جالبترین نکتهها درباره شنزن این بوده که در سال  ۲۰۲۱میالدی
حدود  ۱۷۰هزار نفر از چینیهای متخصصی که در خارج از کشــور
تحصیل کرده بودند به شنزن برگشتند و آنجا کسب و کار راه انداختند.
شنزن از لحاظ ریلی مرکز مهمی در چین به شمار میآید و هشت
ایستگاه راهآهن دارد .مهمترین علت اهمیت ریل در شنزن این است
که راهآهن سریع گوانگجو-شنزن-هنگکنگ در این مسیر قرار دارد.
همچنین فرودگاه شــنزن یکی از ده فرودگاه بزرگ چین به شــمار
یآید.
م 
Jبندر شنزن
در پایان ســال  ۲۰۲۰میــادی شــنزن دارای  ۱۷۰پایانه برای
کشتیها بود که از میان آنها  ۶۰پایانه با ظرفیت صد هزار تنی وجود
داشــت .بندر شنزن بندر مطلوبی برای کشتیهای کانتینری بسیار
بزرگ در جنوب چین اســت و در سی سال اخیر نیز لجستیک این
بندر تاثیر بزرگی روی زیرســاختهای حمل و نقل منطقه داشته و
عالوه بر جذب ســرمایهگذاری خارجی توانسته به گسترش تجارت
بینالمللی نیز یاری برساند.
در بندر شنزن حداقل صد اپراتور انبار ،هشتاد شرکت ارائهدهنده
خدمات قایقی و  ۲۰۰۰شرکت در حوزه حمل و نقل فعالیت میکنند.
بنابر شرایط و پتانسیلهای موجود ،بندر شنزن مجموعهای از بنادر
مختلف است که هر کدام ویژگیهای خود را دارند.
بندر نانشــان :اصل فعالیت حمل و نقل کانتینری در شنزن را
تشکیل میدهد ولی ظرفیتهای دیگری مثل کشتیسازی ،تعمیر
کشتی و حمل و نقل مسافران هم در آن وجود دارد.

شنزن امروز جمعیتی بیش از هفده میلیون نفر را در خود جا داده است و نمونه بزرگی
از مهاجرت داخلکشوری در چین است .بیشترین تعداد از مهاجران ماهر چین به شنزن
آمدهاند و برای غولهای بزرگی مثل تِنسنت ،بایدو و علیبابا در این شهر کار میکنند.

دیپلماسیمهماست

2
طی مذاکرات خیلی شفاف و صریح حرف نزنید .بهتر است
گفتوگو به طور متوازن جلو برود و همزمان بین طرفین اتفاق نظر
پیش بیاید.
خیلی شوخی نکنید

 3ممکن اســت در فرهنگ شــما اگر با طرف مقابل کمی
شوخی کنید باهوش به نظر برسید اما بخش زیادی از این شوخیها
در فرهنگ چینی جا ندارند و توهین به شخصیت فرد قلمداد میشوند.
حتما با افراد با احترام برخورد کنید به خصوص با کسانی که از شما
ارزش کل کاالهای صادرشده از شنزن بین سالهای  ۲۰۱۴تا ( ۲۰۲۱به میلیارد یوآن)
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تعداد شرکتهای اضافهشده به بازار بورس شنزن بین سالهای  ۲۰۱۴تا ۲۰۲۱
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Jفرهنگ تجاری در شنزن
شنزن جزو محبوبترین شهرهای چین از دید تجار خارجی به حساب
میآید و در آن راهانداختن کســب و کار و تجارت آســانتر از بقیه
شهرهای چین اســت .اما این به آن معنا نیست که میتوانید بدون
آمادگی به آنجا بروید و در مذاکره موفق شوید .برای درک بهتر فرهنگ
تجاری شهر ،این توصیهها را بخوانید:
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به سرعت دنبال بستن قرارداد نباشید

1
ی که برای اولین بار به چین میروند از
خیلــی از تجار غرب 
ُکندی مذاکرات در این کشور گله میکنند .نکته اینجاست که شما به
این کشور رفتهاید پس باید سعی کنید دنیا را از چشم چینی ببینید
تا بتوانید تعامل بهتری با آنها داشته باشید .فرهنگ تجاری شرقی به
شدت روی رابطهسازی بنا شده ،به همین خاطر اگر بخواهید در همان
اوایل مذاکرات از بســتن قرارداد حرف بزنید طرف چینی را ناراحت

ارزش صادرات به میلیارد یوآن
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شرکتهای اضافهشده به بازار بورس شنزن

بندر خلیج داچان :اینجا در زمینه حمل و نقل کانتینری و توسعه
لجستیک مدرن اهمیت دارد.
بنادر جزیره داچان و جزیره شــائوچان :این دو بندر بیشتر روی
حمل و نقل محصوالت نفتی و شیمیایی متمرکز هستند.
بندر بائوان :اینجا حمل و نقل بار و مســافر و مدیریت ناوچهها را
انجام میدهد.
بندر یانتیان :اینجا در زمینه حمل و نقل کانتینری نقش مهمی
ایفا میکند و پر رفت و آمدترین بخش در بندر شنزن به شمار میآید.
بندر داپنگ :اینجا در زمینه حمل و نقل فرآوردههای نفتی و مواد
شیمیایی مایع و گاز مایع فعالیت میکند و به عنوان انبار بخش شرقی
بندر شنزن نیز شناخته میشود( .بندر شنزن به دو منطقه شرقی و
غربی تقسیم شده است ).حمل و نقل مسافر نیز از این طریق انجام
میشود.
یکی از مهمترین برنامههای توســعه بندر شنزن این است که در
آینده شــش بندر جدید ساخته شود تا شنزن را به بندر هنگکنگ
متصل کند .درواقع نزدیکی بندر شنزن به هنگکنگ همواره در ذهن
برنامهریزان شهری شنزن به عنوان یک امتیاز تلقی شده و قرار گرفتن
شنزن در مسیرهای جدید تجارت دریایی نیز با همین امتیاز مرتبط
بوده است.
این نزدیکی برای تاجران و فعاالن در حوزه کســب و کار اهمیت
زیادی دارد .از شنزن میتوان ظرف  ۲۵دقیقه به مرکز شهر هنگکنگ
و ظرف یک ساعت به فرودگاه بینالمللی هنگکنگ رسید .این مسئله
در انتقال محصوالت تولیدشده در شنزن به هنگکنگ نیز اهمیت
زیادی دارد.
در ســال  ۲۰۲۰میالدی حجم تجارت خارجی کل شــنزن به
 ۳.۰۵۰۲۵تریلیون یوان رسید و این بندر را در مقام دوم بین شهرهای
بزرگ و متوسط چین قرار داد .همچنین اقتصاد بازار در شنزن توسعه
بسیار زیادی داشته است .تولید ناخالص داخلی شنزن در سال ۲۰۲۰
از مرز  ۲.۷۷تریلیون یوان گذشت و آن را به یکی از پررشدترین شهرها
در جهان تبدیل کرد .شنزن محل تولد هشت شرکت از  ۵۰۰شرکت
در فهرست گلوبال فورچون بوده که از جمله آنها میتوان به هواوی ،تن
سنت ،پینگ آن ،گروه بینالمللی آمر ،اورگراند ،بانک بازرگانان چین،
وانکه و هلدینگ سرمایهگذاری شنزن اشاره کرد .برخی حتی از شنزن
به عنوان گهواره شرکتهای استارتآپ چین نام میبرند.

میکنید .او این را نشانه عدم اعتماد از سمت شما میبیند .مذاکرات در
چین ممکن است طول بکشند و از دید شما مسیر مشخصی نداشته
باشــند .اما چینیها جلسه مذاکره را ابزار ساخت رابطهای بلندمدت
میدانند.

0

در سال  ۲۰۲۱در شنزن  ۲۳۳شرکت جدید سهامی عام شدند و سهامشان در بازار بورس شنزن
خرید و فروش شد .در همین سال در این بازار بورس حدود  ۱۰تریلیون سهم داد و ستد شد .یکی
از برنامههای بلندمدت دولت چین به وجود آوردن یک بازار مالی داخلی قدرتمند بوده که بتواند
شرکتهای چینی را به سمت خود بکشاند .اکثریت شرکتهای چینی ترجیح میدهند در بازارهای
بورس داخلی لیست بشوند تا در بازارهای بورس مشهور خارجی.
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همسایهها
ارزش محصوالت صادراتی از شهرهای «منطقه خلیج بزرگ» چین در سالهای  ۲۰۱۹و ( ۲۰۲۰به میلیارد دالر)

مسنتر هستند یا ردهشان باالتر است.

هنگکنگ
شنزن
دونگوان

فوشان

جابهجایی به هزار کانتینر
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«منطقه خلیج بزرگ» طرح دولت چین برای ایجاد یک منطقه عظیم اقتصادی است که هنگکنگ،
ماکائو و  ۹شهر جنوبی چین را در بر میگیرد .این  ۹شهر عبارتند از گوانگژو ،شنجن ،ژوهای ،فوشان،
ژونگشان ،دونگگوان ،هویژو ،ژیانگمن و ژائوکینگ .دولت چین اعالم کرده میخواهد «منطقه خلیج
بزرگ» را تا سال  ۲۰۳۰به مهمترین منطقه اقتصادی دنیا تبدیل کند.

مهمترین مراکز مالی دنیا در مارس۲۰۲۲
نیویورک
لندن
هنگکنگ
شانگهای
لسآنجلس
سنگاپور
سانفرانسیسکو

عالقه به رابطه بلندمدت

4
باید مشخص باشد که شــما به دنبال تعهد بلندمدت به
شریکتان و حضور طوالنی در بازار چین هستید ،وگرنه طرف چینی
بهسختی به شما اطمینان میکند.
5

این برای تجــار خارجی خیلی پیش میآید که میبینند
ی به آنها جواب مثبت داده ،اما دیگر از او خبری نمیشود.
طرف چین 
یا اینکه جز «نه» از آنها نمیشنوید و ناگهان میبینید که تغییر رویه
دادهاند و میخواهند قرارداد ببندند.
ماجرا از چه قرار اســت؟ آنها چه چیزی را مخفی میکنند و چرا
صریح حرف نمیزنند؟ مسئله اینجاست که چینیها کمی سخت به
افراد اعتماد میکنند و به همین خاطر سعی میکنند در ابتدا نیت
واقعی خود را صریح بیان نکنند و بعد از بررسی طرف مقابل نظر خود
را بگویند .پس وقتی که طرف چینی میگوید «به ایدهات عالقهمند
شدهام» ممکن است در اصل دارد میگوید« :به ایدهات عالقهای ندارم،
اما این را به تو نمیگویم شاید ایده و اطالعات بهتری رو کردی».
به عالوه چینیها واقعا از «نه» گفتن میترسند ،همانطور که قانع
کردن افراد در مذاکرات واهمه دارند .به همین خاطر از کلمه «شاید»
زیاد استفاده میکنند .اینطوری هم با لبخند مذاکره را ترک میکنند
هم از دید خودشان به احساسات طرف مقابل ضربه نزدهاند .چینیها
دوست ندارند ایدههای افراد را بهراحتی رد کنند و سعی میکنند رابطه
با همه را حفظ کنند.
چانهزدن در چین

6
در چین بر سر هر چیزی میشود مذاکره کرد ،به خصوص
بر سر قیمت .آنها میتوانند در این حوزه تهاجمی عمل کنند تا اجناس
و خدمات را ارزان بخرند .همانطور موقع فروش ،قیمت را باالتر از حد
واقعی میگویند چون فرض را بر این گذاشتهاند که قرار است شما با
آنها چانه بزنید.

پکن
توکیو
شنزن
پاریس
سئول
شیکاگو
بوستون
واشینگتن
۹۰۰

۸۰۰

۷۰۰

۶۰۰

۵۰۰

۴۰۰

۳۰۰

نمره هر شهر در «شاخص جهانی مراکز مالی»

۲۰۰

۱۰۰

۰

«شاخص جهانی مراکز مالی» منبع اصلی برای رتبهبندی مراکز مالی دنیا به حساب میآید .این
شاخص عوامل گستردهای چون در دسترس بودن نیروی کار ماهر ،انعطافپذیری بازار کار ،کیفیت
آموزش تجاری و کیفیت زندگی در شهرهای مهم دنیا را بررسی میکند .در حوزه محیط تجاری
عواملی مثل آزادی اقتصادی ،سطح فساد ،شیوه مالیاتگیری ،شیوه نظارتی دولت و آسانی کسب
و کار و تجارت در این شاخص لحاظ میشوند.
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معنای واقعی «بله» و «خیر» در چین

غرور و هویت چینی

 7در غرب افراد روی فردیت و هویت فردی تمرکز دارند ،در
چین روی هویت ملی مشترک.
ی درباره موفقیتهای
به همین خاطر مثال وقتی تجــار آمریکای 
شخصیشان داستانسرایی میکنند ،تجار چینی خود را بخشی از یک
ُکل بزرگ میبینند و موفقیت برایشان موفقیت شرکت یا کشورشان
است .تمرکز زیاد روی موفقیت فردی از دید چینیها نشانه الفزنی و
پرمدعایی فرد مقابل است.

8

روشهای مذاکره

شاید تجار غربی به روشهای مستقیم ارتباطی عادت کرده
باشند ،اما این در فرهنگ تجاری چین درست جواب نمیدهد چرا که
اینجا به روشهای غیر مستقیم ارتباطی عادت دارند .صراحت زیاد،
فشــار برای قانع کردن طرف مقابل و رویکرد تهاجمی از سوی شما
میتواند شــریک چینیتان را به سکوت و عقبنشینی وادار کند .در
چین باید با احترام مذاکره کنید.

 ...........................کــارآفـریـن ...........................
کارآفرینان،محورتوسعه
زندگی نوین در ایران بدون کارآفرینان و ســرمایهگذاران بخش خصوصی چگونه رقم
میخورد؟ آیا میدانید زمینه ورود بخشی از تکنولوژیهای نوین به ایران را فعاالن بخش
خصوصی و سرمایهگذاران خصوصی و کارآفرینان فراهم کردهاند؟ کلنگ ساخت راهآهن
را در ایران حاج محمدحسن امینالضرب به زمین زد ،نخستین لوازم الکترونیک خانگی را
حاجی برخوردار در ایران تولید کرد ،شرایط استفاده از گاز را در منازل ایرانیها خانواده
خلیلی عراقی فراهم کردند و ...در این شــماره از پرونده کارآفرین به زندگی یکی از این
کارآفرینان ایرانی پرداختهایم؛ کسی که از پیشگامان صنعت تولید اتوبوس در ایران است
و همچنان با گذشت نزدیک به  8دهه ،به فعالیت صنعتی مشغول است .همچنین در این
پرونده مانند شمارههای گذشته با زندگی مجموعهای از کارآفرینان داخلی و خارجی آشنا
میشوید.

کارآفرین

روحانی مردمدار
به یاد سید محمود دعایی ،پیشکسوت حوزه نشر و فرهنگ ،سیاستمدار میانهرو و دارنده نشان امینالضرب
در زمانهای که بیشــتر ساکنان جهان موبایل دارند ،او هنوز گوشی همراه نداشت یا
اینکه شماره تلفن همراهش را به کسی نمیداد؛ با وجود این ،همیشه در دسترس بود.
در واقع باید گفت او در دسترسترین مقام در ساختار مدیریتی کشور ما بود .هیچ منشی
نداشــت و تلفن دفترش را مستقیم هر روز از ساعت  4بعدازظهر به بعد با گشادهرویی
پاسخ میداد و همیشه با فروتنی و کمال متانت رفتار میکرد .سید محمود دعایی منش
خاص خود را داشــت و کمتر کســی را میتوان پیدا کرد که بگوید از دست او رنجیده
است و یا با تندخویی با او برخورد داشته است .او مرد اعتدال و گفتوگو بود و در تمام
ســالهای انقالب کوشید تا بین گروهها و جناحهای سیاسی کشور پل ارتباطی ایجاد
کند .در کنار اینها او به دلیل  41ســال مدیریت موسسه اطالعات ،یکی از بزرگترین
موسسههای مطبوعاتی کشور از چهرههای برجسته و شناختهشده فرهنگی و رسانهای
کشور محسوب میشد و اتاق تهران به پاسداشت چهار دهه کار فرهنگی سال گذشته
نشــان و لوح امینالضرب را به ســید محمود دعایی اهدا کرد .سید محمود دعایی ماه
گذشــته در سن  81سالگی درگذشت و به این بهانه نگاهی به زندگی این برنده جایزه
امینالضرب خواهیم داشت.
حجتاالسالم والمسلمین سید محمود دعایی ،سال  ۱۳۲۰از پدر و مادری کرمانی
در یزد به دنیا آمد ولی چهار ســاله بود که همراه مادرش به کرمان رفت و در این شهر
بزرگ شد .او در کودکی پسری نسبتاً بازیگوش و شلوغ بود .خودش در مصاحبهای گفته
بود« :من بچه که بودم در دو فصل کتک میخوردم؛ یکی فصلی که مهمانی میرفتیم و
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شلوغ میکردیم و از َدر خانه مهمان تا منزل خودمان کتک میخوردیم .فصل دوم زمانی
که مهمان به خانه ما میآمد و باز شلوغ میکردیم و به آجیل و شیرینی دست میزدیم.
یک بار برق منزلمان رفت ،در تاریکی به سمت شیرینیها هجوم بُردم ،دستم که روی
شیرینی بود ،برق آمد؛ یادم هست آن روز خیلی کتک خوردم».
او البته کودکی ســختی را پشت سر گذاشته است .هوشــنگ مرادی کرمانی که
همشهری و دوست قدیمی مرحوم دعایی بود نقل کرده است در مراسم افتتاح کتابخانه
مرکزی کرمان که در بنای کارخانه قدیمی ریسندگی ساخته شده است ،سید محمود
دعایی وقتی برای سخنرانی پشت تریبون میرود شروع به گریه میکند و میگوید که
یاد مادرش افتاده که در این کارخانه کار میکرده اســت .او خود در مراسم امینالضرب
درباره دوران کودکیاش گفت« :حقیقت این اســت که من از جانب پدری ،واعظم و از
جانــب مادری ،کارگر .مادرم پس از جدایی ،کارگر کارخانه ریســندگی کرمان بود و از
نان دستاور ِد کارگری او بزرگ شدم و طعم مشقت و رنج
همانجا بازنشسته شد و من با ِ
را با گوشت و پوستم درک کردم و البته در کنارش ،طعم شیرین استغنا و غرو ِر بینیازی
و سربلندی را هم چشیدم .این است که اگرچه به اقتضای شش دوره نمایندگی مردم
شریف تهران در مجلس و چهار دهه اداره یک نهاد فرهنگی ،میبایست با مدیران بسیاری
درون با فرودستان بودم و
در مؤسسه اطالعات و بیرون از آن سروکار میداشتم ،اما در
ْ
کوشــیدم به روحیه کارگریِ مادرم وفادار باشم و «فرودستان» را «فرومایه» نپندارم و
قدرشان را بدانم».

مسعود خوانساری ،رئیس اتاق تهران در توئیتی نوشت« :درگذشت محمود دعایی شخصیت برجسته فرهنگی غم بزرگی است .او نماد انصاف ،اعتدال و فروتنی محسوب میشد و همیشه برای
حل مشکالت بر گفتوگو تاکید میکرد .آقای دعایی با نگاهی ملیگرایانه ،میداندار آشتی و تنشزدایی بود و به سمبل همبستگی بین گروههای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی و خردورزی بدل
شده بود .او نگاه ویژهای هم به توسعه اقتصادی داشت و همیشه بر کار و کارآفرینی تاکید میکرد و معتقد بود برای بهبود معیشت و زندگی مردم باید به کارآفرینان در کشور توجه ویژه شود».

ســید محمود دعایی پس از اتمام تحصیالت متوسطه به حوزه علمیه کرمان رفت
و تحصیل علوم اســامی را شــروع کرد .دعایی پس از اتمام سطوح اولیه تحصیلی در
کرمان ،به حوزه علمیه قم رفت ،بعد از تکمیل سطوح عالیه در سال  ۱۳۴۶تحت تعقیب
حکومت پهلوی قرار گرفت و مخفیانه به عراق رفت و در آنجا تحصیالت علوم اسالمی را
ادامه داد .در این دوران تالشهای وسیعی جهت استردادش صورت گرفت که مأموران
حکومت گذشته و ساواک در این زمینه موفق نشدند .او از اعضای مجمع روحانیون مبارز،
سرپرست مؤسسه اطالعات از سال  ۱۳۵۹تاکنون ،و نماینده شش دوره مجلس شورای
اسالمی از ابتدای انقالب تا سال  ۱۳۸۲بوده است.
حجتاالسالم والمســلمین دعایی قبل از پیروزی انقالب در خارج و داخل ایران از
فعاالن سیاسی بوده و در خالل این مدت به اروپا و کشورهای خاورمیانه (چون سوریه،
لبنان ،اردن ،عربستان ،پاکستان و افغانستان) سفر کرده است .البته او برای مدتی وارد
سازمان مجاهدین شد و به عنوان سمپات آنها عمل کرد .خود او در خاطراتش گفته
است« :عناصر مارکسیستی که درست نمیدانم با جناحهای سوسیالیستی جهانی مرتبط
بودند یا نه ،با خدعه و نیرنگ وارد سازمان شدند و در کلیه شریانهای حیاتی آن نفوذ
کردند و فعالیتهای ســازمان را در دســت گرفتند و به تدریج تعادل و توازن تفکرات
اســامی را به نفع تفکرات مارکسیســتی بر هم زدند .من هنوز هم اعتقاد دارم که آن
افراد اولیه و برادران اصلی ،پاک و مسلمان و معتقد و متدین بودند .حذف ،دستگیری و
کشته شدن آنها باعث شد که عناصر بعدی در رأس سازمان نفوذ کنند »...او همچنین
درباره حذف خود از این ســازمان و قصد آنها برای کشتنش نوشته است« :در سفری
که به افغانستان و پاکستان داشتم و توانستم گروهی از اعضای برجسته سازمان را که
در داخل لو رفته بودند از ایران خارج کنم و به بیروت بفرستم ،متوجه شدم که سازمان
دارای تالطماتی شده اســت و گروههای مارکسیستی در آن نفوذ پیدا کردهاند .آنها با
تصفیه درونسازمانی سعی میکردند که عناصر مذهبی را حتیاالمکان یا به ساواک لو
بدهند یا از رده خارج کنند یا حداقل از ایران خارج سازند .بدین ترتیب نیروهای نفوذی
میخواستند افرادی را که نتوانستهاند از لحاظ ایدئولوژیک رویشان کار کنند و ایمانشان
را متزلزل نمایند ،تصفیه کنند».
او یکی از همراهان امام خمینی (ره) در دوران اقامت در شهر نجف بوده و در فاصله
لهای  ۱۳۵۷تا  ۱۳۵۹نیز سفیر ایران در عراق بود .یعنی دوران اوج تنشها که به
ســا 
جنگ تحمیلی و حمله عراق به خاک ایران منجر شد .بسیاری در سالهای گذشته این
انتقاد را از مرحوم دعایی میکردند که او شاید میتوانسته جلوی شروع جنگ را بگیرد
اما خودش در مصاحبههایی گفته اســت که ماهها پیش از شروع جنگ اص ً
ال به ایران
فراخوانده شده بود .او در خاطراتش درباره آن سالها گفته« :من مقارن جنگ در عراق
نبودم .قبل از ســال  ۵۹برگشتم .اگر دقت کرده باشید من به دلیل موضعی که وزارت
امور خارجه ایران گرفت قبل از عید نوروز ســال  ۱۳۵۹به ایران فراخوانده شدم .سفیر
عراق هم از ایران اخراج شد .جنگ در شهریور سال  ۱۳۵۹آغاز شد .یعنی من  ۶ماه قبل
از جنگ به ایران برگشته بودم و قبل از جنگ هم از طرف حضرت امام مسئول روزنامه
اطالعات شــدم .من از اردیبهشت سال  ۵۹مسئول روزنامه اطالعات شدم .در رابطه با
پیشبینی جنگ و ک ً
ال در رابطه با عراق من چند مالقات با حضرت امام داشــتم و به
ایشان عرض کردم که عراقیها اهداف و برنامههایی دارند و در شرایط کنونی ،تاکتیک
اصرار بر مذاکره و نشست را تعقیب میکنند .من در یک مالقات دوساعته در قم به ایشان
وضعیت مبارزین عراقی را گفتم و از اهمیت مبارزاتشان صحبت کردم .همچنین درباره
شیوههایی که میتواند کاربرد بهتری داشته باشد سخن گفتم و بیان کردم که عراقیها
اصرار دارند یک شخصیت رسمی خارج از دولت موقت و مرتبط با شخص حضرت عالی
با آنها مذاکره کند .شخصی که قرار بود با ما مستقیماً مذاکره کند خود صدام بود .امام
فرمودند :من باید فکر کنم و بعد بگویم .روز بعد که به خدمت ایشان رسیدم امام فرمودند:
من تصور میکنم که عراقیها ُحسننیت ندارند و قصد فریب ما را دارند و من مصلحت
نمیدانم در این شرایط شخصی را از طرف خودم بفرستم .این مسئله باشد تا انتخابات
انجام شود و کشور نظم خود را بیابد .یعنی رئیسجمهور ،مجلس و دولت منتخب مجلس
داشته باشیم».

سید محمود دعایی بعد از برگشت از سفارت عراق به ایران ،در اردیبهشت سال 1359
مســئولیت مدیریت روزنامه اطالعات را که قدیمیترین رســانه کشور است با حکم امام
خمینی برعهده گرفت .او خود درباره روزهای ابتدایی کارش در موسسه اطالعات و نگاهش
در مصاحبهای با ســایت «تاریخ ایرانی» گفته است« :نگرانی من در آن ایام این بود که ما
بعد از پیروزی انقالب متهم میشــدیم که روحانیت در حال تصاحب تمامی مراکز قدرت
و نهادهای فرهنگی اســت و عرصه بر سایر روشنفکران و دیگر اقشار که در جامعه نقشی
داشــتند ،تنگ میشود .من برای پاسخگویی به این شبهه یا اتهام تصمیم گرفتم از آقای
شمس آلاحمد به عنوان سردبیر دعوت کنم که در روزنامه حضور پیدا کند .من به ایشان
پیشنهاد دادم و ایشان پذیرا شد ،بعد هم به حاج احمدآقا گفتم که من اینطور به ذهنم
رسیده و شما نظر امام را هم بگیرید .ایشان استقبال کرد و گفت پیشنهاد خوبی است و
فرهنگی روشنفکر ،خوشنام و باسابقهای مثل ایشان میتواند پاسخگوی
حضور یک عنصر
ِ
بسیاری از شبهات باشد .آقای آلاحمد قدم به قدم جلو آمد و در تماس با برخی نیروهایی که
قبل از انقالب با مؤسسه ارتباطاتی داشتند و از مؤسسه رفته یا به دالیلی فاصله گرفته بودند،
سعی در جذب آنها داشت؛ مث ً
ال با تاراجی (یکی از روزنامهنگاران قدیمی روزنامه اطالعات
که بعد از انقالب در روزنامه ایران هم سالها قلم زد و مجموعه صفحه تاریخ و مجموعه قرن
بیستم را راهاندازی کرد) تماس گرفته و او را از فرانسه جذب کرده بود که به تهران بیاید».
همچنین مرحوم دعایی سال گذشته در مراسم امینالضرب خود درباره سالها تالش
و کارنامه کاریاش در مجموعه روزنامه اطالعات گفت« :خدا را شکر میکنم در دورهای
که رونق اقتصادی بیشــتر بود ،مؤسسه اطالعات توانست به یُمن مدیران و همراهی و
همدلی کارکنانش ،برای صدها تن از همکاران ،خانههای آبرومندی بسازد و امیدواریم
با رونق گرفتن دوباره اقتصاد ،بتوانیم باز چنین کنیم .اما مسئولیت اصلی ما در عرصة
فرهنگ اســت .روزنامه «اطالعات» ،مجالت «اطالعات هفتگی»« ،اطالعات سیاسی -
اقتصادی»« ،اطالعات حکمت و معرفت»« ،اطالعات فرانسه» (روو دو تهران) و تا چندی
پیش «دنیای ورزش»« ،اطالعات بینالملل» و «جوانان» ،محصول کار دوســتان ما در
این عرصه اســت .و به اینها بیفزایید «انتشارات اطالعات» و «انتشارات سپیده» را که
به یاری خدا تا چند وقت دیگر هزارمین عنوان کتاب را هم در دســترس عالقهمندان
خوانی
خواهند گذاشــت .و برای شادی «اهل کتاب» به عرض میرسانم که بهرغم کم
ِ
عمومی ،برخی کتابهای ما با وجود حجم زیادشان ،مکرر چاپ شده است؛ برای مثال
«شرح مثنوی معنوی» در مجموع بیش از  ۲۱۰بار« ،شرح و تفسیر قانون اساسی» ۶۰
بار« ،فضیلتهای فراموششده»  ۵۵بار« ،خاطرات فردوست» در دو گونه چاپ  ۶۸بار و
کتابهای دیگر با چاپهای بیش از  ۳۰بار و  ۲۰بار و بسیاری از آثار برنده جایزه کتاب
سال شدند ».حجتاالسالم والمسلمین سید محمود دعایی در چهار دهه گذشته همیشه
کوشیده چهرهای نزدیک به اهالی فرهنگ و هنر و به خصوص رسانه در کشور باشد و
نگاهی اصالحگرانه داشته باشد .او چهار دهه سرپرستی قدیمیترین روزنامه کشور یعنی
اطالعات را در دست داشته و در تمام تالطمها این روزنامه را حفظ کرده است.

سید محمود دعایی سال گذشته به پاسداشت بیش از چهار دهه فعالیت فرهنگی و
رسانهای ،نشان و لوح امینالضرب را از اتاق تهران دریافت کرد
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کارآفرین

نگاهی به زندگی هادی اکبری راد ،مرد صنعت اتوبوس در ایران

از ساخت اتاق اتوبوس تا نمایندگی اسکانیا در ایران

ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی

اکبری راد پس از
سالها تالش و با
تاسیسشرکت
عقاب افشان،
در سال 1378
کارخانهای در
شهرسمنان
تاسیس کرد که
سال  1399شمار
کارکنان این شرکت
و شرکتهای
تابعه آن ۲۰۰۰
نفر بوده است
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اگرچه که قصه چرخیدن چرخهای نخستین اتوبوس در ایران به
دوره مظفرالدینشاه برمیگردد و به دستور او سعدالدوله ،وزیر خارجه
ایران از بلژیک اولین اتوبوس و وسیله حمل و نقل عمومی را وارد تهران
کرد ،اما این معینالتجار بوشهری بود که نخستین خط اتوبوس و حمل
و نقل عمومی را در ایران و تهران بین مسیر توپخانه ،بازار و خیابانهای
اطراف با کرایه سه شاهی راهاندازی کرد .معینالتجار بوشهری اولین
اتوبوس را الز ،یک تاجر بلژیکی خرید؛ اتوبوسی که از راه باکو به انزلی
و سپس رشت رسیده بود و معینالتجار با دیدن آن عاشقش شد و آن
را خریداری کرد .این اتوبوس مدت کوتاهی در شهر رشت مسافران را
جابهجا کرد تا اینکه معینالتجار به این نتیجه رسید که آن را به تهران
منتقل کند .در این بین همزمان با توسعه استفاده از اتوبوس به عنوان
یک وسیله حمل و نقل عمومی در تهران و شهرهای دیگر و تاسیس
شرکتهایی همچون اتوتوکل ،مشاغل مرتبط با تعمیر ،نگهداری و
ســاخت بدنه و ...اتوبوس هم در ایران راهاندازی شد و هادی اکبری
راد را باید یکی از قدیمیترین افرادی دانســت کــه در ایران به این
عرصه وارد شد و حاال بعد از گذشت بیش از  8دهه از شروع کارش،
خودش به بزرگترین تولیدکننده اتوبوس و مینیبوس در ایران بدل
شده است .البته این نکته هم مهم است که راهاندازی نخستین خط
تولیــد اتوبوس در ایران به دهه  40بازمیگردد و این برادران خیامی
بودند که با تاسیس کارخانه ایران ناسیونال به عنوان اولین محصول
خط تولید اتوبوس را در کشور راهاندازی کردند و تا پیش از آن افرادی
همچــون هادی اکبری راد تنها برخی از قطعات و بدنه اتوبوس را در
ایران تولید میکردند.
هادی اکبری راد متولد  15اســفند  1305یعنی  95ساله است و
در خانوادهای متوســط و مذهبی در خیابان ری تهران به دنیا آمده

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و بیستویکم ،تیر 1401

اســت .پدرش معمار ماهری بود و او نیز از همان کودکی همراه پدر
بنایی ساختمان انجام میداد .هادی اکبری راد  9ساله بود که پدرش
را از دســت داد و داییاش سرپرســتی او را برعهده گرفت .او بعد از
پایان دوران تحصیل ابتدایی به صورت جدی جذب بازار کار شد و از
آنجایی که نجاری را بیش از شغل پدری یعنی بنایی دوست داشت
در یک کارگاه نجاری مشغول کار شد و اتفاقاً  14ساله بود که به کارگاه
نجاریای رفت که کارشان تعمیرات بدنه اتوبوسهای شهری بود؛ در
آن سالها بدنههای اتوبوسهای شــهر چوبی بودند .خودش درباره
دوران کودکی و شروع کار در کارگاه نجاری به نشریه «کارخانهدار»
گفته است« :در دوران دبستان به طور اتفاقی با نجاری آشنا شدم و با
تمام عشق و عالقه مشغول کار شدم طوری که  11 - 12ساله بودم که
با خردههای چوب که دیگر در کارگاه به کار نمیآمد ،وسایل کوچک
چوبی میساختم و بساط میکردم 14 -15 .ساله که بودم تقریباً به
همه ریزهکاریها وارد شده بودم و میتوانستم همهچیز بسازم .بنابراین
به کارگاه بزرگتری رفتم که در آنجا کارهای مهمتری انجام میدادند
و یکی از کارهایی که میکردند ،ســاخت اتاق اتوبوس بود .آن روزها
اتوبوس تازه به ایران وارد شده بود و تا قبل از آن وسیله جابهجا کردن
مردم ،گاری و کالسکههای هشــتنفره بود و اسب و االغ و قاطر آن
را میکشــید .اما ساخت اتاق اتوبوس هم سخت بود زیرا در آن دوره
کارخانههای چوببری نیز وجود نداشــت تا در آنجا اتاقها ساخته
شــود ،بنابراین این کار توســط کارگاههای نجاری بزرگ که کارگر
بیشتری داشتند انجام میشد ،به این ترتیب که در روزهای خاصی
ارهکشها به کارگاه میآمدند و طبق سفارش و اندازههایی که به آنها
میدادیم ،چوبها را برش میزدند .بعد هم ما آنها را قالب میزدیم و
اتاق اتوبوس را میساختیم .باتوجه به استقبال از اتوبوس در آن دوره
تعدادی از تجار شاسی خودرو را وارد میکردند و به کارگاهها ساخت
اتاق را سفارش میدادند».
هادی اکبری راد بیش از هشت سال در کارگاه ساخت اتاق اتوبوس
کار کرد تا اینکه به فکر راهاندازی کارگاه خود افتاد و نام آن را «عقاب»
گذاشت .خودش گفته است که دیگر تمایل نداشته برای کسی کار کند
و همین شــده که بعد از دو ســال باتوجه به فراخوان شهرداری برای
گرفتن مجوز کارگاه با یک عکس و کپی شناسنامه به شهرداری رفت و
مجوز خود را دریافت کرد .در سالی که هادی اکبری راد مجوز دریافت
کرد یعنی سالهای ابتدایی دهه  1331( 30یا  )1332تهران تنها 14
خط اتوبوس داشت که همه آنها توسط افراد شخصی راهاندازی شده
بود .البته در کنار این خطوط ســال  1330دولت هم تعدادی اتوبوس
بنز معروف به دماغدار از آلمان وارد کرد و ســرجمع تعداد اتوبوسهای
شهر به  500عدد رسید و در ســال  1331شرکت واحد اتوبوسرانی
هم رســماً راهاندازی شــد .اما آنچه در اواخر دهه  1330و اوایل دهه
 1340بــر کار هادی اکبری راد اثر منفی گذاشــت تولید اتوبوسهای
بدنه فلزی در اروپا و ورود این اتوبوسها به ایران بود .خود او به نشــریه
کارخانهدار گفته است« :با ورود اتوبوسهای بدنه فلزی به تهران کار ما

هادی اکبری راد در مصاحبهای به جوانان  3توصیه برای رسیدن به موفقیت میکند -1« :قبل از انتخاب رشته دانشگاه،
ابتدا عالقه و استعداد خود را بشناسید ،زیرا بهترین روش برای پولدار شدن و پولساز شدن ،شناخت استعداد و عالقه
است؛  -2از خدمت کردن به مردم و اطرافیان چشمپوشی نکنید؛  -3بدانید فرهنگسازی الزمه کسبوکار است».

دچار افت شد و بالتکلیف ماندیم .آن زمان آقای مهندس حبیب نفیسی
پایهگذار دانشــگاه پلی تکنیک و کفیل وزارت صنعت و پیشه بودند؛ با
چند نفر که همگی در کار ســاخت اتوبوس بودیم نزد ایشان رفتیم و
گفتیم با ورود این اتوبوسهای خارجی کار صنعت ما میخوابد و تعدادی
کارگاه و کارگر از بین میروند و این برای مملکت خوب نیست و نباید
واردات جایگزین صنایع کوچک شــود و کار و تالش چندینساله ما از
بین برود .ایشــان هم گفتند شما صنعتکارید ،دستبهابزا ِر خودتان را
نشان بدهید؛ من به نیروی ایرانی اعتقاد دارم .برای اینکه نمونه داشته
باشــیم یک کامیون جیمز که از آلمان خریداری شده بود در اختیار ما
گذاشتند و با متبحرترین و کاربلدترینها کار شروع شد و باالخره ساخت
اتوبوسهای بدنه فلزی هم در ایران انجام شد کارها رونق گرفت ،انواع
و اقسام اتوبوسها را ساختیم دوج ،شورولت ،بنز دماغدار و البته مدتی
بعد مدلهای جدیدتر هم آمد و برای مثال دیگر بنز بیدماغ تولید شد.
بعدها اتوبوسهای بین شهری نیز ساختیم ،برای اسکلتهای فلزی از
اروپا نقشه خواستیم و اسکلتها را تغییر دادیم .با توجه به حجم عظیم
درخواستها ،تماموقت کار میکردیم و این رونق چنان بود که کارگاهها
به کارخانه و واحدهای بزرگ تبدیل شد .ماشینآالت و امکاناتمان بهتر و
پیشرفتهتر شد و کارخانه من به نام عقاب در خیابان سپه ،بعد از خیابان
شیخ هادی؛ بین اداره کل آمار و خیابان استخر بود».
هادی اکبری راد تا زمان انقالب کارگاه تولید بدنه اتوبوس را داشت
تا اینکه با وقوع انقالب و شروع جنگ شرایط بازار با رکود مواجه شد
البته از نیمه دهه  1360و به خصوص با پایان جنگ تحمیلی شرایط
تغییر کرد و بار دیگر کارخانه عقاب ساخت و تولید بدنه اتوبوس را از
سر گرفت و این روند تا نیمه دهه  1370ادامه داشت تا اینکه هادی
اکبری راد به فکر یک تغییر اساسی و تحول مهم در کارخانه عقاب افتاد
و آن تولید اتوبوس تحت لیسانس یک شرکت مهم و معتبر جهانی بود.
خود او در اینباره گفته است« :فرزندانم هرکدام در رشتهای مرتبط
درس خوانده و زحمت کشــیده بودند؛ با مشورت با بچهها تصمیم
گرفتیم که بیواسطه خودمان با برندهای خوب مذاکره کنیم و شاسی
وارد کنیم .با مطالعه شرکتهای مختلفی نظیر داف و گاه سرانجام به
اسکانیا رسیدیم .مکاتبات را شروع کردیم و اعالم آمادگی کردیم تا با
آنها وارد همکاری شویم .ابتدا نمیپذیرفتند .برای برند معتبری مانند
اســکانیا سخت بود تا کار سخت خود را به دست کارخانه و کشوری
بدهد که در گمان خودش توانایی خاصی نداشت و چهبسا باعث از بین
رفتن حسن شهرتش میشد .اما ما دست برنداشتیم و به مکاتبات و
مذاکرات ادامه دادیم .گفتند بررسی میکنیم .پیشنهاد دادیم که یک
ماشــین به ما بفروشید ما از روی نمونه بسازیم؛ چنانچه مورد پسند
شما نبود شاسی مال ما ،اتاق را هم برمیداریم که به برند شما آسیبی
وارد نشود .بعد از دو سال گفتوگو باالخره شرایط را پذیرفتند و من
در سال  1377به اتفاق فرزندانم یک شرکت خانوادگی به نام «عقاب
افشان» تاسیس کردم».
او البته گفته اســت که روند کار و به نتیجه رســیدن با شرکت
اسکانیا بسیار سخت بوده است« :در طول مدت ساخت کارشناسانشان
میآمدند و سرکشــی میکردند و به خصوص وقتی نمونه کار آماده
شــد برای بازدید آمدند؛ بسیار از کار راضی بودند اما وارد مذاکره که
شدیم بسیار سخت گرفتند و گفتند در مرحله اول  20عدد به شما
کجا برایمان
میفروشیم ما نیز که تامین پول  20عدد شاسی به طور ی 
سخت بود ،توافق کردیم که دوتا خرید کنیم .ما این شاسیها را وارد
کردیم و اتوبوس را به بهترین شــکل ساختیم و در معرض نمایش

گذاشــتیم و از شرکتهای مسافربری نیز دعوت به عمل آوردیم که
از نمونهها بازدید کنند .استقبال خوبی صورت گرفت و ما دیدیم بازار
فروشــمان خوب خواهد بود بنابراین به طور جدی وارد پروسه تولید
شدیم».
اکبری راد پس از سالها تالش و با تاسیس شرکت عقاب افشان،
در ســال  1378کارخانهای در شهر ســمنان تاسیس کرد که سال
 1399شمار کارکنان این شرکت و شرکتهای تابعه آن  ۲۰۰۰نفر
بود .همچنین هماکنون ظرفیت تولید اتوبوس و مینیبوس شرکت
عقاب افشان ،در حدود  ۵۰۰۰دســتگاه در سال برآورد میشود .در
کنار همکاری با اسکانیا ،هادی اکبری راد و فرزندانش همیشه به فکر
توسعه مجموعه بودهاند و تالشکردهاند از تجهیزات ،ماشینآالت و
نگاه نوین در خودروســازی جهان بهره ببرند .این گروه صنعتی سال
گذشته در یک کار مشترک با گروه صنعتی مپنا ،اولین اتوبوسهای
برقی را در ایران تولید کرد که از  12خرداد  1400در شــهر مشهد
رونمایی شد و مورد بهرهبرداری قرار گرفت .گروه صنایع خودروسازی
عقاب افشان دارای  ۸کارخانه قطعهسازی است که تأمین قطعات برای
شرکت اصلی و ســایر تولیدکنندگان خودروهای تجاری در ایران را
انجام میدهد .از میان شرکتهای تابعه ۴ ،شرکت دانشبنیان هستند.
کارخانه اصلی این شــرکت که تولید اتوبــوس و مینیبوس را انجام
میدهد در زمینی به وسعت  500هزار متر مربع و سالنهایی با 75
هزار متر مربع در ضلع شمالی شهرک صنعتی شرق سمنان و کیلومتر
 ۷جاده سمنان به دامغان بنا شده است.
محصوالت شرکت عقاب افشان به کشورهای مختلفی صادر میشود
و این شــرکت در دو سال  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸به عنوان بزرگترین شریک
تجاری اســکانیا در زمینه اتوبوس در جهان معرفی شــد .این شرکت
تاکنون به کشورهای الجزایر ،مصر ،سوریه ،عراق ،عربستان و ترکمنستان
صادرات داشته اســت و قراردادهایی نیز پیش از جنگ اوکراین با این
کشور امضا کرده بود .عقاب افشان در سال  ۱۳۹۰به عنوان بزرگترین
تولیدکننــده اتوبوس در ایران شــناخته شــد .هادی اکبــری راد در
مصاحبهای به جوانان  3توصیه برای رسیدن به موفقیت میکند-1« :
قبل از انتخاب رشــته دانشگاه ،ابتدا عالقه و استعداد خود را بشناسید،
زیرا بهترین روش برای پولدار شدن و پولساز شدن ،شناخت استعداد و
عالقه است؛  -2از خدمت کردن به مردم و اطرافیان چشمپوشی نکنید؛
 -3بدانید فرهنگسازی الزمه کسبوکار است».

هادی اکبری
راد درباره
شروع همکاری
با شرکتهای
بینالمللیگفته
است« :فرزندانم
هرکدام در
رشتهای مرتبط
درس خوانده و
زحمتکشیده
بودند؛ با مشورت
بابچههاتصمیم
گرفتیمکه
بیواسطه خودمان
با برندهای خوب
مذاکره کنیم
و شاسی وارد
کنیم.بامطالعه
شرکتهای
مختلفینظیرداف
و گاه سرانجام به
اسکانیا رسیدیم».
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کارآفرین
نگاهی به استارتآپ موفقی که سه جوان مهاجر ایرانی در کانادا راهاندازی کردهاند

قبیله کارآفرینان جوان ایرانی

«به زودی باید منتظر شکلگیری دهها استارتآپ از سوی جوانان نخبه و کارآفرین
ایرانی در کشورهای دیگر ،از ترکیه و فنالند گرفته تا کانادا و آمریکا باشیم ».این جمله
یک واقعیت تلخ است اما باید آن را قبول کنیم زیرا با موج بسیار گستردهای از مهاجرت
جوانان اســتارتآپی و کارآفرین ایرانی (به خصوص برنامهنویسان) روبهرو هستیم و این
جوانان ایرانی که خیلیهایشان با ویزای استارتآپی و کارآفرینی در حال مهاجرت هستند
به زودی استارتآپهایی خواهند ساخت که خیلی از آنها میتواند جهانی شود .یکی
از نمونههای موفق این استارتآپها «ترایب» ( )Tribeنام دارد که سه جوان کارآفرین
و بسیار موفق ایرانی بعد از مهاجرت به کانادا در این کشور راهاندازی کردهاند و با وجود
اینکه مدت زیادی از تاسیس آن نمیگذرد به موفقیتهای بسیاری دست یافته است تا
جایی که مجله معتبر فوربس گزارشــی از آن تهیه کرده است .این استارتآپ در واقع
حاصل ســه ذهن خالق اســت که نه در نقطهای از ایران و شهر تهران بلکه در کانادا به
هم رســیدهاند و با همکاری یکدیگر و کار تیمی اقدام به تاســیس آن کردهاند .محسن
مالیری ،ســیاوش محمودیان و سهیل علوی سه کارآفرین جوان و میتوان گفت خوره
پ ترایب را راهاندازی کردهاند و آن
استارتآپی ایرانی هستند که حاال در کانادا استارتآ 
را چنان توسعه دادهاند که مجله بسیار معتبر فوربس هم گزارشی از آن تهیه کرده است.
البته همبنیانگذاران این استارتآپ کارآفرینانی هستند که تجربههای بسیار موفقی را
پشت سر گذاشتهاند.

114

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و بیستویکم ،تیر 1401

Jسه غول ایرانی استارتآپی
پ ترایب محســن مالیری ،سیاوش محمودیان و
در ســه ضلع مثلث استارتآ 
سهیل علوی قرار گرفتهاند .محسن مالیری یکی از کارآفرین باسابقه در اکوسیستم
استارتآپی ایران محسوب میشود و سابقه همبنیانگذاری و مدیرعاملی در آواتک
یکی از بزرگترین شــتابدهندههای اســتارتآپی ایران را در کارنامه دارد .او در
 startup Turkey TEDExو  startupGrindســخنرانی داشته و در نشریات
معتبــری چون گاردین ،فوربــس و  NPRمطالبی درباره موفقیتها و عملکرد او
منتشر شده است .خود او گفته اعتقاد زیادی به جمله معروف استیو جابز دارد که
میگوید« :آن آدمهایی که آنقدر دیوانه هستند که فکر میکنند میتوانند دنیا را
تغییر دهند ،در واقع همانهایی هستند که این کار را میکنند».
من محسن مالیری در ارتباط با کارآفرینان موفقی
مالیری میگوید« :تجربیاتی که ِ
مانند مدیران و موسسان سایتهای دیجی کاال ،تخفیفان ،کافه بازار و ...در استارتآپ
ویکندها و جشنوارههای وب داشتهام ،منجر به یافتن  ۷راز موفقیت کارآفرینان شد».
او معتقد اســت که یک کارآفرین باید روحیه جنگجویی داشــته باشد و یک جمله از
بروســلی را همیشه نقل میکند« :بهترین جنگجوها ،افراد معمولی ولی با تمرکز باال
هستند ».محسن مالیری در مصاحبهای گفته است« :خیلیها به من میگویند که مگر
قرار است تمام آدمهایی که در دنیا هستند ،کارآفرین بشوند؟ این اتفاق شاید هیچوقت

مجله فوربس در گزارشی درباره استارتآپ ترایب نوشته است« :جالب میشد اگر مشتریهای شما میتوانستند کارهایتان را برایتان انجام دهند .پاسخ دادن به سواالت یکدیگر در
مورد محصوالت شما ،ارائه ایدههایی برای پیشرفت و تشویق یکدیگر برای استفاده بیشتر از خدمات ،هیجانانگیز ،اما کمی غیرقابل باور است .اما به نظر میرسد سیاوش محمودیان،
همبنیانگذار و مدیرعامل شرکت ترایب ،راهحلی پیدا کرده است که جامعه مشتریان بتوانند در پیشبرد کسب و کار به شرکتها کمک کنند».

نیفتد! اما من اعتقادم این است که کارآفرینی ،یک سبک از زندگی و الیف استایل است.
کارآفرینی یک شغل نیست .چه شما یک خانم خانهدار باشید ،چه یک دانشآموز در
مدرسه ،یا یک دانشجو حتی اگر شاغل در یک دفتری هستید ،میتوانید سبک زندگی
کارآفرینی را تجربه کنید».
یکی دیگر از همبنیانگذاران ترایب سهیل علوی است که پیش از این بنیانگذار
سایت ریحون بوده است .او با پایان تحصیل در سال  ،۱۳۸۴ایران را به قصد ادامه
تحصیل در کانادا ترک کرد و ســال  ،)۲۰۰۹( ۱۳۸۷در رشته هنرهای دیجیتال
( )Digital Media Artsاز کالج ســنکای کانادا فارغالتحصیل شد .او همچنین
 New Mediaرا در دانشگاه رایسون تورنتو و علوم کامپیوتر را در دانشگاه UNB
فراگرفت .ســهیل عالوه بر ریحون همبنیانگذار چند اســتارتآپ در کشورهای
آمریکا ،کانادا و حتی چین بوده است .همچنین در مدیریت دو شتابدهنده ،یکی
زیرمجموعه تک استارز چین و دیگری آواتک ایران ،مسئولیت داشته است .او دراین
دو شتابدهنده باعث جذب بیش از  ۲۳میلیون دالر سرمایه شده و برای بیش از
 ۴۲۰نفر شغل ایجاد کرده است .سهیل علوی در سال  ۱۳۹۳به دلیل فوت پدرش
به ایران آمد و تصمیم داشــت بعد از اتمام مراسم ،به کانادا برگردد .اما با مشاهده
تغییرات ایجادشده در فعالیتهای اقتصادی و توسعه استارتآپها ،مشتاق شد تا
در ایران بماند و کاری را شروع کند .به دلیل تجربه دهسالهای که در خارج از کشور
به دست آورده بود ،از او دعوت شد تا به کارآفرینان تازهکار کمک کند و بهعنوان
مربــی در مرکز شــتابدهی آواتک ،کار خود را آغاز کــرد .مدتی بعد هم به فکر
راهاندازی استارتآپ ریحون افتاد .خودش در اینباره گفته است« :در  ۱۰سالی که
در خارج از ایران زندگی میکردم تمام وعدههای غذایی خود را به صورت آنالین،
سفارش میدادم و هنگامی که به ایران آمدم ،کمبود چنین سرویسی را به شدت
احساس کردم .زمانیکه در مرکز شتابدهی آواتک ،رستورانهای خوب آن منطقه
سوجو میکردم با حجم
را نمیشناختم و هربار که برای سفارش غذا از دیگران پر 
زیادی از تراکتهای تبلیغاتی مواجه میشدم که باید از بینشان انتخاب میکردم.
همین مسئله من را به فکر راهاندازی سامانه آنالین غذا انداخت».
سومین همبنیانگذار اســتارتآپ ترایب در کانادا سیاوش محمودیان ،متولد
 1367اســت .او برنامهنویســی را از نوجوانی آغاز کرد و تا پیش از خروج از ایران،
به صورت همزمان در  3رشــته مهندسی عمران ،مهندسی صنایع و مهندسی IT
در مقطع کارشناســی ،تحصیل میکرد .سیاوش محمودیان پیش از این به عنوان
بنیانگذار ،مدیر ارشــد فناوری ( )CTOو مشاور فنی ،در شرکتهای مختلف در
آمریکا و ایران مشــغول به کار بوده اســت .او از کودکی به معنی واقعی یک خوره
کامپیوتر بوده و خودش چنین تعریف کرده اســت« :بعضی وقتها اتفاقات خیلی
سادهای به نظر افراد موفقیت میآید .مادرم من را وقتی بچه بودم خیلی نمایشگاه
میبرد .همیشــه چیزهای خیلی جالب و جدید آنجا پیدا میکردم .یک بار وقتی
نمایشــگاه رفتیم ،یک کامپیوتر آنجا دیدم .روی آن فقط یک بازی فکری نصب
بود که باید یک آجر را به یک محل خاص میرساندی .هنوز هم آن بازی با تمام
جزئیات یادم هســت .آن زمان آتاری و سگا داشــتم ،اما کیبورد و مونیتور برایم
خیلی جذابتر بود؛ اینکه یک دســتگاه اینهمه دکمه داشــته باشد برایم خیلی
جالب بود .آشنایی اتفاقیام با یک دســتگاه ناآشنا را یک موفقیت میدانم .چند
مدت بعد وقتی پســرعمهام از ایتالیا آمــد ،اولین جملهای که به او گفتم این بود:
«سعید ،بیا کامپیوترمو ببین!» پسرعمهام که از من  ۴سال بزرگتر است با هیجان
گفت« :باریکال! کامپیوتر خریدی؟» اما چند لحظه بعد وقتی به اتاقم آمد ،دید کلی
صندلی را کنار هم گذاشــتهام و با نخ تمام اتاق و صندلیها را به هم چســباندهام
طوری که به ســختی میشد وارد اتاق شــد و از کامپیوتر هم خبری نبود .سعید
گفت« :پس کامپیوتر کجاست؟» بعد متوجه شد منظورم از کامپیوتر همان نخ و
صندلیها بوده است .لحظهای به من خندید ،اما یادم هست با هم ساعتها با همان
کامپیوتر من بازی کردیم! تا مدتها کســی جردت نداشت به اتاق من وارد شود.
چون ممکن بود کامپیوترم خراب بشود!»

Jاستارتآپ ترایب چیست؟
استارتآپ ترایب (به معنی قبیله یا جامعه) در کشور کانادا راهاندازی شده و به تازگی
توانسته  ۷.۵میلیون دالر سرمایه برای رشد و توسعه جذب کند .این استارتآپ با یک ایده
متفاوت در بستر شبکههای اجتماعی ،میخواهد مشتریان کسب وکارها را به یک ارزش
قابل اتکا تبدیل کند .مجله فوربس در گزارشی درباره این استارتآپ نوشته است« :جالب
میشد اگر مشتریهای شما میتوانستند کارهایتان را برایتان انجام دهند .پاسخ دادن به
سواالت یکدیگر در مورد محصوالت شما ،ارائه ایدههایی برای پیشرفت و تشویق یکدیگر
برای استفاده بیشتر از خدمات؛ هیجانانگیز ،اما کمی غیرقابل باور است .اما به نظر میرسد
سیاوش محمودیان ،همبنیانگذار و مدیرعامل شرکت ترایب ،راهحلی پیدا کرده است که
جامعه مشتریان بتوانند در پیشبرد کسب و کار به شرکتها کمک کنند».
ســیاوش محمودیان در گفتوگو با این مجله بسیار معتبر گفته است« :موفقترین
شرکتها آنهایی هستند که احساس تعلق در بین مشتریان خود ایجاد میکنند .شما با
این کار میتوانید مشتریان خود را به بخش بزرگتری از کسب و کار خود تبدیل کنید.
جامعه مشتریان  -یا شبکههای اجتماعی که حول محور تجارت شکل گرفتهاند  -راهی
برای دســتیابی به این هدف هستند .بنابراین ترایب بستری را ارائه میدهد که مشاغل
میتوانند روی آن جامعه خود را ایجاد کنند .ســرویس نرمافزاری آن ،مشتریان را قادر
میسازد تا به سرعت شبکههای اجتماعی خود را که به صورت سفارشی برای این کسب
و کار احداث شــده است ،داشته باشــند .هدف این است که حتی مشتری بدون دانش
کدنویسی بتواند چیزی شبیه به فیسبوک ،لینکدین یا  Slackخود را در مدت کوتاهی
ایجاد کند».
در واقع با ترایب مشــتریانی که برای حل مشکالت یا همفکری به یکدیگر مراجعه
میکنند سریعتر و بهتر از زمانی که منتظر پاسخ پشتیبانی یک شرکت خاص میمانند
پاسخ میگیرند .همچنین مدیران محصول نیز بازخوردهای بیپایانی از آنچه مشتریان در
مورد کسب و کار آنها فکر میکنند دریافت میکنند که به بهبود کسب و کار آنها کمک
میکند .عالوه بر این محتوای تولید شده توسط کاربر که در این انجمنها تولید میشود،
با موتور جستوجوی گوگل به طور فزایندهای ارزش باالتری را برای این کسب و کار ایجاد
میکند .این یک ارزش پیشنهادی است که از زمان راهاندازی استارتآپ ترایب در سال
 ۲۰۱۹مورد توجه مشتریان قرار گرفته است .استارتآپ ترایب در مدت  3سال با استقبال
بسیار زیادی مواجه شده است به طوری که تعداد مشتریها با رشد  ۴۰۰درصدی نسبت
به ســال گذشته روبهرو شده است و به نوشته سایت فوریس هر روز حدود  ۳۰۰جامعه
جدید در ترایب ایجاد میشــود و چیزی نزدیک به  ۸۰،۰۰۰شبکه در سراسر جهان در
بستر ترایب فعالیت میکنند.
سیاوش محمودیان به مجله فوربس گفته است« :شبکههای اجتماعی سنتی با ارائه
خدماتــی مانند صفحات گروهی ،ابزاری را برای کســب و کارها برای راهاندازی فضاهای
اختصاصی برای مشتریانشان در شبکه خود فراهم میکند .اما ترایب بر این باور است که
سرویسی که به طور ویژه برای کمک به شرکتها ایجاد شود و به طور مستقل راهاندازی
شود ،میتواند بسیار کارآمدتر باشد .ما فکر میکنیم کاری را که  Shopifyبا آمازون انجام
داده است میتوانیم با فیسبوک و دیگر شبکههای اجتماعی انجام دهیم .ما میخواهیم
مشاغل ،صاحب مشتری خود باشــند و آنها باید بتوانند فضا و محیط مورد نظر خود را
بسازند ».او گفته است« :درعمل  ۹۰درصد راهاندازی یک شبکه اجتماعی برای یک کسب
و کار و موفقیت آن به ایجاد جامعه برمیگردد و فقط  ۱۰درصد آن فناوری اطالعات است،
اما بسیاری از شرکتها تمرکز خود را بیشتر روی بخش دوم ماجرا میگذارند .تحقیقاتی
که توســط گارتنر انجام شده نشان میدهد ،دوسوم مشتریان وفادار به یک کسب و کار،
به خاطر تجربه کاربری به آن احساس وفاداری میکنند و این نکته تاثیر بیشتری نسبت
به نام تجاری و قیمت دارد .دادههای جهانی نشــان میدهد شرکتهای مبتنی بر تجربه
مشــتری رشد ساالنه  ۱.۶برابر تا  ۱.۹برابر در حفظ مشــتری ،نرخ خرید مکرر و ارزش
ماندگاری مشتری را نسبت به سایر شرکتها ارائه میدهند ».رویکرد پلتفرم ترایب به این
شکل است که مشتریان را قادر میسازد به سادگی آن دسته از برنامههایی را که به بهترین
وجه کار از یک کسب و کار استفاده میکنند جذب کنند و ارزش باالتری به آن بدهند.

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و بیستویکم ،تیر 1401

115

کارآفرین
در فهرست فوربز از
ثروتمندان جهان ،ما هائوتنگ
در سال  ،2022در جایگاه
ُ 34ام قرار گرفته است .او
را همچنین یک سال پیش از
این ،به عنوان چهارمین فرد
ثروتمند چین شناختهاند.

سازنده پیامرسانه ا
ما هائوتنگ ،چطو رمیلیاردر شد؟

ما هائوتنگ ،از موسســان شــرکت بزرگ تنسنت،
زینب کوهیار
برعکس جک ما مدیرعامل علیباباست .او کم صحبت
میکند ،کم معاشرت میکند و کمتر در رسانهها ظاهر
دبیر بخش کارآفرین خارجی
میشود.جهان رسانهها با توجه به پیشه مهندسی او،
درونگراییاش را پذیرفته اســت .اما کنار کشیدن از
او کیست؟
رســانهها باعث نشده او در فهرست ثروتمندان جهان
ما هائوتنگ ()Ma Huateng
نادیده گرفته شــود و قابلیتهای مدیریتش را کسی
در فهرست بلومبرگ از
نبینــد .ما هائوتنگ که با نام پونی ما هم شــناخته
در
 500ثروتمند جهان،
میشود ،از مدیران ارشد در غول اینترنت چین یعنی
ماه می که گذشت ،در رتبه
هولدینگ تنســنت ( )Tencentاســت .ا و در سال
ُ
34ام قرار گرفت .مدیر
 1998شرکت تنسنت را تاسیس کرد .این شرکت از
تنسنت،صاحب37.3
نظر ارزش بازار ،در رتبهبندیهای بینالمللی ،به عنوان
میلیارد دالر ثروت است.
نخســتین شرکت بزرگ چین شــناخته میشود .از
اوچهارمینثروتمندچین
مهمترین محصوالت شرکت تنسنت ،شبکه اجتماعی
است.
وی چت اســت که بیش از یک میلیارد کاربر در آن
عضویت دارند .شرکت تنسنت در سال  ،2018سهام زیرمجموعه موسیقاییاش موسوم
به تنسنت میوزیک ( )Tencent musicرا در بورس اوراق بهادار نیویورک عرضه کرد.
در فهرســت فوربز از ثروتمندان جهان ،ما هائوتنگ در سال  ،2022در جایگاه 34اُم
همچنین یک سال پیش از این ،به عنوان چهارمین فرد ثروتمند

قرار گرفته است .او را
چین شناختهاند .در فهرســت افراد بانفوذ در سال  ،2018ما هائوتنگ در جایگاه 27اُم
بندی اعالم شــده از ثروتمندان جهان فناوری ،او در جایگاه 8اُم
جهان اســت و دررتبه 
جهان ایستاده است.
ارزش ثروت ما هائوتنگ در سال  2013به  6.8میلیارد دالر رسیده بود .در سالهای

گذشته غیر از سال پیش ،ارزش ثروت او به طور مداوم رو به افزایش بوده است .او در سال
 ،2014صاحب  13.4میلیارد دالر ثروت بود .این رقم در ســالهای  2015و  2016به
16.1 و  16.6میلیارد دالر رسید.در سال  ،2017فوربز ارزش داراییهای ما هائوتنگ را
 24.9میلیارد دالر اعالم کرد که تفاوتی قابل توجه به میزان ثروت او در سالهای گذشته
داشت .این رقم در سال  2018هم رکوردزنی کرد و به  45.3میلیارد دالر افزایش یافت.
ســالهای  2019و  ،2020سالهای خوبی از نظر کمی برای همبنیانگذار بزرگترین
شرکت چینی نبود .رقم داراییهای او در این سالها به کمتر از  40میلیارد دالر رسید.
براساس اعالم فوربز او در سال 2019 مالک  38.8و در سال  2020صاحب  38.1میلیارد
گقرار نبود در این ارقام ادامه پیدا کند .او در
یما هائوتن 
دالر ثروت بود .اما وضعیت برا 
سال  ،2021به ثروتی معادل  65.8میلیارد دالر رسید با این حال ،رقم ثروت او در سال
 37.2 ،2022میلیارد دالر اعالم شده است.
در سابقه ما هائوتنگ خبری از تحصیل در دانشگاههای خارجی نیست .این مرد 50
ساله ساکن شنزن از استانهای فناوریمحور چین است و در دانشگاه هنر و صنعت در
همین شهر در چین تحصیل کرده است.
تنسنت اکنون به عنوان یکی از بزرگترین ناشران بازیهای ویدئویی در جهان شناخته
میشود .این شرکت چینی سهم اندکی از سهام شرکت تسال ،از تولیدکنندگان خودروهای
الکترونیک ،شرکت اسپاتیفای از توزیعکنندگان موزیک و شرکت اسنپ چت از شرکت
اسنپ را خریده است.
شرکت تنست در زمینه برنامههای پیامرسان ،بازیهای موبایلی و خدمات پرداخت
آنالین فعالیت میکند .این شــرکت که در شهر شنزن در چین بنیان گذاشته شده ،در
سال  560 ،2021میلیارد یوآن ،معادل  86.8میلیارد یورو درآمد را گزارش کرده است.
بلومبرگ میگوید تنها در برنامه پیامرســان و شبکه اجتماعی وی چت ( wechat) از
محصوالت این شرکت 1.3 ،میلیارد کاربر عضو شدهاند  .

ما هائوتنگ در در شهر شانتو در منطقه
گوآندانگ چین به دنیا آمد.

ما هائوتنگ از دانشگاه شنزن
فارغالتحصیل شد.
1984

1971

1993
ما هائوتنگ به همراه خانواده به شهر شنزن
مهاجرت کرد.
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در سابقه ما هائوتنگ خبری از تحصیل در دانشگاههای خارجی نیست .این مرد 50
ساله ساکن شنزن از استانهای فناوریمحور چین است و در دانشگاه هنر و صنعت در
همین شهر در چین تحصیل کرده است.

Jمهاجرت خوب
ما هائوتنگ در سال  1971در شهر شانتو ،از شهرهای استان گواندانگ در چین به دنیا
آمد .پدر او ما چنشو،خانوادهاش را به جزیرهای در ساحل جنوبی برد و پس از آن ،همگی
به شهر شنزن نزدیک هنگکنگ مهاجرت کردند .پدر در این شهر به عنوان مدیر بندر
مشغول کار شد .ما هائوتنگ در سال  1993از دانشگاه شنزن در رشته مهندسی کامپیوتر
فارغالتحصیل شد .نخستین شغل او توسعه نرمافزارها برای شرکت توسعه ارتباطات راه
دور و از تامینکنندگان خدمات مخابراتی در چین بود .او در هر ماه کار برای این شرکت،
 176دالر درآمد کسب میکرد .در نوامبر سال  ،1998ما هائوتنگ در همکاری با یکی
از همکالســیهایش در دانشگاه شنزن ،شرکت تنسنت را تاسیس کرد .نام این شرکت
برگرفته از کلمه تنگژوآن بود که در چینی ،پیامی برای تاختن بر دشمن است.
نخستین محصولی که شرکت ما هائوتنگ روانه بازار کرد ،یک نرمافزار پیامرسان بود .ما
Oنامگذاری کرد اما یک سال بعد ،همین برنامه
هائوتنگ در گام نخست محصول را  ICQ
با نام  QQبه مخاطبان عرضه شد .توسعه پیامرسان رایگانی که کاربران بیشتری را جذب
کند به پول بیشتری نیاز داشت .همین بنیانگذاران شرکت تنسنت را به فکر انداخت.
در سال  2000تالش آنها به جذب سرمایه از یک شرکت سرمایهگذار جسورانه موسوم
به  IDGانجامید .کمی بعد شــرکت  ،PCCWبزرگترین شرکت مخابراتی هنگکنگ
هم به جمع سرمایهگذاران تنسنت اضافه شد .این شرکت  4.4میلیون دالر در تنسنت
سرمایهگذاری کرد .تنسنت در نهایت در سال  2004با عرضه سهامش در بازار هنگکنگ
عمومی شد و اکنون بزرگترین شرکت ارتباطات اینترنتی چین است .چت ،پیامرسانی
گروهی ،اخبار ،پورتال و تجارت الکترونیک از جمله خدمات شرکت تنسنت به مشتریان
در سراسر جهان است .شرکت تنسنت با مدیرعاملی ما هائوتنگ تالش کرد در جریان
رقابت با بازیگران دیگری مثل گروه علیبابا ،پیش از آنها عرضه اولیه ســهام شرکت را
انجام دهد .در اوت ســال  ،2014شرک تنسنت تالش کرد با فراهم کردن فناوریهای
الزم از مشتریان به عنوان همکارانش در تجارت الکترونیک استفاده کند .یک ماه بعد ،ما
هائوتنگ با میلیاردرهایی مثل وانگ جیانلین و گروه دالیان وانداو بایدوز رابین در انجام
خریدهای آنالین بزرگ همکاریاش را آغاز کرد. ما هائوتنگ با همسرش وانگ دانتینگ
برای نخستین بار ،د ربرنامه  QQآشنا شد .گفتوگوی این دو نفر سه ماه پس از آغاز به
کار این برنامه ،آنها را به زندگی مشترک کشاند .ما هائوتنگ و دانتینگ اکنون یک فرزند
دارند و در شهر شنزن در چین زندگی میکنند.

در نوامبر سال  ،1998ما هائوتنگ در همکاری با یکی از همکالسیهایش در دانشگاه شنزن،
شرکت تنسنت را تاسیس کرد .نام این شرکت برگرفته از کلمه تنگژوآن بود که در چینی،
پیامی برای تاختن بر دشمن است.

ما هائوتنگ ،از موسسان شرکت بزرگ تنسنت ،برعکس جک ما مدیرعامل علیباباست .او کم
صحبت میکند ،کم معاشرت میکند و کمتر در رسانهها ظاهر میشود .جهان رسانهها با توجه به
پیشه مهندسی او ،درونگراییاش را پذیرفته است .اما کنار کشیدن از رسانهها باعث نشده او
در فهرست ثروتمندان جهان نادیده گرفته شود و قابلیتهای مدیریتش را کسی نبیند.

بازی در بازار  414میلیارد دالری
تنسنت چه میکند؟

هولدینگ تنسنت را امروز مجموعهای سرمایهگذار معرفی میکنند که کارش
با عرضه خدمات تبلیغاتی و محتوایی درآمیخته است .شرکتی که در سال 1998
با همکاری سه نفر از فارغالتحصیالن دانشگاه شنزن ایجاد شده ،امروز در بازاری
به ارزش  414.3میلیارد دالر کار میکند .براساس آخرین دادههای منتشر شده
از وضعیت شرکت تنسنت ،این گروه بزرگ سرمایهگذاری و خدمات نرمافزاری،
بیش از  112هزار و  770کارمند در سراسر جهان دارد .در سال  ،2021شرکت
تنســنت به عنوان 45اُمین شرکت جهان در رفتار مناسب با کارکنان معرفی
شد .عالوه بر این ،در فهرست 100تایی تهیه شده از شرکتهای موثر در حوزه
فناوری،شرکت تنسنت در رتبه 15اُم است .در سال  ،2018نشریه فوربز شرکت
تنسنت را به عنوان 25اُمین شرکت با باالترین سطح نوآوری در جهان معرفی
همچنین در همین سال ،هولدینگ تنسنت53 ،اُمین مجموعه شرکت با

کرد.
رشد باال در جهان بود .تنسنت اکنون به درآمدی معادل  86.9میلیارد دالر در
سال رسیده است .ارزش داراییهای این مجموعه شرکت فعال در حوزه نرمافزار
و ســرمایهگذاری 253 ،میلیارد دالر برآورد شده است .گروه تنسنت در سال
گذشته میالدی بیش از  34میلیارد دالر سود را ثبت کرده است.

نسپرز ،از بزرگترین سرمایهگذاران جهان  47درصد از سهام
شرکت تنسنت را با سرمایهگذاری  32میلییون دالری خرید.
1998

درآمد شرکت تنسنت در چین به بیش از
 560میلیارد یوآن رسید.
2004

2001
ما هائوتنگ شرکت تنسنت را تاسیس
کرد.

2021
شرکت تنسنت سهامش را در بازار
هنگکنگ عرضه کرد.
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نیویورک ،موزهها و دیگر هیچ
لئونارد الدر ،مرد کلیدی در موفقیت کسبوکار خانوادگی استی الدر
لئونارد الدر امروز بیش از  89سال سن دارد .خاطرات
اوکیست؟
خوش او از شــهر نیویورک باعث شــده حتی در اوج
همهگیری کرونا ،ایــن کارآفرین و نیکوکار آمریکایی،
لئونارد الدر
()Leonard Lauder
ماندن در این شهر را به استراحت در ویالهای بزرگ در
ُ
به عنوان43امین فرد
یجهان ترجیح دهد.
مناطق خوشآب و هوا 
ثروتمنددرفهرست
امــروز در زندگــی الدر خبری از جنــگ مداوم با
 500نفرهبلومبرگ
چالشهای همیشگی مالی ،فرازونشیبهای اقتصادی
شناختهمیشود.او
و مشکالت همکاران نیست .او اکنون ،با همس رجدید
فرزندموسسانشرکت
و دوست قدیمیاش زندگی میکند .الدر که همسرش
آرایشیوبهداشتی
را در ســال  2011از دست داد ،در سال  2015با
استی الدر است.
جــودی گلیکمن ،ازدواج کرده اســت .در دوره
همهگیری کرونا ،این زوج بیشــتر وقت خود
را در آپارتمان لئونارد الدر در منهتن ســپری کردند .آن هم در شهری که نسبت
به ســالهای پس از جنگ جهانی دوم و رکود اقتصادی گرانتر از همیشــه است.
اما الدر به ارزشهایی در شــهر نیویورک بــاور دارد و همین به ماندگاریاش در
منهتن انجامیده است .الدر در گفتوگویی با نشریه نیویورک تایمز در
سال  ،2020از موزهگردی در نیویورک گفته که بسیار کمهزینه
اســت .سرگرمی در این شهر رایگان است .خیابانهای شهر و
پارکها روشن است ،مدرسهها عمومی است و آموزش برای
طیف گستردهای از اقشار با تنوع در امور مختلف از جمله نژاد
فراهم شده است.
لئونارد کودکیاش را به خوبی به یاد دارد .زمانی که او بچه
بود ،وقت زیادی را به گشتن در موزهها اختصاص میداد .وقتی
بزرگ شد ،توانست تنها به موزه ویتنی 131 ،میلیون دالر پول
همچنین مجموعهای از آثار سبک کوبیسم ،و آثاری

اهدا کند .او
از هنرمندانی مثل پابلو پیکاســو و جورج براک را به ارزش 1.1
میلیارد دالر به موزه هنر متروپولیتن اهدا کرده است.

این پیرمرد  89ســاله ،ثروتش را از کسب وکاری خانوادگی به دست آورده که در بازار مد و
فشن با نام استی الدر شناخته میشود.
در فهرست فوربز از وضعیت شرکتها در درآمد ،میزان فروش ،دارایی و بازارهای مالی،
شــرکت استی الدر در جایگاه 434اُم جهان است .از نظر میزان فروش رتبه این شرکت در
همچنین از نظر میزان دارایی این شرکت در جایگاه 1427اُم

فهرســت فوربز688 ،اُم است.
ت
جهان قرار دارد و از نظر ارزش بازار ،در جایگاه 141اُم ایستاده است .در سال  ،2022شرک 
استی الدر ،در رتبه 29اُم از نظر تنوع کارکنان قرار گرفت .این شرکت 19اُمین شرکت جهان
در تولید محصوالت مناسب برای زنان است .عالوه بر اینها ،در سال  ،2021شرکت استی
الدر 370اُمین شرکت مناسب جهان برای کارکنانش شناخته شد .در همین سال،
اســتی الدر به عنوان 49اُمین شرکت مناسب در جهان برای کار زنان شناخته
شــد .استی الدر اکنون با بیش از  22میلیارد دالر دارایی 17.8 ،میلیارد دالر
درآمد ساالنه و  3.3میلیارد دالر سود در جهان ،با بیش از  75سال سابقه به
کار خود ادامه میدهد.
لئونارد الدر سه دهه از زندگیاش را صرف پیشبرد کسب وکاری عمومی
اما خانوادگی کرد .تجارت لوازم آرایشــی و عطر که این روزها با لقب غول این
عرصه از آن یاد میشــود؛ اســتی الدر ،شــرکتی بود که در سال
 1946در نیویورک آمریکا تاسیس شد .پدر و مادر لئونارد یعنی
استی و جوزف الدر این شرکت را تاسیس کردند .استی الدر
امروز تولیدکننده بزرگ محصوالت مراقبت از پوست ،لوازم
آرایشی ،مراقبت از مو و عطر است .این شرکت محصوالتش
را در کشورهای مختلف جهان در قالب شعب استی الدر،
خردهفروشــیها و سالنهای ماســاژ و سالمتی عرضه
میکند .این روزها تعداد کارکنان این شرکت به بیش از
 62هزار نفر میرسد و فروش محصوالت آن در سال از
رقم  17.8میلیارد دالر عبور کرده است.
Jمراقبت از پوست مردم در آشپزخانه
داســتان شــرکت اســتی الدر ،در دهه  40میالدی ،از
آشپزخانه استی آغاز میشــود .جایی که او توانست کرمهای
مراقبت پوستی تولید کند .شرکت استی الدر که برندهای مک،
اوریجینز و کلینیک هم از زیرمجموعههای آن به شمار میرود،
با وجود عرضه عمومی سهامش ،با مالکیت شش میلیاردر از
خانواده الدر اداره میشود .موفقیتهای امروز شرکت استی
الدر مرهون بیش از  30ســال تالش فرزند ارشد استی الدر

Jلئونارد الدر کیست؟
ُ
لئونارد الدر با بیش از  22میلیارد دالر ثروت ،به عنوان 43امین
فرد ثروتمند در فهرست  500نفره بلومبرگ شناخته میشود .در
فهرســت فوربز از ثروتمندان جهان ،لئونارد الدر در ســال جاری
همچنین او در فهرست  400نفره

میالدی در جایگاه 65اُم است.
ُ
فوربز که در ســال  2021منتشر شد ،در جایگاه 25ام قرار گرفت.

لئونارد در این سال با اویلین هاسنر ازدواح کرد .آنها دو
فرزند پسر دارند .ویلیام و گری.

لئونارد در نیویورک به
دنیا آمد.

1958
1933

1959
لئونارد پس از خدمت در نیروی دریایی
آمریکا ،به تجارت خانوادگی پیوست.

118

1982
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لئونارد به عنوان مدیرعامل شرکت
استی الدر کارش را شروع کرد.

 لئونارد الدر سه دهه از زندگیاش را صرف پیشبرد کسبوکاری
عمومی اما خانوادگی کرد؛ تجارت لوازم آرایشی و عطر که این
روزها با لقب غول این عرصه از آن یاد میشود.

یعنی لئونارد اســت که توانست شرکت را در سال  ،2020به غول تولید محصوالت آرایشی
با بیش از  14.3میلیارد دالر درآمد تبدیل کند .اکنون ویلیام الدر پســر لئونادر مدیرعامل
شرکت است و رونالد برادر لئو ،بخش کلینیک در شرکت را اداره میکند .بزرگترین دختر
رونال ،آیرین ،مدیر بخش سبک و تصویر شرکت استی الدر است .خواهر کوچکتر آیرین،
یعنی جین هم مدیریت بخش کلینیک را بر عهده دارد .شرکت استی الدر ،پنجمین شرکت
خانوادگی ثروتمند در ایاالت متحده آمریکا در سال  2020بود  .براساس گزارش نشریه بیوتی
پکیجینگ ،در سال  ،2021یادگار والدین لئو سومین شرکت بزرگ جهان در زمینه تولید
محصوالت آرایشی و بهداشتی و عطر در جهان بود.
Jزندگی لئو
لئونارد الدر در سال  1933در نیویورک به دنیا آمد .او در دانشگاه پنسیلوانیا تحصیل کرد،
مدرک لیسانس را گرفت و پس از آن سراغ رشته کسب وکار در دانشگاه کلمبیا در آمریکا
رفت .پس از تحصیل ،نوبت به گذران دوره ســربازی برای لئونارد بود .او برای گذراندن این
دوره به عنوان ستوان به نیروی دریایی آمریکا رفت و پس از آن ،در سال  ،1958یعنی نزدیک
به 15سال پس از تاسیس شرکت ،به کسب وکار خانوادگیاش پیوست .در آن زمان درآمد
ســاالنه شــرکتی که پدر و مادر لئو با نام استی الدر تاسیس کرده بودند ،به  800هزار دالر
میرسد اما امروز این شرکت بیش از  11میلیارد دالر درآمد دارد .در سال  ،1972لئونادر الدر
به عنوان مدیر اجرایی شرکت برای  10سال و بیوقفه ،در استی الدر کار کرد .در این دوره ،او
توانست شرکت خانوادگی را به یک شرکت بینالمللی تبدیل کند .این شرکت در سال 1960
برای نخستین بار ،با تاسیس یک دکه برای عرضه محصوالت استی الدر در فروشگاه هارودز
در لندن محصوالتش را در خارج از خاک آمریکا عرضه کرد.
اکنون لئونارد الدر مدیر بازنشسته شرکت اســتی الدر است .او بخش عمدهای از زمان
امــروزش را به کارهای هنری در ارتباط با موزه ویتنی در آمریکا اختصاص میدهد .لئونادر
الدر پس از گذشت بیش از  52سال زندگی مشترک ،همسرش اولین را از دست داد .اولین
در نوامبر ســال  2011از دنیا رفت .چهار سال پس از درگذشت او ،یعنی در سال  ،2015با
جودیت گلیکمن از دوستان قدیمیاش ازدواج کرد .لئونارد  2فرزند پسر و پنج نوه دارد.

پس مدیریت شرکت خانوادگی برآمد؟
لئونارد چطور از ِ

اجازه بدهید دیگران بدرخشند

یلئونارد الدر در ایاالت متحده آمریکا به
در سال  2021بود که کتابی درباره زندگ 
چاپ رسید .این کتاب تاریخچهای جذاب از خردهفروشی در این کشور به خواننده
عرضه میکند .فوربز در توضیحی درباره این کتاب نوشته است «از مادران کوچک
تا زنجیرههای ملی و محلی ،نابودی بسیاری از شرکتها در این کتاب روایت شده
است .کتاب «شرکتی که من نگهش داشتهام» درباره تغییر ارزش مصرفکنندگان
و سلیقههای مد در دهههای گذشته هم هست .از تغییر مدلهای پرزرق و برق تا
رسیدن به ظاهر طبیعیتر در کارها .همه اینها در این کتاب به تصویر کشیده شده
است .تعداد کمی از شرکتها توانستند با این تغییرها همراه شوند و در طوالنیمدت
رشد کنند .این مهارت مهمی برای رهبری شرکتهایی است که در دهههای مختلف
با آماجی از تحوالت در سلیقه مشتریان سروکله میزدند .لئونارد الدر در بخشی از
کتابش به اهمیت این چالش برای رهبران شــرکتها پرداخته است .از نکات مهم
دیگر در این کتاب ،پرداخت او به مدل رهبری یک کسب وکار خانوادگی است .از
نظر مدیریت شرکت نباید از تالش الدر در ساخت روابطی قوی با خردهفروشیها،
تامینکنندگان و مدیران در زیرگروههای مختلف شرکت به راحتی عبور کرد .این
مدیرا نانتخاب میشدند تا در حوزه کاریشان به بهترین شکل ممکن عمل کنند.
در این بین الدر ،از آنها یاد میگرفته تا به پیشرفت و رشد شرکت کمک کند .از
مهمترین نکات در ســبک مدیریت لئونارد الدر ،حمایت او از گروههای مدیریتی
متنو عبا ارزشها و دیدگاههای مختلف به کار است .از دیگر نکات قابل توجه ،فعالیت
ســه نسل از یک خانواده در این شرکت اســت .شرکت استی الدر را والدین لئو و
رونالدو برادرش در آشپزخانهشــان تاسیس کردند .اما پس از این دو برادر ،فرزندان
آنها هم در شــرکت کار کردند و به پستهای مدیریت رسیدند .لئو در کتابش از
استعداد و آگاهی والدینش قدردانی کرده است .پس از آنها ،نوبت به برادرش رونالدو
رسیده که نقشی اساسی در رشد شرکت ایفا کرده است .پسر لئونارد ،ویلیام هم در
شــرکت کار کرده و اکنون رئیس اجرایی شرکت استی الدر اوست .عالوه بر این،
دختران رونالدو برادر لئو ،آیرین و جین ،هم در شرکت کار میکنند .مدیریت این
گروه شاید از نظر بسیاری از کارآفرینان سخت به نظر برسد اما لئو برای حضور در
این جمع ،استراتژی خوبی دارد .او میگوید اجازه بدهید آنها بدرخشند .این نحوه
برخورد او با مردم به طور شگفتانگیزی خالقانه و سنجیده است.

لئونارد الدر در سال  2011همسر نخستش را از دست داد .او چهار سال بعد با یکی از دوستان
قدیمیاش ازدواج کرد .آنها اکنون در نیویورک زندگی میکنند .شهری که به شدت مورد
عالقه لئونارد است.

لئونارد مجموعهای از هنر کوبیسم به ارزش یک میلیارد دالر را به
موزه هنر متروپولیتن اهدا کرد .

لئونارد مدیر موزه هنر
آمریکا شد.

1995
2013

1994
شرکت ایستی الدر سهامش را در بورس عرضه کرد.
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کارآفرین

مزرعه پنبه تا چاه نفت

هارولد هام در یک خانواده
پرجمعیت به دنیا آمد ،در
مزرعه پنبه در کودکیاش
کار کرد و امروز یکی از
مهمترین شرکتهای نفتی
آمریکا را مدیریت میکند.

هارولد هام ،کارآفرینی ازاوکالهما
کارآفرینی برای هارولد هام از زمین خاکی آغاز شده
است .اما امروز از او به عنوان یکی از مهمترین کارآفرینان
در آمریکا یاد میشود .همراهی هارولد هام با دولتهای
کشورش،زمینه پیادهسازی سیاستهای آمریکا در حوزه
نفت را فراهم کرده است .در سالهای اخیر ،او در مراسم
احزاب سیاســی سخنرانی کرده است ،در دادگاه حاضر
شــده و برای حفظ ثروتش تالش کرده و با رســانهها
گفتوگو میکند .با این حال نمیتوان از روزگار سختی
که او سپری کرده ،به آسانی عبور کرد .در زندگی هارولد
هام فقر ،تالش برای حمایت از خانواده و طالق و خطر از
بین رفتن بخش عمدهای از ثروت او دیده میشود .او که
اوکالهما

نخستین درآمدش را با کار پابرهنه در مزارع در
در آمریکا به دست آورده ،امروز در فهرست  500ثروتمند
جهان در رتبه  65اُم است.

اوکیست؟

درفهرستبلومبرگ
از 500ثروتمند
جهان ،هارولد هام،
موسس شرکت بزرگ
کانتیننتالریسورسز
(،)Continental Resources
با دارایی معادل 21
میلیارد دالر در جایگاه
ُ
65ام جهان ایستاده
ت
است .او در حوزه نف 
فعالیتمیکند.

جهان ثروتمندان ایستاده است؟
Jهارولد هام کجای
ِ
در فهرست بلومبرگ از  500ثروتمند جهان ،هارولد هام ،موسس شرکت بزرگ کانتیننتال
ریسورسز با دارایی معادل  21میلیارد دالر در جایگاه 65اُم جهان ایستاده است .در فهرست
فوربز از میلیاردهای جهان او در رتبه 98اُم است و میزان دارایی او  20.5میلیارد دالر برآورد
شده است .این کارآفرین  76ساله ،تحصیالت دانشگاهی ندارد .او از محل فروش محصوالت
نفتی در اوکالهما سیتی در آمریکا کارش را آغاز کرد و اکنون در فهرست  400نفره فوربز از
ثروتمندان جهان در رتبه 63اُم است.
بخش عمده ثروت هارولد هام از محل شــرکت خانوادگی او ،یعنی کانتیننتال ریسورسز
به دســت آمده است .این شــرکت از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز در ایاالت متحده
آمریکاســت که روزانه بیش از  320هزار بشکه نفت خام به بازار عرضه میکند .این شرکت
از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در منطقه باکن در داکوتای شــمالی و مونتانای آمریکا و
بزرگترین مالک در این منطقه اســت .هارولد هام و خانوادهاش ،بیش از  80درصد از سهام
شرکت کانتیننتال ریسورسز را در اختیار دارند .پروندههای مالی اخیر شرکت نشان میدهد
ســهام شرکت از خانواده هارولد به فرزندان او منتقل شده است .نخستین مرحله انتقال این
سهام ،مربوط به سپتامبر سال  2015است که در آن 180 ،میلیون سهم از سهام کانتیننتال به
شرکت هارولد هام ال ال سی واگذار شد .گزارشها یک سال پس از انتقال نشان داد قیمت هر
سهم فروخته شده در این معامله 19.39دالر بوده است .با این وجود ،او هنوز کنترل شرکت
کانتیننتال ریسورسز را در اختیار دارد .او در گفتوگو با بلومبرگ در فوریه سال  2022درباره
این واگذاریها گفت:«کنترل کامل شرکت با من است ،بنابراین تغییری در این زمینه ایجاد

نمیشود».
عالوه بر کانتیننتال ریسورسز ،هارولد هام مالک  61.77درصد از شرکت هایلند پارتنرز هم
بود .هایلند پارتنرز هم در زمینه انتقال نفت و گاز کار میکرد .او این شرکت را وقتی بیش از
 1.24میلیارد دالر سرمایه جذب کرده بو دفروخت.
ارزش دارایی این فعال اقتصادی آمریکایی در سال  2013تا  2022در نوسان بوده است.
ارزش داراییهای هارولد هام در ســال  ،2013بیش از  11میلیارد دالر برآورد شــده اســت
درحالیکه در ســالهای گذشته ،این رقم حتی به کمتر از  3میلیارد دالر هم رسیده است.
هارولد هام در ســال  ،2013مالک  11.3میلیارد دالر بود .این رقم در ســال  2014به 14.6
میلیارد دالر رسید اما در سال  2015و  2016افت کرد .در این دو سال هارولد هام مالک 12.2
و  5.1میلیارد دالر شناخته شد .این رقم در سال  2017به  13.3میلیارد دالر رسید و در سال
 2018به  14.1میلیارد دالر صعود کرد .فوربز در بررســی تاریخی داراییهای هارولد هام ،از
مالکیت  12.7میلیارد دالر ثروت توسط او در سال  2119خبر داده است .رقمی که در سال
 ،2020به  2.4میلیارد دالر رسید .اما در سالهای  2021و  2020این رقم به  9.4و در نهایت
به 17.2میلیارد دالر رسیده است .در سال  ،2022ارزش دارایی هارولد هام بیش از  21میلیارد
دالر تخمین زده شــده اســت .رقمی که آن را معادل ارزش  11.4میلیون اُنس طال و 176
میلیون بشکه نفت خام میدانند .عالوه بر این ،کل دارایی هارولد هام ،معادل  0.101درصد از
تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایاالت متحده آمریکاست .مردی که در رتبه 65اُم در فهرست
میلیاردرهای بلومبرگ ایستاده ،معادل  0.288درصد از کل ثروتمندان این فهرست ،پول دارد.

هارولد شرکت نفت شلی دین را دراوکالهما
تاسیس کرد.

هارولد هام در اوکالهما به
دنیا آمد.

1963
1967

1945
هارولد کارش را در پمپ بنزینهای
اوکالهما با شستن زمین آغاز کرد.

120

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و بیستویکم ،تیر 1401

 بخش عمده ثروت هارولد هام از محل شرکت خانوادگی او ،یعنی کانتیننتال ریسورسز به دست آمده
است .این شرکت از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز در ایاالت متحده آمریکاست که روزانه بیش
از  320هزار بشکه نفت خام به بازار عرضه میکند.

ت
Jاز مزرعه پنبه تا چاه نف 
در آخریــن ماه از ســال  ،1945ســیزدهمین فرزند خانوادهای ســهامدار اما فقیر
اوکالهماسیتی در آمریکا به دنیا آمد .هارولد در مدرسه تحصیل کرد ،دیپلم گرفت و از 18
سالگی وارد تجارت نفت شد اما این نخستین کار او نبود .فوربز در خالصهای از سرگذشت
این کارآفرین آمریکایی مینویسد «هارولد هام ،در کودکی ،با پای برهنه در مزرعه پنبه
کار میکرد تا به خانوادهاش کمک کند .وقتی  16ساله شد ،برای کار به پمپ بنزین رفت».
برعهده گرفتن خدمات پرداخت یکی از کامیونهای اجارهای ،آغازی بر کسب وکاری بود
که در ســالهای آینده از عمر هارولد هام بزرگ و بزرگتر شــد .او در نهایت توانست با
قرض کردن یک هزار دالر نقدینگی ،تجارتی کوچک برای خدمات حمل و نقل سوخت
اوکالهما بسازد .این شرکت در سالهای آغاز کار ،در زمینه حمل

در منطقه روستایی در
آب به میادین نفتی کار میکرد .اما هارولد هام توانست با دریافت وام ،نخستین چاه نفت
خودش را حفر کند.
چهار سال بعد ،یعنی درسال  ،1967هارولد هام شرکت شلی دین اویل را برای خرید
و فروش نفت راه انداخت .شرکتی که میتوان آن را نخستین آجر از سازهای دانست که
بعدها در ساخت شرکت کانتیننتال ریسورسز نقشآفرینی کرد .این شرکت اکنون یکی
از بزرگترین شرکتهای مستقل آمریکا در اکتشاف و تولید نفت و منبع ثروت میلیارد
دالری هارولد هام است.
دهه  ،1990ســالهایی طالیی برای سرمایهگذار مبتکری مثل هارولد هام بود .او در
این دهه صنعت نفت ایاالت متحده آمریکا را متحول کرد .از نکات مهم در زندگی کاری
هارولد هام ،شناخت ظرفیت میادین نفتی در داکوتای شمالی بود .او خیلی زود دریافت
حفاریهای عمودی که از دهه  1950در میادین نفتی در باکن انجام شده ،برای استفاده
از ذخایر عظیم نفت در این منطقه راهگشا نیست .به همین دلیل سراغ سرمایهگذاری
بر حفاری افقی و شکســتن سنگ بستر برای دستیابی به منابع بیشتری از نفت رفت.
شرکت هارولد هام در سال  300 ،2003هزار هکتار از زمینهای این منطقه را خرید و
شرکت کانتیننتال ریسورسز امروز ،از بزرگترین دارندگان زمین در باکن است .مساحت
زمینهایی که این شرکت در باکن دارد ،به بیش از یک میلیون هکتار میرسد .شرکت
هام اعالم کرد در میادین نفتی در باکن ،که تا منطقه مونتانا در جنوب داکوتا و کانادا ادامه
دارد ،میتوان  24میلیارد بشکه نفت خام تولید کرد.
عرضه محصوالت نفتی در شــرکت کانتیننتال امروز به بیش از  160هزار بشکه در
روز میرسد .بیشتر نفتی که این شرکت به بازار روانه میکند ،از منطقه داکوتای شمالی
یشود.
عرضه م 
هارولد هام و پنج فرزند او از  2ازدواج ،بیش از  80درصد از سهم شرکت را در اختیار
دارند .هارولد هام در سال  2014از همسر دومش جدا شده است .او پس از این جدایی،
چکی با مبلغ  975میلیون دالر برای همسر سابقش نوشت که از آن در رسانهها با عنوان
چک تســویه حساب یاد میشــود .زمانی که خبر جدایی هارولد هام و همسر وکیل و
اقتصاددانش در رســانهها پیچید ،بعضی از احتمال انتقال نیمی ا زثروت هارولد هام به
همسرش نوشتند .این باالترین رقم در انتقال ثروت پس از طالق تا آن زمان در آمریکا
بود،با این حال دادگاهی در این کشور ،هارولد هام رابه پرداخت مبلغی نزدیک به یک
میلیارد دالر موظف کرد.
ن در سال  ،2016به نمایندگی از دونالد ترامپ ،رئیس جمهور سابق ایاالت
او همچنی 
متحده آمریکا در کنوانســیون ملی جمهوریخواهان صحبت کرد و در دوره ریاســت

1985

هارولد توانست بخش عمدهای از شرکت پترو
لوئیس را بخرد .این بزرگترین خرید زندگیاش
بود.

هارولد هام در جلسه حزب جمهوریخواه آمریکا در کنار دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این
کشور .هام یک بار به نمایندگی از ترامپ در این نشستها سخنرانی هم کرده است.

از حواشی زندگی هارولد هام ،طالق همسر دوم او بود .وکال میگفتند این طالق ممکن است
به قیمت نیمی از ثروت هام تمام شود.

جمهوری ترامپ ،طرف مشورت او در حوزه انرژی بود.
هرچند این میلیاردر آمریکایی از محل بخش ســنتی اقتصاد یعنی انرژی به ثروت
رسیده اما منکر اثرگذاری فناوری بر فعالیتهای تجاری نیست .او در جایی گفته «امروز
کسانی را میبینیم که از ناکجاآباد میآیند ،یک اپلیکیشن ساختهاند و همان را یک میلیارد
دالر میفروشــند .چقدر خوب .این فوقالعاده است .نکته همین است ،هیچ محدودیتی
نباید وجود داشته باشد».
از دیگر حواشــی زندگی هارولد هام ،ابتالی او به دیابت نوع  2است .هارولد هام در
سال  2000بود که از ابتالیش به این بیماری آگاهی پیدا کرد .از آن سال این میلیاردر و
کارآفرین آمریکایی از پژوهشهایی علمی درباره این بیماری حمایت کرده است .از دیگر
فعالیتهای نیکوکارانه هارولد هام ،حمایت از پرورشدهندگان حیوانات خانگی اســت.
عالوه بر این ،او متعهد شده بخش عمدهای از ثروتش را به امور خیریه اختصاص دهد.

شرکت هارولد از این سال فعالیتهایش را
خارج ازاوکالهما هم توسعه داد.

2014
1993
هارولد از همسرش سو آن جدا شد .نتیجه این جدایی
انتقال یک میلیارد دالر از دارایی او به همسرش بود.
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کارآفرین
شیگنوبو ناگاموری
بازنشستگیاش را اینطور
روایت کرده« :هر روز به قیمت
سهام نگاه میکردم و با خودم
فکر میکردم این غیرممکن
است .به اندازهای شرایط
ناامیدکننده بود که میخواستم
با سنگ شیشه صفحه نمایش
سهام را بشکنم».

فراتر از ژاپن
شیگنوبو ناگاموری از بازاریابی در آمریکا میلیاردر شد
بعضی روندها در ژاپن برای مردم در دیگر کشورها
خندهدار ،و از نظ رتحلیلگران خطرناک است .در این
اقتصاد مهم جهان و کشوری اثرگذار در آسیای شرقی،
مردم از کار زیاد میمیرند .در دورهای ،در بعضی کسب
وکارها چراغها در ساعات مشخصی برای به خانه رفتن
کارمندان خاموش میشد با این حال ،عالقهمندان به
توسعه شرکتها ،هنوز رکوردهای عجیبی در این زمینه
ثبت میکنند .ژاپن یکی از طوالنیترین ســاعتهای
کاری هفتگی در جهان را به خود اختصاص داده است.
چهار سال پیش ،ســی ان بی سی در گزارشی از این
نوشت که یک چهارم شــرکتهای ژاپنی کارکنان را
ت در هر هفته کار
مجبور میکنند بیش از  80ســاع 
همچنین موسسه اکســپدیا از این نوشت که

کنند.
بیشــتر ژاپنیها از  10روز مرخصی خــود با حقوق
استفاده نمیکنند .در کشوری با چنین شرایط عجیبی
در محیط کار ،شــنیدن درباره مدیری که میخواهد
بعد از بازنشستگی به شرکت بازگردد طبیعی به نظر
میرسد .شــیگنوبو ناگاموری ،همان کارآفرینی است
که به دلیل کاهش ارزش ســهام شــرکت نایدیک ،از
بازگشتن به مدیریت کسبوکارش گفته است.

اوکیست؟

شیگنوبوناگاموری
( ،)SH. Nagamoriدر
فهرست 500نفره
بلومبرگازثروتمندان
ُ
جهان در رتبه 452ام
ایستاده است .او
موسسشرکت
نایدیک()NIDEC
ازتولیدکنندگان
موتورهایبرقیاست
که در ژاپن تاسیس شده
است.

Jژاپنی میلیاردر
شیگنوبو ناگاموری ،در فهرست  500نفره بلومبرگ
از ثروتمندان جهان در رتبه 452اُم ایســتاده است .در
بندی فوربز از میلیاردرهــای ژاپنی ،او در جایگاه
رتبه 
ششم در سال  2022قرار گرفته است .عالوه بر این در
فهرست فوربز از میلیاردرهای جهان او در رتبه 490اُم
ایستاده است .شیگنوبو ناگاموری عمده درآمدش را از
محل شــرکت نایدیک کسب کرده است .این شرکت
در زمینه تولید موتورهای الکتریکی برای انواع لوازم برقی کار میکند و از روز نخســت ،با
تالشهای شیگنوبو ناگاموری و با اتکا به کمترین امکانات ساخته شد و پیشرفت کرده است.
درآمد شرکت نایدیک اکنون در سال  1.6تریلیون ین معادل  15.3میلیارد دالر است .این
رقم در سال منتهی به مارس سال  ،2021ثبت شده است .نایدیک از سال  1973تا سال
 2022بیش از  50شرکت دیگر را خریده است.

مجموع دارایی شیگنوبو ناگاموری در سال  1.3 ،2013میلیارد دالر بود اما این رقم در
سالهای گذشته صعود کرده و هیچ وقت به کمتر از  2میلیارد دالر بازنگشته است .در سال
 ،2014شیگنوبو ناگاموری مالک  2.5میلیارد دالر دارایی بود .این رقم در سال  2015به 3.3
میلیارد دالر رسید ،در سال  2.2 ،2016میلیارد دالر تخمین زده شد و در سال 3.6 ،2017
میلیارد دالر بود .در سال  ،2018فوربز شیگنوبو ناگاموری را مالک  5.6میلیارد دالر دارایی
اعالم کرد .رقم دارایی این کارآفرین و فعال اقتصادی ژاپن در ســال  2019به  4.1میلیارد
دالر رسید .او در سال  ،2020مالک  3.6میلیارد دالر دارایی شناخته شد .سال  ،2021سال
خوبی برای موســس نایدیک بود چراکه رقم دارایی او با عبور از مرز  8میلیارد دالر به 8.7
میلیارد دالر رسید .این رقم در سال  5.4 ،2022میلیارد دالر اعالم شد.
ت
Jاگر ژاپن نشد ،آمریکا که هس 
شیگنوبو ناگاموری در سال  1944در خانوادهای کشاورز در کیوتوی ژاپن به دنیا آمد .او
هفتمین فرزند خانوادهای متوسط بود که باید برای تامین هزینههای تحصیل در دبیرستان،
کار میکرد .ناگاموری میخواست در رشته برق تحصیل کند .او برای به دست آوردن پول
درس خواندنش ،سراغ تدریس خصوصی رفت .سرانجام توانست در دبیرستان در رشته برق

لناگاموری شرکت نایدیک را تاسیس کرد .این
در این سا 
شرکت در آغاز تنها سه کارمند داشت.

ناگاموری در کیوتوی
ژاپن به دنیا آمد.

1988

1967
1973

1944
او در دانشگاه پلی تکنیک نزدیک به توکیو درس
خواند .و در این سال فارغالتحصیل شد.
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نایدیک در این سال سهامش را در بازار
اوزاکا در ژاپن عرضه کرد.

شیگنوبو ناگاموری گفته قصد دارد با همان معیاری برای شرکت جانشین پیدا
کند که محصوالت شرکت را تبلیغ میکند؛ معیاری که میگوید چهکسی بیشترین
درآمد را برای نایدیک میسازد.

تحصیل کند و این رشته را در دانشگاه هم ادامه داد .او پیش از تاسیس شرکت نایدیک در
سال  ،1973برای دو شرکت مهندسی دیگر کار کرده بود .تجربه کار در این شرکتها ،به
ناگاموری برای تاسیس نایدیک کمک کرد.
شــرکت نایدیک کارش را با سه کارمند شروع کرد .آنها کار را با ساخت موتورهای
کوچک در یک سوله پیشساخته آغاز کردند .سولهای که نزدیک به مزرعه مادری شیگنوبو
ناگاموری بود .با وجود کار سخت ،ناگاموری نتوانست از هیچ شرکت ژاپنی سفارش بگیرد
اما این برای او ،ناامیدکننده نبود .شیگنوبو ناگاموری برای دریافت سفارش و بازاریابی به
ایاالت متحده آمریکا سفر کرد و توانست با شرکتهایی قرارداد امضا کند .براساس این
قرارداد ،شــرکت شیگنوبو ناگاموری باید برای ضبطصوتهای تولیدی این شرکتهای
آمریکایی ،موتور میساخت .این قرارداد به نقطه عطفی در کسب وکار شیگنوبو ناگاموری
تبدیل شد .این فروش باعث شد عالوه بر شرکتهای آمریکایی ،شرکتهای ژاپنی هم
برای سفارش موتور از شرکت شیگنوبو ناگاموری سراغ بگیرند.
اکنون با گذشت بیش از چند دهه از فعالیت شرکت شیگنوبو ناگاموری ،موتورهای
ســاخت نایدیک در انواع و اقسام لوازم الکترونیکی استفاده میشود .موتور شرکتهای
نایدیک را میتوان در همه چیز ،از یخچال گرفته تا خودرو دید .شرکتی که در دهه 70
میالدی ،با سه کارمند کارش را شروع کرد ،اکنون بیش از  96هزار نفر کارکن و کارمند
در سراسر کشورهای جهان را مشغول کرده است.
شــیگنوبو ناگاموری اکنون  77ساله اســت و اعالم کرده قصد دارد تا سال  2030به
کار خود ادامه دهد .او در گفتوگو با رســانههااعالم کرده برای رســیدن به فروش 10
تریلیون ینی در ســال هدفگذاری کرده است .این رقم معادل  91میلیارد دالر درآمد
سالیانه است .به گفته شیگنوبو ناگاموری ،بخش عمده این درآمد برای شرکت نایدیک
باید از محل تمرکز بر فروش هرچه بیشتر موتورهای وسایل نقلیه الکتریکی تامین شود.
نایدیک اکنون بزرگترین تولیدکننده موتورهای الکترونیکی برای درایوهای هارد دیسک
و درایوهای نوری است.
Jبرمیگردم
از مهمترین رویکردهای این کارآفرین ژاپنی ،نحوه یافتن جانشین برای مدیریت شرکت
بود .شیگنوبو ناگاموری گفته قصد دارد با همان معیاری برای شرکت جانشین پیدا کند
که محصوالت شرکت را تبلیغ میکند .معیاری که میگوید چه کسی بیشترین درآمد
را برای نایدیک میسازد .او سرانجام از جون سکی ،از مدیران سابق شرکت نیسان برای
مدیریت شرکت استفاده کرد اما کرونا باعث شد تصمیم شیگنوبو ناگاموری تغییر کند.
در پایان آوریل سال جاری میالدی خبری درباره بازگشت شیگنوبو ناگاموری به شرکت
منتشر شد .ناگاموری  77ساله که جون سکی جانشین او شده بود ،به رسانههای محلی
ژاپن از پایان بازنشستگی و بازگشت به شرکت به عنوان مدیرعامل خبر داده بود .دلیل
عمده شیگنوبو ناگاموری سقوط ارزش سهام شرکت نایدیک بود .سود عملیاتی شرکت در
سه ماهه منتهی به پایان مارس سال جاری میالدی  16.8درصد کاهش یافت و به 36.9
میلیارد ین معادل  288میلیون دالر رسید .این در حالی بود که در دومین سه ماهه سال
 ،202ارزش سهام نایدیک  35درصد کاهش یافته بود .شیگنوبو ناگاموری به خبرنگاران
و سرمایهگذاران گفت« :هر روز به قیمت سهام نگاه میکردم و با خودم فکر میکردم این
غیرممکن است .به اندازهای شرایط ناامیدکننده بود که میخواستم با سنگ شیشه صفحه
نمایش سهام را بشکنم».

فعالیت شرکت ناگاموری در این
سال در چین آغاز شد.

شــرکت نایدیک در همین سال اعالم کرد با وجود افزایش  2.9درصدی فروش شرکت
در ســه ماهه گذشته ،سود نایدیک به دلیل کمبود کاالهایی مثل مس و اختالل در تولید
قطعات در چین کاهش یافته است .قرنطینه سراسری در شانگهای در چین ،برای جلوگیری
از همهگیری دوباره کووید 19-از دالیل عمده در کاهش ارزش سهام نایدیک بوده است.
در ســال  ،2020ناگاموری از سکی یکی از مدیران قدیمی نیسان موتور برای کار در
شرکت نایدیک دعوت کرد .جون سکی از مدیران باتجربه در حوزه تولید و خودروسازی
بود .او در سال نخست حضور در شرکت نایدیک به عنوان مدیر ارشد اجرایی کار را آغاز
کرد اما یک سال بعد ،مدیرعامل شرکت شد .بازگشت شیگنوبو ناگاموری به شرکت به
تغییر رهبری نایدیک میانجامد اما شیگنوبو ناگاموری اعالم کرده این تغییرها موقتی است
و انتظار دارد سکی سه سال دیگر دوباره به عنوان مدیرعامل شرکت به کار خود ادامه دهد.
در سالهای گذشته که خودروهای برقی در بازار جهانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت،
نایدیک برای تولید موتورهای الزم برای این خودروها تالش کرده است .این شرکت با تمرکز
بر تولید  EVدر سال  ،2020با رشد  150درصدی ارزش سهام روبهرو شد.
تمرکز شرکت نایدیک بر مغز خودروهای برقی از جمله دنده ،موتور و کنترل قدرت در
این خودروهاست .در سال  ،2021شرکت نایدیک ،صنایع سنگین شرکت میتسوبیشی را با
قیمتی محرمانه خرید تا قابلیتهایش در تولید تجهیزات مهم در خودروهای برقی را ارتقا
همچنین با غول جهانی خودروسازی جهان یعنی استالنتیس برای تولید

دهد .این شرکت
انبوه محورهای برقی در نیمه دوم سال  ،2022قرارداد همکاری امضا کرده است.
شیگنوبو ناگاموری تا امروز دست کم  20میلیارد ین معادل  155میلیون دالر به توسعه
طرحهای آموزشی و مراقبتهای بهداشــتی در ژاپن کمک کرده است .تالشهایی از این
دست باعث شد نام شیگنوبو ناگاموری در سال  ،2019در فهرست کارآفرینان خیر در فوربز
جای بگیرد.ناگاموری در زمان اعطای کمک مالی در شــهر موکو ،شهری که در آن بزرگ
شــده گفت:«به جای خوشــحال بودن به خاطر حساب بانکی پر از پولی که داشتن آن را
سرنوشت برای من رقم زده ،تصمیم گرفتم از این پول برای کمک به تامین نیازهای واقعی
استفاده کنم».

با وجود کار سخت ،ناگاموری نتوانست از هیچ شرکت ژاپنی سفارش بگیرد اما این برای او،
ناامیدکننده نبود .شیگنوبو ناگاموری برای دریافت سفارش و بازاریابی به ایاالت متحده
آمریکا سفر کرد و توانست با شرکتهایی قرارداد امضا کند.

نایدیک سهامش را در بورس
آمریکا ،نیویورک عرضه کرد.

1998
1922

2016
2001

نایدیک سهامش را در بورس
توکیو عرضه کرد.

شرکت نایدیک عرضه سهامش در
بورس نیویورک را متوقف کرد.
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کارآفرین

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

کسبوکار رویاییات را
همین امروز راه بینداز
جیم پالومبو

این کتاب ،راهنمایی انرژیبخش و ســرگرمکننده و در عین حال کاربردی اســت .آن هم برای
کســانی که میخواهند کسب وکار خودشان را راه بیندازند .بسیاری از مردم ،انگیزه باالیی برای
راه انداختن کسب وکار دارند اما آنچه مانع ورود آنها به فضای کسب وکار میشود ،عدم توانایی
برقراری ارتباط با جهان خارج و یافتن ایدههای بهدردبخور است .بسیاری از مردم طرح اولیهای در
ذهن دارند اما نمیدانند باید کار را از کجا شروع کنند .اینجاست که پای اصول کار به میان میآید.
اصولی که کارایی آن تضمین شده است .کتاب «کسبوکار رویاییات را همین امروز راه بینداز»،
درباره چگونه کارآفرین شدن میگوید .این کتاب باور دارد که تنها کشنده ایدهها و رویاهای افراد،
خود آنهایند و هیچ راز و رمزی در رسیدن به موفقیت وجود ندارد .عالوه بر چگونگی کارآفرینی،
داستان کارآفرینان نخست و صاحبان ایدههای عالی هم در این کتاب بررسی شده است .مشاوره
بازاریابی ،پرداختن به نکتههایی برای رشد افقی و عمودی کسب کارها ،پیشنهادهایی درباره نحوه
نوشتن سطح کسب وکارهای کوچک ،از دیگر موضوعات مهم در این کتاب است .عالوه بر اینها،
مخاطبان کتاب میتوانند درباره تمایز مشاغل ،موانع توسعه شغلها و چگونگی استفاده بهتر از
فرصتهای کارآفرینی بخوانند .نویســنده کتاب میگوید فرصت کارآفرین شدن برای همه و در
همهجا وجود دارد .آن هم برای کسانی که آرزوی استقالل مالی دارند .این کتاب میتواند این افراد
را به قدرت ساختن رویاهایشان مجهز کند.

ارزهای دیجیتال؛
راهنمای بیتکوین ،اتریوم و...
ساموئل الوسون

دارایی امیدوارکننده که آینده را متعلق به آن میدانند ،همین ارزهای دیجیتال اســت .ارزهای
دیجیتال که بازارنشناسها ،در زمان افت قیمت از آن فاصله میگیرند و در زمان اوج گرفتن قیمت
به سراغ آن میروند .این روزها بیت کوین در نرخی کمتر از  30هزار دالر هم معامله شده است.
بسیاری از سرمایهگذاران ناامید دست از بازار ارزهای دیجیتال کشیدهاند اما بسیاری دیگر ،همچنان
به ارزیابی این بازار ادامه میدهند .از نکات مهم در بازار ارزهای دیجیتال ،تحقیق و بررسی همه
جوانب مربوط به ارزهاست .در بازاری که آدمها به سودهای کالن میرسند ،بدون اطالع کافی از
روندها و شناخت انواع ارزها نباید معامله کرد .کتاب «ارزهای دیجیتال» راهنمایی در این زمینه
برای عالقهمندان است .در معرفی این کتاب ،به سوختن سرمایه بسیاری از مردم در بازار ارزهای
دیجیتال اشاره شده است .نویسنده میگوید راههای زیادی برای حفظ ثروت و رسیدن به سود در
بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد اما آنها که دانش کافی درباره این ارزها را ندارند ،سرمایهشان را از
دست میدهند .استخراج ارزهای دیجیتال ،سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال ،تجارت ارز دیجیتال
و تبادل آن ،چگونگی اســتخراج ارزهای دیجیتال موسوم به ان اف تیها و سرمایهگذاری در این
حوزه ،از سرفصلهای اصلی این کتاب است.
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شاد و قوی؛ از رویای ساختن زندگی
رویایی لذت ببر
جیم ویاللوووس

غفلت از تفریح ،از دست رفتن سالمتی ،بیاعتنایی به خانواده و از دست رفتن دوستان؟ کدامک از
این پیامدهای کار دائمی را در زندگی تجربه کردهاید؟ بسیاری از ما خاطرههای گفتنی در اینباره
داریم .بسیاری وقت زیادی را به کار اختصاص دادیم و در نهایت ،به آنجا که باید نرسیدیم و در کنار
آن ،بسیاری از نقاط اتکا در زندگیمان را هم از دست دادیم .کتاب «شاد و قوی» ،درباره ما آدمها
با چنین از دست دادنهایی نوشته شده است .نویسنده این کتاب تالش میکند استراتژیهای
عملی و اثباتشدهای را در اختیار خوانندگانش قرار دهد تا آنها بدون قربانی کردن چیزهایی مثل
خانواده یا هر نکته مهم دیگری در زندگی ،به موفقیت در تجارت برســند .در معرفی این کتاب،
درباره آسیبهای از دست رفتن تعادل بین کسب وکار و خانواده نوشته شده است .اینکه آدمها با
چه فشاری در این زمینه دست و پنجه نرم میکنند و در نهایت میپرسند آیا ارزشش را داشت؟
نویسنده این کتاب میگوید اگر داشتن یک کسب وکار موفق ،در کنار خانوادهای متحد و روابطی
محبتآمیز را دنبال میکنید ،باید گفت که بله! این تالشها همه ارزشمند است .اما نکته مهم
لذت بردن از این سفر است .در کتاب «شاد و قوی» میتوان درباره چشماندازهای قانعکننده درباره
زندگــی خواند و از تلههایی آگاهی یافت که کارآفرینی را به جهنمی برای افراد تبدیل میکند.
همچنین در این کتاب پاســخ پرسشهایی مثل چگونگی ساخت کسب وکاری ماندگار در کنار

بهبود رژیم غذایی و مراقبت از خود و سطح انرژی هم داده شده است.

سادهسازی روشهای استخدام
شانون تیگ

سرمایه کالن یا رسیدن به باالترین فناوری ممکن در بازار؟ کدامیک از این عوامل میتواند به تحقق
رویای صاحبان کسب وکارهای کوچک کمک کند و از سازمانهای جمع وجور آنها ،شرکتهای بزرگ
بسازد؟ حفظ کارکنان بااستعداد از دغدغههای بزرگ کسب وکارهای کوچک است .درواقع حضور این
افراد در این کسب وکارهاست که باعث میشود پس از مدتی ،تجارتهای کوچک به سازمانهای بزرگ
تبدیل شوند .فناوری عظیم یا منابع مالی برتر ،نقش کمتری نسبت به نیروی انسانی کارآمد ایفا میکنند.
این کارمندان استثناییاند که اســتفاده از ابزارهای قوی و سرمایههای کالن را برای کسب وکارهای
کوچک ممکن میکنند .عالوه بر این ،عدم حفظ کارکنان مستعد ،عاملی در شکست کسب وکارهاست.
برای مدیران ،یافتن روشهای مشخص در چگونگی حفظ و استخدام نیروهای مستعد اهمیت دارد.
پیدا کردن کارمند خوب بسیار سخت است و اگر کارمند خوبی هم به شرکتی برود ،بعید است که در
عرض چند ماه شــرکت بعضی مدیران بهانهجو را ترک نکند .نویسنده کتاب «سادهسازی روشهای
استخدام» از انتظارات غیرواقعی و ناسازگاریها در فرایند استخدام و حفظ کارکنان گفته است و اینکه
مشکل از کارمندان نیست .او میگوید این مدیران کسب وکارها هستند که باید روشهای خود را در
رفتار با کارکنان بااستعداد تغییر بدهند .برای تغییر این روشها ،لزومی به گذراندن دورههای علمی و
تغییر رویکردهای مدیریتی نیست .روشهای استخدام در کتاب شانون تیگ ساده شده است و مدیران
کسب وکارها کافی است ،به عنوان رهبر یک سازمان ،با اتکا به همین روشهای ساده برای رسیدن به
فرهنگ شرکتی مثبت تالش کنند.

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

دغدغه محافظت

جک دورسی از پلتفرمی برای محافظت از دادههای شخصی خبر داد
جهــان فناوری از یک ماه گذشــته ،با فروش توئیتر
به ایالن ماســک ،پرحاشیهتر از همیشه به کار ادامه
مهران علییاری
میدهد .در کمال ناباوری ،ایالن ماســک ،مدیرعامل
خبرنگار بخش تجربه
تسال توانســت هیئت مدیره توئیتر را با پیشنهادی
وسوسهکننده به فروش راضی کند .اما حواشی این معامله بزرگ هنوز به پایان نرسیده
است .ایالن ماسک ،در ماه گذشته ،به طور رسمی از طریق ارسال نامهای توسط وکیلش
به بخش حقوقی توئیتر ،از احتمال به هم خوردن خرید غول شبکههای اجتماعی خبر
داد .مسئله ایالن ماسک ،دریافت اطالعاتی کامل از حسابهای جعلی در شبکه اجتماعی
توئیتر است .وکالی ماسک در نامه به توئیتر ،از این نوشتند که ماسک به عنوان خریدار
حق دارد اطالعات مربوط به رباتها در این شبکه اجتماعی را درخواست کند .آنها گفتند
عالوه بر این ،ماســک حق دارد قرارداد خرید توئیتر را لغو کند چراکه شرکت متعهد به
عرضه اطالعات درخواستی خریدار است و عدم تهیه این اطالعات برای ماسک به معنای
زیرپا گذاشــتن این تعهد است .شرکت توئیتر در پاسخ به این نامه اعالم کرده براساس
توافقی که انجام شده عمل میکند و قصد دارد اطالعات مورد نظر ماسک را به طور کامل
تهیه و برای او ارسال کند .حاال ماسک همچنان منتظر و توئیتر همچنان مشغول به
نظر میرسد .اما یک نکته مهم ،توجه کاربران در شبکه اجتماعی توئیتر
به فعالیت رباتها و امنیت بیشتر دادههای شخصی در این شبکه
اجتماعی است.
بــا توجه به همین دغدغه ،جک دورســی ،مدیرعامل
ســابق توئیتر از راهاندازی  Web5خبر داده است ،یعنی
پلتفرمی که از ترکیب  WEB3و  2ســاخته میشود.
نکته مهم درباره این پلتفرم ،اجرای آن در بالکچین
بیتکوین اســت .یعنی فناوریای که به قول دورسی،
آینده بشر را میسازد .سازنده این پلتفرم مدعی است
قرار اســت با اجرای این برنامه ،مشــکل محافظت از
دادههای شخصی حل و فصل شود.
شرکت  block head THEموسوم به  TBDکه
مسئول ساخت این پلتفرم است در اینباره نوشت« :ما
باید از دادههای شخصی صدها حساب کاربری محافظت
کنیم .امروز در فضای وب ،هویت و دادههای شخصی مثل
امالک افراد است».
پلتفرمی که این شــرکت فعال در حوزه بیتکوین به بازار
عرضه خواهد کرد ،قصد دارد هویت و دادههای تجمیعشده
در برنامه را به طور غیرمتمرکز مدیریت کند .شرکت
دراینبــاره از تمرکز توســعهدهندگان بر
تجربههای خوب کاربران گفته است

درحالیکه مجموع دادهها و هویتهای اعالم شده در شبکههای اجتماعی به اشخاص است
که ربط دارد .یکی از کاربران توئیتر درباره موفقیت  WEB5از جک دورســی در توئیتر
پرسید «به نظرت WEB3 ،تا چه اندازه متمرکز بوده که حاال به  WEB5نیاز پیدا کردیم؟
چه نکتهای به این تمرکز دامن زده که حاال باید به مرحله بعد برویم؟» و جک دورسی در
پاسخ این کاربر نوشت «سیستمهای شکستخورده و دروغهایی که به مردم درباره کنترل
آنها میگویند» .از نظر جک دورســی ،همبنیانگذار توئیتر WEB3 ،به آن اندازهای که
باید غیرمتمرکز نیست یا بیش از کاربران ،به سرمایهگذاران و همکاران آنها تعلق دارد.
پلتفرمی که دورسی از آن حرف میزند ،برپایه دو نکته اساسی کار میکند .در
این پلتفرم به اشــخاص حقیقی این امکان داده میشود تا دادههایشان را مدیریت
و هویت خود را کنترل کنند .این کاربردها در این پلتفرم قرار اســت با توســعه
کیف پولهای دیجیتال یا  decentralized web nodesو برنامههای نامتمرکز
در فضای وب یا  decentralized web appsانجام شــود .براساس آنچه شرکت
 TBDاعالم کرده ،در  WEB5از کاربران درباره توانایی مدیریت دادههایشان پرسیده
میشود .برای مثال ،آلیس به عنوان دارنده یک کیف پول دیجیتال میتواند هویت،
دادهها و اختیارات در حساب کاربریاش را مدیریت کند .این دایره
مدیریت او به دیگر برنامهها و ارتباطات هم مربوط است .کاربری
به اسم آلیس میتواند با استفاده از کیف پول دیجیتالش به
دیگر برنامهها و رســانههای اجتماعی هم وصل شود .اگر
آلیس با استفاده از کیف پول دیجیتال به دیگر برنامهها
متصل شود ،نیازی به ساخت پروفایل ندارد چراکه همه
ارتباطــات و چیزهایی که با دیگــران در برنامهها به
اشتراک گذاشته در کیف پول دیجیتال ذخیره شده
اســت .با اتکا به  WEB5آلیس میتواند در هر زمان
از هر برنامهای که بخواهد استفاده کند و به دادههای
شخصیاش دسترسی خواهد داشت.
در نمونه دیگر ،شــرکت به اسم کاربری به نام باب
اشاره کرده است .باب عاشق موزیک است اما از خرید
از یک فروشنده مشــخص نفرت دارد .این او را مجبور
میکند تا به طور منظم ،فهرســت موزیکهایش را در
برنامههای موسیقی متفاوت تغییر دهد .در پایگاههای داده
که به طور غیرمتمرکز مدیریت میشــود ،باب این فرصت را
دارد تا با ذخیره دادههای مورد نظر در کیف پول دیجیتال از شر
پیچ و خمهای بهروزرسانی و تغییر مداوم فهرست موسیقیاش
خالص شود .حاال باید منتظر ماند و دید اجرای پلتفرمهایی از
این دست ،عالوه بر محافظت از دادههای کاربران ،اثری بر
تصمیم خریدار توئیتر هم دارد یا نه؟

تجـربــه

بهتر از بیل گیتس ،ایالن ماسک و جف بزوس

کسبوکارهای کوچک و متوسط چطور به محیط زیست کمک میکنند؟
بیل گیتس که در فهرســت فوربــز از میلیاردهای جهان در جایگاه
چهارم ایســتاده ،متعهد شــده بیش از یک میلیارد دالر از ثروتش را به
نشــر فناوریهای پاک اختصاص دهــد .این کارآفریــن آمریکایی در
اســتارتآپهایی که در زمینه بهبود وضعیت آب وهوا فعالیت میکنند
سرمایهگذاری میکند .موسس مایکروسافت جایی گفته «نکته کلیدی
این است :چیزهایی مثل برق ،فوالد ،سیمان و گوشت را بدون افزودن به
گازهای گلخانهای تولید کنیم ،درحالیکه هزینه تولید کاهش پیدا کرده یا
دست کم برابر با هزینههای امروز است».
ایالن ماسک ،مدیرعامل تسال هم با تالش برای جایگزینی خودروهای
برقی به جای خودروهای متکی بر استفاده از سوخت فسیلی ،به کمک
ســیاره زمین آمده است .او در ســال  ،2018تغییر آب و هوای زمین را
بزرگترین تهدید برای بشر اعالم کرد و از این گفت که برای کاهش تولید
کربن و گازهای گلخانهای تالش میکند.
جف بزوس از دیگر کارآفرینان جهانی است که با توجه به مالحظات
زیست محیطی ،برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای بودجهای تخصیص
داده است .صندوق بزوس متعهد شده  2میلیارد دالر از منابع خود را به
حفاظت از طبیعت تخصیص دهد .این بخشی از بودجه  10میلیارد دالری
است که بزوس طی سالها به نبرد با تغییرات اقلیمی اختصاص داده است.
بسیاری از کارآفرینانی که نام آنها در فهرست ثروتمندان جهان دیده
میشود ،نسبت به تغییرات اقلیمی و مسائل زیست محیطی واکنش نشان
دادهاند .تخصیص بودجههای کالن و سرمایهگذاری در کسب وکارهای
میانی که نسبت به محیط زیســت بیتفاوت نیستند ،از دیگر اقدامات
این کسب وکارهاست .کسب وکارهای کوچکی که شاید ندانند با اعمال
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روشهایی مشخص در انجام کارها ،نه کمتر و چهبسا بیشتر از کارآفرینان
بزرگ ،بر حیات سیاره زمین اثر میگذارند.
یک نظرسنجی در آمریکا نشان میدهد  78درصد از مردم این کشور
بــه خرید محصوالتی که فرایند تولید آن با مالحظات محیط زیســتی
ســازگار است ،تمایل بیشتری دارند .نکته مهمتر این بود که  64درصد
از پاسخدهندگان در این نظرســنجی اعالم کردند برای دریافت چنین
محصوالتی ،حاضرند پول بیشــتری پرداخت کنند .این چراغها را برای
صاحبان کسب وکارهای کوچک و متوسط روشن کرده تا بدانند هر نوع
توجه آنها به حفظ محیط زیست ،به نفع بنگاه اقتصادیشان هم تمام
میشود .زمانی که مشتریان به پرداخت پول بیشتر و خرید از بنگاههای
سازگار با محیط زیست تمایل نشــان میدهند ،یعنی همراهی کسب
وکارها با این مالحظات به فروش بیشتر آنها میانجامد.
«سبز شدن» عبارتی است که در رسانههای خارجی برای خطاب قرار
دادن فرایند توجه به محیط زیست در بنگاهها و کسب و کارهایی استفاده
شده است .سایت کارآفرین در مطلبی در اینباره نوشت توجه بیشتر به
الزامات محیط زیستی ،یا همان سبز شدن ،فقط کمکی به محیط زندگی
شما نیست و در نهایت ،به نفع جیب شما عمل میکند .استفاده هرچه
بیشتر از منابع پایدار و تولید محصوالت پایدار ،کلیدیترین نکته در سبز
شــدن کسب وکارهاســت و فرصتی بینظیر برای به اشتراک گذاشتن
ارزشهای مشترک محیط زیستی با مشتریان .کسبوکارهای کوچک
و متوسط مدیران ،میتوانند با توجه به نکاتی که گاه کماهمیت به نظر
میرسند ،سبز شوند .در اینجا پنج نکته را که در سایت کارآفرین مطرح
شده میخوانید.

اکنون بین شرکتها رقابتی در سبز شدن شکل گرفته که خالقیت در موفقیت در آن حرف نخست
را میزند .نکته مهم این است که کسب وکارها با رعایت نکات مهم در زمینه سبز ماندن ،به دارایی
ارزشمند برای مردمی تبدیل شوند که به محیط زیست توجه دارند.

تجدیدنظر در بستهبندی محصول
بســتهبندی محصوالتی که بنگاههــای اقتصادی
میفروشند ،از بزرگترین منابع تولید زباله در سراسر
جهان است .بیزنس نیودیلی در گزارشی اعالم کرده  77درصد از
مشتریان احساس میکنند بستهبندیهای پالستیکی محصوالتی
که میخرند ،نشان میدهد کسب وکارها نسبت به محیط زیست
احساس مسئولیتی ندارند .در مقابل ،بستهبندیهای کاغذی ،از نظر
مشتریان با طبیعت رابطه دوستانهتری دارد .مخاطبان در گزارشها
به دلیل قابلیت بازیافت بستهبندیهای کاغذی ،این گزینه را نسبت
به بســتهبندیهای پالستیکی مثبت ارزیابی کردهاند .غیر از این
گزینههای طرح شده توسط مخاطبان در گزارشها و نظرسنجیها،
هر ایدهای در بین مدیران و صاحبان کسب وکارها که به کاهش
آثار سوء زیســتمحیطی کمک کند ،برای مشتریان الهامبخش
و محترم است .یک پیشــنهاد دیگر ،استفاده از بستهبندیهای
کوچکتر است .بستهبندی کوچکتر به معنای استفاده از مواد خام
کمتر در تولید آن است و این یعنی سازگاری بیشتر محصول کسب
وکارها با طبیعت .بسیاری از کسب وکارهای متمرکز بر مالحظات
زیستمحیطی ،از بستهبندیهای کوچک استفاده میکنند و علت
انتخاب این نوع بستهبندیها را با مشتریان به اشتراک میگذارند.
اغلب میتوان روی چنین بستهبندیهایی تاکید کسب وکارها بر
حفاظت از محیط زیست و استفاده از منابع پایدار را دید.

1

تامین منابع مورد نیاز برای تولید از
تامینکنندگان نزدیک
زنجیره تامین ،جایی اســت که کســب کارها ردپای
بزرگــی از خود در تولید کربن در آن به جای میگذارند .دلیل عمده
این مسئله ،آلودگی ناشی از انتقال مواد خام برای تولید محصوالت به
کارخانهها توسط وسایل نقلیه است .یک راه عبور از چنین نگرانیای،
تامین مواد خام برای تولید از تامینکنندگان نزدیک و محلی است.
این تامین برای کاهش تولید گازهای گلخانهای درمورد صنایع غذایی
اهمیت بیشتری پیدا میکند .با محدود کردن فاصله تامینکنندگان
در صنایع غذایی ،میتوان برای تامین یک بشقاب غذا برای شام ،گاز
گلخانهای کمتری مصرف کــرد .در هر صنعتی چنین فرصتهایی
برای تامین مواد اولیه وجود دارد .نکته مهم این اســت که مشتریان
بدانند برای کاهش تولید میزان کربن و دیگر زیانهای ناشی از حمل
ونقل کاال ،کسب وکارها به تامینکنندگان محلی بیشتر توجه نشان
میدهند .این نکته را میتوان به عنوان کلید موفقیت کسب وکارها
در نظر گرفت .یک نکته مهم دیگر ،توجه بیشتر به تامینکنندگانی
است که آنها هم ،در تامین مواد اولیه یا تولید محصوالت میانی ،به
الزامات محیط زیست توجه نشان میدهند و از کسبوکارهای سبز
به شمار میروند.

2

بد محصولی که تولید میشود
کاهش اثر ِ
برای کسب و کارهایی که محصولی تولید میکنند،
شناســایی روشهایی که آثار منفــی تولید را به
کمترین سطح برساند ،از اولویتهای سبز شدن است .استفاده از
محصوالت تخریبپذیر یا قابل بازیافت میتواند میلیونها تن از
زبالههایی که به عنوان آثار منفی فرایند تولید به طبیعت صدمه
میزند کم کند.

3

ارزیابی دوباره منابع انرژی
منابع انرژی که برای روشــن نگاه داشتن دفترها در کسب
وکارها یا تولید محصوالت اســتفاده میشود ،از مهمترین
بخشهایی است که در تولید کربن شرکتها اثر دارد .اتکا به منابع انرژیهای
تجدیدپذیر مثل انرژی باد و انرژیهای خورشیدی ،از راههای کاهش تولید
کربن در بنگاههای اقتصادی اســت .هرکدام از تجهیزاتی که کسب وکارها
برای استفاده از این نوع انرژی تهیه میکنند ،سرمایهگذاری طوالنیمدت برای
ســبز شدن و سبز ماندن آنهاست .بسیاری از کسب وکارها از منابعی مثل
زغال سنگ و گاز برای گرمایش استفاده میکنند که ساالنه میلیاردها متر
مکعب گاز  CO2را روانه طبیعت میکند .استفاده از منابع انرژی جایگزین اما
سالمتر ،راهی برای پایداری هرچه بیشتر منابع شرکتها در تامین برق دفتری
و بخشی از انرژی مورد نیاز در عرضه خدمات و کاالست .در بعضی کشورها ،از
جمله ایاالت متحده آمریکا ،اتکای کسب وکارها به منابع تجدیدپذیر انرژی با
مشوقهایی از سوی دولت همراه شده است.

4

یافتن راهحلهای پایدار برای انجام خدمات
از دیگر نکات در ســبز شدن و سبز ماندن کسب وکارها،
یافتن راهحلهایی با کمترین آسیب به محیط زیست برای
انجام خدمات مشــترک و روزانه اســت .برای مثال ،کسب و کارهایی که
چشماندازی دوستانه با محیط زیست را در برنامههای طوالنیمدت تعریف
میکنند ،میتوانند استفاده از مواد شیمیایی را در انجام هر نوع خدماتی در
شرکت به کمترین سطح برسانند .این شرکتها میتوانند به جای استفاده
از تجهیزاتی که با انرژیهای فسیلی کار میکنند ،از تجهیزات برقی استفاده
کنند که برای محیط زیست کمآسیبتر است .شرکتها میتوانند از غذای
ارگانیک به جای محصوالت خوراکی صنعتی اســتفاده کنند .راهحلهای
بسیاری برای سبز شدن شرکتها وجود دارد که آنها میتوانند با کمک
گرفتن از مشاوران پایداری منابع و حفاظت از محیط زیست ،این راهحلها
را اجرا کنند .اینها تنها موارد و مثالهایی از سبز شدن به نفع کسب وکارها
و ســیاره زمین است که میتواند هویت شرکتها را از نو بسازد .اما پایانی
بر راهحلهای ســبز شدن و سبز ماندن کسب وکارها نیست .اکنون بین
شرکتها رقابتی در سبز شدن شکل گرفته که خالقیت در موفقیت در آن
حرف نخست را میزند .نکته مهم این است که کسب وکارها با رعایت نکات
مهم در زمینه سبز ماندن ،به دارایی ارزشمندی برای مردمی تبدیل شوند
که به محیط زیست توجه دارند.

5

یکنظرسنجی
در آمریکا نشان
میدهد 78
درصد از مردم این
کشور به خرید
محصوالتیکه
فرایند تولید آن با
مالحظاتمحیط
زیستی سازگار
است ،تمایل
بیشتری دارند
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تجـربــه

فناوری را بشناسید و تجربه کنید

مهمترین توصیه مدیرعامل اکسنچر به جویندگان کار

یافتن شغلی مناسب برای گذران زندگی ،دیگر محدود به خط کشیدن دور آگهیهای استخدام در
روزنامهها و سپردن به هممحلهایها نیست .با توسعه اینترنت ،جهان کسب وکار تبدیل به محلهای شده
که در آن زندگی میکنیم .در اینترنت ،حتی میتوان برای شرکتهای بزرگ در جهان دورکاری کرد ،از
طریق ارسال رزومه و پس از گذراندن مصاحبهها ،برای کار به دیگر کشورها رفت و به رضایت شغلی رسید.
اما شرکتها چطور استعدادها را از کشورهای کوچک و بزرگ جهان جذب میکنند؟ مهمتر اینکه برای
کارجویان چه مهارتهایی برای جذب در بدنه شرکتهای بزرگ و بینالمللی الزم است؟
جولی سوئیت ،مدیرعامل شرکت اکسنچر است .شرکتی که در زمینه خدمات حرفهای به غولی در فضای
کسب وکار تبدیل شده است .این شرکت اکنون بیش از  700هزار کارمند در سراسر جهان دارد .براساس
آماری که جولی سوئیت در گفتوگو با هاروارد بیزنس ریویو اعالم کرده 200 ،هزار نفر در  18ماه به این
جمع اضافه شدهاند .شرکت اکسنچر ،در سالهای اخیر ،با اتکا به روشهای فناورانه در زمینه جذب،
نگهداری و بهرهمندی از استعدادها فعالیت کرده است .استفاده از مدلهایی با فناوری باال برای تطابق
شرایط جویندگان کار با نیازهای مشتریان از مهمترین کارهایی است که در سالهای پس از همهگیری
کرونا ،شرکت اکسنچر را به محبوب کسب وکارها تبدیل کرده است .آنچه در ادامه میخوانید خالصهای از
گفتوگوی سردبیر هاروارد بیزنس ریویو با مدیرعامل این شرکت خبرساز ایرلندی است.
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امروز نزدیک به  700هزار کارمند در اکسنچر کار میکنند .ما دوست
داریم داستان پیروزی شما در نبرد امروز در جذب استعدادها را بشنویم.
در این روزگار برای جذب استعدادها چهکار باید کرد؟

زمانی که به استعداد فکر میکنیم ،درواقع به این پرسشها هم میاندیشیم
که چطور میتوان به استعدادها دسترسی داشت؟ آنها را استخدام کرد؟ و
یا فکر میکنیم که چطور میتوان خالق اســتعداد بود تا مجبور به استخدام
یک نفر دیگر نشویم؟ ما در زمان فکر کردن به جذب استعدادها به این فکر
میکنیم که اگر به استعدادی رسیدیم و کسی را استخدام کردیم ،چطور باید
از ظرفیت این استعداد اســتفاده کنیم؟ در شرایطی که بازار نیروی کار در
ســختترین وضعیت در تاریخ است ،ما در  18ماه 200 ،هزار نفر دیگر را به
مجموع کارکنان شرکت اضافه کردیم .در همین بازه زمانی 4.6 ،میلیون رزومه
دریافت کردیم .اما چطور؟ کاری که ما کردیم استفاده از مدلی با فناوری باال در
استخدام افراد بود .ما از این مدل برای تطابق خواستههای شرکت با رزومههای
دریافتی استفاده کردیم .دایره نیازهای ما بسیار گسترده بود .برای مثال ،ما
از پرستاران و پزشکان ،به اندازه کارشناسان برنامهنویسی و کارکنان زنجیره

باید دانش پایهای درباره مفاهیمی که در علم رایانه مطرح میشود ،کسب کنید .برای
مثال باید درباره اینکه هوش مصنوعی چیست بدانید .یا اینکه بدانید تراکنش ابری
یعنی چه .امروز بعضی از مدارس ،دورههای آموزشی خوبی را تدارک دیدهاند.

تامین رزومه دریافت میکنیم .بنابراین سراغ استفاده از فناوری در استخدام
افراد رفتیم .ما از مدلی که اسم آن را گذاشتیم «چطوری انجامش میدهیم»
استفاده کردیم .البته اینکه چه پیشنهادی برای مردم داریم و چه آیندهای برای
آنها متصور میشویم هم اهمیت دارد.
به تنوع مهارتها در رزومههایی که دریافت میکنید ،اشاره کردید.
همچنین گفتید که برای انجام مشاغل مختلف ،به مهارتهای متفاوتی
نیاز است .اما به نظر میرسد آنچه شما یا الگوریتمی که استفاده میکنید،
دنبال میکند رسیدن به فردی با مهارتهای کلی است .این چه معنایی
دارد؟

بگذارید از این جا شروع کنم .مهم نیست شما کی هستید ،مهم توانایی
شما در یادگیری آن هم یادگیری فوری و چابک است .اگر مردم را به خاطر
مهارتهای مشخصی اســتخدام کنیم ،با چالشهای ناشی از تغییر سریع
مهارتهای مورد نیاز مواجه میشویم .بررسیهای زیادی وجود دارد که نشان
میدهد مهارتهایی که برای مثال در ســال  2017به آنها نیاز بوده ،امروز
دیگر به کار نمیآید ،یعنی به طور تقریبی نزدیک به  40درصد از مهارتهایی
که در فورچون  500الزم بود ،دیگر برای شرکتها سودمند نیست .به همین
دلیل ما در کسب وکارمان به یادگیری سریع فکر میکنیم و با پرسشهای
ســاده تالش میکنیم به آنچه میخواهیم برسیم ،چه در گفتوگو با نیروی
کار آماتور و چه در مصاحبه با حرفهایها .برای مثال از کسانی که هنوز درس
میخوانند میپرسیم در شش ماه گذشته چه یاد گرفتهاند که بخشی از روند
تحصیل آنها در مدرســه و دانشگاه نبوده است ،و این نکته را در استخدام
کسانی که در کالج تحصیل میکنند در نظر میگیریم .آنچه ما دنبال میکنیم
این است که فرد به طور شخصی به یادگیری عالقه نشان دهد .پاسخ آنها
ممکن است این باشد که «من آشپزی یاد گرفتهام» یا «یاد گرفتهام که چطور
باید الستیک خودرو را عوض کنم» .این برای ما مسئله نیست .مسئله ما این
است که متقاضی بتواند به این پرسش پاسخ بدهد .این نکتهای بسیار ساده اما
موثر در یافتن و استخدام کسی است که دوست دارد یاد بگیرد .همچنین این
نکته ،یکی از ضروریترین مسائل در رهبری شرکت ما و مدیران میانی است.
ما از مدیران میخواهیم ســازمان را با توجه به رشد ،اعتماد و تواضع هدایت
کننــد .ما فروتنی و تواضع را به عنــوان یکی از خصلتهای رهبری تعریف
میکنیم و نکته مهم یعنی چیزی کــه به مردم اجازه میدهد یاد بگیرند و
گروهی عالی بسازند .در این شرایط ،همهچیز با هم در ارتباط است.
از دیگر نکات حیاتی ،سواد دیجیتال است .درواقع همه  700هزار نفری
که برای شرکت ما کار میکنند ،صرفنظر از جایی که هر فرد مشغول است،
براساس شاخص  TQارزیابی شدهاند .این شاخص یعنی ضریب فناوری .برای
اندازهگیری ضریب فناوری هر فرد در  10زمینه بررسی میشود .این ضریب
برای کار در شرکت ما بسیار مهم است به این دلیل که ما باور داریم داشتن
مهارتهای دیجیتال حیاتی است .ما فکر میکنیم این دانش در مهارتهای
دیجیتال ،میتواند ما را به الیه دوم جذب استعداد ببرد که همان خلق استعداد
است.

همهگیری کرونا بود .در کنار این ،شتاب بزرگی در حرکت به سمت رایانش
ابری انجام شــد و مهارتهای این حوزه بیشتر مورد نیاز بود .ما در اکسنچر،
میدانستیم مشــتریان چه میخواهند و با چه مشکالتی رودررو شدهاند .از
مهارتهای جویندگان کار هم باخبر بودیم .نکته دیگر الگوریتمهای هوش
مصنوعی اســت که به ما در آموزش مهارتهــا و اینکه بدانیم چه مهارتی
برای هر تقاضای مورد نیاز است ،کمک میکند .در شش ماه نخست پس از
همهگیری کرونا نزدیک به  100هزار نفر را در هشــت تا  15هفته آموزش
دادیم .ما در آن زمان خیلی سریع عمل کردیم .این به ما کمک کرد تا سریعتر
از وضعیتی که همهگیری بر کســب وکارها تحمیل کرده بود خارج شویم و
مردم را هم به سمت آنجایی که تقاضا برایش وجود داشت هدایت کردیم .این
درواقع ،بخشی جذاب از کاری است که اکسنچر انجام میدهد .مردم با کاری
که اکسنچر انجام داد فکر میکنند که به طور مداوم روی آنها سرمایهگذاری
میشــود .ما در واقع ،در هر سال یک میلیارد دالر خرج میکنیم تا به طور
متوســط برای هر نفر  40ساعت آموزش فراهم کنیم .این نشان میدهد که
چطور اکســنچر میتواند در هر ســه ماه ،گروههای بزرگ از استعدادها در
شاخههای مختلف را جذب کند.
مردم امروز به حرفهای شــما با دقت گــوش میدهند به ویژه
بخشهایی که درباره مهارت و استخدام نیروی کار است .آدنا از برونئی
پرسشش را مطرح کرده و من تمایل دارم از شما آن را بپرسم .او نوشته از
نظر شخص شما ،مهمترین مجموعه مهارتهایی که الزم است چیست؟
به ویژه برای فارغالتحصیالن تازه .آنها باید چه مهارتهایی داشته باشند
تا استخدام شوند؟

سواد فناوری .البته منظور من از این نکته این است که شما با علم رایانه
مثل کتاب خواندن رفتار کنید .یعنی الزم نیست که حتماً برنامهنویسی بلد
باشید ،اما باید چیزهایی را در این زمینه تجربه کنید .باید دانش پایهای درباره
مفاهیمی که در علم رایانه مطرح میشود ،کسب کنید .برای مثال باید درباره
اینکه هوش مصنوعی چیست بدانید .یا اینکه بدانید تراکنش ابری یعنی چه.
امروز بعضی از مدارس ،دورههای آموزشــی خوبی را تدارک دیدهاند .نتیجه
حضور در این دورهها این نیســت که شــما را به یک فارغالتحصیل فناوری
تبدیل کند یا کسی که برنامه مینویسد و در جهان فناوری به عنوان سازنده
حضور پیدا میکند .در این دورهها به اندازهای یاد میگیرید که صاحب سواد
فناوری شوید و این نکته مهمی است .تا زمانی که فارغالتحصیل میشوید باید
در این زمینه تجربه کسب کنید و به مهارت و درکی از فناوری برسید .این
برای حضور در بازار کار بسیار مهم است.

از کسانی که هنوز
درس میخوانند
میپرسیم در
شش ماه گذشته
چه یاد گرفتهاند
که بخشی از
روندتحصیل
آنها در مدرسه
و دانشگاه نبوده
است ،و این نکته
را در استخدام
کسانی که در
کالجتحصیل
میکنند در نظر
میگیریم .آنچه
ما دنبال میکنیم
این است که فرد
به طور شخصی
به یادگیری عالقه
نشان دهد

اینطور به نظر میرســد که شما در وهله نخست سطحی از سواد
دیجیتال را دنبــال میکنید .اما در زمان بعدی ،در آموختن مهارتهای
تازه به نیروی کار جدیتر عمل میکنید .در اکسنچر ،این کار چطور انجام
میشود؟

بیایید به ســال  2020برگردیم ،یعنی روزهایی که همهگیری کرونا آغاز
شده بود .همانطور که همه میدانیم ،در آن روزها تقاضا برای خدمات آنالین
افزایش یافت و تغییر رویکردی جدی به سمت خدمات آنالین رخ داد .برای
مثال برای مشتریان ما پیادهسازی ابزارهای دیجیتال اهمیت پیدا کرد و پس
از آن آموزش افراد .در آن روزها ،سطح تقاضا بسیار بیشتر از روزهای پیش از
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نکته اساسی ،ناامید نشدن است .موفقیت ساختمانی است که
باید آن را با حوصله بسازید .رعایت این نکتهها عالی است اما به
صبر و تالش برای رسیدن به جایی که باید ،نیاز دارید.

تجـربــه

یک نمونه کار خوب میخواهند یا سندی که میزان مهارت آنها را نشان دهد و اعتماد
مشــتری را جلب کند .به جای همه اسناد و مدارکی که از انتشاراتیها و موسسهها در
اختیار دارید ،یک نمونه کار خوب میتواند نقش مهمی در گرفتن ســفارشها ایفا کند.
نمونه کارها درواقع ،نقطه نظرات و ســازگاری رویکردها ،تنوع افکار و ربط موضوعات به
هم را نشان میدهند.
وبالگنویسی
پستهای وبالگی در این صنعت نقش مهمی بازی میکنند .در دورهای
از عصر اینترنت ،وبالگها از پرطرفدارترین رســانهها به شــمار میرفت.
حتی امروز هم بالگها برجستهاند و جای مناسبی برای جلب توجه مرم به موضوعات
و مسائل مختلف به شمار میروند .هرچند آثار انتشار پستهای وبالگی در طوالنیمدت
نمایان میشود اما به عنوان کسی که میخواهد در این فضا با نوشتن پول دربیاورد ،باید
پستهای وبالگ را جدی گرفت .یک نویسنده باید هرازچندگاهی در هر پلتفرمی که
شرایط آن را مناسب میداند ،مطلبی بنویسد و به اشتراک بگذارد .شاید پستهای وبالگی،
به سطح رضایتبخش و مشخصی از بازدید نرسد اما این حضور دیجیتال یک نویسنده
را نشــان میدهد .عالوه بر این ،وبالگ نویســنده جایی است که او میتواند فهرستی از
مهارتها و تواناهاییاش را برای مشتریان به اشتراک بگذارد.

1

تولید محتوا آینده دارد
 3نکته برای پول درآوردن نویسندگان آزاد

پول درآوردن از تولید محتوا برای کســب وکارها ،کاری است که همه فکر میکنند
به خوبی آن را بلدند .اما بدون شــناخت کامل از محتوا و نکتههایی که برای مخاطبان
اهمیت دارد ،همه بلدها ،به نابلدها تبدیل میشــوند .در این شــرایط ،کسب وکارها در
زمین شبکههای اجتماعی ،بازی را به رقبا واگذار میکنند و این به لکه سیاهی در کارنامه
نویسندگان تبدیل میشود.
نویســندگی بدون فروش وقت به شرکتها و انتشــاراتها ،نقطهعطفی در زندگی
تولیدکنندگان محتواست .هرچند دیدگاههای متفاوتی درباره آزادکاری نویسندگان وجود
دارد اما از هر طرف که به خواســتهها نگاه کنیم ،به این نکته میرسیم .تولید محتوا به
تنهایی ،نقطه اوجی در این صنعت اســت .این را که نویســندهای بتواند با اتکا به اعتبار
شخصی و تواناییهایش به درآمد قابل توجهی برسد نباید دستکم گرفت .بسیاری فکر
میکنند در آزادکاری نویســندگان و تولیدکنندگان محتوا ،ارزش بیشتری از کار برای
موسسهها وجود دارد .همین به رویکرد مثبت کارآفرینان و عالقهمندان به داشتن کسب
وکارهای شــخصی به تولید محتوا انجامیده است .سایت کارآفرینی در اینباره ،از عالقه
زیاد کارآفرینان به تولید آزاد محتوا نوشته است .این مطلب میگوید کارآفرینان به تولید
محتوا عالقه نشان میدهند چراکه افراد کمتری در فرایند انجام کار با آن درگیرند .عالوه
بر این ،بین نویسنده و شرکت سفارشدهنده یا محصول یک خط فکری منسجم برقرار
اســت .با این حال ،کار کردن به عنوان نویســنده در بازار آزاد ،از کار کردن با موسسهها
دشوارتر است .در بازار آزاد ،رقبا یکدیگر را میبلعند .برای نویسندهای که هنوز خبری از
تکنیکها و تاکتیکهای زنده ماندن در این فضا ندارد ،رقابت با دیگر نویسندگان دلهرهآور
به نظر میرسد .با این حال ،کسب یک تجربه ثبت سفارش و دانستن درباره خواستههای
مشــتریان را میتوان نقطه آغاز کسب درآمد در فضای کســب وکار در نظر گرفت .در
این بین نکاتی وجود دارد که به نویســندگان بامهارت اما کمتجربه در فضای آزادکاری
کمککننده است .اما پیش از انجام هرکدام از این توصیهها باید به یک مسئله مهم توجه
کرد و آن هم خالی کردن وقت برای نویسندگی آزاد است .در این صنعت با رقابت فشرده
و مشتریان حساس ،بدون تخصیص زمان ،راه به جایی نمیبرید.
نمونه کار
به عنوان نویسنده ای که مدتها کار کرده ،داشتن سابقهای درخشان در
رزومه و درخواســت کار بعید نیست .یک نمونه کار خوب ،مجموعهای از
بهترین کارهای یک نویســنده است .در فضای آزادکاری ،مشتریان اغلب از نویسندگان
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حضور استثنایی در یک ژانر
تالش برای جستوجو و یافتن محتوای خاص برای خدمات و محصوالت،
از توصیههای همیشگی به نویســندگان و تولیدکنندگان محتواست.
نوشتن برای یک صنعت یا تنها یک محصول یا یک موضوع ،ممکن است مانع خالقیت
بیشتر و محدودکننده نویسنده در دایرهای مشخص از صنعت به نظر برسد .اما این ،همه
داستان نیست .وقتی با شرکتها طرف میشوید ،باید به اندازهای درباره موضوع بدانید
که همه حساسیتهای مشتریان را به خوبی درک کنید .عالوه بر این ،پس از جمعآوری
اطالعات ،نویسندگان باید به این نتیجه برسند که باالخره نوشتن درباره کدام صنعت و
محصول برای آنها راحتتر است .اما نکته مهم درباره این راحتی ،آگاهی نویسنده درباره
موضوع است و اینکه بداند در کدام بخش محتوای باکیفیتتری تولید میکند .پس از
اینکه نویســنده در اینباره تصمیمگیری کرد ،باید نمونه کار طراحی کند ،پستهای
وبالگــیاش را در یک ژانر تعریف کند و پــس از این ،او در جایگاهی قانعکننده برای
مشتریان ایستاده است .هرچند یک نویسنده باید درباره همه شکلهای محتوا بهروز
شود اما زمانی که نوبت به آزاد کار کردن میرسد ،انتخاب ژانری که قرار است محصول
در آن به مشــتریان عرضه شود ،اهمیت دارد .مهم این است که نویسنده در یک ژانر
مشخص ،استثنایی ظاهر شود.

2

قدر خودت را بدان
آگاهی از نرخ بازار برای نویسنده مهم است .برای نویسندهای که میخواهد
در این فضای رقابتی ،به عنوان تولیدکننده آزاد محتوا فعالیت کند ،دانستن
درباره نرخ هر کلمه ،نرخ هر صفحه و هر نرخی که در کار مطرح اســت ،ضروری است.
تغییر قیمت در وبسایتها ،باید باتوجه به تجربه نویسنده در نظر گرفته و تغییر داده شود
اما مهمتر این است که نویسنده ،هیچ کار یا خدماتی را در ازای نرخی کمتر از نرخ بازار
برای مشتریان انجام ندهد.
عالوه بر اینها ،تعهد به زمانبندی ،مجهز شــدن به مهارتهای کافی برای ارتباط با
مشتری و مدیریت زمان هم اهمیت دارد .حذف هریک از این موارد از کار نویسنده یعنی
یک جای کار میلنگد .اما رعایت همه این نکات هم به معنای رسیدن فوری به درآمدهای
باال در فضای تولید محتوای آزاد نیست .کار کردن به عنوان نویسنده آزادکار ،تا روزی که
به درآمد رضایتبخشی برسید ،زمان میبرد .نکته اساسی ،ناامید نشدن است .موفقیت
ساختمانی است که باید آن را باحوصله بسازید .رعایت این نکتهها عالی است اما به صبر و
تالش برای رسیدن به جایی که باید ،نیاز دارید.

3

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

کارخانههای اروپایی در خط مقدم
بالیی که جنگ اوکراین بر سر تولیدکنندگان اروپایی آورد

آیندهپژوهی

نظم نوین انرژی در جهان
دولتها چطور میتوانند بازارهای انرژی را متحول کنند

جیسون بورداف
استادسیاستگذاریجهانی
انرژی در دانشگاه کلمبیا

مگان او سولیوان
استاداموربینالمللیدانشگاه
هاروارد

منبع فارن افر ز

چرا باید خواند:
ایران یک کشور
دارای منابع بزرگ
انرژی است و تغییر
مناسباتبینالمللی
انرژی برای فعاالن و
سیاستگذاران انرژی
ما نیز واجد اهمیت زیاد
است.

132

جهان در پی تهاجم روســیه به اوکراین در آستانه یک تورم است.
مدیران کسبوکارها اعالم کردهاند که جهانیسازی در حال افول است
و زنگ هشدار یک دوره تازه رکود اقتصادی با صدایی بلندتر به گوش
میرســد .دانشگاهیان تجدید نظر در روابط بین کشورهای دو سوی
اقیانوس اطلس را زیر ضرب انتقاد گرفتهاند و کشورها در حال تجدید
نظر درباره تقریباً تمام جنبههای سیاستهای خارجی خود هستند ،از
تجارت و هزینههای دفاعی گرفته تا ائتالفهای نظامی.
این تغییرات شــدید سایه سنگینی انداخته است بر تحوالت زیاد
نظام جهانی انرژی .نیاز فوری به کاهش انتشار کربن در طی دو دهه
گذشته بهتدریج نظم جهانی انرژی را تغییر داده است .اکنون ،در نتیجة
حمله به اوکراین ،امنیت انرژی به اولویتهای باال برگشته است و به
تغییر اقلیم که باالترین اولویت سیاستگذاران است پیوسته است .این
اولویتهای دوگانه ،رویهمرفته ،باعث تغییر شــکل برنامهریزیهای
ملــی و جریانهای تجاری انرژی و اقتصــاد جهانی بزرگتر از حوزه
انرژی شــده است .کشــورها بیشازپیش رو درون مرزهای خود نظر
خواهند داشــت و تولید داخلی انرژی و همکاریهای منطقهای را در
اولویتهایشان قرار خواهند داد ،ولو اینکه در جستوجوی راهی برای
تغییر سیاستگذاریهای انرژی بهمنظور انتشار کربن به میزان صفر
باشد .اگر کشورها بهسوی بلوکهای راهبردی انرژی عقب بنشینند،
یعنی سیاستی که چندین دهه اســت در قالب خطراتی که ارتباط
متقابل به هم دارند ،مســیر رسیدن دورهای از دستهبندیهای انرژی
هموار خواهد شد.
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اما عالوه بر ملیگرایی اقتصادی و افول جهانیســازی ،نظم آتی
انرژی میتواند آن چیزی تعریف شــود که معدودی از تحلیلگران از
آن خشــنود هســتند و با آغوش باز از آن استقبال میکنند :دخالت
دولت در بخش انرژی تا حدی که اخیرا ً چنین موردی را به یاد نداشته
باشیم .دولتهای غربی بعد از چهار دهه که در آن در پی این بودند که
فعالیتهای خود را در حوزه انرژی بهتدریج کاهش دهند ،اکنون به این
نتیجه رسیدهاند که باید نقشی پررنگتر در تمام امور صنعت انرژی ایفا
کنند ،از ساختن زیرساختهای سوختهای فسیلی گرفته تا اثرگذاری
بر خرید فروش انرژی توسط شرکتهای خصوصی تا بتوانند از طریق
قیمتگذاری و ارائه یارانه و صدور فرمانها و تعیین استانداردها انتشار
کربن را محدود کنند.
این تغییر را میتوان مقایســه کرد یــا دگرگونیهایی که در دهه
 ۱۹۷۰رخ داد؛ دورهای که مداخالت گســترده دولتی در بازار انرژی
بحرانهای پشت سر هم انرژی را وخیمتر کرد .با این حال ،فرارسیدن
دوره دخالت دولتی چیز بدی نخواهد بود به این شــرط که درســت
مدیریت شــود .این مداخالت اگر بهدرســتی محدود شــود و برای
شکستهای بازار مشخصی تدارک دیده شود ،میتواند مانع از بدترین
آثار تغییر اقلیم شود و بسیاری از تهدیداتی را که در زمینه امنیت انرژی
وجود دارد کاهش دهد و به مدیریت و کنترل بزرگترین چالشهای
جغرافیای سیاسی تحوالت حوزه انرژی آتی یاری رساند .بحران کنونی
انرژی نقطه توجه خود را بازگردانده اســت به تهدیداتی که در زمینه
جغرافیای سیاسی انرژی وجود دارد و سیاســتگذاران را وادار کرده

بحران انرژیای که حاصل تهاجم روسیه به اوکراین است شاید بدترین بحران در نیمقرن اخیر باشد .بسیاری از تحلیلگران همین حاال هم آن را با بحران
نفت در دهه  ۱۹۷۰مقایسه میکنند اما تفاوتهای مهمی در این دو بحران وجود دارد .برای شروع بحث باید گفت که اقتصاد جهانی کمتر انرژیبر است.
رشد اقتصادی از رشد مصرف انرژی پیشی گرفته است بنابراین اکنون جهان خیلی کمتر بهازای هر واحد تولید ناخالص داخلی انرژی مصرف میکند.

است به دوراهی خواستههای اقلیمی فردا و نیازهای انرژی امروز فکر
کنند و به چشمانداز فردای هیجانانگیز و دهشتباری که پیش رو دارند
نگاهی بیندازند .اینکه دولتها چطور به این چالشها پاســخ بدهند،
بههمراه درگیریهایی که حمله روســیه به اوکراین پیش آورد ،نظم
جدید حوزه انرژی را در دهههای پیش رو شکل خواهد داد.
Jبدتر از مصیبت
حکایت بحرانهای انرژی در دهه  ۱۹۷۰میالدی تاحدی حکایت
برداشتن لقمه بزرگتر از دهان از جانب دولتها است .واشنگتن حتی
قبل از اینکه شش کشور حاشیه خلیج فارس در اوپک تصمیم بگیرند
تولید خود را کاهش دهند و انتقال نفت را به آمریکا و سایر کشورهایی
که در جریان جنگ یوم کیپور در سال  ۱۹۷۳از اسراییل حمایت کردند
کم کنند ،بهطور فعاالنه بهدنبال مدیریت بازارهای نفت آمریکا بود .برای
مثال ،در سال  ،۱۹۵۹دوایت آیزنهاور برای واردات نفت تعرفههایی را
وضع کرد تا از تولیدکنندگان آمریکایی حمایت کند .این تعرفهها آثار
خود را بر اقتصاد گذاشتند و به تولیدکنندگان آمریکایی این امکان را
دادند که در خالل دهه  ۱۹۶۰شــکوفا شوند و رونق بگیرند .هرچقدر
آمریکاییها بهسمت نواحی پیرامونی شــهرها میرفتند و خانهها و
ماشینهای بزرگتری میخریدند ،مصرف نفت نیز از تولیدش پیشی
میگرفت و قیمتها در نهایت شروع کردند به باال رفتن.
ریچارد نیکســون برای اینکه اختیار قیمتها را در دست داشته
باشد چند سیاست را امتحان کرد .در سال  ۱۹۷۱در همان زمان که
دولت نیکســون به نظام استاندارد طال خاتمه داد و پیوند بین قیمت
دالر و قیمت نفت را قطع کرد ،نیکســون مجموعهای از کنترلها را
بر دســتمزدها و قیمتها اعمال کرد که شامل قیمت نفت و گاز هم
میشد .اما این اقدامات فقط باعث افزایش تقاضای نفت شد درحالیکه
تولید داخلی پایین میرفت .کمبود ســوخت تا زمستان ۱۹۷۲-۷۳
باعث شــد که برخی از مدارس ناچار شوند چندین روز تعطیل شوند
و رسانهها هشدار میدادند که یک بحران انرژی در حال ظهور است.
نیکسون در بهار سال  ۱۹۷۳تعرفههای اعمالی بر واردات نفت دوران
آیزنهاور را کاهش داد و قطع کرد و در عین حال ،از آمریکاییها بهاصرار
خواست که در مصرف بنزین صرفهجویی کنند .با این حال ،تا ژوئن آن،
یعنی چند ماه قبل اینکه مشکل نفتی را اعراب پیدا شود ،نزدیک به
نیمی از جایگاههای بنزین این کشور گزارش میکردند که در عملیات
سوختی مشکالتی وجود دارد و رانندگان در پیداکردن سوخت برای
خودروهایشان مسئله دارند.
نیکسون بهجای برگشتن به نقش دولت در بازار انرژی ،نقش دولت
را باال برد و مصیبت را بدتر از قبل کرد .او در نوامبر ســال  ۱۹۷۳یک
برنامه فدرال درســت کرد که در آن ،مقامات دولتی معین میکردند
که گاز مایع ،نفت کوره ،ســوخت هواپیما ،گازوئیل و سایر سوختها
چطور اختصاص داده شود .بر طبق آنچه ویلیام سایمون که رییس وقت
مؤسســه انرژی فدرال بود میگوید ،این تالشها یک فاجعه بود .این
اقدامات پیش از مداخالت دولتی در انتقال نفت کشورهای عربی بود
و باعث شد که بحران کمبود و صفهای طوالنی در پمپ بنزینهای
سراسر آمریکا پیش بیاید.
در انتهای دهه  ۱۹۷۰میالدی یک بحران نفتی دیگر مشاهده شد
که چندین عامل مشــابه دیگر هم در آن اثر داشــت .در اواخر سال
 ،۱۹۷۸بحران سیاســی در ایران تولید نفــت را متوقف کرد و باعث
کمبود سوخت در آمریکا و سایر کشورها شد و قیمت سوخت بهشکل

سرســامآوری باال رفت .کنترلها و تالشهای دولت فدرال در زمینه
قیمتها نیز مثل بحران قبلی باعث بدتر شدن اوضاع شد .آمریکاییها
دوباره در صفهای بنزین ایستادند و تا چند روز نمیتوانستند بنزین
بزنند و همین باعث شــد که جیمی کارتر سخنرانی معروف خود را
درباره «بحران اعتماد به نفس» ارائه کند.
در میان این درسهای گرفته شده از شکستها در گذشته ،تعداد
زیادی اقداماتی خرد دولتی در زمینه انرژی را میشد دید .کارتر شروع
کــرد به نظارتزدایی از قیمتهای انرژی ،روندی که رونالد ریگان در
زمان خود به آن سرعت بخشید .دولت آمریکا رفتهرفته ،طی چند دهه
بعد ،نقش خود را در اقتصاد انرژی کمرنگ کرد :تعرفههای واردات را
برداشت ،به کنترل قیمت نفت و گاز پایان داد و نظام اختصاص منابع
و یارانه را حذف کرد.
دولت محض اطمینان نقش خود را در ســایر حوزههای مرتبط با
انرژی پررنگ کرد تا بتواند از بخش انرژی حمایت کند از جمله اینکه
استانداردهای اقتصاد سوخت را تعیین کرد ،به ابتکارات در گرمایش
خانگی یارانه اختصاص داد ،ذخیره راهبــردی نفت را راهاندازی کرد
و تسهیالت برای کشــف و تولید نفت در خلیج مکزیک و آالسکا را
ارائه کرد .تنها استثنا در این زمینه افزایش استفاده از تحریمها علیه
کشورهای تولیدکننده نفت بود .بهرغم همه این اقدامات ،بسیاری از
تغییرات عمده بخش انرژی که از بحرانهای دهه  ۱۹۷۰رخ داده است
ــ مثل نظارتزدایی از فروش گاز طبیعی و تولید برق رقابتپذیر و بازار
عمدهفروشــی برق ــ ناشی از اتفاق نظر دو حزب اصلی آمریکا بر سر
این بود که بهترین تضمین برای امنیت تأمین انرژی و هزینههای پایین
انرژی این است که به بازار اجازه دهیم خودش کار را بهدست بگیرد.

بهاحتمال
زیاد بدترین
اتفاقات هنوز
در راهاند .وقتی
قرنطینههای
چین برداشته
شود و تقاضای
نفت افزایش
یابد ،قیمتها باال
خواهند رفت.
همین اتفاق برای
قیمتهای گاز
طبیعی رخ خواهد
داد ،گازی که بر
تالکتریسیته
قیم 
و گرمایش خانگی
نیز اثر خواهد
داشت

Jتفاوتهای دو بحران
بحران انرژیای که حاصل تهاجم روســیه به اوکراین است شاید
بدترین بحران در نیمقرن اخیر باشد .بسیاری از تحلیلگران همین حاال
هم آن را با بحران نفت در دهه  ۱۹۷۰مقایسه میکنند اما تفاوتهای
مهمی در این دو بحران وجود دارد .برای شــروع بحث باید گفت که
اقتصاد جهانی کمتر انرژیبر اســت .رشــد اقتصادی از رشد مصرف
انرژی پیشی گرفته است بنابراین اکنون جهان خیلی کمتر بهازای هر
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آیندهپژوهی

کارتر شروع کرد
به نظارتزدایی از
قیمتهای انرژی،
روندی که رونالد
ریگان در زمان
خود به آن سرعت
بخشید .دولت
آمریکا رفتهرفته،
طی چند دهه بعد،
نقش خود را در
اقتصاد انرژی
کمرنگ کرد:
تعرفههای واردات
را برداشت ،به
کنترلقیمتنفت
و گاز پایان داد و
نظام اختصاص
منابع و یارانه را
حذف کرد
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واحد تولید ناخالص داخلی انرژی مصرف میکند .افزون بر این ،تعداد
شرکتهایی که در سطح جهانی نفت توزیع میکنند بسیار بیشتر از
اوایل دهه  ۱۹۷۰است ،زمانی که فقط چند شرکت انگشتشمار اختیار
تجارت نفت جهان را در دست داشتند .در نتیجه ،زنجیره تأمین انرژی
در حال حاضر پایدارتر است.
گفته میشــود که بحران کنونی انرژی از نفت بسیار فراتر رفته و
میتواند روی بخش وســیعتر از اقتصاد اثر بگذارد .منابع انرژی ،از هر
قســمی ،با اختالل مواجهاند .روسیه نهتنها صادرکننده بزرگ نفت و
محصوالت نفتی تصفیهشده جهان است بلکه اختیار تأمین گاز طبیعی
اروپا را نیز در دست دارد و صادرکننده بزرگ زغالسنگ و اورانیوم با
غنای کم است که در نیروگاههای اتمی بهکار میرود ،بگذریم از اینکه
تأمینکننده بســیاری از کاالهای دیگر هم هست .با رکورد شکستن
قیمتهای باالی زغالسنگ و بنزین و گازوئیل و گاز طبیعی و سایر
کاالها ،اختالل در زنجیره تأمین انرژی روســی بیشتر میشود ،خواه
این اختالل از جانب روســیه باشــد یا اروپا ،و تورم باال خواهد رفت و
منجر به رکود خواهد شد و موجب سهمیهبندی انرژی خواهد شد و
کسبوکارها ناچار میشوند تعطیل کنند.
حتی پیش از اینکه والدیمیر پوتین در روســیه تصمیم بگیرد به
اوکراین حمله کند ،نظام انرژی جهانی تحت فشــار بود .اروپا و سایر
نقاط جهان با چالشهای تولید برق مواجه بودند چرا که الکتریسیته
آنها بیشــتر و بیشتر از منابع دورهای و زماندار همچون انرژی بادی
و خورشــیدی تأمین میشد .در عین حال ،ســالهای سال افزایش
فشــارهای اقلیمی باعث شده است که ســرمایهگذاری بر نفت و گاز
کاهش یابد و نتیجه آن محدودیت تأمین انرژی در این حوزه بوده است.
مشــکالت زنجیره تأمین که ناشی از همهگیری کووید  ۱۹ -بود نیز
مزید بر علت شد و باعث کمبود انرژی شد و به فشارهای قیمتگذاری
افزود .افزایش سرسامآور قیمت گاز در سال  ۲۰۲۱و اوایل سال ۲۰۲۲
برخی از زیرســاختهای انرژی کشورهای اروپایی را به ورشکستگی
کشــاند و دولتها را ناچار کرد برای ارائه یارانه انرژی بودجه تصویب
کنند .اوضاع شاید بدتر هم شده باشد ولی هوای گرمتر از انتظار در اروپا
و آسیا تقاضای انرژی را کاهش داد.
بازارهای انرژی از زمان شروع جنگ در اوکراین حتی بیثباتتر هم
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شدهاند .بازارهای ارائه تسهیالت وضعیت بدتری پیدا کردهاند ،نقدینگی
کمــی برای حمایت از خرید و فروش نفت عرضه کردهاند ،و عرضه و
تقاضای هر دوی این انرژیها با شوکهای سهمگین روبهرو بودهاند.
بسیاری از خریداران که به نفت روسیه روی خوش نشان دادهاند ،نگران
تحریمهای بانکی و مالی غرب هســتند و نیز انگ انجام کسبوکار با
روسیه .همین حاال هم آژانس بینالمللی انرژی تخمین زده است که
روسیه نزدیک به یک میلیون بشکه نفت در روز کمتر تولید میکند
که اگر اروپا برنامه خود را برای ممنوعیت نفت خام و بنزین و گازوئیل
روسیه تا آخر امســال اجرا کند ،این عدد باالتر هم خواهد رفت .این
احتمال که تحریمهای بیشــتری ممکن است در آینده پیش بیاید،
در کنار بیاعتنایی اوپک به جبران تأمین نفت ازدســترفته روسیه،
قیمتها را باالتر نیز خواهد برد.
هر بشــکه نفت در انتهای ماه مه امسال بیش از  ۱۰۰دالر فروش
رفت .قیمتهای بنزیــن در آمریکا در آن ماه به باالترین رکورد خود
(بدون تعدیل نرخ تورم) رســید و افزایش شدید قیمتهای گازوئیل
موجب باال رفتن هزینه حملونقل و مواد غذایی شد .قیمتهای گاز
طبیعی در آمریکا به باالترین سطح خود از سال  ۲۰۰۸رسید و نسبت
به اول سال تقریباً دو برابر شد .مصرفکنندگان در اروپا و سایر نقاط
با وضعیت اضطراری حادتری مواجه شــدند کــه حاصل رکورد زدن
قیمتهــای گاز طبیعی بود .این قیمتها همچنان باال میرود حتی
با اینکه دو عامل مهم کاهشدهنده قیمتها بروز کردهاند .ماندنهای
اجبــاری در خانه بر اثر بیماری کووید  ۱۹ -در چین تقاضای جهانی
انرژی را کاهش میدهد و ایاالت متحده و شرکای بینالمللی این کشور
نفت ذخایر راهبردی خود را بهاندازه بیسابقهای روانه بازار کردند .با این
حال ،این عوامل خیلی کم توانستند جای خالی نفت روسیه را پر کنند.
اما بهاحتمال زیاد بدترین اتفاقات هنوز در راهاند .وقتی قرنطینههای
چین برداشته شود و تقاضای نفت افزایش یابد ،قیمتها باال خواهند
رفت .همین اتفاق برای قیمتهای گاز طبیعی رخ خواهد داد ،گازی
ت الکتریســیته و گرمایش خانگی نیز اثر خواهد داشت .با
که بر قیم 
اینکه جریان گاز روســیه به اروپا عمدتاً برقرار است ،مسکو فروش آن
را به فنالند و هلند و بلغارســتان متوقف کرده است .صادرات نفت از
طریق اوکراین کاهش یافته و یکی از شرکتهای وابسته به «گازپروم»
توسط آلمان توقیف شده است .تأمین مقدار زیادی انرژی به سرتاسر
اروپا با خطر مواجه شده است ،اگر این کشورها پول سوخت را به روبل
پرداخت نکنند .با اینکه قطع کامل گاز روسیه به اروپا هنوز غیرمحتمل
اســت ،اما همین وضعیت فعلی نیز میتواند منجر به کمبود انرژی و
کاهش تولید برق و صدمهخوردن صنایع انرژیبر شود.
هر تحریم اضافهای میتواند آثار سوء بیشتری بر نظام انرژی جهانی
داشته باشد .در حال حاضر هم آشفتگی و ناپایداری در بازارهای گاز
طبیعی که علتش جریان گاز بهســمت اروپــا بهدلیل گرانتر بودن
قیمتها در آنجاست ،آســیا را واداشته است به فکر منابع جایگزین
گاز باشــد .زغالســنگ که هم از نظــر وفور و هــم ارزانی میتواند
جایگزینی برای گاز طبیعی محســوب شود ،بازی را برده است .چین
و سایر کشورهای آسیایی تولید زغالسنگ را افزایش دادهاند چرا که
نگرانی جهانی از کمبود انرژی باال گرفته و برخی فشــارها نیز به بازار
گاز طبیعی وارد شــده است .اروپا بدون افزایش تولید زغالسنگ در
آسیا امکان زیادی نخواهد داشت تا با قطع گاز روسیه دست و پنجه
نرم کند .اما وابستگی بیشتر به زغالسنگ باعث میشود که قیمت این
ســوخت نیز باال رود و رکورد بزند و کشورهای با درآمد کم مثل هند

لیتوانی نزدیک به یک دهه پیش یک پایانه گاز طبیعی ساخت که نامش را هم «استقالل» گذاشت .این پایانه برای این کشور
حوزه بالتیک این امکان را فراهم میساخت که وابستگی خود را به گاز طبیعی روسیه کاهش دهد و بر سر قیمتهایی بهتر از
قیمتهای شرکت «گازپروم» چانه بزند.

و پاکستان برای رفع نیازهای خود به انرژی در گرمای هوای کشنده
این مناطق با مشکل مواجه باشند .قیمتهای باالی گاز طبیعی که
قب ً
ال برای تولید کود به کار میرفت ،قیمت مواد غذایی را نیز افزایش
میدهد ،قیمتهایی که همین حاال هم بهعلت جنگ اوکراین و روسیه
که صادرات کشاورزی زیادی داشتند باال رفته است.
Jشکست بازار و لزوم مداخالت دولت
این وضعیتهای اضطراری متصل بههم باعث میشود که نیاز به
ارزیابی دوباره درسهایی داشــته باشیم که از بحرانهای دهه ۱۹۷۰
راجع به توازن بین مداخله دولت و اســتقالل بازار گرفتهایم .اتکا به
نیروهای بازار طی  ۴۰ســال گذشته مزیتهای زیادی داشته است و
بازار انرژی را با قیمتهای مناسب و دسترسی باال روبهرو کرده است
و همچنیــن بهرهوری اقتصادی را افزایــش داده و امنیت انرژی را با
قیمتهای رقابتی و تأمین انــرژی در بازارهایی که به انرژی نیازمند
هستند باال برده اســت .با این حال ،بحرانهای امروزی نشاندهنده
شکستهای بازار اســت که میتوان فقط با مداخله باالی دولتی به
آنها پاسخ داد.
بهطور خاص در بازار انرژی ،ســه شکســت بازار باعث شده است
که نیاز به نقش پررنگتر دولت در تالشها برای رســیدن به اهداف
دوگانه افزایش امنیت انرژی و انتشــار صفر کربن پیش بیاید .اولین
شکســت بازار این بود که بخش خصوصی انگیزه کافی برای ساختن
زیرساختها و سایر داراییهایی که بیشتر کشورها برای تضمین امنیت
انرژی میخواهند نداشته باشد .شکست بازار دوم این بود که نیروهای
بازار بهتنهایی نمیتوانستند ساخت آن سنخ از زیرساختهایی را بر
عهده بگیرند که برای تحوالت برنامههــای انرژی الزم بود .بهعبارت
دیگر ،شــرکتهای بخش خصوصی شاهد بازگشت سرمایه کافی در
سرمایهگذاریهای خود در این زمینه نبودند .و سومین مورد این بود که
شرکتها و افراد فعال در بخش خصوصی انگیزه بهاندازه کافی باالیی
برای کاهش انتشــار کربن که هزینههایی بر جامعه تحمیل میکرد
نداشتند.
اولین نوع این شکستهای بازار دردناک را میشد در آسیبپذیری
اروپا از جانب اختالل در صادرات انرژی روســیه دید .کشورهای برای
حفظ امنیت انرژی خود نیاز به گزینههایی برای خرید انرژی داشتند و
همچنین تنوع در راههای تأمین انرژی و منابع کافی در مواقع اضطرای
که همه این موارد نیازمند مداخله بیشتری دولتی بود .بازارهای آزاد
در اینکه مصرفکنندگان طیفی از گزینههای تأمین انرژی را داشته
باشند اغلب خوب عمل میکنند .وقتی تأمینکنندگان انرژی در یک
منطقه مشکل پیدا میکنند ،چه براثر رخدادهای طبیعی و چه براثر
رویدادهای سیاسی ،تجارت آزاد در بازارهای مالی چنان عمل میکند
که بتواند این امکان را برای خریداران پیش بیاورد که منابع جایگزین
انرژی را پیدا کنند و بنابراین از کمبود انرژی برهند .اما همانطور که
بحران اخیر انرژی در اروپا روشن میکند ،تغییر منابع جایگزین انرژی
بهدالیل سیاسی ،اقتصادی یا دیپلماتیک تنها وقتی امکانپذیر است که
زیرساختها ــ مث ً
ال بنادر و پایانههایی با ظرفیت باال ــ در دسترس
باشــند تا بتواند این تغییر را ایجاد کرد .بخش خصوصی انگیزه برای
سرمایهگذاری در چنین زیرساختهایی ندارد چون اختالل غیرقابل
پیشبینی است و شرکتهای خصوصی مایل نیستند هزینه کامل این
تغییر مکان را بپردازد .بنابراین الزم است که دولتها وارد عمل شوند
و قدم پیش بگذارند.

لیتوانی نمونه خوبی در این مورد اســت .این کشور نزدیک به یک
دهه پیش یک پایانه گاز طبیعی ساخت که نامش را هم «استقالل»
گذاشــت .این پایانه برای این کشور حوزه بالتیک این امکان را فراهم
میســاخت که وابستگی خود را به گاز طبیعی روسیه کاهش دهد و
بر ســر قیمتهایی بهتر از قیمتهای شرکت «گازپروم» چانه بزند.
اما عملیات تجاری این پایانه بهتنهایی نمیتوانست هزینههای آن را
توجیه کند ،بهخصوص از دورانی که اغلب اوقات این عملیات خیلی
کمتر از ظرفیت کامل بود .پایانه فقط بهلطف ضمانتهای مالی و سایر
شکلهای کمک دولتی میتوانست بودجه خود را تأمین کند ،بهاضافه
تسهیالتی که از بانک سرمایهگذاری اروپا دریافت میکرد .این تصمیم
برای سرمایهگذاری در حوزه زیرساختهای تأمین امنیت انرژی امروز
توانسته اســت که پاداش خود را بگیرد و لیتوانی را قادر سازد اولین
کشور اروپایی شود که بهطور کامل واردات گاز را بعد از حمله پوتین
به اوکراین قطع میکند.
آلمان نیز در زمینه گاز طبیعی دنبال کار مشابهی است تا اتکای
خود را به گاز روسیه کاهش دهد .روسیه مدتهای مدیدی ارزانترین
منبع گاز طبیعی آلمان بود و همین امر موجب شد تا آلمان بهتدریج
واردات گاز را از این کشــور افزایش دهد و تا سال  ۲۰۲۱نیمی از گاز
طبیعی مصرفیاش از روسیه میآمد .اکنون ،برلین برای راهدادن گاز
غیر روسی به آلمان ســه میلیارد دالر هزینه کرده است تا از توسعه
چهار پایانه واردات گاز طبیعی حمایت کند .کسبوکارها و مشتریان
باید پول بیشتری بابت انرژی مورد نیاز خود خرج کنند اما دولت نیز
زیرساختهایی را برای تأمین بیشتر گاز فراهم میسازد.
چنین حرکتهایــی از جانب لیتوانی و آلمان بر مبنای تالشهای
اخیر کمیســیون اروپایی برای تضمین رقابت بیشتر در بازارهای گاز و
تأمین مالی مستقیم توسعه و بهبود زیرساختهای گاز طبیعی است،
یعنی سرمایهگذاریهایی که شرکتهای خصوصی بهتنهایی انگیزه کمی
دارند که انجامشان بدهد .در نتیجه ،بازار گاز طبیعی امروز نسبت به سال
 ۲۰۰۹که روسیه جریان گاز را قطع کرد ،پایدارتر و امنتر بهنظر میرسد.
بهطور کلی ،باید گفت که کشــورهای در حال تغییر شــکل بازارهای
جهانی انرژی هستند و شکلگرفتن نظم نوین انرژی بهتازگی آغاز شده
و بهزودی این نظم جای مناسبات قدیمی بازارهای انرژی را میگیرد و تا
مدتها بر بازار انرژی جهان سیطره خواهد داشت.

هربشکهنفت
در انتهای ماه مه
امسال بیش از
 ۱۰۰دالر فروش
رفت .قیمتهای
بنزین در آمریکا در
آن ماه به باالترین
رکورد خود (بدون
تعدیل نرخ تورم)
رسید و افزایش
شدیدقیمتهای
گازوئیل موجب
باال رفتن هزینه
حملونقل و
مواد غذایی شد.
قیمتهای گاز
طبیعی در آمریکا
به باالترین سطح
خود از سال ۲۰۰۸
رسید و نسبت به
اول سال تقریب ًا دو
برابر شد
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آیندهپژوهی

تأثیر نیروی کار بر آینده روابط چین و آمریکا
ممنوعیت کار اجباری در ایاالت متحده به کانون روابط دو قدرت اقتصادی راه یافته است
گ

منبع بلومبر

چرا باید خواند:
روابط اقتصادی آمریکا
و چین بر اقتصاد
جهان اثر میگذارد و
بهتبع آن برای فعاالن
اقتصادی کشور ما نیز
واجد اهمیت است.

چین بارها
استفاده از کارگران
اجباری را انکار
کرده است این
حرف را «دروغ
قرن» خوانده
است و در ماههای
گذشته دست به
همکاری با سازمان
بینالمللی کار زده
است تا واقعیتها
روشن شود .با این
حال ،دولت شی
جینپینگ کار را
برای خارجیها
سخت کرده که
تشخیصبدهند
کدام کارخانهها از
کارگران اجباری
استفادهمیکنند
و از نزدیک بر تمام
روزنامهنگارانی که
از منطقه بازدید
میکنندنظارت
دارد و اثبات
ادعاهایشان را
تقریب ًاغیرممکن
ساخته است
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اسم «شینجیانگ» برای بسیاری از مردم جهان مترادف است با
زیر پا گذاشتن حقوق بشر بعد از اینکه چین تالش کرد اقلیت قومی
مسلمانان اویغور را تحت فشار بگذارد و این کار اعتراض بینالمللی را
هم برانگیخت .اما در ماههای اخیر که آمریکا آماده میشود برای اینکه
تمام کاالهایی را که از راه دو و در مناطق غربی ساخته میشود ممنوع
کند ،شی جینپینگ ،رییسجمهور چین ،اکنون در حال برندسازی
مجدد شینجیانگ و یکپارچهشدن بهتر آن با بقیه چین ــ و البته
بقیه جهان ــ است.
انتصابِ ما شینگروئی به فرمانداری جدید شینجیانگ ــ کسی که
از حزب کمونیست چین استعفا داد و قب ً
ال مرکز فناوری در شنژن را
اداره میکرد ــ نشــانگر این تغییرات است .در ماه ژانویه سال جاری
میالدی ،این تکنوکرات چینی دیدگاه خود را در قبال شینجیانگ
شــرح داد و گفت که این منطقه برای سرعت بخشیدن به ترکیب
توسعه شهری با توسعه روستایی و نیز توسعه صنایع نیازمند به نیروی
کار زیادی ،منطقهای اساسی به شمار میرود .او گفت که کشاورزان
و دامداران باید بتوانند از اشــتغال پایدار و رشد ثابت در درآمد خود
بهرهمندباشند.
اظهارات ما شــینگروئی شــینجیانگی را توصیــف میکرد که
چیــن میخواهد جهان این منطقه را آنطور ببیند :جایی که حزب
کمونیست مایل است برای رونق استانداردهای زندگی اویغورها آباد
کند و این کار را تاحدودی با یافتن شغل برای آنها میخواهد انجام
داد .مؤلفه اساسی برای این کار سرمایهگذاری بیشتر بر برنامه دیرپای
انتقال نیروی کار روســتایی اســت که در آن ،روستاییان منطقهای
که وســعت آن به اندازه آالسکا است به شهرها منتقل میشوند ،چه
شینجیانگ و چه شهرهای دیگر چین.
با این حال ،اظهارات ما شینگروئی برای آمریکا و دیگران نشاندهنده
واقعیتی تاریکتر است :گسترش برنامه نیروی کار اجباری که از سوی
دولت حمایت میشود در ظاهر تالشهایی برای مقابله با فقر است که
منجر به نسلکشی میشود .از نگاه آمریکا و کشورهای غربی ،با اینکه
شاید برخی اویغورها بخواهند خانههای خود را برای یافتن کار ترک
کنند ،بسیاری از بقیه آنها میترسند که به دولتی نه بگویند که در
سالهای اخیر بیش از یک میلیون نفر را به زندان انداخته است .ماه
گذشته ،بیبیسی این گزارش را از خالل اسنادی که در پی هکشدن
پروندههای پلیس شینجیانگ به دست آمد منتشر کرد.
اکنــون جو بایدن ،رییسجمهور آمریــکا ،میخواهد فراتر از این
مسایل برود و نیروی کار اجباری را در کانون تمام روابط آمریکا با چین
قرار دهد .این کار همین حاال هم باعث شده شروع شکلگیری دوباره
زنجیره تأمین جهانی صنایع و کارخانهها شده است .آمریکا در ماههای
گذشــته برنامهای برای افزایش فشار اقتصادی بر چین پیش گرفته
است بابت کاری که آن را سوءاستفاده شدید در منطقه شینجیانگ
میخواند و مدعی بود که چین از نیروی کار این منطقه طوری استفاده
میکند که با رفتارهای ســوء زیادی همراه است و البی میکند که
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کشورهایی را نیز با این کار همراه کند.
قانون ممنوعیت اســتفاده از کار اجباری اویغورها تصویب شد و
از  ۲۱ژوئن  ۲۰۲۲اجرایی شــد .طبق این قانون ،کاالهای وارداتی از
منطقه شینجیانگ ممنوع اعالم خواهد شد مگر اینکه تولیدکنندگان
آنها ثابت کنند کاالیشان با نیروی کار اجباری ساخته نشده است.
کاخ ســفید نیز تحریمهای بیســابقهای را علیه شرکت «فناوری
دیجیتالی هانگژائو هیکویشن» اعمال کرده است .این شرکت سازنده
ابزارها و سیستمهای نظارتی و مسئول فنی اتصال آنها به رفتارهای
ضد حقوق بشری از جانب دولت محلی شینجیانگ است .البته این
ادعا از جانب این شرکت بارها تکذیب شده است .این قانون از جانب
آمریکا میتواند درها را برای مجازاتهای مشــابه برای شرکتهای
بــزرگ چینی که باز نگه دارد و آنها را از دسترســی به نظام مالی
جهانی محروم کند.
این اتفاقات شــاید فقط شروع ماجرا باشد .از وقتی که کارگران و
کاالهایی با مبدأ شینجیانگ در سراسر کشور چین آغاز به حرکت
کردند ،تقریباً تعیین اینکه چه محصولی در این منطقه ساخته شده
یا اینکه در جاهای دیگری از چین ساخته شده غیرممکن شده است.
بنابراین آمریکا اگر بخواهد به قانونی که تصویب کرده عمل کند ناگزیر
است که ممنوعیتهای خود را به سایر مناطق چین نیز تسری دهد.
دولت بایدن مذاکرات اقتصادی با چین را متوقف کرده است و تالش
میکند که بر کاهش وابستگی به چین متمرکز شود .این سیاست در
هر دو حزب حاکم آمریکا دارای طرفداران زیادی است چرا که اخیرا ً
هم حزب دموکرات و هم حزب جمهوریخواه نســبت به رفتارهای
اقتصادی حزب کمونیست چین به دیده شک مینگرند.
چین بارها استفاده از کارگران اجباری را انکار کرده است این حرف
را «دروغ قرن» خوانده است و در ماههای گذشته دست به همکاری با
سازمان بینالمللی کار زده است تا واقعیتها روشن شود .با این حال،
دولت شی جینپینگ کار را برای خارجیها سخت کرده که تشخیص
بدهند کدام کارخانهها از کارگران اجباری استفاده میکنند و از نزدیک
بر تمام روزنامهنگارانی که از منطقه بازدید میکنند نظارت دارد و اثبات
ادعاهایشان را تقریباً غیرممکن ساخته است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه چین ،ژائو لیجیان ،چندی پیش
هشــدار داد که ممنوعیت وارداتی آمریکا برای منطقه شینجیانگ
میتواند همکاریهای معمول بین چین و آمریکا و زنجیره صنعتی
و تولید جهانی را بهشــدت مختل کند .او گفــت که پکن اقدامات
نامشــخصی را در واکنش به این قانون انجــام خواهد داد و در عین
حال ،آمریکا را متهم کرد به اینکه بهدنبال بستن دستوپای توسعه
چین است.
کسبوکارها همین حاال هم در وسط این دعوا گیر افتادهاند .چین
در سال گذشــته میالدی از بایکوت شرکتهای خردهفروشی مثل
شرکت سوئدی «هنس اند مائوریتز» حمایت کرد چرا که این شرکت
با صدور بیانیهای از استفاده از کارگران اجباری در شرکتهای تولید

در سال  ،۲۰۲۱وبسایت «آنبایس
د نیوز» از روزنامهنگاران در
کشورهای جنوب جهانی خواست
که در این شبکه عضو شوند و
با آن همکاری کنند و همچنین
نسخه خام مطالبشان را برای
آنها بفرستند .هدف این بود که
شکاف بین روزنامهنگارانی را که
فرصتی برای انتشار مطالبشان
ندارند با روزنامهنگاران دیگر پر
کنند .بیش از  ۸۰۰روزنامهنگار از
 ۸۰کشور در این برنامه شرکت
کردند

منسوجات پنبهای شینجیانگ اعتراض کرد .گروهایی مثل «مؤسسه
سیاستگذاری راهبردی استرالیا» و «پروژه شفافیت فناوری» دهها
شرکت جهانی شناختهشده را مشخص کردهاند که میگویند از نیروی
کار اجباری ایغورها در زنجیره تأمینشــان ســود کسب میکنند و
وبســایت خبری بلومبرگ نیز سال گذشته گزارش داد که شرکت
«اپل» مناسباتی با شرکت تأمینکننده «اوفیلم گروپ» دارد که در
برنامه انتقال نیروی کار در چین مشارکت میکند.
شرکت تولیدکننده پوشاک «اچ اند ام» بعد از اینکه سال گذشته
با تهدید بایکوت مواجه شد ،اعالم کرد که نمیخواهد موضع سیاسی
بگیرد و به مشتریان و فروشندگان لباسهای چینی که از منابع پایدار
تأمین شــدهاند احترام میگذارد .شرکت «اوفیلم» به سؤاالت درباره
همکاری در برنامه انتقال کارگر چین پاسخ نداده است و به درخواست
برای توضیح در این قبال هم جوابی نداده است.
شــینجیانگ فقط  ۲درصد جمعیت چین را شامل میشود ولی
نزدیک به یکششم کل سرزمین چین در این منطقه واقع شده است.
اقلیتهای قومی در این منطقه اکثریت دارند و تعداد افراد ترکزبان
اویغور در آنجا دســت باال را دارند که مدتهاســت هشدار میدهند
فرهنگشان از ســوی قومیت هان تهدید میشود .قومیت هان ۹۰
درصد جمعیت چین را که شامل  ۱.۴میلیارد نفر است شامل میشود،
از جمله شی جینپینگ و تمام رهبران ردهباالی حزب کمونیست.
جرقههای شورشی خشونتآمیز در سال  ۲۰۱۴از جانب قومیت
اویغور علیه چینیهای هان باعث شد که شی جینپینگ دستور دهد
که علیه این اعتراضات اقدامی شود .این فرمان باعث شد که یک نظام
منسجم تشکیل شود بابت اینکه به این افراد برخی از مهارتهای کاری
و زبانی آموزش داده شود که پیوندی با ایدئولوژی حزب کمونیست
دارد.
کمپهایی درست شد و بسیاری از اویغورها در آن نگهداری شدند.
اما چین در اواخر ســال  ۲۰۱۹که مقیاس وسیع این کمپها فاش
شد ،اعالم کرد که همه افراد از این آموزشها فارغ شدهاند و کمپها
تعطیل شده است .اما تالشهای دیرینه جداگانه علی قومیت اویغورها

از طریق برنامههای اشتغال ضد فقر هرگز متوقف نشد و از همین منشأ
بود که بحث نیروی کار اجباری که ریشههای سیاسی دارد پیش آمد
و ســازمان جهانی کار هم کار اجباری را آن قسم کاری تعریف کرد
که افراد بر اثر تهدید و بدون اینکه داوطلب باشند انجامش میدهند.
آمریکا مدعی است که چین با این کارگران اجباری از آنها بهرهکشی
میکنــد اما چین اعالم میکند که با برنامه انتقال نیروی کار تالش
میکند که در مسیر رفع فقر گام بردارد.
آمریکا میگوید که کارگران با برنامه انتقال کارگران به شینجیانگ
یا استخدام آنها در سایر استانها استثمار میشوند .تعداد اویغورهایی
که در این برنامه به کار گرفته میشوند بهطور ثابتی رشد کرده است.
آدریان زنز که تحقیقات فشــردهای در زمینه نیروی کار در منطقه
شــینجیانگ انجام داده است ،در تحقیق تازه خود دادههایی را ارائه
کرده است که نشان میدهد  ۳.۲میلیون مورد انتقال نیروی کار در
قالب سرریز نیروی کار در سال  ۲۰۲۱پیش آمده است .او میگوید که
این برنامه بهاندازه  ۱۵.۴درصد کل افرادی است که در برنامه انتقال
نیروی کار آمده است و انتقال آنان را بیش از یک دفعه میسر میسازد.
چین این ادعاها را رد میکند و میگوید که اویغورها به اختیار خود
و با خشــنودی به مکانهای دیگر برای کار میروند .یکی از آنها به
رسانههای چینی میگوید که ماهی  ۴هزار یوان (معادل  ۶۰۰دالر)
میگیرد که دستکم پنج برابر میزان دستمزدی است که در محل
سکونت سابق خودش میتوانســته است به دست آورد .او در استان
ژجیانگ کار میکند .او میگوید که برخی از خارجیها میگویند که
ما بهاجبار اینجا آمدهایم و تحت نظارت شدید هستیم که این حرفها
بیمعنی است .ما آزادیم که در هرجایی از کشورمان کار کنیم.
آنچه مسلم است این است که روابط آمریکا و چین بهاحتمال زیاد
تحت تأثیر قانونی قرار میگیرد که در آمریکا برای ممانعت از واردات
کاالهای با نیرو کار اجباری ایجاد شده است .در آینده میتواند اثرات
این قانون را دید و همین حاال هم روابط چین و آمریکا بابت این قضیه
تیرهتر شده است .این دو کشور از دوران ترامپ روابط خوبی نداشتند و
در حال حاضر هم بهنوعی دیگر با هم درگیر شدهاند.

شینجیانگ
فقط  ۲درصد
جمعیت چین را
شامل میشود
ولی نزدیک به
یکششمکل
سرزمینچین
در این منطقه
واقع شده است.
اقلیتهای قومی
در این منطقه
اکثریت دارند
و تعداد افراد
ترکزبان اویغور
در آنجا دست
باال را دارند که
مدتهاست
هشدار میدهند
فرهنگشان از
سوی قومیت هان
تهدید میشود
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گرمای شدید عالوه بر تاثیرش روی مردم ،بهشدت روی زیرساختها،
محصوالت کشاورزی و امنیت غذایی جامعه نیز تاثیر میگذارد و آنها را به
خطر میاندازد.

منبع تایپه تایم ز

چرا باید خواند:
در جهانی زندگی
میکنیمکهاحتمال
وقوع موج گرما در
بسیاری از نقاط آن
وجود دارد و صدمات
انسانی و اقتصادی
زیادی را به کشورهای
مختلف وارد کرده
است.بخوانیدتاببینید
شبینی
سیستمهایپی 
تا چه حد میتوانند این
صدمات را کم کنند.

[ آینده زمین ]

آمادگی برای بقا در گرما

سیستمهای هشداردهنده چطور میتوانند ریسک گرما و
بحرانهای مرتبط با آن را محاسبه کنند؟
ساالنه هزاران نفر در سراسر جهان بر اثر گرمای شدید جان
خود را از دست میدهند .همین امسال موج گرمای شدید در
هند و پاکستان روی یک میلیارد نفر تاثیر داشت و زندگی و
بقای آنها را سختتر کرد .در ماه آوریل ،متوسط حداکثر دما
برای مناطق مرکزی و شمال غربی هند ،به باالترین حد خود
در  ۱۲۲سال اخیر رسید .اما گرمای شدید فقط مشکل منطقه
جنوب آسیا نیست .در سالهای اخیر ،وضعیتهای مشابه از
کریستی ال .ابی
گرمای شدید در آمریکا ،استرالیا ،اروپا ،اسکاندیناوی و ژاپن رخ
داده اســت و باعث بستریشدن عدهای و مرگ عدهای دیگر
استادسالمتعمومیومحیط
زیستیدردانشگاهواشینگتن
شده است .گرمای شدید همچنین باعث تولد نوزادان نارس،
کمبودن وزن آنها و همینطور مردهزایی میشود .وقوع انواعی
از بیماریهای کلیوی ،افزایش نرخ خودکشی و همین طور کاهش بازده کاری از اثرات منفی دیگر
گرمای شــدید است .بنابراین گرمای شدید را باید به عنوان مسئلهای که روی تمام جامعه تاثیر
میگذارد بررســی کرد .عالوه بر تاثیر آن روی مردم ،میتوان گفت که زیرســاختها ،محصوالت
کشاورزی و امنیت غذایی جامعه نیز بر اثر گرمای شدید به خطر میافتد .یکی از موارد اخیر این
مسئله در سال  ۲۰۲۱در منطقه شمال غربی اقیانوس آرام و غرب کانادا مشاهده شد .در این زمان،
افزایش پنج درجهای دما (نسبت به متوسط ثبتشده قبلی) باعث شد موارد بستریشدن بیماران
به خاطر گرمازدگی  ۶۹برابر شود ،بخشی از محصول گندم و گیالس از بین برود و میلیونها صدف
خوراکی هم در اقیانوس خراب شوند .اینها تهدیدی بزرگ برای ساکنان منطقه بود.
تقریباً چهل درصد از مرگهای مرتبط با گرما را میتوان به تغییرات اقلیمی نسبت داد .از آنجا
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که احتمال گستردهشدن این تغییرات و افزایش شدت و مدتزمان موجهای گرما باال رفته است،
نیاز به در پیشگرفتن تدابیر برای آمادگی با آنها هم ضرورت بیشتر پیدا کرده است .تغییر مصالح
ساختمانی و ایجاد فضاهای سبز و آبی بیشتر از جمله سیاستهایی هستند که برای مقابله با گرمای
شــدید در آینده ضرورت دارند .اما از همه مهمتر ،وجود سیستمهای دقیق پیشبینی اولیه است
که میتواند جلوی بســیاری از تلفات انسانی را بگیرد و به خصوص باید در سطوح محلی امکان
اجراییشدن داشته باشد .ادارههای پیشبینی آب و هوا باید همکاری نزدیکی با بخشهای بهداشت
و درمان ،آتشنشانی ،خدمات اورژانس و غیره داشته باشند تا به جمعیت آسیبپذیرتر (از جمله
سالمندان) در زمینه موجهای گرما هشدار دهند و به آنها کمک کنند.
سیستمهای هشداردهنده سریع امروزه حتی در مناطق نسبتاً محروم مثل شهر احمدآباد در
هند هم کار گذاشته شــدهاند و در سطح جهان ،شبکهای از منابع اطالعاتی مرتبط در خصوص
موجهای گرمای شدید به وجود آمده است .اما هنوز هم به همکاریهای گستردهتری به خصوص
در میان کشورهای همسایه در این خصوص نیاز است.
سیســتمهای هشــداردهنده در خصوص موجهای گرما معموالً به این شیوه پیشگیرانه کار
میکنند :چند روز پیش از آغاز موج گرما ،به گروههای جمعیتی آســیبپذیر از جمله سالمندان،
کودکان و زنان باردار هشدار داده میشود .در مرحله بعدی ،به کارگران مشغول در فضاهای باز و
ورزشــکاران هشدار داده میشــود و در مرحله سوم هم اگر موج گرما وضعیت غیرعادی به وجود
بیاورد ،به عموم مردم هشدار داده میشود .این هشدارها معموالً کارآمد هستند و مردم از گروههای
مختلف به تدریج آنها را جدی میگیرند و از فعالیت در گرما خودداری میکنند .یکی ازمسائلی که
در خصوص سیستمهای هشداردهنده موج گرما وجود دارد این است که گزینه پیشبینیناپذیری
همیشه باید در نظر گرفته شــود .درواقع این سیستمهای پیشبینی همواره ضعفهایی دارند و
بنابرین روند ارزیابی ریسک وقوع موج گرما از طریق آنها باید بر اساس تحلیل رخدادهای پشت سر
هم نیز انجام بگیرد .مث ًال اگر قرار باشد وقوع موج گرما به آتشسوزی در جنگلها بیانجامد یا با وقوع
یک بیماری همهگیر در حیوانات یا انسانها همراه باشد ،باید ریسک آن از قبل بررسی شده باشد.
این تقریباً همان اتفاقی بود که در سال  ۲۰۲۱در منطقه شمال غربی اقیانوس آرام رخ داد .استفاده از
این روشها به برنامهریزان و تصمیمگیرندگان اجازه خواهد داد که سرمایهگذاریهای الزم و ضروری
را برای مقابله با بحران داشته باشند و از اشتباهات قبلی نیز به صورت طبقهبندیشده درس بگیرند.
اگر قرار باشد جهان همچنان با مسئله گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی به صورت گسترده دست
و پنجه نرم کند ،دیگر نمیتوان به روشهای قدیمی برای مقابله با بحرانهای احتمالی بسنده کرد
و حتماً به مداخالتی برای کاهش تاثیر اجتماعی این بحرانها نیاز خواهد بود .موج گرما شاید در
کمین شما باشد اما شما هم باید برای آن کمین کنید.

ً
قیمت یک بطری  ۱.۸۵لیتری شیر در عربستان سعودی به  ۱۱ریال (تقریبا
 ۳دالر) رسیده است؛ درحالیکه در کویت و برخی کشورهای دیگر حوزه
خلیج فارس ،همین محصول به قیمت  ۴ریال فروخته میشود.

[ آینده خاورمیانه ]

تورم و بایکوت در عربستان سعودی

چطور یک شرکت لبنیات به هدف خشم مصرفکنندگان سعودی تبدیل شد؟
شهروندان عربستان سعودی کمپینی را برای تحریمکردن محصوالت لبنی و کافیشاپها
در این کشور به راه انداختهاند که علت اصلیاش افزایش شدید قیمت لبنیات و برخی مواد
غذایی دیگر و به تبع آن ،افزایش قیمت در خدماتی مانند کافیشــاپها بوده است .البته
افزایش قیمت شدید در محصوالت پروتئینی دیگر مثل مرغ و تخم مرغ هم دیده شده که
آن هم در کمپین تحریم تاثیر گذاشته است.
ً
در ماه می ،قیمت مرغ ،تخم مرغ ،ماست ،پنیر و شیر در عربستان سعودی تقریبا دو برابر
شد و این باعث شد شرکتهای تولید لبنیات در این کشور هدف خشم مردم قرار بگیرند.
بنابر آمار انجمن حمایت از مصرفکنندگان عربســتان ســعودی ۸۰ ،محصول از ۸۹
محصول لبنی موجود در بازار این کشــور در ماه آوریل افزایش قیمت داشــتند .در بیانیه
این انجمن آمده بود« :معتقدیم که رفتار مصرفکنندگان در کنترل سقف افزایش قیمتها
میتواند موثر باشد و بنابراین رفتار جمعی آنها در شرایط بحرانی مهم است ».بر همین اساس
بود که به مردم پیشنهاد داده شد که محصوالت مورد نظر خود را با آلترناتیوهای احتمالی
مقایسه کنند و در صورت لزوم ،انتخاب همیشگی خود را تغییر بدهند تا به تدریج این مسئله
روی قیمت محصوالت گرانشده هم تاثیر بگذارد.
یکی از مهمترین اقداماتی که مردم در عربســتان سعودی در واکنش به افزایش قیمت
مواد غذایی انجام دادند ،تحریمکردن محصوالت شــرکت المراعی بود؛ بزرگترین شرکت
تولید لبنیات در عربســتان سعودی که هیچ وقت محصوالتش اینطور در سوپرمارکتها
دستنخورده باقی نمیماند .مردم معترض از هشتگ «بگذار تخممرغها مرغ شوند» برای
دعوت به عدم خرید تخممرغ اســتفاده کرده بودند و خیلیها هم در رسانههای اجتماعی
از اینکه باید برخی شرکتها را ادب کرد صحبت میکردند .عدهای دیگر هم تحریمکردن
محصوالت شرکت المراعی را یک وظیفه ملی میخواندند .این در حالی است که در سال
 ۲۰۲۱هم شــرکت المراعی هدف یک کمپین تحریم دیگر قرار گرفت و آن هم مربوط به
مسئله افزایش قیمتها بود.
بر اســاس آنچه از فعالیت کاربران عربستانی در توییتر مشاهده شد ،قیمت یک بطری

 ۱.۸۵لیتری شیر در عربستان سعودی به  ۱۱ریال (تقریباً  ۳دالر) رسیده است؛ در حالی
که در کویت و برخی کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس ،همین محصول به قیمت  ۴ریال
یشود.
فروخته م 
سعودیها به خاطر افزایش قیمت قهوه در کافیشاپها به تحریم آنها هم روی آوردند.
قیمت یک فنجان قهوه در کافیشــاپهای عربستان بین  ۴۰تا  ۵۰ریال ( ۱۰تا  ۱۳دالر)
است و این برای کشوری که  ۷۵درصد از جمعیتش زیر سی سال دارند و اهل کافیشاپ
هستند ،اص ً
ال قیمت مناسبی نیست.
کمپینهای تحریم محصوالت در عربستان ســعودی در سالهای گذشته در مواردی
جواب داده است .حتی مردم در برخی کشورهای عربی دیگر در حوزه خلیج فارس به این
نمونههای تحریم اشاره میکنند و از این شاکیاند که
ی
منبع میدل ایست آ 
چرا در کشور خودشان چنین کمپینهایی در مقابل
گرانی راه نمیافتد یا جواب نمیدهد.
چرا باید خواند:
المراعی شرکتی است که معموالً در افکار عمومی
تصور عمومی در مورد
عربستانسعودی
عربستان ســعودی زیر ذرهبین قرار دارد .این شرکت
این است که مردم به
در ســال  ۱۹۷۷در عربستان تاسیس شد و شراکتی
نناپذیری
شکل پایا 
بین آلســتر مکگوکیان (یک ایرلندی فعال در حوزه
میتوانند خرج کنند.
کشاورزی و غذا) با یک شاهزاده سعودی بود .با وجود
اما گرانی برخی مواد
هیاهوی زیــادی که در خصــوص گرانی محصوالت
غذایی باعث شد صدای
المراعی به پا شده ،به نظر میرسد که اقتصاد عربستان
تورم در عربستان در
سعودی دارد مسیر معمول خودش را طی میکند .در
برخی رسانهها شنیده
حال حاضر نرخ تورم در عربستان سعودی  ۲.۳درصد
شود .این گزارش به
است .بر اساس آمار بلومبرگ ،جنگ روسیه با اوکراین
ابعادمختلفماجرا
باعث شده که بخش غیرنفتی اقتصاد در عربستان تحت
میپردازد.
تاثیر قرار بگیرد .این در حالی است که اقتصاد عربستان
با بیشــترین سرعتش در یک دهه اخیر در حال رشد
بوده اســت .حاال اما هزینه حمل و نقل در عربستان
ســعودی به میزان  ۴.۶درصد افزایش پیدا کرده و این
خودش به افزایش  ۴.۳درصدی در قیمت مواد غذایی و
نوشیدنی در این کشور منجر شده است.
شرکتهای فعال در حوزه غیرنفتی در عربستان در
زمینه تامین مواد اولیه و انبار کردن آنها برای جلوگیری
از تورم بیشــتر در صورت تــداوم جنگ اوکراین را در
دســتور کار قرار داده بودنــد .درحال حاضر با در نظر
گرفتن این که بخش نفتی اقتصاد عربستان سعودی
وضع خوبی دارد و با افزایش قیمت نفت ،درآمد زیادی
کســب کرده است میتوان گفت که رشد اقتصاد این
کشــور میتواند ادامه داشته باشد چون شرکتی مثل
آرامکو در ســه ماهه اول امسال افزایش  ۸۲درصدی
در ســود را تجربه کرده است .از آنجا که قیمت نفت
در بازارهای جهانی همچنان باالست و جنگ اوکراین
نیز همچنان ادامه دارد به نظر میرسد اوضاع اقتصاد
عربستان در بخش نفتی همچنان خوب باقی بماند.
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پس از جنگ اوکراین ،اروپاییها به این فکر افتادهاند
که باید پرسشهای امنیتی جدیدی از خود بپرسند و در
تصمیمات امنیتی خود هم تجدیدنظر کنند.

آیندهپژوهی
[ آینده جهان ]

اتحادهای جهانی در دوران پساجنگ
جنگ روسیه و اوکراین چطور حرکت اروپا به سمت اتحادهای جهانی جدید را تسریع میکند؟
منبع :ایست ایژیا فورو م

بیش از دو ماه از حمله روسیه به اوکراین میگذرد
و در ایــن دوران ،اتفاقاتی افتــاده که در غیاب این
حمله ،اص ً
ال احتمال وقوع نداشتند .یکی از مهمترین
این اتفاقات ،ایجاد اتحاد بین کشورهای اتحادیه اروپا
برای دور زدن روسیه بوده است .این کشورها که در
حالت عادی با یکدیگر اختالفات زیادی داشتهاند ،در
جریان جنگ اوکراین به این نتیجه رسیدند که بهتر
است به دنبال اتحاد باشند تا نتایج مطلوب خودشان
را به دست بیاورند .یکی از جنبههای این اتحاد هم
تمایل اروپا به گسترش همکاری با کشورهای منطقه
اقیانوس آرام و هند بوده است.
واقعیت این اســت که تا پیش از این ،روسیه به
عنــوان یک بازیگر مهم ثالث بیــن آمریکا و چین
عمل میکرد اما حاال موقعیتش تغییر کرده اســت
و این باعث تغییر در سیاستگذاریها و اولویتهای
اتحادیه اروپا هم شده است.
پیشتر اتفاق مشابهی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ افتاده بود؛ یعنی زمانی
که او جنگ تجاری خود را علیه چین و نیز اروپا آغاز کرد .این مســئله نیز به شــکل
بیسابقهای روی سیاستگذاریها و اولویتهای اتحادیه اروپا تاثیر گذاشت .حاال که در
اتحادیه اروپا این احساس وجود دارد که دوران ریاست جمهوری جو بایدن ممکن است
به دور دوم نکشد ،حتی گمانهزنیهایی درباره بازگشت احتمالی دونالد ترامپ و چگونگی
کنار آمدن اروپا با این مســئله در سال  ۲۰۲۴میالدی نیز مطرح شده است .این دوران
جدید و کمتعارف در مناسبات اروپایی تا حد زیادی از ناسیونالیسم اقتصادی و هراس از
تداوم تبعات پاندمی کرونا روی آینده اتحادیه اروپا نیز ناشی شده است.
مســائل اروپا را درواقع باید با نیمنگاهی به تحوالت مختلف در این قاره بررسی کرد.
مث ً
ال اینکه در آوریل سال جاری میالدی ،امانوئل ماکرون در سمت خود به عنوان رئیس
جمهور اروپاییگرای فرانسه ابقا شد و در مقابل ،مارین لوپن که دیدگاههای ضد اتحادیه
اروپا داشت نتوانست پیروز شود .تقریباً در همان زمان ،یک ائتالف نزدیک به اتحادیه اروپا
در اسلووانی رای آورد .شاید حاال بتوان گفت که ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان یکی
از معدود رهبرانی در اتحادیه اروپا است که هنوز سر کار مانده اما با دیدگاههای اتحادیه
اروپا (مث ً
ال علیه پوتین) سنخیتی ندارد.
به این ملغمه اضافه کنید تالش فنالند و سوئد برای پیوستن به ناتو را که آن هم خودش
شرایط جدیدی را در اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد .واقعیت این است که یکی از تبعات
حمله روسیه به اوکراین همین پیوستن فنالند و سوئد به ناتو و ایجاد همپوشانیهای جدید
بین ناتو و اتحادیه اروپا خواهد بود .یکی دیگر از تبعات جنگ هم تصمیم آلمان به افزایش
بودجه دفاعیاش است که با خرید تسلیحات از بودجه مشترک اتحادیه اروپا نیز همراه
شــده است .درواقع میتوان مشاهده کرد که شرایط جدید در نزدیکی مرزهای اروپا که
بر اثر جنگ ایجاد شده ،حاال اهداف مشترک جدید و شراکتهای دور و نزدیک (و حتی
ترانسآتالنتیک) هم به وجود آورده است.
پــس از جنگ اوکراین ،اروپاییها به این فکر افتادهاند که باید پرســشهای امنیتی
جدیدی از خود بپرسند و در تصمیمات امنیتی خود هم تجدید نظر کنند .حتی به نظر
میرسد کشورهایی مثل فرانسه و انگلیس که در زمینه استفاده از نیروهای نظامی خود

چرا باید خواند:
جنگ روسیه و اوکراین
برمناسباتبینالمللی
تاثیر زیادی گذاشته و
اتحادها و اختالفهای
جدیدی را به وجود
آورده است .اینجا با
یکی از رویکردهای
تغییریافته و تاثیر آن بر
مناسباتجهانیآینده
آشنا میشوید.
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اص ً
ال تردیدی به خرج نمیدادند حاال درکنار کشورهای مرددتر قرار گرفتهاند .همچنین
این ایده به وجود آمده که اروپا باید از کشــورهای جداشــده از شوروی سابق حمایت
نظامی بیشتری کند و این هم موضوعی بود که در گذشته اص ً
ال احتمال رسیدن به توافق
دربارهاش وجود نداشت.
در همین میان ،مسئله مناسبات اتحادیه اروپا با چین نیز اهمیت زیادی دارد .حتی
پیش از جنگ اوکراین نیز مناسبت چین و اروپا سرد شده بود و سران اتحادیه اروپا تاکید
کرده بودند که چین را شریک و در عین حال رقیب استراتژیک و اقتصادی خود میدانند.
در نشست مجازی دو طرف در اول آوریل سال جاری میالدی نیز شی جینپینگ رئیس
جمهور چین تلویحاً اعالم کرد که کشورش قصد ندارد دربرابر روسیه قرار بگیرد .به همین
جهت ،رهبران اتحادیه اروپا حاال چین و روسیه را در یک جبهه قرار دادهاند و خود را در
برابر آن میبینند.
اگر جنگ اوکراین ادامهدار باشد ،فاکتورهای درازمدت دیگری هم مناسبات اتحادیه اروپا
با آسیا را تحت تاثیر خود قرار خواهند داد .یکی از مهمترین آنها ،حرکت اتحادیه اروپا به
سمت همکاری بیشتر با کشورهای جنوب شرق آسیا است که بعد از جنگ تجاری ترامپ با
چین هم مورد توجه قرار گرفته بود .همچنین سفر اخیر االف شولتز صدراعظم آلمان به هند
بخش دیگری از این برنامه احتمالی برای آینده را به نمایش گذاشته است.

در دوازده ماه اخیر ،متوسط دستمزد ساعتی در آمریکا به میزان  ۵.۲درصد
افزایش یافته اما آخرین آمار از نرخ تورم در این کشور حاکی از افزایش ۸.۳
درصدی است.

[ آینده آمریکا ]

بلبشوی اقتصاد بایدن
چرا تالش رئیس جمهور آمریکا برای پنهانکردن مشکالت اقتصادی کشور جواب نمیدهد؟
اخیرا ً وقتی گزارش ایجاد فرصتهای شغلی در آمریکا در ماه می منتشر شد ،جو
بایدن رئیس جمهور این کشور سعی کرد از فرصت استفاده کند و تصویری بهتر از
حد موجود از اقتصاد آمریکا ارائه بدهد .تاکید او روی  ۳۹۰هزار شغلی بود که ایجاد
شده بود و میتوانست نشــانه قویبودن وضعیت اقتصاد آمریکا باشد« :میدانم که
خیلی از آمریکاییها نگراناند و من هم حسشان را درک میکنم .اما باید اطمینان
داشته باشید که از همه این چالشها عبور خواهیم کرد».
با این حال به نظر میرســد که بخش زیــادی از مردم در آمریکا در این دیدگاه
خوشبینانه رئیسجمهور به آینده شریک نیستند .نظرسنجیها نشان میدهد که
آمریکاییها نظرشــان به آن اقتصاددانهایی که وقــوع رکود را پیشبینی کردهاند
نزدیکتر است .به رغم تالشهای کاخ سفید برای کاهش نگرانی مردم ،ظاهرا ً افزایش
قیمتها و بیاطمینانی اقتصادی به شــدت روی نظر رایدهندگان آمریکایی تاثیر
گذاشته است .کمتر از شش ماه دیگر انتخابات میاندورهای در آمریکا برگزار میشود
و احتمال اینکه جمهوریخواهان بتوانند در نوامبر پیروز میدان باشند دارد باال میرود.
آمریکاییها از پارسال متوجه گرانی شدند اما حاال دیگر این مسئله به وضوح دارد
روی خانوادهها تاثیر میگذارد .قیمت بنزین به شکل بیسابقهای باال رفته و همچنان
هم به دلیل تداوم جنگ اوکراین دارد باال میرود .دستمزدها باال رفته اما از آنجا که
تورم هم زیاد بوده ،تاثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت خانوارها نگذاشته است .در
دوازده ماه اخیر ،دستمزد ساعتی متوسط به میزان  ۵.۲درصد افزایش یافته اما آخرین
آمار از نرخ تورم در آمریکا حاکی از افزایش  ۸.۳درصدی است.
طبیعی اســت که این مســئله توجه رایدهندگان را به خــود جلب کند .یک
نظرسنجی اخیر که توسط گالوپ انجام شد نشان داد که تنها  ۱۴درصد از بزرگساالن
آمریکایی شرایط اقتصادی کشور را عالی یا خوب میدانند .این بدترین نرخ رضایت از
اقتصاد از زمان آغاز پاندمی کرونا است .هزینه زندگی یکی از اصلیترین دغدغههای
مردم آمریکا در خصوص آینده است و نظرسنجی مرکز پیو نشان داده که  ۷۰درصد
از بزرگساالن در آمریکا تورم را بزرگترین مشکل کشور میدانند.
بایدن و مشــاورانش در این میان کام ً
ال از دغدغههای رایدهندگان در خصوص

اقتصاد آمریکا باخبرند و میدانند که این مســئله میتواند تاثیر مســتقیمی روی
رای مــردم در انتخابات ماه نوامبر بگذارد .بایدن برای اینکه رایدهندگان را مجاب
کند که اوضاع بهتر خواهد شــد ،اخیرا ً یک مقاله در والاســتریت جورنال نوشت و
از برنامههایــش برای کنترل تورم حرف زد .همچنین مقامات مختلف آمریکایی در
شــبکههای تلویزیونی ظاهر شدند تا درباره خوشبینیشان به آینده اقتصاد کشور
حرف بزنند .با این حال ،اظهاراتی که جنت یلن وزیر خزانهداری آمریکا در مصاحبه
تلویزیونیاش داشت کار را خرابتر کرد .او اذعان کرد که در مورد تورم در آمریکا و
شوکی که به بخش غذا و انرژی وارد آورده است اشتباه میکرده است و حاال درک
بهتری از اوضاع دارد.
در این میان ،فدرال رزرو هم گامهایی برداشته تا نشان دهد که میخواهد جلوی
افزایش تورم را بگیرد .افزایش نرخ بهره به میزان  ۰.۵درصد به همین منظور انجام
گرفت و این بیشترین افزایش نرخ بهره در بیست
ن
منبع گاردی 
سال اخیر بوده است .در عین حال انتظار میرود
که باز هــم افزایش نرخ بهره در ماههای آینده در
چرا باید خواند:
آمریکا رخ بدهد.
یدهندگان
را 
افزایــش نرخ بهره غالباً پیش از وقوع رکود رخ
آمریکایی این روزها
میدهد و حاال اقتصاددانان هم در زمینه احتمال
با گرانی بنزین و مواد
وقوع رکود هشدار دادهاند .لیوید بالنکفاین رئیس
غذایی مواجه شدهاند
ســابق گلدمن ســاکز در این خصوص گفته که
و حتی حس میکنند
آمریکا با ریسک بسیار باالیی در زمینه رکود مواجه
اوضاع قرار است بدتر
شود.بخوانیدتاببینید
است و دیگر نمیتوان از آن اجتناب کرد.
چرا جو بایدن نتوانسته
در میان این همه دغدغه و نگرانی که در جامعه
آمریکا نسبت به آینده اقتصاد ابراز میشود ،ظاهرا ً
نگرانی آنها نسبت به
آینده اقتصاد کشور را
بایدن تصمیم گرفته که روی استقالل فدرال رزرو
مرتفعکند.
تاکیــد کند و این را هم گفتــه که قصد ندارد در
تصمیمات جرمی پاول رئیس فدرال رزرو در زمینه
کنترل تورم مداخلهای داشته باشد.
بر اســاس آنچه کــه بایدن میگویــد ظاهرا ً
دستهای او در زمینه کنترل تورم بسته است .هر
چه باشد ،فدرال رزرو آمریکا قدرت تعیین نرخ بهره
را دارد و کنگــره هم قدرت آن را دارد که قوانینی
را برای کمک به مردم آمریکا برای تحمل مشکل
تورم به تصویب برساند.
بایــدن و تیمش با اقدامات اخیر خود نشــان
دادهانــد که فقط میتوانند از لحــاظ روانی روی
رایدهندگان آمریکایی و نگاه آنها به آینده تاثیر
بگذارند .درواقع آنها اســتراتژی خود را بر این قرار
دادهاند که آمریکاییها را متقاعد کنند که اوضاع
اقتصاد از آنچه که فکر میکنند بهتر است و بهتر
هم خواهد شد .اما در شرایطی که هزینه سوخت
و غذا دارد به شدت باال میرود ،میزان تاثیرگذاری
این استراتژی محل شک و تردید خواهد بود.

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و بیستویکم ،تیر 1401

141

آیندهپژوهی

حدود  ۷۷درصد از تولیدکنندگان در آلمان از این شکایت دارند
که مواد اولیه و تجهیزات الزم به دستشان نمیرسد و این دارد به
کسبوکارشان لطمه میزند.

[ آینده آلمان ]

آلمان در خطر تبدیل به مرد بیمار اروپا

اروپایی دیگر ضربه بدتری از جنگ اوکراین میخورد؟
چرا آلمان در قیاس با کشورهای
ِ
این روزها که چرخهای کارخانههای آلمان دارند با مشــکالت و موانع فزایندهای
میچرخند ،اقتصاد این کشور در معرض آن قرار گرفته که دوباره تبدیل به مرد بیمار
اروپا شود؛ نقشی که تمام دو دهه اخیر را برای فرار از آن صرف کرده بود.
آلمان ســالها تالش کرده بود که صادراتش را به چین زیاد کند و مناسبات خود
با روســیه را در حوزه انرژی افزایش دهد .اما حاال آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد
اروپا با مجموعهای زهرآگین از ریسکهای مختلف مواجه است .وابستگی شدید آلمان
به تولید باعث شــده که این کشــور در قیاس با همتایان اروپایی خود ،آسیبپذیری
بسیار بیشــتری در برابر اختالالت ناشی از جنگ اوکراین داشته باشد .این جنگ در
تامین انرژی توسط روســیه اختالل ایجاد کرد و تجارت را نیز با مشکل مواجه کرد.
نتیجه این وضعیت ،احتماالتی مانند کوچکشــدن اقتصاد آلمان و نیز افزایش فشار
بر مصرفکنندگان آلمانی اســت که آن هم از افزایش قیمتها در حوزههای مختلف
و به خصوص در زمینه انرژی و مواد غذایی ناشی میشود .الین شویلینگ اقتصاددان
ارشد در موسسه ایبیان آمرو در این خصوص میگوید« :آلمان در موقعیت اقتصادی
فاجعهباری قرار دارد و نگرانیها درباره چشمانداز این
اقتصاد کام ً
ال بهجا است».
منبع یاهو فایننس
اقتصادی
بــازده
که
کرده
بینی
ش
پی
شــویلینگ
چرا باید خواند:
در آلمان در نیمه دوم ســال جاری میالدی کاهش کسب و کارهای بزرگ
چشمگیری داشته باشد .دو اقتصاددان بانک آمریکا به و کوچک در آلمان
نامهای مریل لینچ و بانکو سانتاندر با او همعقیدهاند؛ متحملسختیهای
اما بلومبرگ هنوز هم پیشبینی خود را مبنی بر رشد زیادی در دوران کرونا
 ۰.۴درصدی ثابت نگه داشته است.
و دوران جنگ اوکراین
استونی
فقط
که
دارد
کمیســیون اروپایی انتظار
شدهاند .این گزارش
آلمان
به
نسبت
را
تری
امسال رشد اقتصادی آهسته
توضیح میدهد که چرا
استونی
اقتصاد
رشــد
شــدن
ثبت کند .علت آهسته
الچنینسختیهایی
فع ً
حالی
در
این
باشد.
روسیه
به
آن
میتواند نزدیکبودن
ادامه پیدا خواهد کرد.
است که انتظار میرود که تورم در هر دو کشور باالتر
از متوسط حوزه  ۱۹عضوی یورو باشد.
این روزها فشــارها در قلب اقتصــاد آلمان دارد
آشــکارتر به نظــر میرســد .حــدود  ۷۷درصد از
تولیدکنندگان در آلمان از این شکایت دارند که مواد
اولیه و تجهیزات الزم به دستشــان نمیرسد و این
دارد به کسب و کارشان لطمه میزند .این درصد کام ً
ال
باالتر از درصد مشابه در سایر کشورهای عضو اتحادیه
اروپا اســت .خودروسازان آلمانی هم پیشبینیها در
خصوص رشد تولیدشان را از  ۴درصد کاهش داده و
به یک درصد رساندهاند.
جدا از دردسرهای آلمان در حوزه صنعت ،به نظر
میرسد که فصل سفرهای تابستانی هم احتماالً شرایط
جدیدی را برای اقتصاد این کشــور به وجود بیاورد.
توریستهای آلمانی که بعد از دو سال تعطیلیهای
ناشــی از کرونا حاال به دنبال گذراندن تعطیالت در
ســواحل مدیترانه و مقصدهای مشابهاند ،پولی را که
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میشد در آلمان خرج کنند در کشورهای دیگر خرج خواهند کرد .خردهفروشیها در
آلمان از همین حاال شاهد کاهش فروش خود بودهاند.
البیهای قدرتمند حوزه کســب و کار در آلمان حاال اعالم کردهاند که ترکیبی از
جنگ روســیه و اوکراین و نیز تاثیر سیاستهای سختگیرانه چین در زمینه مقابله با
کرونا در سال  ۲۰۲۲باعث شده که چالشهای بسیار بزرگی برای اقتصاد آلمان ایجاد
شــود .تاثیر این تحوالت آن قدر زیاد است که لزوم اقدام سریع برای مقابله با تبعات
آنها را پراهمیت میکند.
دردسرهایی که امروز آلمان دارد متحمل میشود ،ناشی از بیاعتنایی به ریسکهای
ژئوپلیتیکی برای تقویت بنیانهای تولیدیاش و نیز بیتوجهی به اصالحات در عرصه
کار اســت .اینها مواردی بودند که در دهه  ۲۰۰۰بــه آلمان کمک کردند از کاهش
رشــد اقتصادی زنده بیرون بیاید .هم آنگال مرکل و هم گرهارد شــرودر که پیش از
او صدراعظم آلمان بود ،روی اســتفاده از منابع انرژی ارزان روســیه تاکید داشتند و
شرکتهای آلمانی را نیز به گسترش فعالیت در چین ترغیب میکردند .جورج سوروس
در اجالس اخیر مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت که همین کارها بوده که آلمان
را به اقتصادی که بهترین عملکرد را در اروپا داشت تبدیل کرده بود .اما حاال این اقتصاد
باید هزینه ســنگینی را در چارچوب مواضع آلمان در خصوص جنگ اوکراین و نیز
مقابله با چین بپردازد.
ظاهرا ً اوالف شــولتز صدراعظم آلمان هم مشــکلی نداشــته که تقصیر وضعیت
فعلی را بر گردن صدراعظمهای قبلی بیندازد و تاکید کرده که «برخیها در گذشته
بیاحتیاطی کردهاند» اما حاال آلمان نیاز دارد که روی تنوعبخشی به زنجیرههای تامین
و بازارهای صادراتش به صورت فوری کار کند .شولتز گفته که بسیاری از شرکتهای
آلمانی فراموش کرده بودند که نباید تمام تخممرغهایشــان را در یک سبد بگذارند و
حاال از همین بابت به دردسر افتادهاند.
با این وجود ،ظاهرا ً کمشدن سختگیریهای کرونایی در چین نشانه نویدبخشی
برای افزایش مجدد صادرات آلمان به این کشور است و ممکن است اختاللهای زنجیره
تامین را نیز که تولیدکنندگان آلمانی را به دردسر انداخته بود ،بهتدریج کمتر کند.

احتمال اینکه سودان بتواند به سبد نان کشورهای عربی در آفریقا تبدیل شود زیاد است؛ اما این کار را
نمیتوان با سرعت انجام داد چون دنیای سرمایهگذاری نمیتواند با سرعت خودش را با گزینهای مثل
سودان وفق بدهد.

[ آینده غذا ]

گندم سودان بهجای گندم اوکراین

آیا کشور پرمنابع آفریقا میتواند منبع غذای بقیه کشورهای آفریقایی باشد؟
بحث درباره امنیت غذایی جهانی و تامین گندم از
زمان وقوع جنگ در اوکراین وارد مرحله جدیدی شده
و موضعگیریهای کشورهای مختلف را هم تحت تاثیر
خودش قرار داده است .برخی از کشورهایی که از بابت
کمبود گندم تحت فشار هستند در آفریقا قرار دارند و
حــاال صحبتهایی درباره یک راه حل جدید برای این
مشکل در آینده مطرح شده است .اخیرا ًعمل صالح سعد
وزیر بازرگانی کشور سودان این ایده را مطرح کرده که
کشورش میتواند با دراختیار داشتن سرمایهگذاریهای
مناسب ،با سرعت به منبع جایگزین مناسبی برای گندم
اوکراین و روسیه تبدیل شود.
این ایده میتواند از جهات زیادی برای آینده امنیت
غذایی جهان مناسب باشد .واقعیت این است که سودان
زمینهای کشــاورزی وســیعی دارد و منابع آبش هم
مناسب است و بنابراین بعید نیست که بتوان این کشور
را به عنوان تامینکننــده بزرگتری برای مواد غذایی
تصور کرد .ظاهرا ً مقامات سودانی به دنبال آن هستند
که سرمایهگذاریهای الزم برای این حوزه را از طریق
کشورهای عربی تامین کنند و برنامههای خود را هم در
اجالس همکاری اقتصادی در میان کشورهای عربی که
منبع المانیتور
اخیرا ً در قاهره برگزار شد مطرح کردهاند.
چرا باید خواند:
اما یک نکته در مورد احتمال وقوع چنین چشماندازی
خطرکمبودگندم
وجود دارد که آن هم توسط وزیر بازرگانی سودان مورد
طوری برای کشورهای
تاکید قرار گرفته اســت :اینکــه در صورت عدم وجود
آفریقایی جدی
اتحاد و همکاری بین کشورهای عربی نمیتوان به آینده
شده که موضوع
امنیت غذایی آنها امید داشت .تاکید سودان بر این است
سرمایهگذاری در
که یک صندوق عربی برای سرمایهگذاری تاسیس شود
سودان برای استفاده
و در گام اول ،ســرمایهگذاری روی کاشــت گندم در
از زمینهای کشاورزی
سودان مورد توجه قرار بگیرد.
آن مورد توجه قرار
محمد النایر اقتصاددان سودانی و استادیار دانشگاه
گرفته است .این
سودان در این خصوص میگوید« :سودان در دهههای
گزارش به ابعاد مختلف
 ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰میــادی در کنار کانادا و اســترالیا به
قضیه میپردازد.
عنوان سه کشوری که میتوانند بحرانهای غذایی آینده
جهان را حل کنند در نظر گرفته میشد ».علتش این
است که مساحت اراضی قابل کشت سودان بسیار زیاد
است ،آب و هوای متنوع و مناسب برای کشاورزی وجود دارد و منابع آب نیز در این کشور
متنوع است .سهم ساالنه خارطوم از رود نیل بالغ بر  ۱۸.۵میلیون مترمکعب است که به
شکل ایدهآل نیز مورد استفاده قرار نمیگیرد.
به گفته النایر ،آب ناشی از بارانهای منظم در سودان و نیز وجود  ۱۰۹میلیون راس
دام باعث شده که سودان در زمینه تامین مواد غذایی به گزینه مناسبی تبدیل شود .از آنجا
که این روزها برخی کشورهای کممنابع در جهان به دنبال یافتن گزینههای جدیدی برای
گذار از وابستگی به گندم روسیه و اوکراین هستند ،موضوع توجه به کشورهای پرپتانسیل

در زمینه کشاورزی اهمیت بیشتری یافته است.
سودان کشوری است که در دهههای اخیر با جنگ و خشونت دست و پنجه نرم کرده
است .در سال  ۲۰۱۱سودان به دو کشور تقسیم شد و سودان جنوبی اعالم استقالل کرد.
با این حال ،سودان هنوز هم بخش بزرگی از زمینهای کشاورزی خوب را در اختیار دارد
که بخش زیادی از آنها اص ً
ال زیر کشت قرار نگرفته است .با این حال ،بحرانهای سیاسی
و امنیتی مختلف در دهههای اخیر باعث شده که توسعه این اراضی و رسیدن به ثروت
کشاورزی ناشی از آنها برای دولت سودان امکانپذیر نباشد.
النایر میگوید خال غذایی در آفریقا ساالنه بالغ بر  ۵۰میلیارد دالر میشود و این در
حالی است که آلترناتیوهایی مثل کشاورزی در سودان در این زمینه مورد بیتوجهی قرار
گرفتهاند .کمبود برق و منابع مختلف در این زمینه در سودان نیز مزید بر علت بوده است.
در حال حاضر یکی از کشــورهایی که وارد همکاری با ســودان در این زمینه شده،
مصر اســت .با این حال ،مقامات مصری همچنان از بابت بیثباتی سیاسی در سودان و
نبود امنیت الزم برای سرمایه در این کشور ابراز نگرانی میکنند و ضعف نهادهای دولتی
ســودان در این زمینه را مانع اصلی ورود سرمایه کشورهای عربی به سودان میدانند .از
نظر مقامات مصری ،قوانین مربوط به کشاورزی و نقل و انتقاالت بانکی در سودان و نیز
وضعیت بنادر این کشور و سرمایهگذاری در زیرساختها نیز باید توسط سرمایهگذاران و
دولت سودان مورد توجه قرار بگیرند.
یسری الشرقاوی رئیس انجمن کسب و کار مصر و آفریقا در خصوص سرمایهگذاری
در بخش کشاورزی سودان میگوید« :احتمال اینکه سودان بتواند به سبد نان کشورهای
عربی در آفریقا تبدیل شــود زیاد است؛ اما این کار را نمیتوان با سرعت انجام داد چون
دنیای ســرمایهگذاری نمیتواند با سرعت خودش را با گزینهای مثل سودان وفق بدهد.
اما امیدواری به اینکه سودان بتواند این شرایط را در آینده به سود خود تغییر دهد وجود
دارد».

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و بیستویکم ،تیر 1401

143

پر شدن شکاف کاری بین مردان و زنان در هند میتواند تا سال
 ۲۰۵۰باعث رشد تولید ناخالص داخلی این کشور تا حد ۶
تریلیون دالر شود.

آیندهپژوهی
[ آینده هند ]

آنها که از کار جا ماندند
چرا زنان کارگر در هند از ضربات بحران کرونا نجات پیدا نکردند؟
گ
منبع :بلومبر 

چرا باید خواند:
بحران کرونا ضربات
نناپذیری به
جبرا 
کارگران در هند زد .این
گزارش توضیح میدهد
که چرا وضع زنان
هندی در این دوران
بدتر از مردان شد و
چرا افق آینده هنوز
هم تیره و تار به نظر
یرسد.
م 

سانچوری بونیا در دهکدهای در شرق هند در ایالت اودیشا زندگی میکرد و آرزویش
این بود که به شهر برود .در سال  ۲۰۱۹او باالخره سوار قطار شد و به شهر بنگلور رفت
و به عنوان کارگر کارخانه نساجی در این شهر مشغول به کار شد و ماهی  ۱۲۰دالر هم
حقــوق میگرفت .این آزادی مالی روی زندگی او به عنوان یک زن جوان تاثیر زیادی
داشــت .اما این دوران چندان طولی نکشــید .در سال  ۲۰۲۰و در اوج بحران کرونا در
هند ،نارندرا مودی نخست وزیر هند قرنطینه سنگینی را برقرار کرد که باعث تعطیلی
کارخانهها و کارگاهها و آوارهشدن کارگران شد .ظرف چند هفته ،حدود  ۱۰۰میلیون
کارگر در هند بیکار شدند و بونیا هم جزو آنها بود .او چارهای جز بازگشت به دهکدهشان
نداشت و بعد از آن هم دیگر نتوانست کار پیدا کند و دوباره سربار والدینش شد.
این روزها در حالی که بســیاری از کشورهای دنیا از بحران کرونا سر بلند کردهاند،
اقتصاددانان درباره یک معضل بزرگ دیگر هشدار دادهاند و آن هم بیکاری شمار زیادی
از زنان در کشــورهایی مثل هند و نبود فرصتی برای بازگشــت آنها به بازار کار است.
درواقع احتمال بازگشــت زنان به کار در قیاس با مردان بســیار پایینتر اســت و این
خودش ضربه سنگینی به رشد اقتصاد جهان وارد میکند .پیشبینیها در این خصوص
به صورت مشخص در کشورهای در حال توسعهای مثل هند بسیار تیره و تار است و
مشارکت زنان در مشاغل به اندازه کشوری مثل یمن که در حالت جنگ به سر میبرد
پایین آمده است.
کاهش مشــارکت زنان در بــازار کار حاال روندی نگرانکننده در دومین کشــور
پرجمعیت دنیا یعنی هند به شمار میآید .طبق آمار بانک جهانی در فاصله سالهای
 ۲۰۱۰تا  ۲۰۲۰میالدی ،شــمار زنان شاغل در هند از  ۲۶درصد به  ۱۹درصد کاهش
پیدا کرده است .اقتصاددانان در بمبئی تخمین زدهاند که میزان مشارکت زنان در بازار
کار رسمی هند در سال  ۲۰۲۲تنها  ۹درصد بوده است.
این خبر بسیار بدی برای اقتصاد هند است که در تالش برای احیای خود در دوران
پســاکرونا بوده است .نارندرا مودی نخســت وزیر هند اعالم کرده که اولویتش ایجاد
فرصتهای شغلی و بازگشت به دوران طالیی رشد اقتصادی است .اما دولت او پیشرفت
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خاصی در زمینه بهبود افق کاری برای زنان نداشــته است .این مسئله به خصوص در
مناطق غیرشهری به وضوح دیده میشود؛ جایی که دوسوم از کل جمعیت  ۱.۳میلیارد
نفری هند زندگی میکنند .حتی با وجود احیای رشــد اقتصادی در مناطق شهری،
بازگشت زنان به نیروی کار در شهرها با سرعت بسیار ُکندی صورت گرفته است.
بنابراین پیشبینی بلومبرگاکانامیکز ،پر شدن شکاف کاری بین مردان و زنان در
هند میتواند تا سال  ۲۰۵۰میالدی باعث رشد تولید ناخالص داخلی این کشور تا حد
 ۶تریلیون دالر شود .اما اگر تمرکز خاصی در این خصوص از سوی دولت وجود نداشته
باشد ،میزان رقابتپذیری اقتصاد هند در جهان به وضوح کاهش خواهد یافت .با وجود
آن که زنان در هند  ۴۸درصد از جمعیت را تشــکیل میدهند ،تنها در  ۱۷درصد از
تولید ناخالص داخلی سهیم هستند .این رقم در کشوری مثل چین  ۴۰درصد است.
رفتن فرصتهای اشتغال زنان در
هند یک نمونه واضح از پدیده
جهانی از دســت ِ
ِ
دوران کرونا بوده است .بر اساس تخمینهای بلومبرگ اکانامیکز ،تغییر سیاستهای
دولتی در جهت بهبود آموزش ،بهبود شــرایط نگهداری از کودکان و بهبود شرایط و
ســاعات کاری برای زنان میتواند تا ســال  ۲۰۵۰میالدی  ۲۰تریلیون دالر به تولید
ناخالص داخلی جهان کمک کند.
اما برای کارگرانی مثل بونیا این وضع چندان امیدوارکننده به نظر نمیرسد .او که
 ۲۳ســاله است میگوید وقتی در بنگلور بیکار شد حتی غذا هم برای خوردن نداشت
و چارهای جز بازگشــت به دهکدهاش نداشت و گمان نمیکند که دیگر بتواند فرصت
مشابهی برای کار در شهر بزرگ و استقالل مالی به دست بیاورد.
در دوران کرونا و پســاکرونا ،آنچه در انتظار زنان بوده ،افزایش وظایف در خانه و از
دسترفتن فرصت برای یافتن شــغل در بازار کار محدودشده هند بوده است .این در
حالی است که حتی پیش از بروز بحران کرونا هم زنان هندی  ۱۰برابر بیشتر از مردان
به امور خانه و بچهها میرسیدند .این رقم در قیاس با متوسط جهانی کام ً
ال باالتر است
و به نظر میرسد که در آینده نزدیک هم راهی برای تغییر این تصویر و بازگشت زنان
به مشاغل دستمزددار در هند وجود نداشته باشد.

در حالی که جناح راست جدید آمریکا به اندازه دموکراتها
طرفدار والدیمیر زلنسکی نیست ،در انگلیس شاهد آن هستیم
که دولت بوریس جانسون بهشدت از او حمایت میکند.

[ آینده سیاست ]

جناح راست جدید ،میراث ترامپ برای همه کشورها
مواضع دونالد ترامپ چطور بر آینده انگلیس تاثیر میگذارد؟

در عرصه سیاسی انگلیس ،اصطالح جناح راست جدید به نوعی یادآور فلسفه سالهای
تاچر است :فردگرایی ،اقتصاد بازار آزاد و دولت کوچک .اما در آمریکای امروز ،این اصطالح
کام ً
ال با چنین تعریف سنتی فاصله دارد .به صورت کلی ،حامیان جناح راست جدید در
آمریکا طرفدار اســتراتژی صنعتی ،برنامههای رفاهی منطبق با خانواده سنتی ،مقابله با
مهاجرت و استفاده از قدرت دولت برای اعمال ارزشهای اخالقی جناح راست هستند.
در میان چهرههای قدرتمند در شرکتها و دانشگاهها در آمریکا نیز که طرفدار فرهنگ
بیدارباشــی ( )wokeهستند این تصور به وجود آمده که به هر قیمتی که شده باید با
ایدههای جناح راست جدید مقابله کرد و نگذاشت که آنها به قدرت برسند.
با وجود آنکه جناح راست جدید لزوماً همان دونالد ترامپ و هوادارانش نیستند ،اما
این جناح بر مبنای نگاهی اقتدارگرا به وجود آمده که در فضای ســوخته و خالیمانده
حزب جمهوریخــواه آمریکا در دوران پس از دونالد
ن
منبع گاردی 
ترامپ به وضوح دیده میشد .عدهای از چهرههای این
چرا باید خواند:
جناح هنوز خود را دنبالهرو ترامپ میدانند و عدهای
عرصهسیاسیانگلیس
دیگر سعی کردهاند از او فاصله بگیرند و به خصوص
همواره از فضای سیاسی
این کار را در جریان انتخابات سال  ۲۰۲۰انجام دادند.
آمریکاتاثیرپذیرفته
اما به هر ترتیب ،ایدههای جناح راست جدید در حال
است .این یادداشت
پا گرفتن است و طرفداران جوانی هم پیدا کرده است
توضیح میدهد که
که در رســانههای آمریکا جــای پای خود را محکم
مواضع دونالد ترامپ و
کرد هاند.
همفکرانش تا چه حد
فقط
جدید
راســت
جناح
میان
در
دیدگاه
این
اما
روی آینده سیاست در
مختص به آمریکا نیســت .مثــ ً
در
توان
ی
م
را
آن
ا
انگلیس تاثیرگذارند و
مجارستان نیز مشــاهده کرد .آنجا ویکتور اوربان در
چقدر باید این تاثیر را
مقام ریاست جمهوری از اختیاراتی استفاده کرده که
جدی گرفت.
شاید به اقدامات دونالد ترامپ شباهت داشته باشد.
همچنین در فرانسه ،مارین لوپن در انتخابات اخیر به
رقیب جدی امانوئل ماکرون تبدیل شده بود و روی
احساســات ملیگرایانه و حس بیاعتمادی مردم به
آینده اقتصاد این کشور حساب باز کرده بود.
جالب اینجاست که جریانهای سیاسی آمریکایی
همواره در طول تاریخ تاثیر خود را بر فضای سیاسی
انگلیس هم گذاشتهاند .اگر این مسئله را در کنار تاثیر
منفی اقتصادی و اجتماعی بزرگی که نسخه تاچریِ
جناح راست در انگلیس برجا گذاشت بگذاریم ،متوجه
میشــویم که در فضای کنونی سیاسی انگلیس نیز
نبایــد تاثیر احتمالی جناح راســت جدید را نادیده
گرفت.
برخــی از نشــانههای این جریان کــه از دوران
دونالد ترامپ نشات گرفتهاند را میتوان در سخنان
و رویکردهای بوریس جانسون مشاهده کرد .یادمان
هست که دونالد ترامپ تالش زیادی داشت که نظر
رایدهندگان در مناطقی از آمریکا را که پیشتر دارای
کارخانه و معدن بودند و بعدا ً موقعیت خود را از دست

داده بودند (مناطق موســوم به کمربند زنگار) جلب کند .بوریس جانســون هم رویکرد
مشابهی دارد و از مناطقی که به اصطالح «از اقتصاد کشور جا ماندهاند» حرف میزند تا
نظر رایدهندگان را در این مناطق جلب کند اما او هم مثل ترامپ برنامهای واقعی برای
تقویت اقتصاد در این مناطق ندارد.
بــه همین ترتیب ،مواضع دموکراتهای آمریکایی و لیبرالهای انگلیســی در موارد
مختلفی مورد حمله جناح راست جدید در این دو کشور قرار گرفته و اتهامزنیهای آنها
به یکدیگر ادامه دارد .البته نمیتوان گفت که در انگلیس نسخهای واقعی از جناح راست
جدید مشــابه ترامپ وجود دارد .مث ً
ال در مورد اوکراین میتوان تفاوتهای زیادی را بین
مواضع آنها مشــاهده کرد .در حالی که جناح راست جدید آمریکا به اندازه دموکراتها
طرفدار والدیمیر زلنسکی نیست ،در انگلیس شاهد آن هستیم که دولت بوریس جانسون
به شــدت از او حمایت میکند .همچنین جناح راســت جدید آمریکا در قیاس با آنچه
میتواند مشابهش در انگلیس قلمداد شود ،وضعیت ایزولهتری دارد و تاکید این دو روی
ارزشهای اخالقی مسیحی و دخالت آنها در سیاست هم به یک اندازه نیست.
با این حال نمیتوان این نکته را نادیده گرفت که در آمریکا دین یک نیروی سیاسی
قدرتمند و مهم اســت و مث ً
ال در جریان ممنوعیت اخیر سقط جنین در ایالت تگزاس
آمریکا و درگیریهای حقوقی ناشی از آن ،سرریزشدن این مسئله به فضای سیاسی ناشی
از مواضع جناح راست جدید بود.
به رغم تاثیرپذیریهای فضای سیاسی انگلیس از آنچه که در آمریکا میگذرد ،شاید
بتوان گفت که انگلیس همچنان به دلیل سیستم حکومتیاش در معرض خطرات ناشی
از جناح راست جدید قرار ندارد .البته اگر جناح نزدیک به ترامپ در انتخابات آینده آمریکا
باز هم شانســی برای پیروزی پیدا کند ،وضعیت فرق خواهد کرد و آینده سیاســت در
انگلیس هم احتماالً تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .این مسئلهای است که از همین حاال
نگرانیهایی را به وجود آورده است.
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جمعیت چین در سال  ۲۰۲۱تنها  ۴۸۰هزار نفر بیشتر
ً
شده؛ در حالی که مثال تا همین یک دهه پیش ،ساالنه
هشت میلیون نفر به جمعیت این کشور اضافه میشد.

آیندهپژوهی
[ آینده چین ]

کشور بزرگی که کوچک میشود
روند کاهش جمعیت چین چه تاثیری بر آینده این کشور میگذارد؟
ب
منبع مانی و 

چرا باید خواند:
چین به زودی پیک
جمعیت خود را پشت
سر میگذارد و دچار
کاهشجمعیت
میشود .این گزارش
به تبعات اقتصادی
این تحول و تاثیر آن
بر آینده اقتصاد چین
میپردازد.
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چین همواره در ذهن ما به عنوان پرجمعیتترین کشور جهان
شناخته شــده است و در حال حاضر هم تشــکیلدهنده بیش از
یکششم از جمعیت جهان است .اما بعد از چهار دهه رشد جمعیت
شــدید که در آن جمعیت چین از  ۶۶۰میلیون نفر به  ۱.۴میلیارد
نفر رسید ،حاال جمعیت این کشور در حال کاهش است .امسال برای
اولین بار از زمان وقوع قحطی بزرگ چین در ســالهای  ۱۹۵۹تا
 ۱۹۶۱میالدی ،جمعیت در این کشور رو به کاهش خواهد گذاشت.
بر اســاس ارقام جدیدی که توسط اداره آمار ملی چین منتشر
شده ،جمعیت این کشور در سال  ۲۰۲۱تنها  ۴۸۰هزار نفر بیشتر
شــده است .این در حالی اســت که مث ً
ال تا همین یک دهه پیش،
ساالنه هشت میلیون نفر به جمعیت این کشور اضافه میشد.
از زمانی که بحران کرونا آغاز شد ،تمایل به فرزندآوری در چین
کاهش پیدا کرد .اما واقعیت این است که پیش از وقوع این بحران
هم روند کاهش فرزندآوری در چین آغاز شده بود و حاال تازه نتایج
آن دارد دیده میشود .نرخ فرزندآوری در چین در اواخر دهه ۱۹۸۰
میالدی  ۲.۶به ازای هر زن بود( .اگر قرار باشد در جامعه به ازای هر
مرگی ،تولدی وجود داشته باشد این رقم باید نهایتاً  ۲.۱باشد) .اما از
سال  ۱۹۹۴میالدی این رقم بین  ۱.۶و  ۱.۷بود و در سال  ۲۰۲۰به
 ۱.۳و در سال  ۲۰۲۱نیز به  ۱.۱۵رسید که نشان از بحران کاهش
جمعیت در چین دارد.
اگر بخواهیم این رقم را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم میبینیم
مث ً
ال در ژاپن که مشــکل جدی کاهش جمعیت دارد ،این رقم ۱.۳
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و در اســترالیا و آمریکا نیز این رقم  ۱.۶اســت .البته این کشورها
مهاجرپذیرند.
مشــکل کاهش جمعیت چین باعث شد که دولت این کشور از
سال  ۲۰۱۶میالدی سیاست تکفرزندی را لغو کند و سیاستهای
تشــویقی برای داشتن سه فرزند را در پیش بگیرد .این سیاستها
شــامل معافیتهای مالیاتی و امتیازات دیگر میشــود که از سال
گذشته اجرایی شد.
نظــرات درباره اینکه چرا تمایل زنــان چینی به فرزندآوری کم
شده ،متفاوت است .به نظر میرسد که مهمترین علت ،عادتکردن
آنها به خانواده کوچک در جامعه مدرن امروزی چین است .از جمله
علل دیگر هم میتوان به افزایش هزینه زندگی ،باال رفتن سن ازدواج
و باال رفتن سن فرزندآوری به دلیل مسئولیتهای شغلی اشاره کرد.
از طــرف دیگر ،انتظارها در مورد زمان رســیدن جمعیت چین
به نقطه اوج (پیک) در پیشبینیهای ســالهای اخیر متفاوت بوده
اســت .مث ً
ال در سال  ۲۰۱۹آکادمی علوم اجتماعی چین پیشبینی
کرد این نقطه اوج در ســال  ۲۰۲۹رخ بدهــد و جمعیت چین به
 ۱.۴۴میلیارد نفر برسد و بعد رو به افول بگذارد .در گزارش افقهای
جمعیت سازمان ملل متحد هم پیشبینی شده که پیک جمعیتی
چین در سالهای  ۲۰۳۱و  ۲۰۳2رخ بدهد و جمعیت این کشور به
 ۱.۴۶میلیارد نفر برسد و بعد رو به افول بگذارد .پیشبینی آکادمی
علوم اجتماعی شانگهای اما این است که بعد از سال  ۲۰۲۱میالدی،
ساالنه جمعیت چین به میزان متوسط  ۱.۱درصد کاهش پیدا خواهد
کرد و باعث خواهد شد که تا سال  ۲۱۰۰میالدی جمعیت چین تنها
 ۵۸۷میلیون نفر باشد؛ یعنی کمتر از نصف جمعیت کنونی چین .این
رقم بر اساس این فرض تعیین شده که نرخ باروری در چین از حاال
تا سال  ۲۰۳۰میالدی از  ۱.۱۵درصد به  ۱.۱درصد برسد.
این افت شــدید روی اقتصاد چین تاثیر زیادی خواهد گذاشت.
آن بخش از جمعیت چین که در سن کار قرار دارند در سال ۲۰۱۴
میالدی به بیشترین حد خود رسیده بود و حاال در حال کاهش است
و پیشبینی شده که تا سال  ۲۱۰۰میالدی به کمتر از یکسوم از آن
نقطه پیک برسد .همچنین جمعیت سالمند چین (باالی  ۶۵سال)
احتماالً افزایش نشــان خواهد داد و در حوالی سال  ۲۰۸۰میالدی،
جمعیت سالمند از جمعیتی که در سن کار قرار دارند پیشی خواهد
گرفت و این مسئله تبعات اقتصادی زیادی به همراه خواهد آورد.
این در حالی است که در حال حاضر هزینه کار تولیدی در چین
بــاال رفته و کارگری که در چین کار کند به اندازه دو برابر کارگری
که در ویتنام کار کند ،بــرای تولیدکنندگان هزینه برمیدارد .این
روند در آینده نیز ادامه خواهد داشــت و اقتصاد چین را با چالشی
جدی در عرصه تولید مواجه خواهد کرد .در حال حاضر رقبای چین
در این عرصه عم ً
ال بنگالدش ،هند و ویتنام هستند که جمعیت رو
به رشــدی هم دارند و مثل چین در آینده با چالش جدی کمبود
جمعیت مواجه نخواهند بود.

تکنولوژیهای جدید میتوانند فرصتهای پیش روی انسانها را برای استفاده از
تواناییهایشان بیشتر کنند .این یعنی بشر میتواند با خوشبینی و اعتماد بیشتری به
سمت آینده برود.

[ آینده تکنولوژی ]

هوش جدید برای کسب و کار
تکنولوژیهای جدید چطور تحلیل دیتا در حوزههای تجارت ،تولید و پزشکی را دگرگون میکنند؟
دو حوزه که با سرعت باورنکردنی در حال تکامل و پیشرفت هستند
و قطعاً آینده بشر در گرو آنهاست ،دو حوزه روبوتیکز و هوش مصنوعی
هستند .پیشرفت در این دو حوزه در حال تاثیرگذاری روی تمام امور
انسانی -از سادهترین تا پیچیدهترین -است و تقاضای فراوانی را هم
ایجاد کرده است .این دو حوزه به ما اجازه دادهاند ماشینآالتی بسازیم
که دقت و سرعت کار در آنها خیلی زیاد باشد.
این روزها بحث ترکیب این دو حوزه مطرح است و نوید آینده بسیار
پیشرفتهتری را برای بشر میدهد .واقعیت این است که پیشرفت در
حوزه هوش مصنوعی باعث شده تعامل انسان با کامپیوتر باال برود و به
همان نسبت ،شناخت ماشین از انسان افزایش بیابد .اما از این فرصت
طالیی در چه بخشهایی میتوان بیشترین استفاده را برد؟
بخش تولید :یکی از نویدبخشترین حوزههایی که روبوتیکز و هوش
مصنوعی در حال و آینده به ایفای نقــش در آنها میپردازد ،بخش
تولید است .این روزها شرکتها از روبات در کارخانهها و انبارهای خود
استفاده زیادی میبرند و این باعث افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها
شده است و برخالف تصورات قدیم ،به نابودی فرصتهای شغلی برای
انسانها هم نیانجامیده است .روباتها درواقع بیشتر برای اموراتی به
کار میروند که ممکن اســت نیروی کار انسانی را به خطر بیندازد؛
مثل جستجو در معادن .از سوی دیگر ،هوش مصنوعی به مهندسان
و طراحان در جهت یافتن بهتریــن راه برای برطرفکردن نیازهای
مشتریان از طریق طراحی و تولید کاالهای جدید کمک میکند.
بخش پزشکی :تکنولوژی این روزها دارد بیشتر و بیشتر در بخش
پزشکی نقش ایفا میکند .مث ً
ال کمک به جراحان در انجام امور بسیار
ســخت و دقیق و نیز ارائه خدمات مراقبتی به بیماران از جنبههای
مختلف باعث ایجاد تحول در بخش پزشکی شده است و البته راه برای
انجام کارهای بســیار بیشتری نیز هنوز باز است .از هوش مصنوعی
میتوان برای تحلیل و بررسی حجم عظیمی از اطالعات استفاده کرد
و سرعت و دقت الزم باعث میشود که الگوهای مفیدی از این تحلیل
دیتا به دست بیاید که به شدت به محققان و پزشکان برای تشخیص
و درمان بیماریهایی مثل سرطان و بیماریهای مرتبط با کبد ،کلیه
و قلب کمک میکند.
بخش کســب و کار :اســتفاده از روبوتیکز در عرصه کسب و کار
میتواند مزایای زیادی داشته باشد که از جمله آنها افزایش بهرهوری
است .وقتی شرکتها از روبات برای انجام اموری که به شکل سنتی
توسط انسانها انجام میشد بهره ببرند ،قادر خواهند بود این امور را
با سرعت بیشــتری و با احتمال خطای کمتری انجام بدهند .برخی
برندها حتی دارند از روبات برای رساندن بستههای سفارشی مشتریان
استفاده میکنند .در عین حال ،برخی رستورانها در حال استفاده از
روبات برای انجام کارهایی مثل درستکردن همبرگر یا ثبت سفارش
هســتند .نوآوریهایی از این دست میتواند دستاوردهای زیادی در
افزایش بهرهوری داشته باشد و با کاهش هزینهها ،قدرت رقابت را برای
شرکتها باال ببرد.

حاال پرسشــی که مطرح میشود این است که روبوتیکز و هوش
مصنوعی در آینده قرار است چه نقشی در زندگی ما ایفا کنند؟ درست
است که این تکنولوژیهای جدید هنوز در مرحله نوزادی هستند و
تمام پتانسیل خود را نشان ندادهاند؛ اما راه برای بلوغ آنها کام ً
ال هموار
است .برخی از دالیلی که از نظر صاحبنظران میتواند توسعه استفاده
از روبوتیکز و هوش مصنوعی را در آینده تضمین کند ،اینها هستند:
یک :پتانسیل بهبود زندگی بشر از طریق آنها خیلی باالست .هر چه
در حوزه آموزش از تکنولوژیهای جدیدتری استفاده شود ،استفاده
گســترده از آنها در آینده در حوزههای مختلف به شکل آسانتری
صورت خواهد گرفت.
دو :هوش مصنوعی و روبوتیکز در حل برخی مشــکالت عظیم
پیش روی بشــر مثل تغییرات آب و هوایی ،ناامنی در حوزه انرژی و
نیز چالشها در حوزه بهداشت و درمان قادر به ایفای نقش گسترده
خواهند بود.
ســه :روبوتیکز و هوش مصنوعی با ایجاد ابزارهای هوشــمند و
پیشرفته به بشر اجازه خواهند داد با سرعت بیشتری محیط اطراف
خود را بشناســد و برای بقای خود از آن استفاده کند و این به سود
نسلهای آینده خواهد بود.
چهار :روبوتیکز و هوش مصنوعی به بشر اجازه میدهند جامعهای
برابرتر و عادالنهتر بسازد چون تکنولوژیهای جدید میتوانند در اختیار
همه قرار بگیرند و فرصتهای پیش روی انسانها را برای استفاده از
تواناییهایشان بیشتر کنند .این یعنی بشر میتواند با خوشبینی و
اعتماد بیشــتری به سمت آینده برود و این خود نکته بسیار مهمی
است.

منبع فورب ز

چرا باید خواند:
بشر همواره در حال
پیشرفت است اما در
دوران معاصر ،ما این
شانس را داریم که
با استفاده از هوش
مصنوعی و روبوتیکز
آینده خود را بسیار
پیشرفتهتر از حد
تصورکنونیمان کنیم.
بخوانیدتاببینید
چطور این تکنولوژیها
روی آینده ما به
صورتمستقیمتاثیر
یگذارند.
م 
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احتمالش هست که هزینههای خانوارها در انگلیس به
دلیل افزایش قیمت انرژی تا ماه اکتبر به میزان  ۴۲درصد
افزایش پیدا کند.

آیندهپژوهی
[ آینده جهان ]

شوک انرژی در قلب افزایش تورم
گرانی منابع انرژی چطور اقتصاد جهان را زیر و رو میکند؟
درســت در زمانی که جهان داشت درباره اســتفاده از انرژی سبز جدی میشد و
آینده جدیدی را برای خود تصور میکرد ،اتفاقی افتاد که دوباره وابســتگی شدید به
سوختهای فسیلی را در نقاط مختلف دنیا رقم زد :حمله روسیه به اوکراین .ترکیب
این حمله با فشارهایی که جهان در دوران پاندمی کرونا و نوسانات قیمت نفت ناشی از
آن متحمل شده بود عمال روند تمرکز روی انرژیهای سبز را از بین برد .در نیمه اول
سال  ۲۰۲۲شاهد افزایش پنجاه درصدی قیمت نفت بودیم و هنوز هم ثباتی در این
بازار مشــاهده نمیشود .این شوک انرژی در قلب افزایش تورمی قرار داشت که باعث
دردسرهای سیاسی زیادی در سراسر دنیا نیز شد.
همین دو سال پیش و در اوج بحران کرونا و تاثیرش بر اقتصاد جهانی بود که قیمت
قراردادهای آتی نفت آمریکا به زیر صفر رسید .یک
گ
منبع :بلومبر 
سال بعد ،قیمتها به دوران پیش از پاندمی کرونا
برگشــت و تقاضا هم رو به افزایــش بود .اما وقتی
چرا باید خواند:
بحران انرژی که امروزه
موج تحریمهای آمریکا و متحدانش علیه روســیه
در جهان مشاهده
(منبــع ده درصد از نفت دنیا و منبع بســیاری از
میشود یادآور این
کاالهای مهــم دیگر مثل گندم ،کود و نیکل) آغاز
است که جهان به
شد ،تمام معادالت دوباره عوض شد .مقصد بیش از
رغمپیشرفتهای
نیمی از صادرات نفت روسیه عمال کشورهای عضو
تکنولوژیکشهنوزبه
اتحادیه اروپا هســتند .اما بازار انرژی جهانی است؛
تهایفسیلی
سوخ 
پس تغییرات در عرضه و تقاضا در کل جهان حس
وابسته است .بخوانید
میشود.
تا ببینید ابعاد این
در این میان کدام طرف بیش از بقیه از این وضع
شوک انرژی تا چه حد
آسیب دید؟ مصرفکنندگان احتماال بدترین شرایط
گسترده است.
را تجربه کردند؛ چــون پایینآوردن مصرف انرژی
برایشان بسیار سخت است .در انگلیس ،هشدار داده
شــده که احتمالش هست که هزینههای خانوار به
دلیل افزایش قیمت انرژی تــا ماه اکتبر به میزان
 ۴۲درصد افزایش پیدا کند .این یکی از بزرگترین
ضرباتی است که از دهه  ۱۹۵۰میالدی تاکنون بر
خانوارهای انگلیسی وارد خواهد شد .این در حالی
اســت که در بخشهای زیــادی از جهان قیمت
ســوخت مصرفی حتی با سرعتی بیشتر از قیمت
نفت خام باال رفته اســت .مثال در آمریکا بنزین به
شــدت گران شده و در ماه ژوئن قیمت متوسطش
در هر گالن به  ۵دالر رسید که برای تابستان اصال
قیمت خوبی نیست .نتیجهاش هم افزایش تورمی
اســت که دنیــا در چند دهه اخیر با این شــدت
تجربهاش نکــرده بود .افزایش قیمت انرژی درواقع
نیمی از گرانیهای اصلی در اقتصادهای پیشرفته
جهان را تشکیل میدهد .جدا از مسئله گرانی ،این
نگرانی هم وجود دارد که مدارهای نیروی جهان که
مدتهاست به خاطر تغییرات اقلیمی تحت فشار
قرار داشتند حاال حتی وضعیت آسیبپذیرتری هم
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پیدا کنند .ممکن است این شرایط به قطعی برق گسترده بینجامد و تبعات زیادی در
عرصه اقتصاد باقی بگذارد.
در این میان به نظر میرســد که نشانهای از توقف سریع جنگ در اوکراین وجود
ندارد و بنابراین حلشــدن بحران کنونی انرژی در جهان نیز با ســرعت زیادی انجام
نخواهد گرفت .امیدها به افزایش تولید نفت به نتیجه رســیده اســت اما به هر حال
گرانی نفت ادامه دارد.
بحران امروزی انرژی و شــوک آن در بازارهای جهانی را شــاید بتوان با دو شوک
معروف نفتی در تاریخ مقایسه کرد :اولی در دوران درگیری اعراب و اسرائیل در سال
 ۱۹۷۳بود که باعث شــد بسیاری از تولیدکنندگان نفت از فروش نفت به کشورهای
حامی اســرائیل سرباز بزنند .شش سال بعد هم انقالب ایران بود که باعث شد هفت
درصد از عرضه نفت خام در جهان کم شود .اما در آن زمان تفاوتهایی با وضع امروزی
مشاهده میشد .مهمترین تفاوت اکنون با آن موقع این است که رشد اقتصادی جهانی
به اندازه سابق (یا درواقع به اندازه دهه  ۱۹۷۰میالدی) به نفت وابسته نیست .همچنین
اســتفاده از روشهایی مثل فراکینگ باعث شده آمریکا تولیدکننده بزرگی در حوزه
نفت و گاز باشد و وابستگیاش به بازار جهانی کمتر از دهه  ۱۹۷۰باشد.
با این حال ،بحران و شــوک انرژی که امروزه در جهان مشــاهده میشود درواقع
یادآور این اســت که جهان به رغم پیشرفتهای تکنولوژیکش هنوز به سوختهای
فســیلی وابسته است و باید بیش از ســه چهارم از انرژی مورد نیاز خود را از طریق
ســوختهای سنتی تامین کند .این وضعیتی اســت که دههها ادامه داشته است و
حتی ســرمایهگذاری بسیاری از کشورها و شرکتها در سراســر دنیا در انرژیهای
جایگزینپذیر و ســبز هم نتوانسته اســت این مشکل را مرتفع کند و حتی حاال این
سرمایهگذاریها کمرنگ هم شدهاند .با این اوصاف ،شوک انرژی در بازارهای جهانی
فعال ادامه خواهد داشت.

آمریکا در تالش است که برای رسیدن به هدف خود ،برخالف جریان بازار حرکت کند .اما
تجربه جنگ سرد نشان داده که چالشهای حرکت علیه منطق جریان بازار بسیار جدی و
دشوار هستند.

[ آینده آسیا و آمریکا ]

چینامریکا جدا شدند و جدا خواهند ماند
چرا آمریکا نمیتواند جلوی وحدت اقتصادی آسیا را بگیرد

جــو بایدن رییس جمهور آمریکا اخیــرا چارچوب همکاریهای
اقیانــوس هند و آرام ( )IPEFرا که قرار اســت یــک راه انحرافی از
جهانیشدن باشــد ،در توکیو افتتاح کرد .این خودش خیلی جالب
اســت .هر چه باشد ،جهانیشدن در دوران پس از جنگ جهانی دوم
عمال از ژاپن آغاز شــد :در دهههــای  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰میالدی و در
پیشزمینه آغاز جنگ سرد و در پسزمینه جنگ ُکره.
اقتصاد صادراتمحــور و موفق ژاپن در ایــن دههها الهامبخش
اقتصادهای موفق آســیایی دیگر (که بعدها به نام ببرهای آســیایی
شهرت پیدا کردند) شد و البته اکثر این اقتصادها (غیر از هنگکنگ)
توســط رهبرانی اداره میشدند که از نظر غرب رهبران خودکامهای
به شــمار میآمدند .این دوره اولیه از جهانیشدن به سبک آسیای
شرقی باعث شکلگیری شرکتهایی مثل سونی ،سامسونگ ،تویوتا
و هیوندای شد و دسترسی به بازارهای آمریکا و اروپا در همین زمان
فراهم شد.
با شکلگیری همکاریها بین آمریکا و چین در اواخر دهه ۱۹۷۰
میالدی ،جهانیشــدن در شرق آسیا وارد مرحله جدیدی شد که در
آن ،چین به «کارخانه دنیا» بدل شــد .چین مثل دو کشور آسیایی
دیگر یعنی ژاپن و کره ،از یک کشور سازنده کاالی صِ رف به یک کشور
سازنده تکنولوژی بدل شد و این مرحله جدیدی در جهانیشدن آسیا
بود که تحوالت دیگری مثل پروژه جاده ابریشــم جدید چین (یک
جاده ،یک کمربند) نیز در آن شکل گرفته بود.
چین در سال  ۲۰۱۱به بزرگترین کشور تولیدی جهان و در سال
 ۲۰۱۳به بزرگترین کشور تجاری جهان بدل شد و درواقع شرایطی
به وجود آمد که غلبه اقتصاد آمریکا بر جهان را به خطر انداخته بود.
بعد از آن که آمریکا به معاهده جامع شــراکت ترانسپاسیفیک
( )CPTPPپشت کرد ،عجیب نیست که حاال توجه نشاندادنش به
چارچوب همکاریهای هند و اقیانوس آرام را تالشی ضعیف برای زیر
سوالبردن همکاریهای جامع اقتصادی منطقهای قلمداد کنیم .اما
اوضاع امروز با آن مراحل اول شکلگیری جهانیشدن در آسیا و میزان
تاثیرگذاری آمریکا بر آن خیلی فرق میکند .حاال اگر آمریکا بخواهد
هدف خود برای تضعیف چین و جهانیزدایی برای رســیدن به این
هدف را محقق کند با موانع زیادی مواجه خواهد بود.
اول اینکه آمریکا در تالش اســت که برای رسیدن به هدف خود،
بر خالف جریان بازار حرکت کند .اما تجربه جنگ ســرد نشان داده
که چالشهای حرکت علیه منطق جریان بازار بسیار جدی و دشوار
هستند.
دوم اینکــه قدرت اقتصادی امروزی آمریــکا به اندازه قبل غالب
نیست .در سال  ۱۹۶۰میالدی آمریکا سهمی  ۴۰درصدی در اقتصاد
جهان داشت اما حاال ســهمش یکچهارم از اقتصاد جهان است .از
سوی دیگر ،چین بزرگترین شریک تجاریِ بسیاری از کشورهای دنیا
است .حتی برخی کشورها به خصوص در منطقه آسیای جنوبی میزان
تجارتشان با چین دو و نیم برابر آمریکا است.

ســوم اینکه مراحلی که جهانیشدن در آسیا توانسته با موفقیت
پشت سر بگذارد ،باعث شده که مرکز ثقل فعالیتهای تکنولوژیک
در جهان نیز به شمال شرق آسیا منتقل شود و این خبر خوبی برای
آمریکا که به دنبال جهانیزدایی برای تضعیف چین بوده ،نیست.
چهارم اینکه پول و امکاناتی که چین میتواند برای تامین اهداف
خود خرج کند بســیار بیشــتر از آمریکا است؛ یعنی چین عالوه بر
ســرمایهگذاری میتواند از شبکه ریلی و فایو جی پیشرفته خود هم
برای جلب همکاری کشــورهای مختلف استفاده کند .این در حالی
است که آمریکا چنین موقعیتی را در اختیار ندارد و از لحاظ داخلی
نیز اقتصادش با چالشهای زیادی مواجه است.
مصرفکنندگان آمریکایی در زمان جنگ تجاری دونالد ترامپ با
چین متوجه شــدند که وقتی دسترسیشان به کاالهای چینی کم
شود ،باید پول بیشتری برای آنها بپردازند و هر چه از آن دوران جلوتر
آمدیم ،میزان لطمهزنندگی تعرفههای تجاری آمریکا (علیه چین) تاثیر
خود را بر مصرفکنندگان آمریکایی بیشتر نشان داد.
همانطور که مالحظات مربوط به جنگ سرد در شکلگیری نقش
آمریکا در مراحل اولیه جهانیشدن در آسیا موثر بود ،امروز هم جنگ
سرد بین آمریکا و چین که یک رقابت ایدئولوژیک و اقتصادی است،
دارد واشــینگتن را به سمت آن میکشاند که از جهانیزدایی حرف
بزند .اما واقعیت این است که جهانیشدن دیگر به یک نیروی اقتصادی
غیرقابل توقف در دنیا بدل شده و حتی قدرتمندترین کشورهای دنیا
هم نمیتوانند جلویش را بگیرند.
این روزها کشورهای آسیایی مختلف ،خود را بهدامافتاده در رقابت
بین چین و آمریکا میبینند؛ اما اینکه کدام طرف را در نهایت انتخاب
خواهند کرد به همان اقتضائات جهانیشدن بستگی دارد .چین بیشتر
از آمریکا میتواند اهداف آنها در زمینه جهانیشــدن را تامین کند و
بنابراین میتوان انتظار داشت که وحدت اقتصادی بیشتری در آسیا
در آینده شکل بگیرد.

وینستون موک
مشاور سابق در موسسه
مککینزیاندکامپنی
ت
منبع ساوت چاینا مورنینگ پس 

چرا باید خواند:
آمریکا برای تضعیف
چین سعی دارد
جهانیزدایی را در
آسیا کلید بزند .این
یادداشت توضیح
میدهد که بعد از چند
یسازی
دهه جهان 
گسترده ،چرا این کار
آنقدرها هم شدنی
نیست.
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احساس امنیت اقتصادی به معنی داشتن پسانداز ،شغل یا درآمد مطمئن،
امکان وامگرفتن ،امکان برآمدن از پس هزینههای اضطراری و همینطور مالکیت
خانه است.

آیندهپژوهی
[ آینده انگلیس ]

بالهایی در انتظار بوریس
چرا ناامنی اقتصادی خطر بزرگی برای محافظهکاران انگلیسی است؟

جین گرین
استاد علومسیاسی در کالجنافیلد
در آکسفورد

منبعفایننشالتایم ز

چرا باید خواند:
بحران افزایش
هزینههای زندگی در
انگلیسمیتواندخیلی
زود باعث زمینخوردن
حزب محافظهکار در
پای صندوقهای رای
شود .این یادداشت به
بررسیابعادمختلف
قضیه میپردازد.
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چهرههای محافظهکار در انگلیس این روزها مشــغول صفآرایی
برای انتخابات عمومی درازمدت و مهمی هســتند که در سایه یک
بحران بزرگ قرار گرفته اســت :بحــران گرانی و افزایش هزینههای
زندگی .همواره میدانســتهایم که اقتصاد باعث میشود مردم دست
به تصمیمگیریهای سیاســی بزنند .اما حــاال میتوان با قاطعیت
پیشبینی کرد فرمولی که برای پیروزی بوریس جانسون در انتخابات
سال  ۲۰۱۹جواب داد ،قرار نیست در انتخابات آینده هم جواب بدهد.
حتی میتوان گفت خود محافظهکاران انگلیســی (حزب توری) هم
نتوانسته بودند به درستی علت موفقیت در آن انتخابات و درسگرفتن
از آن برای آینده را درک کنند.
این موضوعی است که حاال ذهن بسیاری از چهرههای حزب توری
را به خود مشــغول کرده و آنها را واداشته که با سفرهای استانی به
مناطق کمدرآمد و حتی فقیر که رایدهندگانش را کارگران تشکیل
میدهند ،برای درک این اوضاع و تاثیرگذاری بر آن تالش کنند .اما
روش آنها به یک روش کارتونی و مضحک بدل شــده است .واقعیت
این است که احساس ناامنی اقتصادی در کشور باال رفته و این باعث
نخواهد شــد که رایدهندگان دست به تصمیمهای معقول سیاسی
بزنند .بنابراین ،روشی که محافظهکاران به صورت سنتی برای جذب
رایدهندگان به کار میبرند هم در چنین شرایطی جواب نخواهد داد.
بررسی اطالعات و دادههای بهدســتآمده از سال های  ۲۰۱۸و
 ۲۰۱۹و مشــارکت مردم در انتخابــات عمومی انگلیس به ما اجازه
میدهد که به تصویری از احساس امنیت اقتصادی مردم برسیم .بر
این اساس ،رایدهندگانی که بصورت سنتی به حزب توری انگلیس
(محافظــهکار) رای میدهند از لحاظ اقتصادی در موقعیت باثبات و
بهتری نســبت به رایدهندگان حزب کارگر قرار دارند؛ هر چند که
برخی از رایدهندگان حزب محافظهکار نیز از طبقات کمدرآمد جامعه
انگلیس هستند .حدود دو سوم از آنهایی که در نقاط مختلف انگلیس
به حزب محافظهکار رای دادند ،در همان سال  ۲۰۱۹احساس امنیت
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و ثبات اقتصادی بیشتری در قیاس با سال گذشتهاش داشتند .مثال در
مناطق شمال شرقی انگلیس ،کمتر از  ۳۰درصد از آنهایی که به حزب
محافظهکار رای دادند از لحاظ اقتصادی احســاس ناامنی میکردند.
این خودش تصویر جالبی اســت از اولویتهای رایدهندگان و تاثیر
آن بر انتخابات.
با این اوصاف ،الزم نیست ثابت کنیم که مسئله امنیت اقتصادی
چقدر پراهمیت است .برخی مناطقی که در آن سالها به دلیل حس
امنیت اقتصادیشــان به بوریس جانسون و همفکرانش روی خوش
احتمال
نشان داده بودند حاال آن حس را از دست دادهاند .این یعنی
ِ
رایندادن آنها به حزب محافظهکار بهوضوح باال رفته است.
البتــه باید به این نکته توجه کرد که احســاس امنیت اقتصادی
لزوما همان داشتن درآمد یا طبقه اجتماعی نیست .احساس امنیت
اقتصادی به معنی داشــتن پسانداز ،شغل یا درآمد مطمئن ،امکان
وامگرفتن ،امکان برآمدن از پس هزینههای اضطراری و همین طور
مالکیت خانه است .کسی که احساس امنیت اقتصادی میکند امکان
آن را دارد که توفانهای اقتصادی -از جمله بالیی که این روزها بر سر
اقتصاد انگلیس آمده -را تحمل کند.
در شرایط امروزی اقتصاد انگلیس ،بخشی از جمعیت بازنشسته
و مقرریبگیر کامال حس امنیت اقتصادی خود را از دســت دادهاند
و بنابراین احتمالش هســت که این بار به حزب کارگر رای بدهند.
اطالعاتی که توســط بنیاد جوزف راونتری منتشــر شده حاکی از
افزایش فقر بین مقرریبگیران و به خصوص بین زنان و اقلیتها است.
یک مقرریبگیر انگلیســی که فرضا طرفدار برگزیت بوده و به
دلیل امنیت اقتصــادیاش قبال به حزب محافظهکار رای میداد،
احتمــاال در حال حاضر در وضعیت اقتصادی بدتری نســبت به
گذشته است و اگر پسانداز یا درآمد مازادش را از دست داده باشد
احتماال زمستان امسال برای گرمکردن خانهاش هم مشکل خواهد
داشــت و بعید است که بعد از این همه دردسر باز هم بخواهد به
حزب محافظهکار رای بدهد.
هراس دیگر محافظهکاران هم از جوانان طرفدار برگزیت است .آنها
احتماال تصور میکردند کــه با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا حتما
وضعشان بهتر میشود و اگر جلوی مهاجرت به انگلیس گرفته شود،
آنها به شغلهای بهتر و مزایای اقتصادی بیشتری دست پیدا میکنند.
اما حاال آنها در بحران گرانی گیر افتادهاند و پیشتر هم بحران پاندمی
کرونا را در مشــاغل خود تحمل کردند و این یعنی که حس امنیت
اقتصادیشان به شدت باال رفته و احتمالش هست که این مسئله پای
صندوقهای رای به ضرر حزب محافظهکار تمام شود.
با این اوصاف به نظر میرسد که احزاب سیاسی انگلیس به خاطر
گرانی گســترده در انگلیس و به خصوص مشــکالت ناشی از آن در
فصل ســرما راه بسیار سختی برای متقاعدکردن رایدهندگان را در
پیش خواهند داشت و این وضع برای بوریس جانسون و حزبش حتی
دشوارتر خواهد بود.

کشورها فقط دارند به سمت درگیریهای استراتژیک بیشتر بر سر امنیت ملی
خود و ثبات اقتصادیشان پیش میروند و بنابراین همکاریهای بینالمللی
گسترده عمال جایی برای رشد و نمو ندارند.

[ آینده اقتصاد جهان ]

گروه بیست پشت حصار سیاست

آیا گروه بیست از تنشهای ژئوپلیتیکی امروز دنیا جان به در میبرد؟
جهان این روزها با چالشهای مشــترک بزرگی مواجه است که برای
حلشــان نیاز به همکاری واقعی وجود دارد :پاندمی کرونا که کمرنگتر
از قبل شده ولی هنوز به پایان نرسیده .خطر وقوع انواع پاندمیهای دیگر.
افزایش فشار ناشی از بدهیهای فزاینده روی افق آینده اقتصاد کشورهای
کمدرآمد .از بینرفتن رفاه عمومی در اکثر کشورهای جهان .افزایش قیمت
شدید مواد عذایی و اختالل در صادرات گندم از روسیه و اوکراین از زمان
آغاز جنگ .بیعملی در مقابله با تغییرات اقلیمی و مشکالت آب و آزادشدن
گازهای گلخانهای که همگی در حال خرابکردن محیط زیست و تنفس
ما هستند.
اینها فقط بخشــی از مشکالتی است که در ســالهای اخیر گریبان
کشــورهای مختلف دنیا را گرفته و حتی ســیر کردن شــکم مردم را با
ریســکهای زیاد مواجه کرده است .در کنار همه اینها نباید از یاد ببریم
که جهان با تنشهای ژئوپلیتیکی بزرگ و جنگهای مختلف مواجه است
که روی مکانیسمهای اصلی نظم آن تاثیر گذاشتهاند .در گذشته این طور
تصور میشــد که برخی نهادها و گروههای جهانی از جمله گروه بیست
میتوانند در صورت بروز بحران در جهان ،واکنشــی درخور به آن نشــان
بدهند .اما آنچه اخیرا در جهان مشاهده کردهایم این است که همه کشورها
فقط دارند به سمت درگیریهای استراتژیک بیشتر بر سر امنیت ملی خود
و ثبات اقتصادیشــان پیش میروند و بنابراین همکاریهای بینالمللی
گسترده عمال جایی برای رشد و نمو ندارند .این ریسکی بزرگ برای تمام
کشورهاست.
همین گروه بیست را در نظر بگیرید .گروه بیست توسط جورج دبلیو
بوش تشکیل شد و البته اساسش از قبل در جریان مجمعی از وزرای دارایی
و بانکداران مرکزی از اقتصادهای بزرگ جهان شکل گرفته بود .علت تشکیل
گروه بیســت ،ایجاد سازمانی بود که بتواند چالشهای بهوجودآمده بر اثر
بحران مالی جهانی سال  ۲۰۰۸را بررسی کند و واکنش الزم را به آن نشان
دهد .مثال در سالهای  ۲۰۰۸و  ،۲۰۰۹رهبران جهانی دور هم جمع شدند
و وعــده دادند یک تریلیون دالر برای ایجاد ثبات مجدد در اقتصاد جهان،
آرامکردن بازارها و تقویت مالی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی خرج
کنند .در آن زمان این طور به نظر میرسید که گروه بیست به عنوان یک
سازمان جدید موفق شده قابلترین و جامعترین و پویاترین وسیله برای
انجام اقدامات مشترک و اتخاذ تصمیمگیریهای مشترک باشد .گروه بیست
در سالهای اولیه تشکیلش کارآمد بود و همکاری در موضوعات مختلف
مثل ثبات مالی ،تغییرات اقلیمی و رشد اقتصاد جهانی را مورد توجه قرار
داده بود .اما حاال دیگر وضع گروه بیســت تغییر کرده است و آن روزهای
گذشته قرار نیست برگردند.
آنچه در یک دهه اخیر روی وضعیت گروه بیست تاثیر گذاشته ،مسائل
مختلف سیاســی را شامل میشده اســت .مثال در باب تغییرات اقلیمی،
معاهده چین و آمریکا در سال  ۲۰۱۶باعث شد گروه بیست جانی دوباره
بگیــرد اما دونالد ترامپ دوباره با خودداری از انجام تعهدات آمریکا در این
زمینه باعث بروز بحران در آن گروه شد.
امروز هم بحث حمله روســیه به اوکراین باعث شده که شرایط سخت

جدیدی در گروه بیســت بــه وجود بیاید.
نشســت این گروه قرار است در ماه نوامبر
برگزار شود و هیچ شکی نیست که نشست
موفقیتآمیزی نخواهد بــود .اندونزی که
ریاست دورهای گروه بیست را بر عهده دارد
و میزبان نشست است ،در وضعیت سختی
گیر افتاده و نمیتواند بین ابرقدرتهای در
ویلیام آر.رودس
حال جنگ میانجیگری کند و آرامش را در
بانکدارسابق
گروه بیست برقرار کند .همچنین چین در
در Citi
برابر درخواســت آمریکا و کشورهای غربی
برای کنار گذاشــتن روسیه از گروه بیست
مقاومت کرده است .حتی جلسه موازی وزرای دارایی گروه بیست هم که
در ماه آوریل برگزار شــد تحت تاثیر همین شرایط سیاسی بود و نتیجه
درستی به دست نداد.
این فلجشدگی در گروه بیست خبر بدی برای دیپلماسی و همکاریهای
بینالمللی است .تنشهای ژئوپلیتیکی ،جنگ و دغدغههای امنیتی همگی
به این معنی است که همکاریهای چندجانبه جهانی در بدترین وضعیت
خود بسر میبرند و آینده روشنی هم برای آنها وجود ندارد .فقط وقتی جنگ
اوکراین تمام شــده باشد و برخی پلهای دیپلماتیک بین کشورها دوباره
ساخته شده باشد و زنجیرههای تامین از اختالل بیرون آمده باشند میتوان
به بهبود اوضاع گروه بیست و همکاریهای بینالمللی متاثر از آن امید بست.
البته حتی در آن صورت هم اگر درگیریهای چین و آمریکا شدیدتر شده
باشد ،باز هم گروه بیست را در حال احتضار خواهیم دید .از آنجا که آمریکا
و چین در مورد مسئله تایوان اختالف دارند و مشکالت مربوط به روسیه در
موضعگیریهای آنها هم حل نشده است ،احتمال تداوم فلجشدگی گروه
بیست و بیهوده بودن نشست آن کامال بدیهی به نظر میرسد.

استورات پیام .مکینتاش
مدیر گروه ترتی (اندیشکده مالی
بینالمللی)

ت
منبع واشینگتن پس 

چرا باید خواند:
فلجشدگی گروهبیست
بر اثر جنگ اوکراین
و دغدغههای امنیتی
مختلفاعضایش
مدتهاست که به
وضوح دیده میشود.
بخوانیدتاببینید
باالخره کی میتوان به
نجات این گروه امیدی
بست.
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تنها در صورتی که تکنولوژیهای الزم برای کاهش وابستگی اقتصادهای
اتحادیه اروپا به سوختهای فسیلی به دست بیاید ،میتوان روی بهبود
وضعیت تولید در این کشور حساب باز کرد.

[ آینده اروپا ]

اروپا در جنگ نبود ،اما حاال هست
چرا کارخانههای اروپایی بعد از جنگ اوکراین در حال افولاند؟
چندین دهه است که صنعت در اروپا به منابع نفت
و گاز ارزان روســیه وابسته بوده است و کارخانههای
اروپایی با استفاده از همین منابع ،برای حال و آینده
خود برنامهریزی میکردند.
امــا حاال هزینــه انرژی برای بخــش صنعت در
اروپــا به خاطر جنــگ اوکراین به شــدت باال رفته
اســت .تولیدکننــدگان اروپایــی در این شــرایط
عمــا رقابتپذیری خود در بازارهــای جهانی را در
خطــر دیدهانــد و راه حل خوبی هم برای دســت و
پنجهنرمکردن با این بحران در اختیار ندارند .بسیاری
از کارخانههای اروپایی حاال به دنبال آن هســتند که
آلترناتیوی برای منابع انرژی روسیه پیدا کنند چون
از این هراس دارند که مشکالت سیاسی و تحریمهای
ناشی از جنگ اوکراین باعث قطع گاز روسیه شود و
تولید در کارخانههای اروپایی را بهکل متوقف کند.
تولیدکنندگان مواد شیمیایی ،کود ،فوالد و سایر
کاالهای وابســته به انرژی در اروپا در چند ماه اخیر
شرایط دشواری را تجربه کردهاند و از آنجا که نمیدانند
ل
منبع وال استریت جورنا 
جنگ اوکراین کی به پایان خواهد رسید و تبعات آن
چرا باید خواند:
چه خواهد بود ،قادر به تصمیمگیری موثر و برنامهریزی
کارخانههای اروپا در دو
برای آینده هم نیستند .برخی تولیدکنندگان مجبور
ماه اخیر با گرانی شدید
شدهاند در برابر رقبای آمریکایی و آسیایی خود قد خم
منابع انرژی دست و
کنند و تولید برخی محصوالت خود را متوقف کنند.
پنجه نرم کردهاند و
واقعیت این است که تولید در مناطقی مانند خاورمیانه
مجبور به محدودکردن
یا آمریکا به دلیل کمبودن هزینه انرژی ،کامال ارزانتر
تهایشان
فعالی 
از اروپا درمیآید .در حال حاضر قیمت گاز طبیعی در
شدهاند .این گزارش
اروپا سه برابر آمریکاست و احتمال افزایش مجدد این
توضیح میدهد که
قیمت هم در آینده وجود دارد.
چرا تداوم این وضع
صنایع
تجاری
گروه
سفیک،
مارکو منیسک مدیر
یتواند کارخانههای
م 
شیمیایی اروپا در این خصوص میگوید« :به صورت
اروپا و به خصوص
ی اصلی اروپا این است که صادرات کاهش
کلی نگران 
آلمان را در مقابل
یابد و واردات بیش از اندازه افزایش پیدا کند ».برخی
رقبای آمریکایی و
آسیایی زمین بزند.
کارخانهها خود را برای ســهمیهبندی گاز هم آماده
کردهاند و این در حالی اســت که روســیه صادرات
گاز خود به بلغارســتان ،فنالند و لهستان را به دلیل
خودداری این کشورها از باز کردن حساب بانکی روبلی قطع کرده است.
وابستگی اروپا به منابع انرژی روسیه همواره در سالهای اخیرمحل جر و بحثهای
سیاسی بوده است .سال گذشته ،روسیه حدود  ۴۰درصد از گاز طبیعی اتحادیه اروپا را
تامین کرد و شکی نیست که پیدا کردن جایگزین مناسب برای منابع انرژی روسیه آن
هم در زمان کوتاه اصال عملی نیست.
پیشبینی شــده کــه هزینه باالی انــرژی در اروپا همچنــان در آینده هم روی
تولید صنعتی منطقه و رشــد اقتصادی کلی آن در سال جاری میالدی تاثیر بگذارد.
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اقتصاددانان در کمیسیون اروپایی که بازوی اجرایی اتحادیه اروپا است انتظار دارند که
اقتصاد آلمان در ســه ماهه دوم سال جاری به دلیل گرانی انرژی کوچک شود .آلمان
که بزرگترین اقتصاد اروپا است ،بزرگترین خریدار گاز طبیعی روسیه هم بوده است.
این وضع باعث شــده که مصرفکنندگان اروپا فشــار گرانی منابع انرژی را به شکل
سرریزشــده در تمام کاالهای اساسی دیگر هم مشاهده کنند و شاهد کاهش قدرت
خرید خود باشند.
به نظر میرسد که اتحادیه اروپا به دلیل مشکالتی که ذکر شد ،امتیازات رقابتی خود
با تولیدکنندگان در سایر نقاط جهان را از دست بدهد و مشخص نیست که کی دوباره
میتواند به وضعیت قبلی برگردد .تنها در صورتی که تکنولوژیهای الزم برای کاهش
وابستگی اقتصادهای اتحادیه اروپا به سوختهای فسیلی به دست بیاید ،میتوان روی
بهبود وضعیت تولید در این کشــور حساب باز کرد .اما واقعیت این است که بسیاری
از این تکنولوژیها -از انرژی بادی و خورشــیدی گرفته تا هیدروژن برای استفاده در
کارخانههای فوالدســازی -هنوز برای استفاده گسترده در کارخانهها مناسب و کافی
نیستند و به سرمایهگذاریهای گستردهای برای توسعه آنها نیاز است.
تولیدکننــدگان به گاز طبیعی به عنوان منبع انــرژی و نیز ماده خام برای تولید
نیــاز دارند .در اروپا ،گاز طبیعی معموال قیمت برق را هم تعیین میکند و این یعنی
کارخانههای اروپایی با افزایش قیمت گاز با مشکالت مضاعفی مواجه میشوند .اینکه
شرکتهای اروپایی قادر باشــند خود را با قیمت فزاینده انرژی تطبیق بدهند یا نه،
بســتگی به این دارد که آنها راهی برای کمک به تولیدشان در نقاط دیگر دنیا داشته
باشــند یا نه .مثال کارخانهای در آمستردام که کود تولید میکند ،به دلیل مشکالت
فعلی به کاهش تولید آمونیاک در کارخانه خود در هلند روی آورده و به جایش آن را
از کارخانههایش در تگزاس ،مصر و الجزایر وارد میکند .اینها روشهایی است که فعال
میتواند کارخانههای اروپایی را زنده نگه دارد اما به نظر میرسد که با فرا رسیدن فصل
سرما ،دردسرهای آنها چند برابر خواهد شد و اینکه چه استراتژی باید در آن زمان به
کار گرفته شود ،آینده این کارخانهها را تعیین خواهد کرد.

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

طوالنی طوالنی
خرسی
بازار
ِ
ِ

کریپتو رسما وارد زمستان خود شد؛ این زمستان ممکن است یکی دو سال طول بکشد
ترجمه کاوه شجاعی
دبیر گروه عصرجدید

از پاییز گذشــته بازار کریپتو وارد روندی نزولی شده است .در نتیجه
تقریبا تمام رمزارزها هرچه که در سال  ۲۰۲۱رشد کرده بودند از دست
دادند و سقوط و نابودی رمزارز ترا لونا هم اوضاع را بدتر کرد( .نابودی لونا
باعث شــد سه روزه بیش از  ۴۰میلیارد دالر از سرمایههای مردم نیست
شــود و اوضاع آنچنان به هم ریخت که چند نفری در نقاط مختلف دنیا
خودکشی کردند ).با حمله روسیه به اوکراین ،اوضاع بیثبات تورم در نقاط
مختلف دنیا و سیاســتهای انقباضی بانکهای مرکزی ،مشخص است
که بیثباتی و تردید در درون و بیرون بازار کریپتو به اتمام نرسیده و به
احتمال زیاد در دنیای رمزارزها شاهد سختیهای بیشتری خواهیم بود.
حاال شاید مهمترین سوال این باشد که این بازار خرسی خشن چه زمانی
به پایان میرسد؟
در ایــن گزارش وضعیت کنونی بازار و ابعاد متفاوت چرخههای بازار
کریپتو را بررسی میکنیم و تخمین میزنیم که بازار پررونق خرسی چه
زمانی ممکن است دوباره برگردد و نهایتا دورنمای رشد جهان کریپتو در
بلندمدت چقدر خواهد بود.
قدم اول برای پیشبینی آینده بازار ،داشتن درک واقعی از وضع کنونی
آن است .اگرچه تقریبا مشخص است که وضع بازار کریپتو خرسی است،
اما در واقع حتی سر همین هم میشود بحث کرد .علتش این است که
هنوز تعریف کامال دقیقی از «بازار خرسی کریپتو» نداریم .در بازار بورس
چنین مشکلی نداریم .مثال طبق تعریف «اینوستوپدیا» اگر از نقطه اوج
قبلی در بازار  ۲۰درصد یا بیشــتر نزول کنیم بازار بورس وارد وضعیت
خرسی شده است .اما بازار کریپتو نوسانات بیشتری دارد و اگر بخواهیم
قانــون  ۲۰درصــد را در این بازار اعمال کنیم تقریبا هر چند هفته یک

بار بیشــتر رمزارزها وارد بازار خرسی میشوند و چند روز بعد بازار گاوی
میشود .به همین خاطر منطق حکم میکند که قانون  ۲۰درصد را در
این بازار نادیده بگیریم و روند قیمتی بلندمدت را در نظر بگیریم .یعنی
ببینیم طی نوسانات ماههای گذشته ،آیا کفهای قیمتی هم روندی نزولی
داشــتهاند و به طور مداوم با کفهای قیمتی پایینتری روبرو بودهایم یا
نه .اینجا به خصوص باید وضع بیتکوین را در نظر بگیریم که پادشــاه
رمزارزها به حساب میآید ،نوســاناتش از بقیه کمتر است و اصوال بازار
دنبالهروی آن است.
بررســی اجمالی بازار بیتکوین نشــان میدهد کــه بیتکوین به
پایینترین قیمت خود از خرداد سال گذشته (ماه مِی  )۲۰۲۱رسیده .اما
نکته اینجاست که خرداد گذشته هم که همه مطمئن بودند بیتکوین با
این سقوطها وارد بازار خرسی شده و دیگر چند ماهی شاهد رشد خوب
آن نخواهیم بود .همــه میدانیم که چنین چیزی رخ نداد و بیتکوین
خیلی سریع توانســت خود را جمع و جور کند و رکورد خود را بشکند
و به  ۶۸هزار دالر برســد (و طی این مســیر دیگر رمزارزها را هم با خود
باال بکشد).
آیا امکان دارد که بیتکوین حاال هم مثل پارسال عمل کند و ناگهان
از کانال قیمیتی  ۳۰هزار دالری کنونیاش خارج شود؟ شاید ،اما شانسش
زیاد نیست .چون در حال حاضر در حوزه اقتصاد کالن اوضاع مثل بهار و
تابستان گذشته مساعد نیست :هم دولتها تالش میکنند با افزایش نرخ
بهره جلوی تورم ناشی از پولچاپکردنهای اخیر را بگیرند ،و هم هنوز
جهان از بحران کرونا سر بلند نکرده که روسیه به اوکراین حمله میکند.
پس میتوانیم با اطمینان بگوییم قرار نیست به این زودیها رمزارزها به

عرص جدید
نقاط اوج قیمت گذشته برسند .ما رسما وارد بازار خرسی کریپتو شدهایم.
در مورد زمان رسمی ورود به این بازار خرسی میان تحلیلگران اختالف
نظر است اما آن را هم میتوانیم با سقوط لونا همزمان کنیم.
حــاال اگر بپذیریم که وارد بازار خرســی شــدهایم ،آیا میشــود از
چرخههای قبلی بهره گرفت و زمان پایان این بازار خرسی را پیشبینی
کرد؟ احتماال زیاد شنیدهاید که بازار کریپتو چرخههایی حدودا  ۴ساله
دارد .چرا چهار سال؟ چون تقریبا هر چهار سال یک بار شبکه بیتکوین
عملیات بیتکوین هاوینگ ( )Bitcoin Halvingرا انجام میدهد و طی
آن پاداش استخراج کنندههای بیتکوین نصف می شود .علم اقتصاد به
ما میگوید که اگر عرضه چیزی ثابت بماند و تقاضا برای آن افزایش یابد
قیمت آن چیز باال میرود .به همین خاطر است که بیتکوین بعد از هر
بیتکوین هاوینگ قیمتش باال میرود .چون اکثر رمزارزهای دیگر اصوال
دنبالهروی بیتکوین هستند شاهد بهبود وضعیت آنها هم خواهیم بود.
آخرین بیتکوین هاوینگ در بهار  ۲۰۲۰رخ داد و طی ماههای بعد از آن
شاهد اوجگیری عجیب قیمت بیتکوین و پس از آن بقیه رمزارزها بودیم.
بازار کامال در آن دوره گاوی شده بود .به لحاظ تاریخی بازار گاویای که
بعد از بیتکوین هاوینگ رخ میدهد حدودا دو ســال و نیم تا سه سال
طول میکشد .بعد شاهد یک سال تا یک سال و نیم افول قیمتها هستیم
و بازار خرسی خواهد بود .پس ما  ۳احتمال پیش روی خود داریم:
احتمال اول :بازار هنوز کامال خرسی نشده ،هنوز ما میتوانیم شاهد یک
اوجگیری حسابی دیگر از بیتکوین باشیم و بعد بازار واقعا خرسی شود.
احتمال دوم :بازار خرســی نوامبر گذشته آغاز شده و در این حالت ما
حدود  ۶ماه تا یک سال آینده هم با وضعیت خرسی کنونی دست و پنجه
نرم خواهیم کرد.
احتمال سوم :بازار خرسی در اصل با سقوط و نابودی چند هفته پیش
رمزارز لونا شروع شد و در چنین صورتی ما  ۱۲تا  ۱۸ماه آینده را در بازار

بازار خرسی ،بازار گاومیشی یعنی چه؟
گاومیشها موقع جنگ سرشان را باال میگیرند و خرسها سرشان را پایین میآورند .این
احتماال علت نامگذاری بازارهای گاوی و خرسی است.
بعضی سرمایهگذاران در بازارهای مالی برای باالبردن قیمتها میجنگند و انتظار حرکت
صعودی قیمتها را دارند (گاوها) و بقیه به دنبال پایینکشیدن قیمتها هستند و انتظار حرکت
نزولی بازار را دارند (خرسها).
هروقت هم بازار در اختیار گاوها باشــد بازار به اصطالح گاوی میشود ( )Bull marketو
هروقت خرسها بازار را در دست بگیرند وارد  Bear marketشد هایم.
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خرسی زندگی خواهیم کرد.
به نظر میرسد احتمال سوم منطقیتر است چون ما حدودا دو سال
دیگر تا بیتکوین هاوینگ بعدی فاصله داریم .و تا آن موقع میتوان انتظار
داشت که بیتکوین باز هم نسبت به قیمتهای افت کند و با  ۵۰درصد
کاهش به رقم  ۲۰هزار دالری برسد.
البته همه اینها روی این پیشفرض بنا شده که چرخههای بیتکوین
همچنان  ۴سالهاند .اما تعدادی از تحلیلگران با  ۴ساله بودن چرخههای
بیتکویــن مخالفند به خصوص پس از اینکه مدل مشــهور و جنجالی
«انباشــت به جریان» با از ســقوطهای اخیر بیاعتبار شــد .این مدل
پیشبینی قیمت بیتکوین که توسط اکانت توئیتری «پلن بی» مطرح
شده بود میگفت بیتکوین بیتکوین بدون توجه به وضعیت اقتصاد و
بازار بورس به زودی به  ۱۰۰هزار دالر میرسد« .پلن بی» حتی گفت اگر
بیتکوین تا پایان سال  ۲۰۲۲به  ۱۰۰هزار دالر نرسد حساب توئیتریاش
را خواهد بست که رسیدن بیتکوین به چنین رقمی تا پایان سال بعید
به نظر میرسد.
Jچرا بیتکوین صدهزاردالری نشد ؟
گروهــی از تحلیلگران معتقد بودند چون بیتکوین یک ســرمایه
کمیاب اســت و خاصیت ضدتورمی دارد باید خیلــی زود به  ۱۰۰هزار
دالر برســد ،اما چنین چیزی رخ نداد .چرا؟ جواب احتماال باید به ورود
سرمایهگذاران شرکتی به دنیای رمزارزها ربط داشته باشد .نکته اینجاست
که بیتکوین  -و کال جهان کریپتو  -به یکی از ســرمایههای محبوب
ســرمایهگذاران شرکتی بدل شده است و آنها تالش میکنند با ورود به
این حوزه از سودهای نجومی آن بیبهره نمانند .اما مسئله اینجاست که
آنها در سبد خود کریپتو را جزو سرمایههای پرریسک قلمداد میکنند،
مثل سهام اســتارتآپهای تکنولوژیک .این سرمایهگذاران با خود پول
فراوانی را وارد بازار کردهاند اما رفتارشــان با کریپتو مثل رفتارشــان با
سهام استارتآپهاســت .پس به خاطر پول سنگینی که صندوقهای
سرمایهگذاری وارد کریپتو کردهاند بازار کریپتو را به متصل به خود کردهاند.
هر بار که اوضاع بورس بد میشــود یا اقتصاد در رکود قرار میگیرد این
سرمایهگذاران سهام استارتآپها و کریپتوی خود را به عنوان سرمایههای
پرخطر میفروشــند و باعث ریزش رمزارزها میشوند( .هر بار هم سهام
استارتآپها و غولهای تکنولوژیک باال میرود بیتکوین باال میرود).
این یعنی بین بازار بورس و بازار کریپتو نوعی همپوشانی به وجود آمده.
همپوشانیای که قبال وجود نداشت.
حاال برای اولین بار موقع بررسی و پیشبینی قیمت بیتکوین میتوان
به شــاخص ســهام  NASDAQیا  S&P 500رجوع کرد تا پیشبینی
دقیقتری داشــت .در نهایت این احتمال وجود دارد که چرخههای بازار
بورس به محرک اصلی چرخههای بیتکوین  -و باقی رمزارزها  -تبدیل
شود .
آنچه ماجرا را ترســناک میکند این است که بازار بورس آمریکا طی
دهه گذشته کامال گاوی بوده و از دید عدهای حتی رشدی به شدت حبابی
را تجربه کرده است .به همین خاطر گروهی از تحلیلگران بر این باورند
سقوطهای اخیر بازار بورس در اصل سرآغازی خواهد بود بر ترکیدن این
حباب عظیم .البته هنوز زود است که درباره حبابی بودن بازار و ترکیدن
آن صحبت کنیم ،اما یک چیز قطعی است :بازار بورس آمریکا به سرعت
دارد به قلمرو بازار خرسی نزدیک میشود و حتی یک بار هم برای مدتی
کوتاه سقوط  ۲۰درصدی از نقطه اوج قبلیاش را تجربه کرد و اما توانست
خودش را جمع کند.

صندوقهای سرمایهگذاری مهم دنیا در حال حاضر به جز بیتکوین روی خرید رمزارزهای بایننس ،اتریوم ،ترون،
سوالنا ،کاردانو ،ریپل ،پالیگان ،تزوس و اَ َوالنچ تمرکز دارند .پس این احتمال وجود دارد که این رمزارزها در بازار
گاوی بعدی توجه بیشتری از طرف سرمایهگذاران سازمانی ببینند.

تا بیتکوین هاوینگ بعدی چقدر زمان داریم؟

ثانیه

دقیقه

بازارهای خرسی در بورس چقدر دوام میآورند؟ تقریبا به اندازه بازار
خرسی در کریپتو ،بازارهای خرســی بورس به طور تاریخی حدود یک
سال طول میکشند .اما چند استثنای مهم هم وجود داشته :طوالنیترین
بازار خرسی تاریخ آمریکا که بعد از رکود بزرگ دهه  ۱۹۳۰رخ داد تقریبا
 ۳ســال طول کشــید( .این تازه وضع شــاخص S&P 500بود وگرنه
بعضی سهمها دههها طول کشید که از وضعیت خرسی بیرون بیایند).
طوالنیترین بازار خرسی که خود ما شاهدش بودیم بعد از ترکیدن حباب
داتکام در سال  ۲۰۰۰بود و کمی بیش از  ۲سال طول کشید .تعدادی
از تحلیلگران شــباهتهایی بین حباب داتکام و وضعیت کنونی بازار
کریپتو دیدهاند و اگر آنها درست بگویند بازار خرسی کریپتو حتی میتواند
دو ســال دیگر هم ادامه پیدا کند ،بدون توجــه به آنکه بازار بورس چه
عملکردی خواهد داشــت( .نمودار  )۲در این حالت ،زمستان کریپتو به
اندازه زمستان قبلی کریپتو طول خواهد کشید.
اما سه احتمال دیگر هم وجود دارد.
اول اینکه :بیتکوین و بازار بورس همپوشانی خود را از دست بدهند که
احتمال این زیاد نیست :صندوقهای سرمایهگذاری پول سنگینی را وارد
بازار کریپتو کردهاند و نگاه یکسان آنها به ریسکهای بازار بورس و بازار
کریپتو باعث همپوشانی این دو بازار شده است.
احتمال دوم :بازار خرسی کریپتو حدود  ۱۱تا  ۱۲ماه دیگر طول بکشد
و بعد با دنبالهروی از بازار بورس به اوج جدیدی برسد.
احتمال سوم :اقتصاد آمریکا وارد رکود شود و در چنین شرایطی بازار
خرسی کریپتو دست کم  ۲سال دیگر یا بیشتر ادامه پیدا کند.
نکته جالب درباره بازار بورس این است که اکثر نوسانات اخیر قیمتیاش
ناشی از سیاستهای پولی بانکهای مرکزی بوده است ،به خصوص فدرال
رزرو آمریکا .وقتی فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش میدهد ،عموما قیمت
کاالها ،خدمات و داراییها تورمی میشود .وقتی فدرال رزرو نرخ بهره را
باال میبرد قیمت کاالها ،خدمات و داراییها ضدتورمی میشود و کاهش
میيابد .همانطور که در نمودار  ۲میبینید فدرال رزرو دهههاست که نرخ
بهره را کاهش داده است تا جلوی رکود را بگیرد .به همین خاطر است که
طی همین دوره همه هزینههای زندگی باال رفته است.
در مورد بازار بورس و کریپتو ،شرکتها در این بازار چندین برابر بیشتر
از چیزی که درآمدشان اجازه میدهد خرید و فروش میکنند .به همین
خاطر تعداد زیادی از سهام/رمزارزها گرانتر از آنچه که واقعا ارزش دارند
خرید و فروش میشــوند .حاال که فدرال رزرو نرخ بهره را باال میبرد ،و
وامگرفتن توسط شرکتها سختتر میشود ،مشخص است که چه بالیی
بر سر این سهام/رمزارزها میآید که بیخود گرانشدهاند .نوامبر گذشته که
س فدرال رزرو اعالم کرد که میخواهد برای مهار تورم
جــروم پاول ،رئی 
سیاستهای انقباضی در پیش بگیرد و نرخ بهره را باال ببرد به سرعت بازار
بورس/کریپتو فرو ریخت و این ریزش همچنان ادامه دارد .در ماه مارس

روز

ساعت

فدرال رزرو به طور رســمی نرخ بهره را باال برد (برای اولین بار از ســال
 ۲۰۱۸تاکنون) و تاریخ نشان داده که فدرال رزرو میتواند نرخ بهره را به
طور منظم و تدریجی طی  ۲تا  ۳سال آینده هم باال ببرد و بعد شروع به
کاهش آن کند .اینکه فدرال رزرو چه مدت و چقدر نرخ بهره را باال خواهد
برد به این ربط دارد که تورم تا کجا روند افزایشی خواهد داشت .فراموش
نکنید تورم باالی  ۸درصد کنونی تقریبا در چهل سال اخیر بیسابقه است.
فدرال رزرو قصد دارد تورم را به  ۲درصد برساند و تحلیلگران پیشبینی
میکنند که طی بازهای  ۲تا  ۳ســاله میتوان به این رقم رسید .این بازه
زمانی با دوره قبلی بازار خرسی بورس و کریپتو هماهنگی دارد .در چنین
شرایطی  ۳احتمال وجود دارد:
احتمال اول :بیتکوین به طریقی همپوشانی خود با باال و پایینشدن
نرخ بهره توســط فدرال رزرو را از دســت بدهد که احتمالش بسیار کم
است چون شرکتهای سرمایهگذاری عموما وقتی نرخ بهره باال میرود
سرمایههای خود را به سمت داراییهای کمریسک میبرند که بیتکوین
جزو آنها نیست.
احتمال دوم :بازار خرسی کریپتو هم طی دو تا سه سالی که فدرال رزرو
نرخ بهره را باال نگاه میدارد ادامه پیدا کند.
احتمال ســوم :فدرال رزرو مجبور شود به هر دلیلی افزایش نرخ بهره
را متوقف کند و این باعث صعودیشدن بازارهای بورس و کریپتو شود.
احتمال سوم صد درصد جذابترین گزینه برای فعاالن کریپتو است
اما به شدت نامحتمل است چون کاهش نرخ بهره در چنین شرایط تورمی
میتواند به اَبَرتورم و نهایتا نابودی پولهای ملی منجر شود و حتی دالر
آمریکا هم در برابر چنین ریســکی مقاوم نیست .به خصوص به خاطر
افزایش بیرویه قیمت مواد غذایی در ماههای اخیر ،احتماال مردم مجبور
خواهند شد پول نقد  -و نه کریپتو و سهام  -داشته باشند تا بتوانند سیر
بمانند .این یعنی طی ماههای آینده پــول نقد اوضاع بهتری از کریپتو
خواهد داشت.

حامیان سفت و
سختکریپتو
معتقد بودند چون
بیتکوینیک
سرمایهکمیاب
است و خاصیت
ضدتورمی دارد
باید خیلی زود
به  ۱۰۰هزار
دالر برسد ،اما
چنین چیزی رخ
نداد .چرا؟ جواب
احتماال به ورود
سرمایهگذاران
شرکتی به دنیای
رمزارزها ربط دارد

Jبازار صعودی بعدی کی شروع میشود؟
حاال میرســیم به سوال کلیدی :بعد از به پایان رسیدن بازار خرسی
کنونــی ،کریپتو در بازار گاوی بعدی چقدر اوج خواهد گرفت؟ جواب به
رمزارز مورد عالقه شما بستگی دارد اما نهایتا همه چیز با بیتکوین شروع
خواهد شد .اینجا هم سه احتمال برای بیتکوین خواهیم داشت:
احتمال اول :باید به این نگاه کنیم که بعد از هر هر بیتکوین هاوینگ،
بیتکوین چقدر رشــد داشته است .بعد از اولین بیتکوین هاوینگ در
ســال  ۲۰۱۲قیمت بیتکوین حدود  ۱۰۰برابر رشد کرد .بعد از دومین
بیتکوین هاوینگ در سال  ۲۰۱۶قیمت بیتکوین  ۳۰برابر رشد کرد.
بعد از سومین بیتکوین هاوینگ در سال  ۲۰۲۰بیتکوین  ۸برابر رشد
کرد.
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این نشان میدهد رشد بیتکوین بعد از هر هاوینگ نسبت به هاوینگ
قبلی حدود یک سوم میشود .اگر بخواهیم این روند را به هاوینگ بعدی
تســری بدهیم یعنی بیتکوین بعد از بیتکوین هاوینگ سال ۲۰۲۴
حدود  ۲تا  ۳برابر رشد خواهد داشت .اینکه بیتکوین در آستانه هاوینگ
ســال  ۲۰۲۴چه قیمتی خواهد داشت که بخواهد  ۳-۲برابر شود این را
نمیشود پیشبینی کرد .اما کال میتوان حدس زد که بیتکوین بعد از
هاوینگ  ۲۰۲۴خود کمی بیش از  ۱۰۰هزار دالر قیمت داشته باشد.
احتمال دوم :این پیشبینی به همپوشــانی بیتکویــن و بازار بورس
مربوط است .جالب است که آخرین بازار گاوی برای بورس باعث شد به
طور میانگین ارزش سهام  ۲تا  ۳برابر شوند .این احتمال وجود دارد که
بیتکوین بتواند طی دوران صعودی بازار بورس رشد حتی بیشتری داشته
باشد (چون ریسکش باالتر است احتمال پاداشش باالتر است ).البته به
شــرطی که تا آن موقع ایده «بیتکوین طالی دیجیتال است» توانسته
باشد شرکتهای سرمایهگذاری بزرگتری را به سمت خود بکشاند .این ما
را به احتمال سوم میرساند.
احتمال سوم :عده زیادی از تحلیلگران بر این باورند طال همین حاال هم
بخش کوچکی از ارزش بازار خود را به بیتکوین باخته و این روند میتواند
ادامه پیدا کند .بررســیها نشان میدهد میزان بیتکوین در صرافیها از
زمان ســقوط شــدید بازار در مارس ( ۲۰۲۰آغاز کرونا) به طور مداوم در
حال کاهش بوده است و این یعنی مردم در حال ذخیره بیتکوین (طالی
دیجیتال) هستند .این اولین بار در تاریخ بیتکوین است که میزان بیتکوین
حاضر در صرافیها به طور مداوم در حال کاهش بوده اســت .میتوان این
روند را اینطور تحلیل کرد که هوشمندترین سرمایهگذاران حاضر در بازار
کمکم به این فکر میکنند که بیتکوین میتواند به ارز ذخیره بعدی جهان
تبدیل شود و رقیبی برای دالر و طال به حساب آید .البته این روند یکشبه
رخ نخواهد داد و دههها طول میکشد تا بیتکوین بهجایگاه ارز ذخیره دنیا
برسد و ارزش بازار بیتکوین در چنین حالتی به دهها تریلیون دالر خواهد
ت (و نگاه واقگرایانهتر) خرید بیتکوین توسط کشورهایی
رسید .در کوتاهمد 
که بیتکوین را به عنوان پول رسمی پذیرفتهاند (مثل السالوادور و جمهوری
آفریقای مرکزی) فشار خرید بیشتری برای بیتکوین ایجاد میکند و این
میتواند روی قیمت بیتکوین در دو پیشبینی قبلی تاثیر بگذارد ،اما نباید
فراموش کرد که هرچه ارزش بازار بیتکوین بزرگتر شــود سرعت رشد
قیمت آن کاهش مییابد.

گروهی بر این
باورند که اتریوم
به لحاظ قیمت
راه بیتکوین را
خواهد رفت و
فقط یک چرخه
بازار از بیتکوین
عقبتر است

Jپیشبینیهایی برای رقبای بیتکوین
حــاال به پیشبینی قیمــت رمزارزهای دیگر در بــازار گاوی بعدی
میپردازیم .این رمزارزها در مقایسه با بیتکوین ریسک بیشتری دارند
و در نتیجه پاداش خرید آنها هم باالتر است.
به طور کلی میتوان گفت که صندوقهای سرمایهگذاری در آخرین
بازار گاوی کریپتو عالقه شدیدی به دیگر رمزارزها به جز بیتکوین نشان
دادند ،به خصوص رمزارزهایی مثل اتریوم که فقط ارز ذخیره نیســتند
و روی آنها قراردادهای هوشمند ( )smart contractsانجام میشود.
یک دســته دیگر از رمزارزها که مورد توجه صندوقهای سرمایهگذاری
قرار گرفتند رمزارزهای مربوط به موسســات مالی غیرمتمرکز ()defi
بودند ،مثل رمزارز  SUSHIکه نماینده سوشیســواپ  -صرافی مشهور
یدهد
غیرمتمرکز کریپتو  -بود .بررسیهای موسسه  JustETFنشان م 
صندوقهای سرمایهگذاری مهم دنیا در حال حاضر به جز بیتکوین روی
خرید رمزارزهای بایننس ،اتریوم ،ترون ،ســوالنا ،کاردانو ،ریپل ،پالیگان،
تزوس و ا َ َوالنچ تمرکز دارند .پس این احتمال وجود دارد که این رمزارزها
در بازار گاوی بعدی توجه بیشتری از طرف سرمایهگذاران سازمانی ببینند.
در این میان عالقه به اتریوم به عنوان ارز دوم بازار بیشــتر از بقیه است
و حتــی گروهی بر این باورند که اتریوم به لحاظ قیمت راه بیتکوین را
خواهد رفت و فقط یک چرخه بازار از بیتکوین عقبتر است.
در جریان بازار گاوی قبلی ،زمانی که بیتکوین در اوج خود قرار داشت
ارزش بــازارش حدود  ۳۰۰میلیارد دالر بــود .در اوج بازار گاوی چرخه
کنونی (پاییز سال پیش) ارزش بازار اتریوم هم حدود  ۴۰۰میلیارد دالر
بود .در همین موقع ارزش بازار بیتکوین  ۱.۲تریلیون دالر بود و اگر اتریوم
بخواهد در جریان بازار گاوی بعدی به چنین ارزش بازاری برسد قیمت هر
اتریوم باید حدودا به  ۱۵هزار برسد.
در مورد آن دسته از رقبای اتریوم که توجه شرکتهای سرمایهگذاری
را به خود جلب کردهاند  -مثل کاردانو ،سوالنا و اوالنچ  -هم این احتمال
میرود که آنها هم به لحاظ قیمت راه اتریوم را بروند .نکته اینجاست که
تا بازار گاوی بعدی کریپتو زمان زیادی باقیست .بازار کریپتو احتماال در
سال  ۲۰۲۵گاوی خواهد شد و تا آن زمان معلوم نیست هر کدام از این
رمزارزها چه وضعیتی خواهند داشــت ،به خصوص که در بازار خرسی
کنونی هر آن ممکن اســت یک رمزارز به سرنوشت تلخ لونا دچار شود
و از بین برود.

نرخ بهره در آمریکا از  ۱۹۵۵تا امروز
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با آنکه بازار خرسی کنونی احتماال شباهتهای زیادی به بازارهای خرسی قبلی دارد ،اما در جهانی به شدت متفاوت رخ میدهد.
دو بازار خرسی اخیر کریپتو اینها بودهاند :یکی از نوامبر  ۲۰۱۳تا ژانویه  ۲۰۱۵طول کشید .و بعدی از دسامبر  ۲۰۱۷تا ژانویه
 .۲۰۲۰در طول هردو دوره ،وضعیت اقتصاد کالن ،و اوضاع بینالمللی نسبتا پرثبات بود.

 ۹اشتباه رایج در بازارهای خرسی

در روزهای پرریسک کنونی ،هرکدام از این اشتباهات میتواند سرمایهتان را بر باد دهد

بازارهای خرســی بازارهای پیچیدهای هســتند .هم فرصتهای
بیمانندی را برای باهوشترها فراهم میکنند هم مملو از ریسکهای
کوچک و بزرگی هستند که میتوانند زندگی مالی افراد را به نابودی
بکشانند .ریسکهای بازار خرسی عموما خطرناکتر از ریسکهای بازار
گاویاند ،پس ضروری اســت برای جلوگیری از ورشکستی در بازار
خرسی ،از این  ۹اشتباه رایج پرهیز کنید:

1

تالش برای خرید در کف قیمت

این احتماال یکی از بزرگترین اشتباهات در جریان بازار
خرســی است :اینکه تالش کنید که رسیدن قیمتها
به کف خود پیشبینی کنید و در آن زمان دست به خرید بزنید .این
اشتباه فقط در کریپتو رخ نمیدهد و در هر بازار مالی میتوان آن را
مرتکب شد .وقتی شــما در اوج بازار گاوی هستید ،قیمتها عموما
عادت دارند که روند را دنبال کنند و احتماال این جمله را شنیدهاید
که «روند ،دوست شماست» .در بازار گاوی شما متوجه روند صعودی
میشوید ،دست به خرید میزنید و بعد در قیمتی باالتر رمزارز خود
را میفروشید .در بازار گاوی بازار به سمت صعود شتاب گرفته است و
این شتابگیری طی مدتی طوالنی ادامه پیدا میکند و شما از همین
همین روند سود میکنید.
نکته اینجاست که روند شتابگیری در بازار خرسی هم رخ میدهد
اما به سمت نزولی .شتاب ،نیروی قدرتمندی در بازارهاست و وقتی
شتاب به سمتی شروع شد توقف آن سخت خواهد بود .به خصوص
وقتی روند بازار نزولی میشــود احساسات سرمایهگذاران بهسختی
مثبت خواهد شد.
به همین خاطر است که خرید سهام و کریپتو در بازار خرسی را به
تالش برای گرفتن چاقوهای در حال سقوط تشبیه کردهاند .اگر چه
ممکن است فکر کنید فالن رمزارز دارد زیرقیمت به فروش میرسد،
اما بازار میتواند قیمت رمزارز مورد عالقهتان را بیشتر و بیشتر پایین
بیاورد ،بیشتر از آنکه تحملش را دارید.
یک دام دیگر که باید حواستان بهش باشد «جهیدن گربهی مرده»
است .همچنان که تصویر نشان میدهد اینها مثبتشدنهای موقتی
بازار هستند که باعث میشوند فکر کنید بازار خرسی به پایان رسیده
است .تمام این عوامل ما را به این نتیجه میرسانند که خرید در کف
واقعی بازار خرسی حتی برای حرفهایها هم بسیار دشوار است .چاره
چیست؟ به جای آنکه دنبال پیدا کردن کف و خریدی بزرگ در این
نقطه باشید دست به  DCAیا خرید پلهای بزنید .یعنی اگر میبینید
که فالن رمزارز قیمت مناســب و آینده خوبی دارد به طور مداوم و
تدریجی  -مثال هر هفته یا دوهفته یک بار  -مقدار کوچکی از آن را
بخرید .این باعث میشود ریسک خرید گران برای شما پایین بیاید.

2

نگاه به بازار با عینک بازار گاوی

به اشتباه دوم میرسیم :اینکه معیارهای ارزیابیتان از
قیمتها را روی تجربیاتتان در بازار گاوی بنا کنید.
در پایان ســال گذشته میالدی ،نظرســنجیای در توئیتر توسط
صفحه «کوین بیورو» برگزار شد که در آن از کاربران پرسیده شد
اولین رمزارز خــود را چه زمانی خریدند .همانطور که در نمودار
میبینید بیش از نیمی از کاربران ســال  ۲۰۲۱را انتخاب کردند.
این یعنی اکثــر کاربران اولین رمزارز خــود را در جریان یکی از
پررونقترین  -و گرانترین  -بازارهای گاوی تاریخ کریپتو خریدند.
به همین خاطر استنباط آنها از ارزش فالن رمزارز با تجربه آنها در
بازار گاوی گره خورده است.
اینکه یک رمزارز از قیمــت اوج خود در بازار گاوی  ۹۰درصد
سقوط کرده لزوما به این معنا نیست که حاال قیمتش خوب است.
در واقــع احتمال زیادی وجود دارد که قیمت این رمزارز هنوز باال
باشــد .چون در جریان بازار خرســی ،انتظارات افراد از سودی که
نصیبشان خواهد شد پایینتر اســت و چون رمزارزها به نسبت
سهام شرکتها پروژههایی مجازیتر به حساب میآیند در دوران
بازار خرسی تعداد زیادی از آنها میتوانند صددرصد سقوط کنند
و کامال از بین بروند.
چنین روندی در بازار خرسی قبلی هم رخ داد .در بازار خرسی
 ۲۰۱۸تعداد زیادی از رمزارزها بودند که چون سقوط کرده بودند
ارزان به نظر میرسیدند .اما آنها نتوانستند در بعد از جان گرفتن
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4

فریب دام «جهیدن گربهی مرده»
را نخورید (اشتباه اول)

بازار ،به قیمتهای ســابق برگردند و همانطور ارزان باقی ماندند.
مثال ما  IOTAیا  Bitcoin Cashرا داشتیم که دیگر نتوانستند
به اوج قبلی برگردند .همه به اواخر  ۲۰۱۷به اوج رسیدند و بعد در
جریان بازار خرسی حدود  ۹۵درصد سقوط کردند.

3

وقتی روی
یک رمزارز در
چنین بازاری
سرمایهگذاری
میکنیدبهتر
است فرض کنید
که قیمتها تا
حدود یک سال
همین حدود باقی
میمانند
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منتظر سود  ۱۰برابری بودن

شــما باید بتوانید انتظارات خود را از بازار تنظیم
کنید .ســودهای  ۱۰۰برابری و حتی  ۱۰برابری
هم در بازار کنونی به ســختی پیدا خواهند شــد .هرچه زودتر
این را درک کنید احتمال ضررتان پایینتر میآید .چون وقتی
حس میکنید ممکن اســت فالن رمزارز جدید سود ده بیست
برابری بدهد ممکن اســت بیش از حد مجاز بازار خرسی روی
آن ســرمایهگذاری کنید و نهایتا سرمایهتان را از دست بدهید.
ضمنا انتظارات بیش از حد باعث میشــود سبد سرمایهگذاری
بدی را بچینید .وقتی همه سرمایهتان را روی نوع پرریسکی از
ســرمایه (مثل کریپتو) متمرکز میکنید روش خطرناکی برای
زندگی اســت .مطمئن باشید که برای ادامه سرمایهگذاری  -و
زندگی  -طی بازار خرسی پول نقد کافی در اختیار دارید .ضمنا
به احتمال زیاد بازار خرسیای که ما واردش شدهایم با بازارهای
قبلی تفاوتهایی دارد .این بازاری خرســی است که با یکی از
پرهرج و مرجترین دورانهــای ژئوپلیتیکی و اقتصادی معاصر
همزمان شــده اســت .به همین خاطر حتما باید بیرون فضای
کریپتو ســرمایه داشته باشید .فراموش نکنید داشتن انتظارات
باال در چنین بازاری میتواند به سالمت روان شما صدمه بزند و
باعث اضطراب مداوم و نهایتا افسردگیتان شود.
وقتی روی یک رمزارز در چنین بازاری سرمایهگذاری میکنید
بهتر است فرض کنید که قیمتها تا حدود یک سال همین حدود
یمانند.
باقیم 
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بیتوجهی به بیتکوین و اتریوم

بازارهای خرســی بهترین زمان برای ریســککردن
نیســتند و کمریســکترین رمزارزهای بازار را همه
میشناســید :بیتکوین و ســپس اتریوم .موقع ریزش بازار ،اصوال
بیتکوین در مقایســه با دیگر رمزارزها کمتر از بقیه ارزش خود را از
دست میدهد و سرمایهتان کمتر نابود میشود .در بازار خرسی ،عموما
تمایل به رمزارزهای پرریسک پایین میآید و سرمایهگذاری روی دو
رمزارز اصلی بازار منطقی به نظر میرسد .فراموش نکنید مدت زمانی
طوالنی تا رســیدن فصل رونق رمزارزهای پرریسک باقیمانده و اگر
بخواهید از همین حاال به آنها امید ببندید فقط و فقط سرمایهتان را
از دست خواهید داد.
در بازارهای خرســی قبلی هــم چنین روندی رخ داد :ســلطه
بیتکوین بر کل بازار به شــدت باال رفــت :یعنی از ارزش بازار دیگر
رمزارزها کم شد و بر بیتکوین اضافه شد .نکته اینجاست که در بازار
خرسی حتی اتریوم هم در برابر بیتکوین ضعیف عمل میکند و به
همین خاطر گروهی از فعاالن بازار در چنین شرایطی فقط بیتکوین
نگه میدارند .آن دســته از کســانی که در شرایط کنونی اتریوم هم
نگه میدارند میگویند اتریوم توانسته توجه و اطمینان سرمایهگذارن
شرکتی را جلب کند و کنار بیتکوین به عنوان رمزارز مطمئن جهان
رمزارزها به حساب میآیند.
طی سه ماه اخیر که بازار کریپتو سقوط سنگینی را تجربه کرده
اتریوم توانسته سلطهاش بر بازار را حفظ کند و در برابر دیگر رمزارزها
همچنان جایگاه خود را حفظ کند.

5

بیتوجهی به اقتصاد کالن

با آنکه بازار خرسی کنونی احتماال شباهتهای زیادی
به بازارهای خرسی قبلی دارد ،اما در جهانی به شدت
متفاوت رخ میدهد .دو بازار خرسی اخیر کریپتو اینها بودهاند :یکی از
نوامبر  ۲۰۱۳تا ژانویه  ۲۰۱۵طول کشید .و بعدی از دسامبر  ۲۰۱۷تا
ژانویه  .۲۰۲۰هر دو بازار به خاطر عواملی مختص بازار کریپتو خرسی
شدند :سودهای بینظیر توجه عده فراوانی را جلب کرده بود و مردم
بدون برنامه جذب بازار شدند و بازار حبابی شد و باالخره ترکید .مسئله
اینجاســت که در طول هر دو دوره ،وضعیت اقتصاد کالن ،و اوضاع
بینالمللی نسبتا پرثبات بود .در جریان بازار خرسی  ۲۰۱۳نرخ بهره
در آمریکا تقریبا صفر بود و در بازار خرســی  ۲۰۱۸نرخ بهره به ۲.۴
درصد رســیده بود اما فدرال رزرو آن را تا پایان  ۲۰۱۹دوباره پایین
آورد .بــه عالوه نرخ تورم پایین و پرثبات بود ،جنگی در اروپا جریان
نداشت و کسی نمیدانست کرونا چیست .امروز خیلی چیزها تغییر
کرده است :فدرال رزرو برای جلوگیری از تورم بیسابقه مجبور شده به
سمت باالترین افزایش نرخ بهره طی چند دهه اخیر حرکت کند و این
باعث شده عالقه سرمایهگذاران به داراییهای پرریسک پایین بیاید.
انتظار میرود تا پایان ســال  ۲۰۲۲نرخ بهره به  ۲.۵درصد برسد .اما
تحلیلگران معتقدند حتی این افزایش بیسابقه نرخ بهر ه هم نمیتواند
بــا تورم کنونی مقابله کند و احتماال تا پایان ســال نرخ بهره به ۳.۵
درصد خواهد رسید .به همین دلیل به احتمال زیاد ما به سمت بازاری
رکودی حرکت خواهیم کرد که همزمان تورم را هم تجربه خواهد کرد.
این وضعیتی از بازار است که رمزارزها در طول عمر کوتاه خود تجربه
نکردهاند .آخرین رکود بینالمللی که جهان به خود دید در سال ۲۰۰۸
رخ داد و بیتکوین در آن دوران وجود نداشت( .در واقع بیتکوین در

شما باید بتوانید انتظارات خود را از بازار تنظیم کنید .سودهای  ۱۰۰برابری
و حتی  ۱۰برابری هم در بازار کنونی بهسختی پیدا خواهند شد .هرچه
زودتر این را درک کنید احتمال ضررتان پایینتر میآید.

واکنش به بحران مالی  ۲۰۰۸متولد شد).

6

خرید  NFTو سرمایهگذاری بیش از حد روی آن

7

خرید و فروش اهرمی

8

اعتقاد داشتن به یک تحلیلگر خاص

انافتی یــا توکنهای غیرقابل معاوضه نوع خاصی از
دارایی روی بالکچین هستند که نماد چیزی منحصر به
فرد به حساب میآیند :مثل نماد تکهای از زمین ،یک جواهر خاص یا
مثال بخشی از یک اثر هنری.
این توکنها میتوانند یک اثر هنری دیجیتال باشند که خاصیت
کلکســیونی پیدا کرده و فقط و فقط یکی از آن موجود اســت .طی
دوران اوج بازار کریپتو در سال  ۲۰۲۱این توکنها در بین ثروتمندان
محبوبیت فراوانی پیدا کردند و اینگونه شد که یک نقاشی دیجیتال
ساده  -مثل همین نقاشی از سری «میمون کِسل»  -به قیمتهای
میلیون دالری به فروش میرسید.
خرید  NFTدر دوران بازار خرسی هم احتماال جزو اشتباهات بزرگ
اســت ،به چند دلیل :اول اینکه اگر چــه بیتکوین و دیگر رمرارزها
دست کم دو بازار بازار خرسی را تجربه کردهاند ،این اولین بازار خرسی
NFTهاست و اصال نمیدانیم آنها طی این دوره چقدر سقوط خواهند
کرد .به عالوه بازارهای خرسی عموما باعث کاهش نقدینگی در بازار
میشوند و تاثیر این کاهش روی ارزش داراییهایی که کارکرد خاصی
ندارند احتماال بیشتر است .در بازار کنونی احتماال برای شما آسانتر
است که سهامتان را به قیمت بازار بفروشید تا اینکه برای اثر هنریتان
مشتری پیدا کنید.
انتظار میرود طی بازار خرسی کنونی آثار مشهورتر  -مثل همین
میمون کسل  -جان سالم به در برند ،اما ارزش  ۹۵درصد NFTهای
موجود به صفر خواهد رسید.
در بازار به هم ریخته کنونی ،عدهای از سرمایهگذاران به این
نتیجه میرسند که بهتر است به صورت اهرمی  -مثال ۱۰
یا  ۵۰برابری  -دست به خرید و فروش بزنند ()Leveraged Trading
و در بازار آتی به اصطالح النگ و شورت کنند.
این بازار آنقدر پرنوســان است که حتی حرفهایها هم به راحتی
غافلگیر میشــوند و بهتر اســت آینده مالی خود را به بخت و اقبال
نســپارید .حتی اگر فکر میکنید که یک رمزارز محکوم به فناست
و میتوانید روی ســقوطش شــرط ببندید (شورت بگیرید) ناگهان
میبینید هواداران سینهچاک آن جلوی کاهش قیمتش را میگیرند.
نکته اینجاست که طی ماههای پرتنش گذشته ،دقیقا هم کسانی که
به بازار خوشبین بودهاند و هم کســانی که بدبین بودهاند میلیاردها
دالر از دست دادهاند .آخرین نمونهاش شرکت سرمایهگذاری Melvin
 Capitalبود که روی سقوط شرکت بازی  GameStopشرط بست
و شورت ســنگینی انجام داد .اما سهام این شرکت بازی بالکچینی
ســقوط نکرد و شرکت سرمایهگذاری بداقبال با میلیاردها دالر ضرر
ورشکسته شد .چون بسیار ســخت است که بشود پیشبینی کرد
سرمایهای اینچنین نوظهور مثل کریپتو در میانمدت تا بلندمدت
چه رفتاری خواهد داشت.
در نهایت آنچــه در اینترنت در مــورد بازار کریپتو
میبینید حدس و گمانهاییاند بر اساس اندیکاتورها

جاستین بیبر،
خواننده کانادایی
این  NFTنقاشی را
 ۱.۳میلیون دالر خرید.

و نمودارها .برای آنکه بتوانید به ســامت از این دوران عبور کنید
بــه یک تحلیلگر خاص گیر ندهید و ســعی کنید به طور روزانه
تحلیل گروه متنوعی از افراد با نگاههای متفاوتی به بازار را ببینید.
هر چه تحلیلهای این افراد درباره بازار خرسی متفاوتتر باشد برای
شما بهتر است .وگرنه اگر بخواهید به یک تحلیلگر گیر دهید این
احتمال وجود دارد که جنبههای متفاوت بازار خرسی را نبینید و
بهراحتی زمین بخورید.

9

تسلیم شدن

این آخرین و البته رایجترین اشتباهات در جریان بازار
خرســی اســت .افرادی که با رویای سودهای نجومی
جذب بازار کریپتو شدهاند و از دید حرفهایها «توریستهای کریپتو»
نــام گرفتهاند .اینها کریپتوبازهای دوران خوبند و در دوران بد از بازار
خارج میشوند .شما نباید توریســت کریپتو باشید ،چون بازارهای
خرسی بهترین بازارها برای سودهای بلندمدتاند.
طی دوران خرسی است که افراد و پروژهها به یادگیری و بازسازی
میپردازند و طی همین دور ه است که بدون شلوغکاری تمرکز روی
تکنولوژیهای نو باال میرود .آدمهای زیادی را میشناسم که در بازار
خرسی قبل ( )۲۰۱۸سقوطها را تحمل نکردند ،با ضرر رمزارزهای
خــود را فروختند و از بازار کنــاره گرفتند .همین کنارهگیری بود
که باعث شــد آنها جذابترین پروژههای نوظهور بازار را نبینند و
سودهای چند دهبرابری را از دست بدهند.
مثال در ســال  ۲۰۱۹ایده موسسات مالی غیرمتمرکز ()Defi
تازه شکل گرفته بود و همین ایده باعث تحوالتی بزرگ در جهان
کریپتو شد و عده زیادی از سرمایهگذاران را میلیونر کرد .رمزارزها
و پروژههــای محبوب این روزها  -مثل ســوالنا و اوالنچ  -هم طی
بازار خرســی قبلی به وجود آمدند .بازارهای خرســی دورانهایی
برای یادگیری و درسگیری از اشتباهات در سرمایهگذاریاند .البته
این آســان نیست و شما باید با ترس روزانه از کمشدن سرمایهتان
بجنگید .اگر بتوانید سر و صدای اخبار رسانهها را کم کنید و روی
پروژههای نوظهور بازار تمرکز کنید احتماال در بازار گاوی بعدی برد
خوبی خواهید کرد.

طی دوران
خرسی است که
افراد و پروژهها
به یادگیری
و بازسازی
میپردازند و
طی همین دوره
است که بدون
شلوغکاری
تمرکز روی
تکنولوژیهای نو
باال میرود
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عرص جدید

حملهخرسه ا

گفتوگوی  ۳تحلیلگر مشهور بازار کریپتو درباره چالشهای پیش رو در بازار خرسی

در روز جمعه  ۲۷خرداد که بیتکوین به زیر  ۲۰هزار دالر سقوط کرد سه تحلیلگر پرطرفدار یوتیوب در حوزه رمزارز به مهمترین سواالت سرمایهگذاران پاسخ دادند :بازار به کدام سمت
میرود؟ آیا باید منتظر سقوطهای بیشتر باشیم یا بیتکوین به کف قیمت خود رسیده است؟

جیمز موالرنی

بنجامین کاوِن

راب وولف

سرمایهگذار پرسابقه
و تحلیلگر کانال اینوستانسرز

ریاضیدان
وتحلیلگرتکنیکال

سرمایهگذار در بازارهای کریپو و مسکن ،مدیر وبسایت
دیجیتال ا َسِ ت نیوز

در مورد تورم،
اندیکاتورهای
متعدد ما را به این
نتیجهرساندهاند
که ما در آمریکا به
سقف برخوردهایم
و از این باالتر
نمیرویم

بنجامین کا ِون :امروز طبیعتا بحث ما با ســقوط بیتکوین به
کانــال  ۲۰هزار دالری آغاز میشــود .با تصمیمات فدرال رزرو برای
افزایش نرخ بهره (با هدف مهار تورم) ما از اوج  ۶۹هزار دالر بیتکوین
در ســال گذشته به  ۲۰هزار دالر رسیدهایم .پس در ابتدای بحث به
آینده بیتکوین خواهیم پرداخت .بعد توازن شکننده میان بیتکوین
و اتریوم را بررســی خواهیم کرد و اینکه آیا اتریوم میتواند بخشــی
از بــازار بیتکوین را از آن خود کند یا نــه .بعد روی تاثیر انتخابات
میاندورهای آمریکا روی بازارهای مالی تمرکز خواهیم داشت و نهایتا
به تورم خواهیم رســید .تاثیر تورم دامنهدار روی بازارهای مالی چه
خواهد بود و آیا فدرال رزرو میتواند با افزایش پیدرپی نرخ بهره ،تورم
را درمان کند؟ مسئله اینجاست که با هر سقوط بیتکوین ما میگوییم
بیتکوین باالخره به کف خود رسیده است .اما چون تورم همچنان
مهار نمیشــود ،فدرال رزرو باز نرخ بهــره را باال میبرد و بیتکوین
سقوط بزرگتری میکند .پس سوال من از شماها این خواهد بود که
فکر میکنید تورم دیگر از این باالتر نمیرود؟ یا همچنان با اوج تورم
فاصله داریم؟ آخرین ســوال من البته به سبد کریپتوی شما مربوط
اســت .برای ضرر نکردن بیشتر ،آیا این روزها سبد خودتان را تغییر
دادهاید یا در این بازار پرنوسان به آن دست نمیزنید؟
Jسقوط بیتکوین
بنجامین :سوال اول را از جیمز میکنم .ما از  ۶۹هزار دالر به ۲۰
هزار دالر سقوط کردهایم .یعنی حدودا  ۷۰درصد سقوط طی  ۶ماه .ما
دیدهایم که در جریان بازارهای خرسی قبلی بیتکوین  ۸۰و حتی ۸۵
درصد سقوط کرده است .فکر میکنی طی ماههای گذشته باز شاهد
سقوط بیتکوین خواهیم بود؟
جیمز موالرنی :بازار کنونی شــبیه بیماری شــده که به طور
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پیدرپی ضربههای تازهای میخورد .هفته پیش گزارش «شــاخص
قیمت مصرفکننده» منتشر شد که نشان داد نرخ تورم در آمریکا با
وجود اقدامات فدرال رزرو کاهش پیدا نکرده .این باعث ضربه شدید به
بازارهای مالی شد .همه از این گزارش غافلگیر شدند.
نکته اینجاســت که من در بازارهای دیگر قبال شاهد افتادن روی
دور بدشانسی بودم اما این اولین بار است که در کریپتو آن را تجربه
میکنیم .حتی اتریوم هم ضربه عظیمی خورده و  ۳۱درصد در  ۷روز
گذشته سقوط کرده .بیتکوین باالی  ۲۰درصد ریزش داشته .جالب
است که بعضی از دیگر رمزارزهای دیگر توانستهاند در این سقوط بهتر
از بیتکوین عمل کنند .به نظر من بعد از نابودی لونا و اخیرا تعدیل
نیروی سنگین در صرافیهای کرپیتو ،دیگر عجیب نیست که ما از ۲۰
هزار سقوط کنیم و به نقطه اوج چرخه قبلی بازار  -بیتکوین  ۱۷هزار
دالری  -برگردیم .اوضاع خیلی بد اســت و من نمیتوانم با اطمینان
بگویم پایینتر از  ۱۷هزار را نخواهیم دید.
ل پیشبینی است.
بنجامین :کریپتو اصوال در کوتاهمدت غیرقاب 
راب تو فکر میکنی ما به زیر  ۲۰هزار سقوط میکنیم؟
راب وولف :به نظرم در وضعیت فعلی دیگر کسی اعتقاد ندارد که
ما قرار است به زودی بیتکوین  ۵۰هزار دالری را ببینیم ،چه برسد
به پیشبینیهای سال گذشــته و بیتکوین  ۱۰۰هزار دالری .بازار
کریپتو حس مثبتش را از دست داده و با توجه به ریسکهای پیش
رو من حس میکنم ما ســقوطهای بیشتری را خواهیم دید .حس
مثبت حتی در بازار بورس هــم وجود ندارد .الکس برزیر ،قائم مقام
شرکت سرمایهگذاری بلکراک که غول سرمایهگذاری دنیا به حساب
میآید ،در مصاحبه اخیرش حرف جالبی زده .برزیر گفته که شرکتش
قصد ندارد در سقوط کنونی در کف قیمت خرید کند ،چون این کف
نهایی نیست و بازار دچار تغییرات بنیادی شده .تا موقعی که فدرال

در بازار خرسی اتریوم در برابر بیتکوین بد سقوط میکند .همین چند
ماه پیش بیتکوین  ۴۰هزار دالر بود و اتریوم  ۳۵۰۰دالر .حاال ارزش
بیتکوین نصف شده اما اتریوم خیلی بیشتر از این سقوط کرده.

رزرو نبیند که جنگش با تورم چه بالیی بر سر تولید ناخالص داخلی
میآورد و باز هم نرخ بهره را باالتر برد این روند ادامه خواهد داشــت.
دوست ندارم این را بگویم اما احتماال امسال وضع همین وضع است.
بازار در همین حدود خواهد ماند و نوســان خواهد داشت .امیدوارم
پیشبینیام اشتباه باشد .اگر بیتکوین بتواند همین  ۲۰هزار دالر را
حفظ کند عالی خواهد بود.
بنجامین :در بازارهای خرسی اینکه رمزارزها بتوانند یک سطحی
را حفظ کنند و بیشتر سقوط نکنند خوب است چون میتوان امیدوار
بود طی این مدت ،شرایط در اقتصاد کالن بهتر شود .اما طی ماههای
آینده قرار نیست اوضاع اقتصاد کالن بهتر شود و این یعنی دست کم
ما برای مدتی شاهد بیتکوین زیر  ۲۰هزار دالر هم خواهیم بود.
Jاتریوم علیه بیتکوین
بنجامین :طی ماههای اخیر اتریوم که اصوال در برابر بیتکوین
رشد بیشتری از خود نشان میداد ریزشهای بیشتری نشان داده و
اوضاعش در رقابت با بیتکوین خوب نبوده .حامیان اتریوم میگویند با
آپگرید قریبالوقوع شبکه اتریوم خواهیم دید که ورق خواهد برگشت
و اتریوم باالخره در برابر بیتکوین خودی نشــان خواهد داد .اما من
حس میکنم که آپگرید چنین شــبکه عظیمی هم چیز خطرناکی
است و باعث باالرفتن بیثباتی در بازار عمیقا بیثبات کنونی خواهد
شد .شماها چه فکر میکنید؟
راب :من چند وقتی اســت که حتی پلهای هم اتریوم نمیخرم و
منتظرم ببینم آنها آیا میتوانند هزینههای حواله و سرعت آن را در
شبکه اتریوم پایین بیاورند یا نه .من حس میکنم ممکن است کال تا
اواخر امسال شاهد آپگرید نباشیم و همه چیز به  ۲۰۲۳بیفتد.
بنجامین :من هم در کوتاهمدت به باالرفتن ارزش اتریوم در برابر
بیتکوین خوشبین نیستم .اما در بلندمدت چرا .مثال فکر کنید که
یک ســال یا  ۱۸ماه دیگ ِر زمانی که آپگرید انجام شده ،و خوب هم
پیش رفته و بعد ما به بیتکوین هاوینگ بعدی داریم نزدیک میشویم
و بازار در آستانه گاوی شــدن است .اما خب ما هنوز در این مرحله
نیستیم .جیمز تو هم فکر میکنی که مثل یکی دو ماه اخیر اتریوم در
برابر بیتکوین سقوط میکند؟
جیمز :اتریوم حتی از نقطه اوجش در ســال  ۲۰۱۸هم پایینتر
آمده و این نشانه خوبی نیست .مشکل اصلی اینجاست که طی ماههای
گذشته مردم کریپتوی خود را در موسسات مالی غیرمتمرکز ()Defi
میگذاشتند و سود خیلی خوبی میگرفتند و حاال با سقوط بازار اوضاع
این موسسات مالی که اکثرا روی اتریوم بنا شده بودند دچار دردسر
جدی خواهند شــد و با خود کل بازار و به خصوص اتریوم را پایین
خواهندکشید.
بنجامین :در بازار خرســی اتریوم در برابر بیتکوین بد سقوط
میکنــد .همین چند ماه پیش بیتکوین  ۴۰هزار دالر بود و اتریوم
 ۳۵۰۰دالر .حاال ارزش بیتکوین نصف شده اما اتریوم خیلی بیشتر از
این سقوط کرده .از دید من دست کم  ۶ماه زمان نیاز است تا اتریوم
بتواند به دورانی برگردد که میتواند در برابر بیتکوین خونریزی نکند
و از آن بهتر عمل کند.

آمریکا به کف رسیده و سقوطش ادامه پیدا نکرده .این را در بحرانهای
اقتصادی دهه ۱۹۴۰و دهه  ۱۹۷۰دیدهایم .سوال اینجاست که رشد
تورم کی متوقف میشود که بتوانیم رشد بازارها را ببینیم .آیا تورم از
این لحظه به بعد در فاز نزولی میافتد یا چند ماهی با این واقعه فاصله
داریم؟ چون در ماه مارس تورم به  ۸.۵درصد رسید .در آوریل به ۸.۳
درصد کاهش پیدا کرد اما حاال به  ۸.۶درصد رسیده .راب فکر میکنی
که فدرال رزرو تورم را تحت کنترل دارد و قرار نیست تورم باالی ۸.۶
درصد را ببینیم؟
راب :یک سایتی هست که تورم واقعی را با توجه به دادههای دقیق
نشــان میدهد و در حال حاضر تورم تقریبا  ۱۱درصد است (۱۰.۸۳
درصد) .البته تورم واقعی به نسبت ماه مارس که  ۱۲درصد بود پایین
آمده .با توجه به این سایت که آمارش واقعیتر از فدرال رزرو است به
نظر میرسد تورم به سقف خود رسیده و حاال شروع به پایین آمدن
میکند .من در این مرحله کمی خوشبینم.
جیمز :آمریکا با بحران بدهی ســنگینی دســت و پنجه نرم
میکنــد .برای خروج از این بحران دو راه داریم :یا رشــد یا تورم.
دولــت به تورم نیــاز دارد تا بتواند بدهیهایــش را کاهش دهد.
برخــاف چیزی که مردم فکر میکنند ،تورم کمک میکند تمام
آمارهای اقتصادی جذابتر به نظر برســد :رشدهای باال و اضافه
حقوقها! در مورد ســقف تورم ،اندیکاتورهای متعدد من را به این
نتیجه رساندهاند که ما به سقف برخوردهایم و از این باالتر نمیرویم.
اما شاید بهتر باشد به جای تمرکز روی آمار تورم ،روی قیمت نفت
متمرکز شویم .قیمت نفت دارد کمی کنترل میشود آن هم چون
ممکن اســت اوضاع جنگ روسیه و اوکراین مشخصتر شود .اگر
بشود قیمت نفت را زیر بشکهای  ۱۱۰دالر نگه داشت تورم تحت
کنترل خواهد بود.
بهتر است اینطور باشــد چون واقعا با باالرفتن نرخ بهره ،اقتصاد
آمریکا متوقف شــده و در آســتانه رکود است .انگار که یک ماشین
مســابقه از ســرعت  ۳۰۰کیلومتر در ســاعت به  ۱۰۰کیلومتر در
ساعت رسیده باشد .اعتماد مردم به اقتصاد و آینده نابود شده ،بدهی
کارتهای اعتباری ملت در حال افزایش عجیبی است و گروه زیادی
از مردم واقعا تنها یک هدف دارند و آن سیر ماندن است .اوضاع بساز و
بفروشها واقعا بد است و صنعت ساخت و ساز ضربه سنگینی خورده.
دولت با هدف کاهش تورم توانســته تقاضــا را در اقتصاد به نابودی
بکشــاند و همراه آن بازار بورس و کریپتو زمین خوردهاند .به همین
خاطر من کامال معتقدم که تورم به سقف خود رسیده و از این باالتر
نخواهد رفت.
بنجامین :من امیدوارم تورم ســقف خود را دیده باشد اما حس

ما پنج ماه
تا انتخابات
میاندورهای
فاصله داریم و
به نظر میرسد
که با توجه به
وضعیت فعلی تورم
و قیمت بنزین،
جمهوریخواهان
اوضاع بهتری از
دموکراتهای
حاکم دارند و
دموکراتها
احتماالهممجلس
نمایندگان و هم
سنا را خواهند
باخت

Jتورم ،نفت و بیتکوین
بنجامین :حاال به ســوال بعدی میرسیم .به لحاظ تاریخی هر
بار که تورم به ســقف خود رسیده و باالتر نرفته ،شاخص بازار بورس
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عرص جدید
میکنم که قرار است مثل حباب دات کام سال  ،۲۰۰۰ما در کریپتو
شاهد سقوط بیشتر بازار خواهیم بود و دلیل این سقوط ممکن است
افزایش دوباره تورم باشد .این نگاه خیلی خرسی است و امیدوارم دست
از کار درنیاید.
یک احتمال دیگر این است که فدرال رزرو سال  ۲۰۲۲و حتی در
 ۲۰۲۳نرخ بهره را باال ببرد و بعد که وارد رکود شــدیم بگوید زیادی
واکنش نشان دادیم و حاال باید نرخ بهره را پایین بکشیم .و این تقریبا
همزمان میشود یا هاوینگ بعدی بیتکوین و بازار گاوی کریپتو .این
زمانبندی هم میتواند رخ دهد.

به لحاظ تاریخی
هربار که تورم
به سقف خود
رسیده و باالتر
نرفته ،شاخص
بازار بورس آمریکا
به کف رسیده و
سقوطش ادامه
پیدا نکرده

Jانتخابات و بیتکوین
بنجامین :این ما را به سوال بعدی میرساند .اینکه آیا سهماهه
بعدی میتواند ســهماهه خوبی برای بازارها باشد؟ فراموش نکنید
که حتی در بازارهای خرسی هم میتوانیم فصل سبز داشته باشیم.
در سال  ۲۰۱۸سهماهه سوم نمودار بازارها سبز بود و این احتماال
به انتخابات میاندورهای ربط داشــت .سیاستمداران اگر بخواهند
دوبــاره رای بیاورنــد نیاز دارند که دل ملت را به دســت آورند و
شاید سیاســتهای کوتاهمدتی داشته باشند تا اوضاع بهتر نشان
داده شود .جیمز تو فکر میکنی در سهماهه بعدی ما شاهد تغییر
سیاست دولت بایدن خواهیم بود؟ مثال افزایش نرخ بهره متوقف
شود تا بازار بورس دوباره سبز شود؟
جیمز :مشخص است که ما در رکود به سر میبریم .در ماه ژوئیه
ما آمار ســهماهه دوم را خواهیم دید و فــدرال رزرو همین حاال این

را میداند که در ســهماهه دوم اقتصاد وارد رکود شــده و به همین
خاطر خواســته برای آخرین بار نرخ بهره را  ۰.۷۵درصدی باال ببرد
و تا بتواند به  ۰.۵۰درصدیهای قبل برگردد .نکته اینجاست که آیا
بایدن میتواند روی فدرال رزرو فشار بیاورد که فعال نرخ بهره را زیاد
باال نبرد تا اقتصاد از وضعیت رکود در بیاید؟ چون واقعا شرکتها به
سختی میتوانند وام بگیرند و اینکه دولت بگوید این بار نرخ بهره را
باال نمیبریم به لحاظ روانی واقعا میتواند مثبت باشــد .پس تورم به
قیمت نفت بستگی دارد و وضعیت بازارها در سه ماه آینده به قدرت
بایدن و اینکه بتواند فــدرال رزرو را راضی کند که بیخیال افزایش
نرخ بهره شود.
راب :مــا پنج ماه تا انتخابــات میاندورهای فاصلــه داریم و به
نظر میرســد که بــا توجه به وضعیت فعلی تــورم و قیمت بنزین،
جمهوریخواهــان اوضاع بهتــری از دموکراتهای حاکــم دارند و
دموکراتها احتماال هم مجلس نمایندگان و هم سنا را خواهند باخت.
البته به نظر من حضور جمهوریخواهان اصوال بیشتر به نفع کریپتو
است.
بنجامین :اصوال وقتی اوضاع اقتصاد خوب نباشد ،تیم حاکم بر کاخ
سفید  -که اینبار دموکرات است  -در انتخابات میاندورهای بد میبازد.
این را در زمان اوباما و کلینتون هم دیدهایم.
و سوال آخر .در حال حاضر چه رمزارزی را میخرید؟
راب :مــن فقط به طور پلهای و تدریجی بیتکوین میخرم و به
بقیه کار ندارم.
جیمز :من فعال پول نقد ذخیره میکنم!

بازارهای گاوی و خرسی بیتکوین چند روز طول کشیدهاند؟
100000

۴۰۷
روز

۲۶۰
روز

۱۹۲
روز

 ۳۶۱روز

50000

 ۶۳۳روز

 ۸۴۵روز

20000
10000

2000
1000
500

200

۲۰۲۱
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۲۰۲۰

۲۰۱۹
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خیزشنفتی

جنگ روسیه و اوکراین ،لطفی بزرگ به بازار نفت است

جهان به روایت نمودارها
شاخصها از آیند ه چه میگویند؟

واردات نفت کشورهای اروپایی از روسیه از طریق خط لوله دروژبا؛ آوریل  ،2022بشکه در روز ،هزار
250
100

تشنه نفت بیشتر
شــاید تصورش کمی سخت باشد اما براساس گزارش اکونومیست،
روسیه بیش از دوران پیش از جنگ ،نفت به اروپا میفرستد .عمده
ایــن صادرات نفت هم از طریق خطوط لوله دروژبا صورت میگیرد
که نفت را به کشورهایی نظیر لهستان ،آلمان ،اسلواکی و مجارستان
میرساند .اکونومیست روی نقشه مسیر خط لوله را نشان داده و تعداد
بشکههای نفتی را هم در نمودار مشخص کردهاست.

خط لوله دروژبا
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جمهوری چک
اسلواکی

0.6
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لهستان
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بشکه در روز ،میلیون

آلمان

0
2022

زندانیهای سیاسی در زندانهای هنگکنگ
سالها بود که جمعیت زندانیان در زندان هنگکنگ روندی کاهشی
را طی میکرد .اما اکنون مدتی است که جمعیت این زندانیان دوباره
روندی افزایشــی پیدا کرده و نکته اصلی ماجرا از این قرار است که
این زندانیان عمدتا زندانیان سیاســی هســتند .در واقع زندانهای
هنگکنگ با زندانیان سیاسی اشباع شدهاست .اکونومیست نموداری
در این زمینه آماده کرده و در آن نشان میدهد که جمعیت زندانیان
سیاسی چقدر افزایش پیدا کردهاست.

اسلحه قاتل اصلی آمریکاییهاست
این روزها اســلحه به اصلیترین دلیل مــرگ آمریکاییها تبدیل
شدهاست .بررسیهای اکونومیست نشان میدهد عمده افرادی که
جان خود را بابت کشــتار با اسلحه از دست میدهند ،در سنین کم
و جوانی به ســر میبرند .به این ترتیب اســلحه به مهمترین دلیل
مرگومیر در آمریکا تبدیل شده و روندی خیزشی را طی سالهای
گذشته طی کردهاست .اکونومیســت در این نمودار به بررسی این
مسئلهپرداختهاست.
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هنگکنگ،تعدادتجمیعی زندانیانسیاسی
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آمریکا ،مرگومیر افراد  1تا  24ساله در ازای هر  100هزار نفر ،براساس علت مرگ
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شیوع آبله میمون در جهان
ویروس آبله میمون به یکی از مهمترین دالیل نگرانی در دنیای امروز تبدیل شدهاست .درحالیکه جهان هنوز به صورت کامل از همهگیری کرونا نجات پیدا نکرده ،سروکله
ویروس جدیدی به نام آبله میمون پیدا شدهاست .این ویروس در حال حاضر در کشورهایی نظیر آرژانتین ،اتریش و دانمارک هم شایع شدهاست .اکونومیست در این نقشه،
شیوع این بیماری را زیر ذرهبین قرار دادهاست.
کشورهایی که ویروس
در آنها بودهاست

منشأنگرانی
مبتالیان به آبله میمون در کشورهایی که ویروس در آنها وجود نداشتهاست،
هفتم تا بیستوچهارم می 2022

50
5

بریتانیا 57
کانادا 23

اسپانیا 101
پرتغال 37

آمریکا 7

پاکستان 2

استرالیا 2
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انقالب آرام وسایل نقلیه برقی

درصد فروش خودروهای برقی از مجموع
100

2021

در جهان بیش از  1میلیارد و  200هزار خودرو وجود دارد .بررسیهای
اکونومیست نشان میدهد از هر  70خودرو ،فقط یکی از آنها برقی
است .برای اینکه به شرایطی نسبتا مطلوب برسیم و شاهد اثرگذاری
خودروهای برقی برســیم باید تعداد آنها در هر  70دســتگاه به 6
دســتگاه برسد .تنها در این صورت است که شاهد اثرگذاری حضور
این خودروها در جهان به شکلی مطلوب خواهیم بود .اکونومیست این
وضعیت را بررسی کردهاست.

سوئد
آلمان
بریتانیا
چین
جهان

میزان زمانی که در ازای جانهای از دست رفته صرف مطالعه میشود ،مقیاس لگاریتمی

مورد مغفول خشونت با اسلحه
آمریکاییها بخشــی از بودجه خود را صــرف مطالعه روی موضوعاتی
میکنند که منجر به مرگ و از دست رفتن افراد در جامعه میشود .برای
مثال بخشی از بودجه در آمریکا همیشه صرف مطالعه درباره بیماری
آلزایمر میشــود چرا که بسیاری از انسانها در این کشور جان خود را
بابت این بیماری از دســت میدهند .اما در حالیکه خشونت با سالح،
جان بســیاری از افراد را میگیرد ،چقدر بودجه صرف مطالعه در این
زمینه میشود؟ اکونومیست این قضیه را مورد بررسی قرار دادهاست.
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وقتی کشورهای عربی از تحریم نفتی به عنوان سالح در برابر اروپا استفاده کردند ،آسیبهای
کوتاهمدتی به غرب وارد شد اما اکنون شرایط فرق دارد .آسیبهایی که اکنون در دنیای انرژی
شاهد آن هستیم ،بیتردید درازمدت خواهد بود.

[ نفت خام ]

محاسباتنفتی
چرا قیمت نفت در حال خیزش است؟
خیلیها دهه  ۷۰میالدی را به خاطر میآورند ،همان سالهایی که کشورهایی عربی
تصمیم گرفتند از نفت به عنوان یک سالح بهره بگیرند و به کمک آن ،دولتهای غربی
را بابت حمایت از اســرائیل ،تنبیه کنند .حاال دولتهای  ۲۷عضو اتحادیه اروپا تصمیم
گرفتهاند به صورت داوطلبانه این سالح را به جان بخرند تا از این طریق جلوی پیشروی
روسیه در خاک اوکراین را بگیرند .آنها اعالم کردهاند که خریداری نفت روسیه ،ممنوع
است و از پایان امسال (سال میالدی) نباید از طرف کشورهای اروپایی صورت بگیرد .قرار
است اروپاییها نفت را از طریق خطوط لوله دریافت کنند .به محض اینکه این خبر منتشر
شد ،قیمت نفت برنت حوزه دریای شمال به  ۱۲۰دالر
چرا باید خواند:
در ازای هر بشکه رسید .این باالترین قیمت نفت از ماه
جنگ روسیه و
مارس تا کنون بودهاست.
اوکراین جرقه افزایش
بسیار
اند،
ه
گرفت
اروپایی
کشــورهای
تصمیمی که
قیمت نفت را زدهاست.
اروپایی
کشورهای
این
اتحاد
طرفی
از
اســت.
بااهمیت
در حالیکه قیمت
را نشــان میدهد و از طرف دیگر تــاش آنها برای طالی سیاه سالها
تنبیه کردن روسیه را به نمایش میگذارد که در سطح بود رقم  ۱۰۰دالر را به
جهانی مهم به شمار میآید .این اتفاق میتواند تهدیدی خود ندیده بود ،آتش
جدی برای درآمدهای ارزی روسیه باشد چرا که آنها این جنگ ،بازار نفت را
از ایــن طریق یکی از مهمترین منابع ارز خارجی خود داغ کرد .حاال قیمت
را از دست میدهند .اتحادیه اروپا بزرگترین بازار نفت نفت روندی صعودی
خام برای روسیه به شمار میآید .نیمی از صادرات نفت را در پیش گرفته و به
روسیه مربوط به همین منطقه است .حاال تصور کنید نظر میرسد به این
که همه اینها از دست برود.
زودی نزولی نخواهد
اثرگذاری
به
نسبت
را
ما
که
البته مواردی وجود دارد
شد.
این طرح ،مردد میکند .برای مثال در این طرح گفته
شــده که تنها نفت دریایی روسیه ممنوع خواهد شد
یعنی نفتی که از طریق تانکرها منتقل میشود .البته
دلیل این امر هم همان اتحاد اروپاییهاست ،آنها برای
اینکه بتوانند به مجارستان نفت بفرستند به خطوط لوله
نیاز دارند .این کشور  ۶۵درصد از نفت خود را از روسیه
وارد میکند و کامال وابســته به خط لوله دروژبا است
(دروژبا در زبان روسی به معنای دوستی است) .هرچند
نفت دریایی روســیه برای اروپا اهمیت زیادی دارد اما
به هر حال تاثیر شگرفی روی بازارهای جهانی نخواهد
گذاشت .به این ترتیب اثرات این طرح محدود خواهد
بود.
Jطرح چند پرسش
پرسشی که باید مطرح کنیم این است :آیا نفتی که
قرار است اروپاییها از روسیه خریداری نکنند ،غیرقابل
فروش میماند یا به جاهای دیگری فروخته میشود؟
واقعیت این است که تا این لحظه ،صادرات نفت روسیه
نه تنها کاهش پیدا نکرده ،بلکه نسبت به مدت مشابه
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در ســال گذشته ،افزایش هم داشتهاست .این در حالی است که این کشور همین حاال
هم تحت تحریم قرار دارد .بررسیهای بانک جیپی مورگان نشان میدهد که عمده این
افزایش مربوط به هند است .این کشور بهراحتی نفت روسیه را وارد میکند.
پرسش دیگری که باید بپرسیم این است که آیا اروپاییها میتوانند مانع ورود نفت
روسیه از طریق خطوط لوله بشوند .برای مثال آلمان و لهستان گفتهاند که واردات نفت
روســیه از طریق خط لوله دروژبا را متوقف خواهند کرد .اما واقعیت این است که حتی
نمیتوان تصور کرد مجارســتان بدون این نفت چطور ادامه خواهد داد .ویکتور اوربان،
نخستوزیر پوپولیست این کشور هم روی خوشی به تصمیم اتحادیه اروپا در این زمینه
نشان ندادهاست .به هر حال آنها اکنون میتوانند از تخفیفهای سنگین نفتی روسیه
بهرهمند شوند .واضح است که به این سادگی وارد بازی تحریم نشوند.
به هر حال ،همه اتفاقاتی که اکنون شاهد آنها هستیم ،دست به دست هم دادهاند و
قیمت نفت را باال بردهاند .در واقع بازار نفت تحت فشار قرار دارد .تقاضا برای نفت خام ،پس
از همهگیری کرونا ناگهان افزایش پیدا کرد .مصرفکنندگان هم دوباره روندی خیزشی را
در پیش گرفتهاند .دولتها هم سعی دارند قیمت انرژی را به طریقی پایین نگه دارند و از
این طریق از خودشان محافظت کنند .چین هم این روزها شرایط کرونایی را آسان گرفته
و به این ترتیب به افزایش تقاضا برای نفت دامن زدهاست .به همین خاطر شاهد عطش
جهانی برای نفت هستیم.
در حالیکه ظاهرا جهان تشــنه نفت است ،سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام
(اوپک) به همراه روسیه ،هنوز تصمیم نگرفتهاند تولید نفت خود را افزایش دهند .این یعنی
به زودی شاهد پیشی گرفتن تقاضا از عرضه خواهیم بود و همه اینها به معنای افزایش
قیمت نفت است .نکته اصلی اینجاست که افزایش قیمت نفت در نهایت به ضرر کشورهای
اروپایی خواهد بود .اما در عین حال تمامی جهان را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
وقتی کشــورهای عربی از تحریم نفتی به عنوان سالح در برابر اروپا استفاده کردند،
آسیبهای کوتاهمدتی به غرب وارد شد اما اکنون شرایط فرق دارد .آسیبهایی که اکنون
در دنیای انرژی شاهد آن هستیم ،بیتردید درازمدت خواهد بود.

یکی از برگهای برنده هوش مصنوعی جدید این است که تاریخ را به طور کامل در حافظه خود دارد .بسیاری از ما انسانها هرقدر هم حافظه خوبی داشته
باشیم ،چیزهایی از تاریخ را نمیدانیم که میتواند روی تصمیمگیریهایمان اثر بگذارد .اما هوش مصنوعی جدید میتواند کامال به ابزار تاریخ مجهز شود.
به این ترتیب از بسیاری از خطاهای انسانی هم در امان خواهد ماند.

[ هوش مصنوعی ]

جبهه نو

بزنگاه فرصتها و تهدیدهای هوش ماشینی

کامپیوتری را تصور کنید کــه میتواند جمالت
شــما را تمام کند ،اما با عبارتهای بهتر؛ یا میتواند
یک قطعه موسیقی را بنویسد؛ یا معمایی را حل کند
که بسیار دشوار است و شما هیچوقت نمیتوانستید
آن را حل کنید .این کامپیوتر در حقیقت از نوادگان
انقالب صنعتی اســت که بعــد از موتورهای بخار،
قدم به عرصه وجود گذاشــته و انقالب را به تکامل
رساندهاست .اما در عینحال ،این کامپیوتر به کالس
جدیدی از ماشینها هم تعلق دارد ،ماشینهایی که
میتوانند زبان نمادها را بخوانند ،برنامهنویسی کنند،
قطعه موسیقی بنویســند و به نوعی کمی به انسان
شباهت دارند.
مدل بنیادی همان چیزی اســت کــه میتواند
بزنگاهــی در هوش مصنوعــی به شــمار آید .این
مدلهــای بنیادی میتوانند ســرآغاز انقالبی بزرگ
باشــند و انقالب صنعتی را به صــورت کامل تحت
تاثیر خود قرار دهند .انقالب صنعتی با این مدلهای
جدیدی به گونهای متحول خواهد شــد که تا کنون تجربهاش نکردهاســت .اما باید
بدانیم چه فرصتها و تهدیدهایی در مسیر هوش ماشینی قرار دارد.
یادگیری عمیق یا یادگیری ماشینی تاکنون تحوالت بسیاری داشته و جدیدترین
تحول آن ،مدلهای بنیادین اســت .ســروکله این مدلها حدودا ده سال پیش پیدا
شــد و اکنون سلطهای در جهان هوش مصنوعی پیدا کردهاست .از طریق مدلهای
بنیادین ،ســاختار شبکه عصبی در مغز انســان به شکلی جدید طراحی میشود اما
برای ماشــینها .به این ترتیب ماشینها میتوانند همان چیزهایی را یاد بگیرند که
مغز انسان یاد میگیرد .طی سالهای گذشته ،هزینه و زمان زیادی صرف پیشرفت
این مدلها شدهاست .بســیاری از افراد تصور میکردند به زمستان هوش مصنوعی
رســیدهایم اما مدلهای بنیادین نشان داد که نمیتوان پایانی برای این بازی متصور
شد .در واقع هیچ محدودیتی در مسیر وجود ندارد.

چرا باید خواند:
بسیاری از افراد
تصورمیکنند
هوش مصنوعی به
انتهایمسیرتکامل
خود رسیدهاست.
اما هربار ،به کمک
یادگیری ماشینی و
مدلهای جدید ،با
شکل تازهای از هوش
مصنوعی روبهرو
میشویم که نشان
میدهد جاده تکامل
هوش مصنوعی،
بیانتهاست.

Jنیرویی فراتر از بشریت
مدلهای جدید به قدری خالقانه هستند که دیگر حتی نمیتوان آنها را انسانی
دانســت بلکه به نوعی فرابشری هســتند و از مرزهای هوش بشری فراتر میروند.
سیســتمهای آنها بسیار پیشرو و پیچیده اســت .آنها میتوانند زبانی جدید برای
خود خلق کنند و دست به ابداع و نوآوری بزنند .تصور کنید که یک سگ به عنوان
یک موجود زنده نمیتواند به جوک یا شوخی شما بخندد اما هوش مصنوعی توانایی
درک این کار را پیدا کردهاســت .یعنی تشخیص میدهد که چه چیزی بامزه است
و میتواند نســبت به آن با خنده ،واکنش نشان دهد .در نیویورک بسیاری از اهالی
دانشگاه ،روی این مدل جدید بنیادین کار میکنند و توانستهاند شکلهای جدیدی
از این مدل را طراحی کنند.
این روزها ،مدلهای بنیادین ،ویژگیهای شــگفتآوری به دست آوردهاند .برای

مثال آنها مهارتهای جدیدی کســب کردهاند و به کمک آنها میتوانند چیزهای
بسیاری را تشخیص دهند .برای مثال آنها حتی میتوانند جمالت و عبارتهایی را
که فیلســوفها میگویند ،درک کنند .جالب اینجاست که قدرت این سیستمها به
جایی رسیده که حتی خالقان آنها هم از قدرت این سیستمها شگفتزده میشوند.
یعنی حتی کســانیکه این جریان را ابداع کردهانــد هم انتظار چنین قدرتی از این
مدلهای جدید هوش مصنوعی نداشتهاند.
هوش مصنوعی جدید که از طریق مدلهای بنیادین پیش میرود ،کامال وسیع و
گسترده است .میتواند همه رفتارهای انسانی را تقلید کند .برای مثال میتواند شبیه
به احمقها رفتار کند یا برعکس ،کامال رفتاری هوشمندانه را در پیش بگیرد .یکی از
برگهای برنده هوش مصنوعی جدید این است که تاریخ را به طور کامل در حافظه
خود دارد .بســیاری از ما انسانها هر قدر هم حافظه خوبی داشته باشیم ،چیزهایی
از تاریــخ را نمیدانیم که میتواند روی تصمیمگیریهایمــان اثر بگذارد .اما هوش
مصنوعی جدید میتواند کامال به ابزار تاریخ مجهز شود .به این ترتیب از بسیاری از
خطاهای انسانی هم در امان خواهد ماند.
مزایای هوش مصنوعی به قدری زیاد اســت که همــه را هیجانزده میکند .اما
نگرانیهایــی هم در مورد آن وجود دارد .به هر حال نقایصی وجود دارد که میتواند
مشکلآفرین باشــد .قدرتی که هوش مصنوعی به دست میآورد بسیاری از افراد را
نگران میکند ،برای مثال افراد زیادی نگران از دســت دادن شغلهای خود هستند.
بهرهوری هوش مصنوعی به قدری باالست که بسیاری از مدیران ،بهرهگیری از آن را
نســبت به نیروی انسانی ،ترجیح میدهند .به این ترتیب نگرانی مردم چندان بیجا
نیست.
ادامه قدرت گرفتن هوش مصنوعی میتواند برای همه مطلوب نباشــد .بهعالوه،
خیلیها به آن دسترســی ندارند و نمیتوانند به درســتی از مزایــای آن بهرهمند
شوند .سالهاست که گفته میشــود هوش مصنوعی تهدیدی برای کارگران است،
بهویژه آنها که کارهای تکراری انجــام میدهند .در نتیجه برای این افراد میتواند
چالشبرانگیز باشد .اما بیتردید هوش مصنوعی میتواند کاملکننده بشریت باشد و
به نوعی نقش تکاملی را در دنیای انسانها ایفا کند.
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رئیسجمهوری ترکیه بهشدت نگران کردهایی است که تحرکاتی نظامی داشتهاند و معتقد است آنها تروریست هستند و
تالش دارند توطئه کنند .در سال  ۲۰۱۶هم کودتایی در ترکیه رخ داد که چهرهای متفاوت از دولت به نمایش گذاشت و
وضعیت ترکیه را دگرگون کرد.

[ ترکیه ]

جنگ با همه

حضور همهجایی دشمنان اردوغان در آستانه انتخابات
کانان کفتانچیاوغلو زنی است که با حکم دادگاه به پنج سال زندان محکوم شدهاست .جرم او این
است که سالها پیش چند پیام درباره رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه ارسال کرده که
گفته میشود این پیامها توهینآمیز بودهاند .او به زندان منتقل شده و پروندهاش به خوبی نشان
میدهد که ترکیه تا چه اندازه نسبت به معترضان و مخالفان خود ،واکنشهای سرکوبگرانه نشان
میدهد .طی ماههای گذشته ،رفتارهای سرکوبگرانه از طرف دولت ترکیه بیش از پیش به چشم
میخورد .انتظار میرود در ماههای آتی این جریان شــدیدتر هم بشود .معترضان معتقدند دادگاه
آرایی را صادر میکند که از زبان اردوغان بیرون آمدهاســت و تنها هدفش سرکوب معترضان در
آستانه انتخابات است.
سال آینده (سال  )۲۰۲۳انتخابات ریاستجمهوری و همچنین انتخابات مجلس در ترکیه برگزار
خواهد شــد .انتظار میرود ماههای آتی جزو ســختترین ماههای کاری برای اردوغان باشد .نرخ
تورمی که به صورت رسمی اعالم شده در حال حاضر  ۷۳درصد است .اما برخی منابع میگویند
نرخ واقعی آن ،سهرقمی است .نظرسنجیها نشان میدهد اکثر ترکها هیچ باوری به نظام فعلی
خود ندارند .در نتیجه احتماال شرایط بدتر هم خواهد شد .ارزش ارز رسمی ترکیه یعنی لیر ،در برابر
دالر به شدت کاهش پیدا کرده و بانک مرکزی این کشور را هم با مشکل مواجه کردهاست .حتی
اردوغــان وعده داده بــود که برای مهار تورم ،نرخ بهره را کاهش میدهد اما هنوز خبری از عملی
کردن این وعدهها نیست.
حاال استراتژی رئیسجمهوری ترکیه برای انتخابات ،زیر ذرهبین قرار گرفتهاست .اقتصاد کامال
به اصالحات اساسی نیاز دارد و سیاستهای پولی جدیدی باید جایگزین سیاستهای فعلی شود.
اما اردوغان به جای اینکه به این موارد رسیدگی کند ،تصمیم گرفته هیوالهایی را که او را در خانه
و خارج از خانه ،محکوم میکنند ،ســرکوب کند .در نتیجه زره به تن کرده و وارد جنگی بزرگ
شدهاست .به همین خاطر است که انتظار میرود طی ماههای آتی ،موجی از سرکوبها را در ترکیه
شاهد باشیم.
رهبران احزاب ُکرد در ترکیه ماههاست که در زندان به سر میبرند .آنها با اتهاماتی نظیر اقدامات
پکک ( )PKKداشته باشد ،یعنی در نهادی
تروریستی ،به زندان افتادهاند .هر کسی که ارتباطی با 

چرا باید خواند:
کمتر از یک سال
دیگر به انتخابات
ریاستجمهوری و
همچنینانتخابات
پارلمانی در ترکیه
باقی ماندهاست .حاال
رجب طیب اردوغان،
رئیسجمهوری
ترکیه خود را در
میانه بحرانی بزرگ
میبیند .اما او به
جای اینکه خودش
را از بحران اقتصادی
نجات دهد به
راهکارهای سیاسی
متوسل شدهاست.

168

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و بیستویکم ،تیر 1401

تروریستی عضویت دارد و باید مجازات شود .دادگاه به سادگی این افراد را به زندان میاندازد .انتظار
میرود اکرم اماماوغلو ،شــهردار استانبول جزو نفرات بعدی باشــد که با حکم دادگاه روانه زندان
میشود .او یکی از مخالفان سرسخت اردوغان در دنیای سیاست است .او جزو کسانی است که یک
بار برای شهردار شدن رای آورد اما مخالفانش گفتند تقلب شده و درخواست دادند دوباره انتخابات
برگزار شود .اما در انتخابات مجدد ،باز هم رای آورد و شهردار استانبول شد .به هر حال او جزو کسانی
است که انتظار میرود بهزودی به جرمی نامعلوم روانه زندان شود.
Jمجازات برای همه
اردوغان به خوبی نشان داده که تحمل هیچگونه آشوبی را ندارد .برای مثال تاکنون هر اعتراضی
که مردم انجام دادهاند با ســرکوب از طرف دولت همراه شدهاست .او به معترضانی که به خیابان
میآیند ،تروریست میگوید و در نتیجه به دنبال مجازات آنهاست .بسیاری از فعاالن سیاسی در
این کشور به جرمهای نامشخص ،حکمهای دادگاهی دریافت میکنند.
این روزها هم بحث الحاق کشــورهایی به ناتو مطرح شــده که اردوغان را آشفته کردهاست.
رئیسجمهوری ترکیه به شدت نگران ُکردهایی است که تحرکاتی نظامی داشتهاند و معتقد است
آنها تروریست هستند و تالش دارند توطئه کنند .در سال  ۲۰۱۶هم کودتایی در ترکیه رخ داد که
چهرهای متفاوت از دولت به نمایش گذاشت و وضعیت ترکیه را دگرگون کرد .اردوغان معتقد است
افرادی هستند که از تروریستها حمایت میکنند و انگشت اتهام خود را عمدتا به سمت ُکردها
میگیرد .به همین خاطر است که سعی دارد جلوی پیشروی آنها را بگیرد.
واقعیت این است که رئیسجمهوری ترکیه همین حاال در میانه بحران قرار دارد .او تالش دارد
حــواس مردم را از بحران بزرگ تورمی پــرت کند .اما وضعیت وخیم اقتصادی ،به چالهای بزرگ
تبدیل شده که اردوغان و دولتش در آن افتادهاند و راه فرار ندارند .اما نکته اینجاست که دولت به
جای رسیدگی به بحران اقتصادی ،سعی دارد مسئله را به شکلی سیاسی حل کند .همین امر باعث
شده مردم خشم بیشتری نسبت به اردوغان پیدا کنند .بیتردید ،نزدیک شدن به انتخابات ،میتواند
شرایط را برای اردوغان بدتر از گذشته کند.

فعال طالبان اعالم کرده که امسال قرار است  ۲.۶میلیارد دالر در کشور خرج کند اما جزئیات این مخارج هنوز مشخص نیست و کسی نمیداند این پول،
صرف چه اموری خواهد شد .به هرحال ،دولت طالبان باید پول بیشتری صرف تهیه مواد غذایی برای مردم فقیر این کشور کند .در غیر این صورت ،شاهد
اقتصادی خواهیم بود که سرگرم بازسازی خودش است اما مردمش در کوچه و خیابان ،دستشان برای یک لقمه نان به سوی دیگران دراز است.

[ اقتصاد افغانستان ]

سلطهاسلحه

دولت طالبان توانسته درآمدزایی کند
در گذشته افغانستان ،بازار قدرتمندی نداشت .اما
به مرور ،به لطف کمکهایی که از کشورهایی خارجی
روانه این کشور میشــد ،اقتصاد افغانستان رشد کرد
و بســیاری از ســرمایهگذاران به این کشور رفتند و
ســرمایههای خود را در بازارهای این کشور گذاشتند.
به مرور ســروکله میلیاردها دالر در اقتصاد افغانستان
پیدا شــد .مصرفکنندگان و خریــداران وارد میدان
شدند .خرید و فروش و به عبارتی تجارت ،رونق گرفت
و تجار آغاز به کار کردند .امــا این روزها بازارها ،پر از
مغازهای خالی است ،مردمی را در خیابانها میبینیم
که کاسه گدایی به دست گرفتهاند و برای یک لقمه نان،
تکدیگری میکنند .آنها شرایطی نامطلوب و بحرانی
برای تامین مواد غذایی پیدا کردهاند.
کمتــر از یک ســال پیش بود کــه طالبان قدرت
کامل را در افغانســتان به دســت گرفت .در آن زمان،
نیروهای آمریکایی تصمیم گرفتند خاک افغانســتان
را ترک کنند .دولت ســقوط کرد و شرایط امنیتی در چرا باید خواند:
این کشور وخیم شد .دنیا در اوج وحشت به کابل نگاه وقتی طالبان به قدرت
میکرد و منتظر بود ببیند چه سرنوشتی در انتظار این رسید ،بسیاری از
مردم اســت .فرودگاههای کابل پر شده بود از مردمی تحلیلگرانتصور
که میخواستند از خاک افغانستان فرار کنند چرا که میکردند بزرگترین
زیر بیرق طالبان ،آیندهای روشن برای خودشان متصور مشکل دولت جدید،
نمیشدند .بسیاری از افراد در بمبگذاریهای متعدد پولزایی است .اما
جان خود را از دســت دادند .برخی هم توانســتند از حاال بررسیها نشان
مرزهای این زندان بزرگ بگریزند و به کشورهای دیگر میدهد طالبان به
پناه ببرند .بســیاری از افراد ،خاک افغانستان را ترک سادگی توانسته
درآمدزایی کند .مشکل
کردهاند.
ی که در افغانستان ماندهاند با بحران اقتصادی اینجاست که دست
کسان 
روبهرو هستند .در چهار ماه نخســت از سال  ،۲۰۲۱مردم از این درآمد
شــاهد کوچک شدن اقتصاد افغانستان بودیم ،در این کوتاه است.
مدت اقتصاد این کشور یکســوم اندازه آن در مدت
مشــابه در سال گذشــتهاش شدهاست .بســیاری از
کســبوکارهای خصوصی ،از بین رفتهاند .بسیاری از
آنها ،بیش از سهپنجم از نیروهای خود را تعدیل کردهاند .قیمت مواد غذایی نسبت به
سال گذشته افزایش  ۱۸درصدی را تجربه کردهاست .خانوادههایی که تا یک سال پیش
در طبقه متوسط قرار داشتند اما اکنون برای یک وعده غذایی خود ،با زندگی در جنگ
هستند .بیش از نیمی از مردم کشور افغانستان ،از گرسنگی رنج میبرند .برخی از آنها
به فروختن اعضای بدن و حتی فروختن کودکان خود روی آوردهاند.
Jجایی خارج از نظام جهانی
بخشی از مشــکل اقتصادی افغانستان به این خاطر اســت که دست این کشور از

در چهار ماه نخست از سال ،۲۰۲۱
شاهد کوچک شدن اقتصاد
افغانستان بودیم ،در این مدت
اقتصاد این کشور یکسوم اندازه
آن در مدت مشابه در سال
گذشتهاش شدهاست .بسیاری
از کسبوکارهای خصوصی ،از
بین رفتهاند .بسیاری از آنها،
بیش از سهپنجم از نیروهای خود
را تعدیل کردهاند .قیمت مواد
غذایی نسبت به سال گذشته
افزایش  ۱۸درصدی را تجربه
کردهاست.

اقتصاد جهانی کوتاه شدهاست .در واقع افغانستان تا همین چند وقت پیش ،درون نظام
اقتصاد جهانی قرار داشت اما اکنون با به قدرت رسیدن طالبان ،این کشور منزوی شده
و نمیتواند نقشی در اقتصاد جهانی داشته باشد .تمام بودجههایی که به صورت جهانی
به دســت این کشور میرسید ،متوقف شده است .ذخایر ارزی این کشور که متعلق به
بانکهای مرکزی است در آمریکا بوده و همگی فریز شدهاند .تحریمهایی هم وجود دارد
که شرایط را برای این کشور بدتر کردهاست.
وقتی طالبان به قدرت رســید ،برای همه مثل روز روشــن بود که از ابزار خشونت
بهــره میگیرد تا بتواند قدرت خود را حفظ کند .مهمترین مشــکلی که برای طالبان
تصور میشد ،به دست آوردن پول بود .خیلیها تصور میکردند دولت طالبان نمیتواند
درآمدزایی کند .اما در کمال ناباوری ،طالبان توانسته نظامی مال برای خودش طراحی
کند و به کمک آن دوام میآورد .ماه گذشته ،طالبان اعالم کرد درآمد کل سال را ۲.۱
میلیارد دالر برآورد میکند .بانک جهانی پیشبینی میکند که رقم اصلی از این کمتر
باشد اما باز هم رقمی چشمگیر است .دولت طالبان طبق پیشبینیها امسال حدود ۱.۷
میلیارد دالر که برابر با  ۱۲درصد از تولید ناخالص داخلی اســت ،درآمد داخلی خواهد
داشت که از محل اخذ مالیات و گمرکی و مالیات خدمات خواهد بود .این یعنی دولت
طالبان آنطور که بقیه تصور میکردند با مشکل مواجه نیست.
طالبان توانسته ســهچهارم درآمد دولتی قبلی افغانستان ،درآمد داشته باشد .پس
وضعیتش اصال بحرانی نیست .واقعیت این است که این پول به دست مردم نمیرسد و در
نتیجه مردم فقیر میمانند .جریان مالی طالبان ،برای دولتش موفقیتآمیز است اما برای
مردم توفیقی به شمار نمیآید .فعال طالبان اعالم کرده که امسال قرار است  ۲.۶میلیارد
دالر در کشور خرج کند اما جزئیات این مخارج هنوز مشخص نیست و کسی نمیداند
این پول ،صرف چه اموری خواهد شد .به هرحال ،دولت طالبان باید پول بیشتری صرف
تهیه مواد غذایی برای مردم فقیر این کشــور کند .در غیر این صورت ،شاهد اقتصادی
خواهیم بود که سرگرم بازسازی خودش است اما مردمش در کوچه و خیابان ،دستشان
برای یک لقمه نان به سوی دیگران دراز است.
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چین هنوز هم مصرانه تالش دارد به ابتالی صفر و رهایی کامل از کرونا دست پیدا کند .بهویژه این مسئله برای پکن و تیانجین اهمیتی مضاعف
دارد .بیش از  ۲۰۰میلیون نفر از جمعیت این کشور به دلیل قوانین و محدودیتهای سختگیرانه کرونایی نمیتوانستند نقشی موثر در اقتصاد این
کشور داشته باشند .همین مسائل باعث شد نرخ خردهفروشی چین در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۱۱درصد کمتر باشد.

[ چین ]

ایدئولوژی در برابر رفاه
شی جینپینگ چطور به اقتصاد لطمه میزند؟
طی  ۲۰ســال گذشته ،چین جزو معدود کشــورهای جهان بوده که توانسته رشد
اقتصادی قابل مالحظهای را به ثبت برساند .این کشور در این سالها مهمترین منبع
رشــد اقتصادی در جهان بودهاست .رشد اقتصادی چین طی دو دهه گذشته به رشد
اقتصادی جهان کمک زیادی کرده و ســهم بزرگــی در تولید ناخالص داخلی جهان
داشتهاست .چین بعد از مرگ مائو ،سیاستی متفاوت و بازتر از گذشته را در پیش گرفت.
حزب کمونیست چین در این سالها تالشهای بیشتری داشته تا بتواند این کشور را
ثروتمندتر کند .رویکردهای این حزب هم در راستای افزایش ثروت و بهبود سطح رفاه
مردم بودهاست .برخی اصالحاتی که در بازار صورت گرفته ،شرایط را به لحاظ اقتصادی
هم بهبود بخشیدهاست .همه اینها در شرایطی پیش رفته که کنترلهای دولتی هم
به قوت خود برقرار بودهاند .اما حاال برخالف همیشــه ،اقتصاد چین در معرض خطری
جدی قرار دارد.
اصلیترین دلیل بحران چین این است که سیاست ابتالی صفر را به شکلی نامعقول
در دستور کار خود قرار دادهاست .این کشور مدتهاست که سیاستهای سختگیرانهای
را برای پیشــگیری از شیوع همهگیری کرونا در دستور کار خود قرار دادهاست .همین
سیاســتها در قالب الگویی نادرســت ،لطمههایی را به اقتصاد وارد کردهاســت .شی
جینپینگ ،رئيسجمهوری چین سعی دارد سرمایهداری را دوباره در این کشور احیا
کند .اما در عینحال سیاستهایی را برای مثال در رابطه با مهار کرونا در پیش گرفته
که وضعیت را بدتر کردهاست .در واقع وضعیت در چین به نوعی پیچیده شده و باعث
شده رشد اقتصادی مثل گذشته محقق نشود .اگر مسیر چین به همین شکل ادامه پیدا
کند ،شاهد رشد آهسته اقتصادی این کشور و عواقب جدی آن برای جهان خواهیم بود.
شــانگهای پس از دو ماه ،از سیاستهای سختگیرانه در رابطه با کرونا رهایی پیدا
کرد .اما چین هنوز هم مصرانه تالش دارد به ابتالی صفر و رهایی کامل از کرونا دست
پیدا کند .بهویژه این مسئله برای پکن و تیانجین اهمیتی مضاعف دارد .بیش از ۲۰۰
میلیون نفر از جمعیت این کشور به دلیل قوانین و محدودیتهای سختگیرانه کرونایی
نمیتوانستند نقشی موثر در اقتصاد این کشور داشته باشند .همین مسائل باعث شد
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نرخ خردهفروشــی چین در ماه آوریل نســبت به مدت مشابه سال گذشته  ۱۱درصد
کمتر باشد .خرید برخی محصوالت کاالهای مثال خرید از کیافسی یا خرید خودرو
هم به شدت ضعیف شدهاست .اما اینها مربوط به ابتدای سال  ۲۰۲۲است .باید برای
ادامه سال ،در انتظار شرایطی بدتر برای چین باشیم.
Jسیاستی که بالی جان چین شد
چین احتماال برای رشــد اقتصادی ،بیش از آمریکا به دردســر میافتد .این اتفاقی
است که برای نخســتین بار از سال  ۱۹۹۰تاکنون در این کشور رخ میدهد .در واقع
طی سه دهه گذشته ،سابقه نداشته که چین با چنین
چرا باید خواند:
بحران بزرگ اقتصادیای روبهرو شــود .اما همه این
چین به عنوان
اتفاقات در بدترین زمان ممکن برای شی جینپینگ
یکی از غولهای
رخ میدهند .او به زودی باید برای سومین بار تاییدیه
اقتصادی جهان
دریافــت کند تا بتواند برای ســومین دوره به عنوان
شناخته میشود که
رئیسجمهوری چین مشغول به کار شود .اما همه این
به کمک آن ،چرخهای
بحرانها میتواند روی رای آوردن او اثر بگذارد و کاری
اقتصاد جهان به
کند که شانس کمتری داشته باشد.
چرخش درمیآید.
جالب اینجاست که شی جینپینگ به جای اینکه
اما به نظر میرسد که
تمرکز خود را روی بهبود شرایط اقتصادی قرار دهد،
سیاستهای جدید
با پایبندی بیش از اندازه به محدودیتهای کرونایی،
شیجینپینگ،
مانع حرکت اقتصاد شدهاست .او به صورت سختگیرانه،
رئیسجمهوری این
سیاســت ابتالی صفر را در پیش گرفت ،تا جایی که
کشور ،شرایط را برای
این سیاســت ،به شکلی نامعقول و غیرمنطقی پیش
اقتصاد چین بحرانی
میرود و به اقتصاد ضرر میرســاند .حاال این واهمه
کردهاست.
وجود دارد که بحران اقتصادی منجر به از دست رفتن
جان انســانها در چین شود .در واقع بخش زیادی از
زمان ارزشمندی که باید صرف احیای اقتصاد میشد،
با سیاستهای کووید صفر ،سوختهاست.
البته شی جینپینگ معتقد است که تالشهایش
برای توسعه اقتصادی بودهاست .او هدفش را عقالنی
میداند و میگوید از این طریق میتواند جلوی نابرابری
و انحصــار و هزاران مشــکل دیگر را هــم در اقتصاد
چین گرفت .اما واضح اســت که حق با او نبوده و در
بسیاری از موارد ،اشتباه کردهاست .حاال تنها بستههای
رونقبخشی به اقتصاد میتوانند روزنه امید برای بهبود
شرایط اقتصادی در چین باشند .در غیر این صورت،
در ســال  ۲۰۲۲شــاهد افول اقتصادی شدید چین
خواهیم بود .برنامههای زیرساختی دولت هم میتواند
تا حدودی ما را به آینده اقتصاد چین امیدوار کند .اما
به صورت کلی ،چشمانداز آینده اقتصادی چین ،تیره
اســت و خطرات بسیاری این غول اقتصادی را تهدید
یکنند.
م 

نمیتوان از تنگنایی که در مسیر اقتصاد آمریکا قرار دارد فرار کرد .افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی تمام توان مالی
مردم را میمکد .قیمت مصرفکننده در ماه آوریل نسبت به یک سال پیش از آن  8.3درصد بیشتر بود .حتی اگر
قیمت مواد غذایی و انرژی را هم در نظر نگیریم ،تورم ساالنه چیزی در حدود  6.2درصد است.

[ رکود در آمریکا ]

خفیف اما مخرب
اقتصاد آمریکا در انتظار یک تورم تا سال 2024
نرخ صندوقهای فدرال ایاالت متحده ،درصد
3
2
1
پیشبینی

0
د

تا همین چند وقت پیش اینطور به نظر میرسید
چرا باید خواند:
ک بار سراغ آمریکا برود .اما تنها 2
که رکود هر دهه ی 
شواهدمختلف
سال پس از اولین تعطیلیهای کرونایی ،اینطور به
نشان میدهند که به
نظر میرسد که چرخه کسبوکار به سرعت در حال
احتمال بسیار زیادی
چرخیدن اســت و رکود دیگری هم در راه خواهد
اقتصاد آمریکا تا
بود .البته اگر بخواهیم دو مورد اخیر رکود در آمریکا
سال  2024دچار یک
را بحران مالی  2007و ســقوط اقتصادی کرونا در
رکود شود .این رکود
سال  2020در نظر بگیریم ،رکود بعدی شدت بسیار
قطعا به شدت بحران
کمتری نسبت به آنها خواهد داشت .اما از آنجایی
 2007و رکود ناشی از
کووید 19-نخواهد
که اقتصاد جهان ،بازار داراییها و وضعیت سیاسی
بود و فدرال رزرو هم
آمریکا بسیار شکننده است ،این رکود هم میتواند
نسبت به دوران تورمی
عواقب غیرقابل پیشبینی و بدی داشته باشد.
دهه  80میالدی
نمیتوان از تنگنایی که در مسیر اقتصاد آمریکا قرار
وضعیت بهتری برای
دارد فرار کرد .افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی تمام
مقابله با آن دارند.
توان مالی مردم را میمکد .قیمت مصرفکننده در ماه
هم
با اینحال هنوز
آوریل نسبت به یک سال پیش از آن  8.3درصد بیشتر
تخمین
نمیتوان
بود .حتی اگر قیمت مواد غذایی و انرژی را هم در نظر
این
عواقب
دقیقی از
نگیریم ،تورم ساالنه چیزی در حدود  6.2درصد است.
آورد.
دست
رکود به
مشکالت مربوط به زنجیره تامین هم میتواند تا زمانی
کــه جنگ در اوکراین ادامه دارد و چین به سیاســت
«بدون کووید» خود چسبیدهاســت ،ادامه پیدا کند .بازار کار آمریکا به شدت داغ است
و به ازای هر فرد بیکار دو فرصت شغلی در ماه مارس وجود داشت که از  ،1950یعنی
آغاز جمعآوری این دادهها رکوردی بیسابقه است .نرخ افزایش دستمزد با شاخصهای
اوج 5.5درصدی خود رسیدهاست.
گلدمن ساکس به ِ
از ســوی دیگر فــدرال رزرو قول دادهاســت کــه روی این آتــش ،آب بریزد.
ســرمایهگذاران انتظار دارند این نهاد نرخ بهره را بیش از  2.5واحد درصد تا پایان
ســال  2022افزایش دهد .بانک مرکزی امیدوار اســت که بتواند بدون ایجاد یک

ن

ا س

ا

ژ

ژ

م

آ
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ف

ژ

فروکش اقتصــادی ،هدف  2درصدی تورمی خود را محقق کند .با اینحال تجربه
نشان دادهاست ،که هرگونه اقدامی جهت کنترل تورم معموال منجر به کوچک شدن
اقتصاد میشود .از سال  ،1955نرخ بهره طی هفت چرخه اقتصادی اخیر ،نرخ بهره
با همان سرعتی افزایش پیدا کردهاست که در سال جاری شاهد آن هستیم .در شش
مورد از این هفت مورد ،به فاصله یک سال و نیم ،رکود اتفاق افتادهاست .تنها مورد
استثنا اواسط دهه  90میالدی بود ،یعنی زمانی که تورم پایین بود و بازار کار تعادل
بیشتری داشت .جیمی دیمن ،مدیر جیپی مورگان چیس ،در اوایل ماه ژوئن نسبت
به نزدیک شدن به یک «گردباد» اقتصادی هشدار داد.
Jابعاد واقعی رکود
البته گرچه احتمال رکود بســیار باالست ،اما رکودی نسبتا کوچک و کمعمق
خواهیم داشــت .در بحران ســال  ،2007نظام مالی آمریکا کامال منجمد شد و در
ســال  2020فعالیت اقتصادی در تمام بخشها تقریبا متوقف شد .در هر دو مورد
شدیدترین افت اولیه در تولید ناخالص داخلی آمریکا را از زمان جنگ جهانی دوم
شــاهد بودیم .این بار قطعا موضوع متفاوت است .آمریکا در بعضی از جهات قدرت
تابآوری قابل توجهی دارد .مصرفکنندگان هنوز هم پول نقدی که از بســتههای
حمایتی دوران همهگیری کسب کردهبودند را در اختیار دارند و شرکتها هنوز هم
در حال کسب سود هستند.
بازار مسکن با افزایش نرخ بهره در حال افت کردن است ،اما برخالف اواخر دهه
اول قرن بیســتویکم ،قرار نیست این مسئله کل بانکهای کشور را با خود پایین
بکشد و این بانکها اساسا وضعیت خوب و قدرتمندی دارند .در نهایت هم نباید این
مسئله را فراموش کرد که فدرال رزرو با مشکالتی روبهرو نیست که در دهه  80با
آنها دستوپنجه نرم میکرد .در آن زمان ،تورم به مدت شش و نیم سال بیش از
 5درصد بود و این نهاد مجبور بود نرخ بهره را تا تقریبا  20درصد باال ببرد .همین
مســئله باعث شــدهبود نرخ بیکاری به حدود  11درصد برسد .امروز اما ،نرخ تورم
اندکی بیش از یک سال است که باالتر میزان هدف است و قطعا کنار زدن آن کاری
راحتتر خواهد بود.
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شرکتها به منظور ایجاد ارزش برای سهامداران در چنین فضایی ،باید جریان نقدینگی واقعی خود را
افزایش دهند .معنی این حرف این است که هم هزینهها کمتر شوند ،هم تورم هزینهها به مشتریها وارد
شود ،بدون اینکه حجم فروش کاهش پیدا کند.

[ مدیریت کسب و کار ]

ناخدای دریای طوفانی
چگونگی مدیریت کسبوکار در دوران رکود تورمی
تورم چیزی نامطلوب و غریب برای رهبران بنگاههای
چرا باید خواند:
بزرگ آمریکایی است .وارن بافت  91ساله که پیرترین
اگر یک مدیر عامل
رئیس در بین شــرکتهای  s&p500است پیشتر
آمریکایی کمتر از
درباره افزایش قیمتها هشدار دادهبود .میانگین سن این
 60سال سن داشته
روسا  58سال است و از زمانی که چنین فردی مشغول
باشد ،به طور قطع
به کار شدهاســت ،دیگر خبری از تورم در سرمایهداری
تجربه کار کردن در
شرایطی با تورم
جهانیشده نبوده است .قیمت سهام بنگاهها در دو وعده
امروز را ندارد .تورم
بحران مالی  2007و بحران کووید 19-رشد کرد و در
باعث میشود حاشیه
بین آن یک دوره طوالنی از تورم بسیار اندک را شاهد
سود شرکتها پایین
بودیم.
بیاید و این مسئله
مطالعــات مختلف در حال حاضر هشــدارهای
هم سرمایهگذاران
فراوانی نســبت به یک رکود تورمی در سطح جهان
را فراری میدهد .از
را به ما میدهند .رکود تورمی نیازمند یک جعبهابزار
سوی دیگر اگر این
متفاوت برای مدیریت بنگاهها اســت .تمام مدیران
تورم به شکل خام به
در چنین شــرایطی در وهله اول باید مراقب جریان
مشتری وارد شود،
نقدینگی و حاشــیه سود باشند ،زیرا سرمایهگذاران
تقاضا کاهش پیدا
در این شرایط اهمیت بیشتری برای این موارد قائل
میکند .حل این
هستند تا رشد درآمد .البته نباید فراموش کرد سال
مسئلهپیچیده،کاری
گذشته و با آغاز تورم ،زمانی که حاشیه سودها افزایش
بسیار دشوار است.
پیدا کرد ،بســیاری از سیاســتمداران این حرکت
شــرکتها را «تورم طمع» آنها نامیدند .نباید هم
فراموش کرد که ســود پس از کسر مالیات با باال رفتن تورم سهم کمتری از تولید
ناخالص داخلی میشود.
شرکتها به منظور ایجاد ارزش برای سهامداران در چنین فضایی ،باید جریان نقدینگی
واقعی خود را افزایش دهند .معنی این حرف این است که هم هزینهها کمتر شوند ،هم
تورم هزینهها به مشتریها وارد شود ،بدون اینکه حجم فروش کاهش پیدا کند.
کاهش هزینه کار راحتی نخواهد بود .قیمت کاال ،حملونقل و نیروی کار باال خواهد
ماند و بسیاری از شرکتها در این بازارها قیمتگیر هستند .محدودیتهای زنجیره تامین

پیش رو وضعیت بهتری هم پیدا کنند .با
اندکی آرامتر شــدهاند و احتمــاال در ماههای ِ
اینحال قطعا اختالل در زنجیره تامین ادامه پیدا خواهد کرد.
مدیران ورودی میتوانند به راحتترین شکل ،نیروی کار را کنترل کنند .پس از ماهها
اســتخدام با سرعت زیاد ،حاال شرکتها به دنبال حفظ حاشیه سود خود هستند و این
کار را هم بــا باال بردن خروجی کارگران خود انجام میدهند؛ در واقع حفظ خروجی با
تعداد نیروی کار کمتر .بازار کار وضعیت تنگاتنگی دارد :دستمزدها در آمریکا در ماه آوریل
رشد  5درصدی ساالنهای را نشان میدادند و تعدیل نیرو به کف خود رسیدهبود .البته در
جاهای دیگری استخدام شدید دوران کرونا که قرار بود پاسخگوی تقاضای انباشته شده
باشد ،نتوانست طرف مقابل خود را بهخوبی پیدا کند.
Jتعدیل نیرو
مدیران آمریکایی بارها نشان دادهاند که نسبت به اروپاییها بیشتر جرئت تعدیل نیرو را
دارند .ایالن ماسک در یک نامه به کارکنان خود در ماه جاری اعالم کرد که تسال قصد دارد
تعداد نیروی حقوقبگیر خود را تا  10درصد کاهش دهد .بسیاری از شرکتهای نوظهور و
پرسر و صدای دوران همهگیری حاال مجبور شدهاند روی هم رفته تنها  17هزار نفر را در
ماه می تعدیل کنند .پس از تشویق کارگران با دستمزد باالتر و مزایایی از این قبیل ،حاال
بیش از پیش مدیران عامل آمریکایی به دنبال این هستند که از طریق اتوماسیون یا دیگر
اقداماتی که بازده نیروی کار را بیشتر میکنند ،حاشیه سود را باال ببرند.
البته در وضعیت کنونی ،کنترل هزینه مصمم و حتی اندکی ســنگدالنه به تنهایی
برای حفظ سوددهی کافی نیست .تورم هزینه باقی مانده باید به مشتریان هم وارد شود.
بســیاری از کسبوکارها در حال یادگیری این مسئله هستند که چطور میتوان بدون
کاهش تقاضا ،با مشکالت ناشی از افزایش قیمت دست و پنجه نرم کرد .البته شرکتهایی
که معموال از این قدرت ماورای طبیعی برخوردار هســتند چند ویژگی مشترک دارند:
رقابت ضعیف ،ناتوانی مشتری در به تاخیر انداختن یا انجام ندادن خرید ،یا جریانهای
درآمدی مرتبط با تورم .البته داشتن یک برند قدرتمند هم به این مسئله کمک میکند.
ِ
قیمت
برای مثال استارباکس در ماه می تقریبا با افتخار اعالم کرد که علیرغم افزایش
نوشیدنیهای کافئیندارش ،این شرکت توانایی پاسخگویی همگام به نرخ فزاینده تقاضا
را ندارد.
یاد دهه 70به خیر؛ تغییرات ساالنه در آمریکا ،درصد
15
قیمت مصرفکننده
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گویا آمریکاییها درباره مسائل اروپایی اطالعات بیشتری نسبت به مسائل آمریکایی دارند .این اختالف را میتوان بین شناسایی بوریس جانسون به
عنوان نخستوزیر بریتانیا و آنتونی بلینکن به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا مشاهده کرد .حتی تعداد افرادی که میدانند اوکراین عضو ناتو نیست هم
از تعداد افرادی که بلینکن را میشناسند بیشتر است.

[ سیاست آمریکا ]

بادهای سیاست
تاثیر علم و ایدئولوژی در باورهای سیاسی
مردم آمریکا از مســائل روز کشور خود و جهان چقدر میدانند؟
به طرز عجیبی خیلی اندک .در یکی از آخرین پیمایشهای موسسه
تحقیقاتی پیو ،متوجه شدیم که تنها نیمی از بزرگساالن آمریکایی نام
وزیر امور خارجه فعلی یا پایتخت افغانستان را میدانند .جدای از این
مسئله که بیشتر به اطالعات افراد مربوط میشود ،این مطالعه گزارشی
جالب هم دربــاره نوع اعتقادات افراد مختلف ارائه میکند که در آن
دموکراتهای لیبرال و جمهوریخواهان محافظهکار در یک سو قرار
گرفتهاست و در سوی دیگر عقاید باقی افراد.
بر اساس گزارش پیو ،این گروههای ایدئولوژیک شانس بیشتری
برای جواب دادن صحیح به پرسشهایی مانند تشخیص کیم جونگ
اون به عنوان رهبر کره شمالی یا تشخیص بوریس جانسون به عنوان
نخســتوزیر بریتانیا دارند .همانطور که در نمودار میبینید ،تقریبا
 83درصــد از دموکراتهای لیبرال و  80درصد از جمهوریخواهان
محافظهکار میدانند که مسیحیت کاتولیک ،مذهب اصلی در آمریکای
جنوبی به حســاب میآید ،در حالیکه همتایان میانهروی آنها به
ترتیب  70درصد و  67درصد پاسخ صحیح به این پرسش دادهاند.
همانطور که در نمودارها مشــاهده میکنید ،یکی از جالبترین
نکاتی که در این میان به چشم میخورد این است که گویا آمریکاییها
درباره مسائل اروپایی اطالعات بیشتری نسبت به مسائل آمریکایی
دارند .این اختالف را میتوان بین شناسایی بوریس جانسون به عنوان
نخست وزیر بریتانیا و آنتونی بلینکن به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا
مشاهده کرد .حتی تعداد افرادی که میدانند اوکراین عضو ناتو نیست
هم از تعداد افرادی که بلینکن را میشناسند بیشتر است .نکته بسیار
جالبی که از هر دو نمودار قابل درک است هم این است که گویا هرچه
دانش سیاسی باالتر میرود ،قاطعیت در نظر هم شدت پیدا میکند.
همانطور که در نمودار عقیده سیاسی میبینیم ،در تمام  5موردی
که مورد بحث قرار گرفتهاند افرادی که دارای دانش سیاسی بودهاند ،با
شدت بیشتری مخالفت یا موافقت خود را اعالم کردهاند.
Jحزبی به نام دانش
چطور میتوان این پدیده را توضیح داد؟ طبق نظریه غالب در علوم
سیاسی ،فردی که از وقایع اطالع بیشتری داشته باشد ،به احتمال زیاد
بهتر میتواند تشخیص دهد که کدام حزب نماینده مناسبتری برای
ترجیحات او است .همین مسئله باعث خواهد شد که آنها بتوانند از
حزب مناسبتری پیروی کنند .بنابراین ،دانش و اطالعات محصول
ایدئولوژی و گرایش به حزبی خاص نیست ،بلکه دلیل آن است.
یکی دیگر از مســائل جالبی که میتوانیم از این مطالعه بفهمیم
این اســت که آن دســته از آمریکاییهایی که دانش باالیی از روابط
بینالمللی داشــتند (یعنی از  12ســوال ،به  9سوال پاسخ صحیح
دادهاند) عقایدی متفاوت درباره کشــورهای خارجی و سازمانهای

بینالمللی دارند به نسبت افرادی با دانش کمتر.
آن دسته از افرادی که دانش بیشتری دارند ،با احتمال  17واحد
درصد بیشــتری ،نگاهی مثبت به اتحادیه اروپا دارند به نســبت آن
دســته از افرادی که دانش کمی دارند ،حال تمایل سیاسی این افراد
هرچه میخواهد باشد .ذکر این نکته هم دارای اهمیت است که افراد
«کمدانش» به آنهایی گفته میشود که از بین  12سوال ،حداکثر به
 4سوال پاسخ صحیح دادهاند .دو مسئله دیگر که تفاوتی قابل توجه
را بین افراد نشــان میداد هم مسئله چین و تایوان و حقوق بشر در
چین بودند .دموکراتها و جمهوریخواهان مطلع به میزان  30واحد
درصد بیشتر تنش بین چین و تایوان را «مشکلی جدی» برای امریکا
میدانستند .از سوی دیگر این گروه به میزان  16واحد درصد بیشتر،
سیاستهای چین درباره حقوق بشر را یک تهدید در نظر میگرفتند.
شــما هم تا اینجای کار به نکته جالبی برخورد کردید؟ اینطور که
به نظر میرســد افرادی که خود را متعلق به چپ یا راست میدانند
و آگاهی سیاسی قابل قبولی هم دارند ،به احتمال زیاد بیش از آنچه
فکرش را میکردید درباره موضوعات مختلف با هم همنظر هستند.

چرا باید خواند:
یک پژوهش جدید نشان
میدهد که افراد ابتدا
دانش سیاسی خود را باال
میبرند ،سپس بر اساس
آن به حزبی تعلق خاطر
پیدامیکنند.همین
ترتیب مراحل باعث
میشود در بسیاری از
موارد برای مثال یک
جمهوریخواه با سواد
اشتراک نظر بیشتری
با یک دموکرات باسواد
داشته باشد ،تا یک
جمهوریخواه کمدانش.

تعلق خاطر به موارد مختلف ،بر اساس دانش سیاسی
دموکرات میانهرو
دموکرات لیبرال
جمهوریخواه محافظهکار
جمهوریخواه میانهرو
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وضعیت بازار کار هنوز خوب است .به ازای هر  100شغل در اروپا ،سه
فرصت شغلی خالی در این قاره وجود دارد که به لحاظ تاریخی استاندارد
مناسبی به حساب میآید.

[ انرژی اروپا ]

شوک انرژی به اروپا
اقتصاد اروپا در مخمصه تورم و رکود
یک دههای بــود که تورم پایین و نرخ بهره نزدیک به
چرا باید خواند:
صفر تبدیل به واقعیتی از زندگی اروپایی شدهبود .اما
بانک مرکزی اروپا
حاال قیمت مصرفکننده با نرخ ســاالنهای بیش از 8
وضعیتبسیار
درصد در حال افزایش است که خیلی بیشتر از هدف
پیچیدهای قرار
 2درصدی بانک مرکزی اروپا به حساب میآید .اعضای
ک سو
گرفتهاست .از ی 
شــورای مدیریتی این بانک اعالم کردهاند که تمایل
افزایش قیمت انرژی،
دارند هرچه ســریعتر نرخ بهره را باال ببرند .با اینحال
تورم را در این قاره
بانک مرکزی اروپا خود را در وضعیتی دشوار میبیند:
به شکل بیسابقهای
نه تنها افزایش قیمت و باال رفتن نرخ بهره ،بلکه احتماال
باال بردهاست و از
وضعیت رشــد اقتصادی هم بدتر از چیزی شــود که
سوی دیگر افزایش
شبینیمیشد.
پی 
دستمزدها این نگرانی
دلیل اصلی هردو مشــکل ،افزایش شــدید قیمت
را برای اروپاییها
انرژی اســت .قیمت نفت و گاز طبیعی حتی پیش از
ایجاد میکند که تورم
حمله روســیه به اوکراین هم در حال افزایش بود .این
باالتر هم برود .در
افزایش قیمت نقش بسیار بزرگتری در باال بردن تورم
صورت باال نرفتن
قیمت مصرفکننده در اروپا به نســبت آمریکا بازی
دستمزدها هم احتمال
کردهاست .در آمریکا بســتههای حمایتی هم مقصر
پایین آمدن تقاضا به
افزایش تورم بودند .قیمت انــرژی در اروپا ،که در ماه
شکلیآسیبزننده
می با نرخ ساالنه  39درصدی افزایش پیدا کرد ،تاثیری
وجود دارد.
به اندازه  4واحد درصد در تورم اروپا دارد ،در حالیکه
این مقوله در آمریکا به اندازه  2واحد درصد سهم دارد .حاال این سوال پیش میآید که
اقتصاد اروپا در چه سطحی از خطر قرار گرفتهاست؟
Jچشمانداز تاریک
یکی از عواقب شــوک انرژی ،پاییــن آمدن درآمد واقعی خانوارها اســت .افزایش
دســتمزدها اندکی در این منطقه باال رفتهاســت اما هنوز هم پشت سر تورم حرکت
میکند .بعضی از کارفرمایان با پرداخت یک وعده کمک به کارگران خود ،سعی کردهاند
از آنها مقابل قیمتهای باال دفاع کنند ،بدون اینکه بخواهند دســتمزد را بیشتر باال

ببرند .با همه این توصیفها ،حتی در کشــوری چون هلند که بازار کار بســیار خوبی
دارد ،افزایش دستمزد در ماه می تنها  2.8درصد بود .از یک سو این مسئله خبر خوبی
برای بانک مرکزی اروپا به حساب میآید زیرا جلوی خطر یک گرداب دستمزد-قیمت
را میگیرد .با اینحال ،از ســوی دیگر ممکن است میزان مصرف را پایین آورده و باقی
بخشهای اقتصاد را تضعیف کند.
اصالح میزان تقاضا یکی از هزاران نگرانی بخش تولیدی اســت ،زیرا در این بخش
همین حاال هم سطح اطمینان به شدت در حال افت است .اختالل در زنجیره تامین به
خاطر تعطیلیهای اخیر چین و افزایش قیمت انرژی به کسبوکارها آسیب میرساند.
آلمان و کشورهای اروپای شرقی نسبت به یک افت صنعتی بیشتر آسیبپذیر هستند .از
ماه ژوئن  2020برای اولینبار در ماه می ،لیست سفارشهای جدید برای بخش صنعت،
کاهش پیدا کرد که همین نشاندهنده تقاضای ضعیفتر است .سفارشهای مربوط به
صادرات با سریعترین شکل در کل دو سال اخیر ،کاهش پیدا میکنند.
البته وضعیت بازار کار هنوز خوب است .به ازای هر  100شغل در اروپا ،سه فرصت
شــغلی خالی در این قاره وجود دارد که به لحاظ تاریخی استاندارد مناسبی به حساب
میآید .انتظارات بنگاهها برای اســتخدام نیروی کار جدید هنوز هم سطح باالیی دارد،
البتــه باید گفت که بعد از آغاز جنگ روســیه و اوکراین این انتظارات اندکی پایینتر
آمدهاند .از بین هر چهار کســبوکار اروپایی ،بیش از یک کســبوکار ادعا میکند که
کمبود نیروی کار مانع از تولید بیشتر آنها شدهاست.
بسیاری از دولتها برنامههای هزینهداری را جهت حفاظت از خانوارها برابر افزایش
قیمت انرژی ،طراحی کردهاند .آلمان ،فرانسه و دیگر کشورها چیزی بین  1تا  2درصد
از تولید ناخالص داخلی خود را روی این برنامه قرار دادهاند .البته اینطور نیست که این
برنامهها با هدفگیری بسیار دقیق و بینقص طراحی شده باشند .بخش زیادی از آن به
خانوارها مرفهی میرسد که اساسا نیاز زیادی به آن نداشتند .اقدامات دیگر شامل دست
بردن در قیمتها میشود که بخشی از مزایای آن به تامینکننده انرژی میرسد.
حتی اگر اروپا وارد یک رکود اقتصادی نشود ،این شوک انرژی باعث خواهد شد دست
کم رشد اقتصادی در این قاره با یک مزاحم جدی دست و پنجه نرم کند .بانک مرکزی
اروپا با یک وضعیت بسیار دشوار روبهرو است .هر بار که تورم مواد غذایی و انرژی افزایش
پیدا میکند ،اقتصاد اروپا بیش از پیش تضعیف میشود.
موتور تورم؛ سهم از تورم ساالنه کل اروپا ،واحد درصد
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اقتصاد تقلب

چطور برندها از کپیشدن آسیب میبینند

اصالت :احیای واقعیت در فرهنگ تقلب

اصالت:
احیای واقعیت در فرهنگ تقلب

نویسنده :آلیس شروود
ناشر :هارپرکالینز
۲۰۲۲

درباره نویسنده
آلیس شروود مشاور و نویســنده و تهیهکننده است
که عالقه اصلیاش در زمینه اصالت کاالها اســت .او
اکنون عضو هیئتمدیره مؤسســه «ریدگوی» است
کــه کار اصلیاش مشــاوره به کســبوکارها و مدیران
است .او ده سال برای چند شبکه تلویزیونی ازجمله
بیبیسی مستند تهیه کرده است.

وقتی کاالهای تقلبی بیشتر از کاالهای اصلی است ،معمو ًال شما میتوانید یک نوع ارتباط را ببینید .اما بهرغم رشد
صنعت تعیین اصالت کاالها با فهرستی از ابزارهای ضدتقلب که هر روز دارد طوالنیتر میشود ــ مهرهای حساس به گرما،
اعداد مرزی ،تعیین اصالت با فرکانس رادیویی ،جوهرهایی با رنگ متغیر ،هولوگرام ــ ظاهر ًا تعیین اصالت اتفاق نمیافتد.
من میخواهم این فاصله را روشن کنم .چرا طراحان و برندهای بزرگ نمیتوانند جلوی تقلب را بگیرند یا دستکم آن را
کاهش دهند؟ و چطور تفاوت بین چیزهای تقلبی و اصلی را روشن میکنید؟

کسبوکار ناپیدای کاالهای تقلبی
محصوالت صاحب برند باید فکری به حال سهم بازار خود کنند
ترجمه :سعید ارکانزاده یزدی

جلوی یک خانه مجلل در خیابان شــیک منطقه  ۱۶پاریس ایســتاده بودم.
خطوط کالســیک و نردههای مرمر و تارمی آهنی بهدقت نقشبسته ساختمان
احســاس تند و خشــن درون خود را برمال میکرد« .موزه د ال کونترهفســون»
بهمعنی «موزه اشیای تقلبی» از آن سنخ موزههای غیرمعمولی است ــ ویژه اجناس
تقلبی اســت .امیدوار بودم دیدن آنجا کمکم کند مشکلی را بفهمم که برندهای
لوکس دههها با آن میجنگیدند :اجناس تقلبی که سردســتی و توی روز روشن
ساخته میشوند.
بر اساس برخی تخمینها ،ارزش فروش محصوالت تقلبی ساالنه  ۶۰۰میلیارد
دالر است .همچنین  ۱۰درصد تمام کاالهای برندی که فروخته میشوند احتما ًال
تقلبیاند .حدس زده میشود که  ۸۰درصد ما با کاالهای تقلبی یا دستکاریشده
روبهروشده باشــیم (چه آگاهانه این کار را کرده باشیم ،چه نه) .در دهههای
اخیر فروش کاالهای لوکس اوج گرفته است اما اوجگیری کاالهای تقلبی حتی
شــتاب بیشتری هم داشته اســت :یکی از تخمینها نشان میدهد که در دو دهه
گذشته کاالهای تقلبی تا  ۱۰هزار درصد رشده کردهاند.
اینها تنها اعداد کلیای نیســتند که آدم را شوکه میکنند .با یورش به یک
فروشگاه فرانسوی آنقدر منسوجات تقلبی با مارک لویی ویتون مصادره شد که
میشد  ۵۴زمین تنیس را با آن پوشاند .با هجوم به یکی از فروشندگان در پلتفرم
فروش آنالین چین ِی «تائوبائو» ۱۸ ،هزار و  ۵۰۰کیف دســتی و پیشبند و کفش
تقلبی به دست آمد .یک مورد توقیف در مادرید منجر به مصادره  ۸۵هزار مورد
کاالی تقلبی شد که برای بازارهای جمعه سیاه و کریسمس آمده بودند .در سال
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 ۲۰۲۰در استانبول تقریب ًا  ۷۰۰هزار محصول تقلبی مراقبت مو ضبط شد.
برندها خواهان زیاد دارند و طبیعی اســت که محصوالت تقلبی این برندها
هم خواهان داشته باشــد .برخی از محصوالت تقلبی بهشکل کام ً
ال واضحی با
کیفیت محصول اصلی فرق دارد اما برخی از محصوالت متقلبانه هم هستند که
تقریب ًا تفاوتی با محصول اصلی ندارند اما کارخانهای که آنها را درســت کرده
از آن برند مربوطه نیســت .این کارخانهها در سرتاسر جهان پراکندهاند اما در
کشورهایی مثل ترکیه یا چین تمرکز بیشتری دارند.
وقتی کاالهای تقلبی بیشتر از کاالهای اصلی است ،معمو ًال شما میتوانید یک
نوع ارتباط را ببینید .اما بهرغم رشــد صنعت تعیین اصالت کاالها با فهرســتی
از ابزارهای ضدتقلب که هر روز دارد طوالنیتر میشــود ــ مهرهای حساس
به گرما ،اعداد مرزی ،تعییــن اصالت با فرکانس رادیویی ،جوهرهایی با رنگ
متغیر ،هولوگرام ــ ظاهراً تعیین اصالت اتفاق نمیافتد .من میخواهم این فاصله
را روشن کنم .چرا طراحان و برندهای بزرگ نمیتوانند جلوی تقلب را بگیرند
یا دســتکم آن را کاهش دهند؟ و چطور تفاوت بین چیزهای تقلبی و اصلی را
روشن میکنید؟
در «موزه د ال کونترهفســون» جواب فرانسوی رایجی برای این سؤال هست:
ویترینهای شیشــهای محصوالت و نســخههای تقلبی آنها را کنار هم نمایش
میدهند و برای اینکه کمکی کرده باشــند ،رویشان برچسبهای اصل و تقلبی
زدهاند .نگاه انداختم به چیزی که کیف خیلی معروف ابردوزیشده برند «شانل»
بهنظر میرسید .راهنمای موزه به من گفت که آن کیف در واقع یک کیف کپی

کتاب ضمیمه

اســت که در ترکیه ساخته شده اســت .کیف اصل منظم و محکم دوخته شده
Jمقابله با تقلب
بود ،درحالیکه کیف تقلبی به هم چســب خورده بود .نام برند که روی کیف
موزه کاالهای تقلبی مخصوص محصوالت لوکس تقلبی اســت .جایی است
ابردوزیشده بود از مقوا و الیاف پنبهای بود .یک کیف کرهای در نگاه اول کام ً
ال
مخصوص اینکه گرانترین برندها و محصوالت لوکس که در بازارها بهقیمت
شبیه یک کیف لویی ویتون بهنظر میرسید اما در بررسی از نزدیکتر متوجه
گزاف به فروش میرسد ،چطور کپی میشوند و در قالب محصوالتی تقلبی عرضه
تفاوت ســهپرههایی شــدم که جای دایره و خط در نشان لویی ویتون را گرفته
میشوند .اما همه بحث مربوط به محصوالت تقلبی با برندهای گرانقیمت ارتباط
بودند .ظاهر این عالمتهای سهپرهای شبیه حروف خط هانگول ،الفبای کرهای،
پیدا نمیکند .اتفاق ًا فوران تقلب در دو دهه اخیر بیشــتر در بازار محصوالتی با
قیمت متوسط رخ داده اســت .برندهای کپی که قب ً
بود .نهتنها یکی از عناصر این طراحی مطابق با نشــان اصلی خود نبود بلکه اثر
ال در قفسههای فروشگاهها
کلیاش این بود که « »Vuittonرا بدون اینکه اشتباهی در کار باشد «»Vuitton
فروخته میشدند ،امروز چند کلیک در اینترنت تا ما فاصله دارند .محصوالتی
نوشته بودند .راهنمای موزه توضیح میداد که اینها تفاوت بین تقلب با تقلید از
که بیشــترین لطمه را دیدهاند ،محصوالتی هستند که بازاریابان در قالب شعاری
یک کاال و تقلب با بهجای یک کاال جا زدن را نشان میدهد .در قفسه دیگر،
ناخوشایند به آنها محصوالتی برای «مستیژ» ( )masstigeمیگویند (کلمهای
یک ابریق رومی تقلبی بود که روی آن حروف زبان دوهزارساله گلیش حک
مرکــب از دو عبارت «بازار با مقیاس وســیع» ( )mass marketو پرســتیژ
شــده بود .آنچه باید یک نام رومی روی درپوش این ظرف میبود با نشانههای
( :))prestigeکاالهایی که ممتاز هســتند اما هنوز قیمتشــان مناسب است.
تصادفی جایگزین شده بود .این احساس به من دست داد که اشیای این موزه طوری
خط مرز بین این محصوالت با کاالهای لوکس روشــن نیست ،ولی باید گفت
چیده شدهاند انگار متخرند به اینکه قدیمیترین اجناس تقلبی در قلمرو فرانسه
کاالهای «مستیژ» بهجای تمرکز کردن بر استادانه و سنتی بودن و کیفیت باال و
ساخته شده است.
منحصربهفرد بودن ،بر صنعتی بودن و ارضای آرزوها و محوبیت نزد سلبریتیها
من با کمال بیسلیقگی ،دفترچه یادداشت و کیف و کلیدهایم را در یک کیسه
و ترندها متمرکز میشــوند .کاالهای مستیژ همانطور که یکی از تحلیلگران
پالستیکی سوپرمارکتی گذاشــته بودم .آن روز زودتر از هتل بیرون آمده بودم
میگویــد ،بر آرزوها و امیال افراد تمرکز میکند« :فاصله ضمنی بین جهانی که
اما در آخرین دقیقه متوجه شــدم که کیف روی شانهام یک کیف النگچمپ
آنها (برندها) در رســانهها و ارتباطات خــود ارائه میکنند و محصوالتی که
تقلبی اســت .برای اینکه زشت نباشــد وقتی به یک موزه اجناس تقلبی میروم
مشتریانشان میتوانند در عمل از پس خریدش برآیند».
خودم هم جنس تقلبی همراه داشــته باشم ،کیف را کنار گذاشتم و حاضر شدم
من اوایل آن هفته در آمستردام بیورن گروتسواگرز را دیدم .او مدیر منطقهای
که وسایلم را در یک کیســه پالستیکی بدریخت بگذارم .در موزه ،راهنما به
یک مؤسســه ضد تقلب بهنام «ریاکت» است .مؤسســه ریاکت در مقابله با
من کیف واقعی را نشان داد .روی کیف
تجارت اجناس تقلبی  ۳۰ســال تجربه
من ،ماسماســک طالییای که از زیپ
دارد .این مؤسسه با  ۲۰هزار مورد تقلب
آویزان بود یک حلقه طالیی روشن بود،
در سال سروکار دارد و با نهادهای اعمال
درحالیکه باید یک اســب و سوارکار
قانون و مشــتریانی در  ۱۰۷کشور کار
میبود که در نشــان النگچمپ در حال
میکند .حدود  ۳۰۰مشتری این مؤسسه
پریدن هســتند .در داخل کیف من ،آن
در فهرســت قدرتمندتریــن صاحبــان
جنس کلفت و الستیکی و تقریب ًا چسبنده
برندهای جهان هســتند که بسیاری از
کیف اصلــی نبود .چرم کیــف من ،در
آنها در دســته محصوالت «مســتیژ»
مقایســه با جنس اصلی ،اسفنجی و شل
طبقهبندی میشوند :آدیداس ،آبرکرومبی
بود و خوب هم دوخته نشده بود .چنین
اند فیچ ،کانــورس ،نایکی ،پوما ،لیوایز،
با یورش به یک فروشگاه فرانسوی آنقدر منسوجات تقلبی با مارک لویی
جزییاتی بــود که فرق بین جنس اصل و
تامی هیلفیگــر ،فیفــا ،دوکاتی ،ژاک
ویتون مصادره شد که میشد  ۵۴زمین تنیس را با آن پوشاند .با هجوم
چینی «تائوبائو» ۱۸ ،هزار و
به یکی از فروشندگان در پلتفرم فروش آنالین
ِ
تقلبی را روشــن میکــرد و من که قب ً
ال
دنیلز ،جگوار ،لورئال ،پروکتر اند گمبل،
 ۵۰۰کیف دستی و پیشبند و کفش تقلبی به دست آمد .یک مورد توقیف در
مادرید منجر به مصادره  ۸۵هزار مورد کاالی تقلبی شد که برای بازارهای جمعه
جنس تقلبی را خریده بودم ،آن موقع از
یونیلور ،وارنر برادرز ،یاماها ،پلیاستیشن،
سیاه و کریسمس آمده بودند .در سال  ۲۰۲۰در استانبول تقریب ًا  ۷۰۰هزار
آن جزییات خبر نداشتم .اما در موزه به
هلو کیتی ،پلیبوی.
محصول تقلبی مراقبت مو ضبط شد.
ماجرا پی بردم.
همانطور که تاکسی مرا از ایستگاه
از راهنمای موزه از ســاختمان آنجا پرسیدم .آیا درست بود که آنجا کپیای
در امتــداد بولوار آمستلوینســوگ میبرد ،برجهای اداری تبدیل میشــدند به
از یک ساختمان اوایل قرن هفدهمی از محله لومره در پاریس بود؟ آیا معنیاش
ساختمانهای آپارتمانی و سپس به خانههای بالکندار کوچکتر و کوچکتر
این بود ــ آه ،چه طنز خوشایندی ــ که خود موزه محصوالت قلبی برندها هم
تبدیل میشــدند .بهنظر نمیرســید که در چنین جایی بتوان محصوالت تقلبی
یک خانه تقلبی است؟ چشمان راهنما کمی ریز شد .در نگاهش احساس دلسردی
زیادی را تولید کرد .راننده از من پرسیدکه برای چه به این شهر آمدهام و وقتی
کردم .گفت« :کپی است اما نه تقلبی».
به او گفتم تحتتأثیر قرار نگرفت و تاحدودی دلســرد شد .گفت« :جنگ با
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در موقعیتی میبیند که دارد روشــن میکند درون کانتینرها چه چیزی نیست،
بهجای اینکه روشــن کند چه چیزی هســت .به من میگوید اگر در فهرست
محمولههای کشــتی نوشته شده باشد «کفش» ،مشــکوک میشود .او میگوید:
«برای این مشکوک اســت که اگر در فهرست اجناس کشتی کفشهای نایکی
باشد میگویند محموله نایکی است و اگر آدیداس باشد میگویند آدیداس است.
بیشــتر اجناس تقلبی از آسیا میآید ،بیشتر از چین ،و البته ما یک فهرست سیاه
از کارخانهها داریم .ما بیشــتر به عوامل و شرکتهای حملونقل نگاه میکنیم
تا کارخانهها و آنها مرتب ًا و همواره اسمشــان را عوض میکنند .آنهای اســم
خودشان را عجیبوغریب میگذارند یا آدرسشان را میگذارند واحد  ۱۲۳۴و
تمام ًا با حروف چینی .ولی گاهی مواقع سرنخهایی هست که آنها را لو میدهد،
مث ً
ال اگر در آدرس شما طبقه سوم باشد .خب ،شما نمیتوانید
چیزی را از یک کارخانه حمل کنید که آدرسش طبقه سوم
یک جایی است ،میتوانید؟»

محصوالت تقلبی در آمســتردام چرا؟ اینها را اینجا درســت نمیکنند .من اهل
ترکیهام ».بعد با افتخار گفت« :و ما از این چیزها خیلی درست میکنیم!»
ما در محوطه جلویی یک خانه دوطبقه با شیروانیهایی که شیب تند داشت
نگه داشتیم .جلوی سرسرای خانه که مثل اتاق مالقات از آن استفاده میکردند،
گروتســواگرز و همکارش ماریآن کوترز یک قهوه بسیار عالی به ما تعارف
کردند .قفسههای سمت راستم پر بود از یک نوع کپی از محصوالتی که ممکن
بود آنها را در قفسههای فروشگاههای خیابان آکسفورد در لندن ببینید :مربعهای
مقوایی که حدود  ۵۰گوشواره میخی با طرح الماس از برند شانل بر آنها قرار
داشــتند ،در کنار محصوالتی تزیینی با نشان میمون پل فرانک و کیف پولهای
پالستیکی با نشانهای پرزرقوبرق و چندرنگ برند لویی ویتون .جعبههای پودر
شــوینده تقلبی آریال در کنار جعبههای دربسته مسواکهای
برقــی تقلبی بــراون اورالبی قرار گرفته بودنــد که فرقی با
مسواکی که من صبح آن روز باز کرده بودم و از جلدش بیرون
آورده بودم نداشتند.
ارزش فروش
Jسرمایهگذاری بر رؤیا
گیوتســواگرز میگوید« :بیستوپنج ســال قبل ،وقتی این
محصوالت
تقلبیساالنه
محصوالت برندها در قرن بیستویکم در هر جایی تولید
مؤسسه شروع به کار کرد ،ما فکر میکردیم که اگر در ماه از
دالر
میلیارد
۶۰۰
میشود که قیمت تمامشده ارزانتر دربیاید .احتمال زیادی دارد
پنج هزار کاالی تقلبی مقابله کنیم ،کار خوبی کردهایم .اگر در
است.همچنین
که در مرکز یک اکوسیستم وسیع و پیچیده مملو از طراح و
سال مانع  ۱۰۰هزار کاالی تقلبی بشویم ،میگوییم دممان گرم».
 ۱۰درصد تمام
تولیدکننده و تأمینکننده مواد اولیه و مؤسســه حملونقل و
با لبخند ادامه میدهد« :سپس کاری که میکردیم تغییر کرد و
کاالهای برندی که
فروختهمیشوند
کارگاه و مشــتری و دفاتر صادراتی بنشینیم که اجناسی که
اکنون در هر سال جلوی ۲۵میلیون کاالی تقلبی را میگیریم».
اند.
ی
تقلب
ال
ً
احتما
فروخته میشوند هزاران کیلومتر دور از جایی باشند که تولید
کاالهای تقلبی که در حد متوسط بازار هستند خیلی راحتتر
حدس زده میشود
شدهاند .برخی از محصوالت ممکن است از تعداد زیادی قطعه
تولید میشــوند و به فروش میروند .معیارها برای تشخیص
که  ۸۰درصد ما
و مواد اولیه تشکیل شده باشند که تأمینکننده آنها به ۱۰۰
آنها هم کمتر است .اگر یک برند گرانقیمت را کپی کنید
با کاالهای تقلبی
یا دستکاریشده
عدد هم برسد و دهه شرکت پیمانکار آنها را در کشورهای
راحتتر معلوم میشود تا اینکه یک مسواک برند را با تقلب
باشیم.
شده
رو
ه
روب
مختلف ســاخته باشــند .حتی درســتکارترین شرکتهای
بسازید.
مؤسسه «ریاکت» قب ً
تولیدکننده هم (و البته همه تولیدکنندهها درســتکار نیستند)
ال بازارها و فروشگاههایی را که در
شاید ندانند آنچه در زنجیره تأمینشان بهدستشان میرسد از
آنجا اجناس تقلبی به فروش میرسید بازرسی میکردند .حاال
کجا آمده است و از مسیر تأمین مواد اولیه و قطعات خبر نداشته باشند .هرچقدر
ایــن کار را در نقطهای انجام میدهند که اجناس تقلبــی از بنادر با کانتینر به
تولیدکنندههای جهانی در معدود مناطق صنعتی متراکم متمرکز میشوند ،فنون و
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا وارد میشوند ،جاهایی مثل روتردام ،آنتورپ و
فناوریها راحتتر کپی میشوند یا بهسرقت میروند .مهارتهای ساخت کاالها
برمن .یک کانتینر کشــتی میتواند هزار برابر بیشتر از چمدان یک قاچاقچی
نیز میتواند کپی شــود .همانطور که رین نو ،نویسنده در زمینه طراحی صنعتی
کاالی تقلبی حمل کند .با انتخاب بندر درست ،کشتی درست و کانتینر درست،
میگوید« ،اگر یک انسان در قرارداد با شرکت نایکی بتواند مطابق با یک الگو
میتوانید با یک حرکت جلوی دهها یا حتی صدها هزار کاالی تقلبی را گرفت.
بهشکل درستی چیزی را بدوزد ،یک انسان دیگر که با نایکی قرارداد ندارد هم
ولی این کار راحت نیســت .نزدیک به  ۱۵۰میلیون کانتینر کشتی هر سال در
میتواند این کار را بکند».
سرتاســر جهان مثل برق حرکت میکنند که  ۱۵میلیــون کانتینر از روتردام
تقریب ًا هیچوقت برندها شروع نکردهاند بهشکل آشکار صحبتکردن درباره
میگذرند .گروتزواگرز و همکارانش امیدوارند که این کار انجام شود و بتوانند
این واقعیت که اشــتباه است بســیاری از مردم به خرید اجناس تقلبی مبادرت
کانتینرهایی را که احتما ًال کاالهای تقلبی در آنها انبار شده است شناسایی کنند
میورزند .پیشفرض مؤدبانه این اســت که کسی که جنس تقلبی میخرد حتم ًا
و از مقامات بخواهنــد که آن جعبههای غولپیکر را باز کنند و ببینند که آیا
اشــتباه کرده است .اما اگر چین بتواند کاالهای مشابهی را درست کند ،با همان
آنها راست میگویند یا نه.
معلوم است که بهدالیل منطقی ،گروتزواگرز نمیتواند بسیاری از سرنخها و
اســتانداردها و با قیمتی خیلی کمتر ،چرا خریداری که دنبال هزینه کمتر است
تکنیکهای تقلب را که قب ً
نباید نسخه غیررسمی ارزانتر را بخرد؟
ال در شناسایی کاالهای احتما ًال تقلبی به کار میبرده
وقتی این سؤال را از گروتســواگرز و کوترس کردم ،کوترس نگاه تندی به
اســت بیش از اندازه به من بگوید ولی میگوید که در اغلب مواقع او خودش را

178

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و بیستویکم ،تیر 1401

کتاب ضمیمه

من انداخت .او گفت« :حتی اگر شــما آن محصول دقیق ًا شــبیه اصلش درست
کرده باشید ـ ـ کاری که کســانی که محصول تقلبی درست میکنند نمیتوانند
بکننــد ــ هنوز هم از یک تولیدکننده صاحب برند دزدی کردهاید چرا که آن
تولیدکننده در تبلیغات و قراردادهای حمایت مالی و ساختمان برند پول زیادی
سرمایهگذاری کرده است».
گروســواگرز تأکید میکند« :وقتی شــما یک برند را میخرید ،دارید روی
یک رؤیا سرمایهگذاری میکنید .شما هدفونهایی را که شرکت اپل میفروشد
میشناسید .این هدفونها خوباند اما محشــر نیستند .مردم آن را برای جالب
بودنش میخرند .شــما جنس باکیفیت میخرید اما از آن طرف ،دارید حضور
داشتن در یک گروه از افراد خاص را هم میخرید».
او نگاه از باال به من میکند و میخندد و میگوید« :هدف طراحان این است
که یک محصول قشنگ یا رؤیایی قشنگ درست کنند .شما آن را میخرید و
احساس خوبی هم نسبت به آن خواهید داشت».
وقتــی مردم یک محصــول اصل را با قیمتی خیلی بیشــتر از محصول تقلبی
میخرند ــ حتی اگر هر دو جنس تقریب ًا یکســان بهنظر برســد ــ علتش این
است که یک کاالی ناملموس را خریدهاند نه یک کاالی ملموس را .ما هنگام
خرید احســاس تعلق به شهرت آن برند میکنیم و اطمینان خاطر آن برند بر ما
نیــز اثر میگذارد .ما تصویری از یک برنــد را میخریم که از طریق تبلیغات
چشــمگیر و فعالیتها و کارزارهای روابطعمومی آن برند ساخته شده است.
ما احساس میکنیم که با خرید آن برند دست به انتخاب خوبی زدهایم و همین

احساس را وقتی داریم که میبینیم محصوالت آن برند توسط کسانی که شهرت
و اعتبار دارند نوشیده میشوند یا پوشیده میشوند یا به کار میروند .قدرت اعتبار
غیرملموســی در اطراف یک برند است که احساس شما را درباره محصول آن
برند شکل میدهد ،نه اینکه شما چه احساسی درباره خودتان دارید وقتی که آن
محصول را به کار میبرید.
قب ً
ال برای توصیف کیفیتهای غیرملموس برندها از کلمات متفاوتی استفاده
میشــد .برخی از «معنی» صحبت میکردند .گروتســواگرز از «رؤیا» ســخن
میگوید .کوترس «احساس خوشایند» را به کار میبرد .آگهیدهندگان دوست
دارنــد از «تصویر» صحبت کنند و بازاریابان حرفهای «کیفیت برند» را ترجیح
میدهند .از زاویه نگاه تولیدکنندگان کاالهای تقلبی مســئله خیلی ساده است:
داراییهای غیرملموس صرف ًا بخشی از محصول است که الزم نیست آنها کپی
کنند.
برای شرکتهایی محصوالت برند تولید میکنند خیلی مفید خواهد بود که
داراییهــای ملموس را از ناملموس جدا کننــد تا بتوانند در هر جایی که تولید
ارزانتر اســت محصول خود را تولید کنند و سرمایهگذاری بیشتری روی پیام
برند خود بکنند.
Jفروش احساسات
چرا داراییهای ناملموس مهم است؟ چرا برندها خود را به زحمت میاندازند
تــا دارایی ناملموس را در اولین اولویت خود قرار دهند؟ وقتی محصوالت برندها

بهترین راه برای اینکه برندها از شر کاالهای تقلبی خالص شوند میتواند این باشد که مانعی برای تقلب درست کنند و همه بهطور همزمان توافق کنند که هزینهکردن بر داراییهای ناملموس
خود را قطع کنند .این حرکتی است که میتواند سلسلهمراتب رقابتپذیری را برای محصوالت تقلبی از دسترس خارج کند چرا که تولیدکنندههای محصوالت برند این فرصت را به خود میدهند تا
هزینههای بیشتری را صرف کارگران و محصوالت خود بکنند .اما شانس رخدادن چنین اتفاقی تقریب ًا صفر است.
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شروع میکنند به رفتن دورتر از موطن خودشان و به بازارهای بزرگتر میرسند،
تولیدکنندگانشان باید به مشــتریان بالقوه خود اطالعات بیشتری ارائه کنند در
این باب که آیا میتوانند با موفقیت با سایر برندها رقابت کنند یا نه .به این علت
که ما انســانها حیواناتی داستانگو هستیم ،بهترین شیوه داستانگویی برایمان این
است که ســابقه و پیشزمینه ماجرا را تعریف کنیم .گلدوزی بلژیکی که یک
نوع محصول لوکس قرن شانزدهمی بود با کیفیت شناخته میشد چون از نخهای
کتانی مرغوبتر و زیباتر از پارچههای کتانی زمخت انگلیســی درست میشد.
داستان برمیگردد به یک تولیدکننده پارچههای گلدوزیشده در بروکسل که در
اتاقهای تاریک و نمگرفته نشستهاند و با میلههایی از جنس آلومینیوم سبک با
دستگاههای گلدوزی کار میکنند و نخهایی را که هنوز مرطوب هستند و خشک
نشــدهاند باید بردارند و در دستگاهها قرار بدهند تا دوخته شوند و سپس خشک
شوند .این داســتان قوه تخیل انسان را درگیر میکند و با محصولی که همراه این
داستان است در ذهن مشتریان آن محصول مینشیند.
حرکت از سوی محصول بهسمت برند در قرن نوزدهم میالدی سرعت بیشتری
گرفت چون محصوالت جدید با راهآهن به بازارهایی حمل شدند که آشنا نبودند.
غلهای مثل جو را در نظر بگیرید .جو بهطور سنتی و از قدیماالیام فقط خوراک
اسب و افراد بیمار بود .سپس یک کارآفرین و تاجر غذا این فکر را مطرح کرد که
برای جو طوری بازاریابی کند که بتواند آن را خوراکی برای صبحانه جا بیندازد.
اگر شما جوهایتان را به افرادی بفروشید که خیلی دور از شما هستند ،الزم است

که آنها را برای حملونقل بستهبندی کنید .و میتوانید از این بستهبندی در نقش
جایگاهی استفاده کنید برای اینکه به مشتریان جدیدتان توضیح بدهید که چطور
و چه زمانی از روز باید این محصول را بخورند .اگر بتوانید یک نام بهیادماندنی
انتخاب کنید و تصویری برای جعبههای خود بســازید که قابل اعتماد و صادقانه
باشد ،عالوه بر اینکه میتوانید محصول خود را بفروشید که میتوانید آن را طوری
جا بیندازید که گویی بهترین خوراک برای وعده غذاییای است که به مشتریان
توصیه میکنید با آن محصول درست کنند .این همان کاری است که در سال ۱۸۷۷
توسط شــرکت «کواکر اوتس کمپانی» انجام شد .این شرکت در آن زمان اولین
محصول تجاری آمریکایی را برای سرالک صبحانه ارائه کرد.
در اوان قرن بیســتم چهار حرف  Pدر زبان انگلیسی برای برندهای مدرن در
بازاریابی کالسیک عبارت بودند از محصول ( ،)productمکان فروش (،)place
بستهبندی ( )packagingو تبلیغات ( .)promotionدر آن زمان همه این موارد
در بازاریابی مورد توجه واقع میشــد .در قرن بعدی یعنی در قرن بیســتویکم،
جهانیســازی تجارت و ارتباطات چهار  Pدیگر نیز به بازاریابی اضافه کرد که
عبارت بودند از تعهد( ( ،)promiseشــخصیت ( )personalityو هدف (�pur
 )poseکه حتی از موارد قبلی نیز مهمتر بودند.
اول تعهد را در نظر بگیرید .در ســال  ،۱۹۳۱شــرکت «پروکتر اند گمبل» از
نتایج یک نظرسنجی استفاده کرد برای اینکه صابونهای شرکت را تبلیغ کند .این
نظرســنجی از  ۵۰مردم بالغ پرسیده بود که در دختری که بخواهند با او عروسی

محصوالت برندها در قرن بیستویکم در هر جایی تولید میشود که قیمت تمامشده ارزانتر دربیاید .احتمال زیادی دارد که در مرکز یک اکوسیستم وسیع و پیچیده مملو از طراح و تولیدکننده
و تأمینکننده مواد اولیه و مؤسسه حملونقل و کارگاه و مشتری و دفاتر صادراتی بنشینیم که اجناسی که فروخته میشوند هزاران کیلومتر دور از جایی باشند که تولید شدهاند.
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کــه تیغهای «هریز» را بهجای تیغ «ژیلت» میخرند ،این کار را به این علت انجام
میدهند که شــرکت «هریز» یک درصد از درآمد خود را به خیریههای فعال در
سالمت روان مردان اختصاص میدهد .ما بیشازپیش محصول برندهایی را میخریم
که سبک زندگی ما را در بر دارند و ارزشهای ما را منعکس میکنند .برای فهم
ســاده این قضیه ،میتوان خط سیر برندها را در یک قرن گذشته مرور کرد و دید
که چطور آنها بیشتر و بیشتر بهسمت فروش احساسات رفتهاند.

کنند چه چیزهایی را میبینند .چهلوهشت نفر از آنها جواب داده بودند که به
دختری عالقهمند خواهند بود که جمال و دلرباییاش طبیعی باشد .برای اینکه در
این بین اشتباهی رخ نداده باشد ،در این نظرسنجی از  ۷۳متخصص امور زیبایی هم
این ســؤال پرسیده شد .تمام آنها گفتند برای اینکه افراد روشنترین رنگ چهره
را داشته باشند به آنها صابون «کامای» را پیشنهاد میکنند .یک محصول ملموس
(صابون) با یک قول و تعهد ناملموس (چشمانداز ازدواج) ترکیب شده بود .بنابراین
شما با مقدار کمی سرمایهگذاری بر صابونهای «کامای» ( ۱۰سنت برای هر قالب
Jممانعت از تقلب ،نه متقلب
صابون) مسلم ًا میتوانستید یک رؤیای بزرگ را بخرید.
فروش احساسات ــ داراییهای ناملموس ــ چنان راهبرد خوبی است که هیچ
دومین حرف  Pجدید شــخصیت بود کــه از دوران آمریکای بعد از جنگ
برندی به خود جرئت نمیدهد متوقفش کند .تولید با هزینه ارزان و اضافهکردن
جهانی که اوضاع اقتصادی خوب و این کشــور به ثروت عظیمی دست یافته بود
بیشــتر و بیشــتر ارزش محصول از طریق روایت و تصویر آن
ناشی میشد .تا دهه  ۱۹۵۰میالدی کیفیت در سرتاسر شرکتها
چنان باال رفته بود که محصوالت دیگر نمیتوانستند تفاوت در
محصول یک ترکیب خوب برای بقا است .اما اگر همه راهبرد
اساس با هم داشته باشند .اکنون وظیفه مدیران برند این بود که
یکســانی را به کار بگیرند ،تنها راه رقابت این اســت که در
حوزه ارزشهای ناملموس جلوتر از بقیه باشــیم .اما در اینجا
به محصوالتشان هویتی بدهند که آن را متمایز از سایر رقبایش
راننده از من
هم مشکلی وجود دارد.
بکند و وقتی که آن را در قفســههای شــلوغ سوپرمارکتها
پرسیدکه برای
میگذارند با سایر محصوالت مشابه خود در قفسههای کناری
داستان بازاریابی جدید داستان یک مسابقه مهارنشدنی است.
چه به این شهر
تصویرسازی ،دستی کشیدن به سر برند ،وراجیکردن رسانههای
فرق داشته باشد .یکی از روشها این است که محصول تا جای
آمدهام و وقتی به
اوگفتمتحتتأثیر
اجتماعی ،تبلیغات خالقانه ،حمایتهای ســلبریتیها :تمام این
ممکن چشمگیر تولید شود .یک راه دیگر این است که به آن
و
نگرفت
قرار
فعالیتها که مشــتریان را وامیدارد نگاه گرمی به برند شما
«شخصیت» اضافه شود .مدتهای مدید است که یک محصول
تاحدودی دلسرد
داشته باشــند ،سالحهای مدیران برند اســت .اما چون فروش
دیگر محصول صرف نیست .محصوالت میتوانند نقش دوست
شد .گفت« :جنگ با
داراییهای ناملموس برای کسانی که برندهای تقلبی میسازند
را داشــته باشند .محصول شــوینده «تاید» از هر دو روش بهره
محصوالتتقلبی
در آمستردام چرا؟
یک هدیه رایگان است ،هر چقدر که شرکتها برای این نوع
میگیرد .طراحی بســتههای پودر رختشویی تاید دارای رنگ
اینجا
را
ها
ن
ای
ساخت برند هزینه میکنند ،آتش ساخت کاالهای تقلبی از برند
نارنجی و زرد است ــ و هنوز هم از این طراحی استفاده میکند
درستنمیکنند.
خــود را هم تیزتر میکنند .و این برای کل دنیای برند وضعیت
ــ که مثل گلوله در چشــم افــراد عمل میکند و بالفاصله در
من اهل ترکیهام».
اسفباری است.
قفسههای سوپرمارکتها قابلتشخیص است .و تبلیغات یک
بعد با افتخار گفت:
«و ما از این چیزها
زن خانهدار را نشــان میدهد که با افتخــار یک پاکت پودر
بهترین راه برای اینکه برندها از شر کاالهای تقلبی خالص
درست
خیلی
شوند میتواند این باشــد که مانعی برای تقلب درست کنند و
رختشویی را بغل کرده است گویی که دوستی را که مدتهای
میکنیم!»
همه بهطور همزمان توافق کنند که هزینهکردن بر داراییهای
طوالنی گم کرده بوده دوباره یافته اســت .شعار تاید نیز چنین
ناملموس خــود را قطع کنند .این حرکتی اســت که میتواند
است« :تاید آنچه زنان میخواهند به آنها میدهد!» این شعار
سلسلهمراتب رقابتپذیری را برای محصوالت تقلبی از دسترس
نیز نوعی ارتباط احساسی با مخاطب برقرار میکند و این ارتباط
خارج کند چرا که تولیدکنندههای محصوالت برند این فرصت
را خیلی مهم جلوه میدهد.
را به خود میدهند تا هزینههای بیشــتری را صرف کارگران و محصوالت خود
جدیدترین  Pهدف است .برندها در پاسخ به انتقاد کسانی که کارزارهای ضد
ً
بکنند .اما شانس رخدادن چنین اتفاقی تقریبا صفر است .چنین کاری در وهله اول
برند را انجام میدهند ،شروع کردهاند به اینکه خودشان را فعاالن اجتماعی نشان
نیازمند این اســت که برندها قبول کنند مشکل بهطور گسترده و عمده ناشی از
دهند .ما میبینیم که برندها بر مسئولیت و صالحیت خود تأکید میکنند و دیگران
خودشان است .دوم اینکه مستلزم این است که تمام برندها به یکدیگر اعتماد کنند
را نیز ترغیب میکنند که چنین کنند .برند نایکی آگهیای را منتشر کرده است که
تا کار درســت را انجام دهند و با هزینهکردن مخفیانه برای داراییهای ناملموس
در آن ،یکی از ورزشکاران لیگ ملی فوتبال آمریکا قبل از یک بازی مهم ملی به
خود ســر یکدیگر کاله نگذارند .و سوم اینکه ارزش خود یا هر بخش متفاوت
نابرابری نژادی انتقاد میکند .شــعار این آگهی چنین است« :به چیزی اعتقاد داشته
از برندها را در معرض دید وسیعتری قرار دهند .آنها بیشتر از اینکه تالش کنند
باشید .حتی اگر معنیاش قربانیشدن همهچیز باشد .فقط انجامش بده ».برند رنگ
مانع کاالهای تقلبی و متقلبان شــوند ،باید در این فکر باشند که اساس ًا چرا تقلب
«دولوکس» ادعا میکند که فقط رنگ نمیفروشد بلکه «قوطیهای خوشبینی» را
انجام میشود .اگر بتوانند مانع تقلب شوند ،خودبهخود با کاالهای تقلبی و متقلبان
میفروشــد و نیم میلیون لیتر رنگ به گروهی از کارکنان داوطلب خود میدهد
هم مقابله کردهاند.
تا آنها را برای تغییر چهره ویرانههای محلههای شــهری به کار ببرند .مشتریانی
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کتاب ضمیمه
کتاب ،عالم نور و روشنایی!
در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران چه گذشت؟

درهای نمایشگاه کتاب تهران بعد از دو سال وقفه به خاطر شیوع ویروس کرونا به روی مردم باز شد .سی و سومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران به دلیل
شــیوع ویروس کرونا دو سال به تعویق افتاد و باالخره در چهارشنبه  ۲۱اردیبهشتماه آغاز به کار کرد .درهای این رویداد فرهنگی در مصالی تهران بعد از
پروانه شفاعی
دو ســال به روی ناشران و مخاطبان باز شد و تا  ۳۱اردیبهشتماه از ساعت  ۱۰صبح تا  ۸شب میزبان عالقهمندان کتاب بود .تا سی و دومین دوره برگزاری
خبرنگار
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران شاهد بودیم که تا روزهای آغاز برپایی آن کتیبههای غرفهها نصب نشده بود یا اطالعات ناشران در هر راهرور دیده نمیشد
و مخاطبان برای پیدا کردن ناشــر مورد نظرشان دچار سردرگمی میشدند .اما تمامی فعالیتهای اجرایی سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
براساس جدول زمانبندی انجام شده و علیرغم تأخیر ثبتنام ناشران در نمایشگاه به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور برنامهریزیهای منظم و منسجمی برای برپایی غرفهها و نصب راهنمای
غرفهها انجام شــده بود .در سی و سومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران عالوه بر ناشران عمومی ،کودک و نوجوان ،دانشگاهی و ناشران خارجی ،شاهد حضور ناشران دیجیتال هم بودیم.
خریداران میتوانستند به صورت مجازی کتابهای خود را در بخش عالقهمندیها انتخاب کنند .امسال اعتباری که معاونت فرهنگی برای خرید کتاب در نظر داشت نسبت به سال گذشته ۱۰
درصد و به لحاظ ریالی  ۴۰درصد افزایش داشته است.
در آخرین نشست خبری سیوسومین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با اعالم فروش سه میلیون نسخه کتاب در این دوره از نمایشگاه ،از پیشتازی ناشران حاضر در بخش فیزیکی این
رویداد از نظر میزان فروش خبر داده شد .در مجموع  211میلیارد و  350میلیون تومان ،در دو بخش فیزیکی و مجازی کتاب فروخته شد.

بازار خوبان
قصهی مشاغل
نویسنده :آرش صادقبیگی
انتشارات :نگاه

این مجموعه شــامل  ۸داستان کوتاه اســت که تقریباً همگی حول و حوش شغلی در جریاناند.
شغلهایی که کمتر در داســتانهای ایرانی محلی از اعراب داشــته .مردی پارچهنویس ،گرمابهداری
سنوســالدار و . ...فضا و نثر داســتانها متنوع و به یاد ماندنی اســت .پیش از این داســتانهای این
مجموعه موفق به کســب جایزه اول بوشهر در سال  ،۹۲جایزه تهران ســال  ،۹۳جایزه ادبی اصفهان
سال  ،۸۸جشنواره داستانهای ایرانشــهر در سال  ۸۷و دوساالنه ادبی دانشجویان شده است .عنوان
این داستانهای کوتاه «باران تابستان»« ،چشمان باز»« ،از طرف ما»« ،عرض یک حال»« ،زن دو دنیا»،
«گرمابه زیبا»« ،عریضجات» و «نقشه ختایی مینا» است .یکی از بخشهای جالب این کتاب نخستین
داستان آن است که صادقبیگی با عنوان «باران تابستان» منتشر کرده است .وی در این داستان با زبان
طنز به خصوصیات رفتاری و زندگی عموی خود که سالها خارج از وطن زندگی کرده و با شنیدن خبر
مرگ پدرش  ۲۴ساعته به ایران بازگشته ،پرداخته است .از ویژگیها و امتیازهای این داستان استعارهها و
کنایههای زبانی و نثری آن است که باعث جذابیت هرچه بیشتر داستان و همراه کردن مخاطب میشود.
داستانهای این کتاب یک مضمون مشترک ندارند ،اما هرکدام وجه اشتراکی با دیگری دارد که از جمله
آن عنصر مکان است« .بازار خوبان» به زندگی عادی آدمها که عموماً فضای سنتی دارند اشاره میکند
و با رعایت قواعد داستاننویســی مثل موقعیتها ،فضاسازیها و پایانبندیها به نگارش درآمده است.
یکی دیگر از نکاتی که قطعاً در مطالعه این کتاب توجه مخاطبان را جلب میکند مشــاغلی است که
برای کاراکترهای آن در نظر گرفته شده است .برای مثال در داستانی مرد پارچهنویس و در بخشی دیگر
گرمابهداری را شاهد هستیم که به فضای سنتی داستانها اشاره دارد .صادقبیگی این کتاب را در سال
یوچهارمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران و برگزیده
 ۱۳۹۴به نگارش درآورد که برنده س 
نهمین دوره جایزه ادبی جالل آلاحمد شده است.
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سه روز و یک عمر
جنایتی که سالها پنهان ماند
نویسنده :پیر لومتر
مترجم :پرویز شهدی
انتشارات :مجید

کتاب «سه روز و یک عمر» اثر جذاب و معمایی پیر لومتر ،یکی از بهترین جنایینویسان
دنیا است .این رمان رازآلود داستان پسری نوجوان را به تصویر میکشد که به شکلی ناگهانی
پسر همسایهشان را به قتل میرساند .سالها میگذرد اما همچنان انگیزه و هویت قاتل برای
همه مجهول است تا اینکه روزی دوباره پروند ه این قتل پرابهام باز میشود .پیر لومتر که یکی
از بهترین و مشهورترین نویسندگان در ژانر جنایی و معمایی در فرانسه به شمار میرود ،این
بار با کتاب سه روز و یک عمر شاهکاری خلق کرده که بسیاری از منتقدان لقب «جنایت
و مکافات مــدرن» را به آن دادهاند .اثری معمایی و درگیرکننده که از همان ابتدا جنایتی
هولناک در آن رخ میدهد .داســتان در سه بره ه زمانی روایت میشود و شروع آن از سال
 1999است .کتاب سه روز و یک عمر سراسر تعلیق و پر از هیجان است و شما را به قدری
درگیر داستان جذاب خود میکند که به سختی میتوانید از خواندن آن دست بکشید .این
رمان تنها اثری جنایی و معمایی محسوب نمیشود بلکه مضامینی از روانشناسی ،فلسفه
و جهانبینی نیز در آن وجود دارد .گناه و خطایی که انســان مرتکب میشود و در پی آن
واکنش و احســاس عذاب وجدان نسبت به آن از پررنگترین مضامین این کتاب است .در
طول داستان آنتوان با نیروی درونیاش درگیر میشود و شاید همین موضوع عذاب وجدان
سبب شده تا این کتاب با شاهکار داستایفسکی یعنی «جنایت و مکافات» مقایسه شود .در
بخشی از این کتاب میخوانیم« :این بازداشت خانم کورتن و پسرش را آشفته کرد .آنتوان
بابت این اتفاق خودش را سرزنش میکرد ،اما مسئله وخیمتر از اینها بود .آقای کوالسکی
مجرم قلمداد شد .از خودش نمیپرسید چگونه چنین چیزی امکان دارد .اگر کس دیگری
بود کمتر ناراحت میشد».

کژرفتاری
شکلگیری اقتصاد رفتاری
نویسنده :ریچارد تیلر
مترجم :سید امیرحسین میرابوطالبی
انتشارات :دنیای اقتصاد

کتاب «کژرفتاری :داستان شکلگیری اقتصاد رفتاری» ،اثری از استاد دانشگاه شیکاگو ،پروفسور
ریچارد تیلر است که در آن با بهرهگیری از نثری جذاب و روایتگونه ،مفاهیم مربوط به علم اقتصاد
رفتاری را توضیح میدهــد .این کتاب با تکیه بر ادبیاتی روایی ،دوری از زبان پیچیده و نامفهوم،
بهکارگیری مثالهایی عینی و البته شوخطبعی نویسنده ،سعی دارد مخاطبان را صرفنظر از میزان
آشنایی اولیهشان با علم اقتصاد ،به خود جذب کند .اقتصاد رفتاری رشتهای است که در آن راههایی
جایگزین برای نظریهپردازی درباره پدیدههای اقتصادی ارائه داده میشود .این راههای جایگزین از
ورود علم اقتصاد به حوز ه روانشناسی و مطالع ه ذهن انسان پدید میآید .ریچارد اچ تیلر نویسنده
کتاب کژرفتاری از مهمترین افرادی اســت که در ایجاد و توسعه علم اقتصاد رفتاری نقش داشته
است .ریچارد تیلر که با عنوان پدر علم اقتصاد رفتاری نیز شناخته میشود ،با تالیف این کتاب به
دنبال آن است که تاثیرات بازاریابی و تبلیغات شرکتها را بر نحو ه تصمیمگیری جامعه بیان کند .در
میان سایر علوم انسانی به نظر میرسد علم اقتصاد کمترین رابطه را با زندگی روزمره ما دارد؛ غافل
از آنکه هنگام تصمیمگیری برای خرید از مغازه یا فروشگاه زنجیرهای ،به نوعی با این علم سر و کار
داریم .در بخشی از این کتاب میخوانیم« :یکی از روزهای بهار همان سال بود که فهمیدم کانمن و
تورسکی در حال برنامهریزی برای گذراندن یک سال دانشگاهی در استنفورد هستند .بعد از آنهمه
تاثیری که از کارهایشان گرفته بودم بههیچوجه نمیتوانستم قبول کنم که قبل از رسیدنشان در
ماه سپتامبر از آنجا بروم».

کار عمیق
قوانینی برای تمرکز در دنیایی آشفته
نویسنده :کال نیوپورت
مترجم :ناهید ملکی
انتشارات :نشر نوین

«کار عمیق :قوانینی برای تمرکز در دنیایی آشــفته» ،نوشت ه کال نیوپورت ،اثر پرفروشی است که
نشان میدهد چگونه ظهور تکنولوژی ،توانایی تمرکز عمیق بر وظایفتان را از شما گرفته است و چطور
میتوانید بر این معضل غلبه کنید .چرا بدون کار عمیق و متمرکز ،نمیتوان به نتایج آنچنانی رسید؟
کال نیوپورت در این کتاب که از زمان انتشار در لیست پرفروشهای نیویورک تایمز ،والاستریت ژورنال
و آمازون قرار گرفته است ،میگوید که «تمرکز» در دنیای پرآشوب امروز حلق ه مفقوده موفقیت است.
در این اثر اســتراتژیهای گوناگونی مطرح میشود که به شما کمک میکند خروجی کارتان را بهبود
بخشید و از زمان آزاد در اختیارتان نهایت بهره را ببرید .صرف نظر از اینکه برنامهنویس کامپیوتر باشید
یا نویسنده ،بازاریاب ،مشاور و یا کارآفرین ،برای موفقیت ،باید بهترین چیزهایی که را میتوانید تولید
کنید؛ امر مهمی که نیاز به عمیق بودن دارد .اغلب ،افرادی را که چندین کار را به صورت همزمان انجام
میدهند تحسین میکنید .دوست دارید خودتان هم با انجام همزمان و یا سریع چندین کار بازدهیتان
را بیشتر و در وقتتان صرفهجویی کنید .اما مشکل بزرگی در این نگرش وجود دارد؛ هیچ نتیج ه مهم و
قابل افتخاری با این شیوه به دست نمیآید .در اقتصاد فعلی روز به روز به تمرکز و کار عمیق بیشتر نیاز
پیدا میکنید و همزمان داشتن تمرکز و کار عمیق ،سختتر میشود .اینگونه است که داشتن مهارت کار
عمیق ،شما را به یکی از معدود افراد بسیار ارزشمند در کسب و کار و زندگی شخصیتان تبدیل میکند.
دو دلیل برای ارزشمندی کار عمیق وجود دارد .مورد اول ،مربوط به یادگیری است .شما در دوران اقتصاد
اطالعاتی زندگی میکنید که وابسته به سیستمهای پیچیدهای است که به سرعت در حال تغییرند .به
عنوان مثال بعضی از زبانهای برنامهنویسی که یاد گرفتهاید ده سال قبل وجود نداشتند و احتماالً تا ده
سال دیگر هم منسوخ خواهند شد.

جنگل
نویسنده :هارلن کوبن
مترجم :نسرین رمضانی
انتشارات :نسل روشن

کتاب «جنگل» به قلم هارلن کوبن ،روایتی است مهیج از سرگذشت شخصی به نام پاول که
هنوز سوگوار و داغدار درگذشت خواهرش است .دختری که سالها قبل ،شبانه پا در جنگل گذاشت
و دیگر هیچوقت برنگشــت .اما حاال بعد از گذشــت چندین سال جسد مردی پیدا شده که پاول
گمان میکند میتواند با مرگ خواهرش مرتبط باشد .رمان جنگل پس از انتشار با استقبال خوبی
از سوی منتقدین و طرفدارانش روبهرو شد به طوری که باعث شده تا اکنون شرکت نتفلیکس در
حال ساخت سریالی بر اساس آن باشد .در این رمان جنایی ،هارلن کوبن به خلق داستانی جذاب به
وسیله شخصیتهایی قوی میپردازد و قصه را به سمت و سوی رازهای خانوادگی ،عشق ،اشتباه و
خیانت میبرد .کوبن در این رمان اگرچه مثل همیشه از سبک مخصوص به خویش بهره میگیرد
و داستان جنایتی قدیمی را به تصویر میکشد که بر زندگی کنونی افراد بیگناه اثرگذار است ،اما
تازگــی و جذابیت هنر خودش را در این کتاب نیز حفظ کرده اســت .او که با فروش بیش از ۶۰
میلیون نسخه کتاب در سراسر دنیا جزو پرفروشترین نویسندههای نیویورکتایمز است ،در این
رمان جذاب شما را در دل ماجراهایی پرحاشیه میبرد و به گفته منتقدانش ثابت میکند که گاهی
هولناکترین رازها ،ریشه در خانه شما دارند .در بخشی از این کتاب میخوانیم« :در باز شد و دو مرد
وارد سالن شدند .حدس زدم پلیس باشند .البته ،خودم وکیل ایسکس کانتی هستم و در شهر پرجرم
و جنایت نیوآرک کار میکنم .فهمیدم که باید پلیس باشند .کارمندان تلویزیون هم اینطوری لباس
میپوشند ،اما ریجوودیها اینطور نیستند».

فروپاشی
راز یک جنایت
نویسنده :بی .ای پاریس
مترجم :شیرین شکراللهی
انتشارات :چترنگ

کتاب «فروپاشی» به قلم بی .ای .پاریس ،جزو پرفروشترین کتابهای نیویورک تایمز ،رمانی جنایی،
معماییاست که زندگی معلم جوانی به نام کساندرا روایت میکند .کساندرا پس از عبور از جادهای جنگلی
و مشاهد ه قتلی که در آنجا صورت گرفته بود ،زندگیاش دگرگون شد .داستان از جایی شروع میشود
که کساندرا یک شب از مهمانی به قصد برگشت به خانهاش از جادهای فرعی و خطرناک عبور میکند.
او در جاده جنگلی ماشینی را میبیند که زنی در آن نشسته و چهرهاش برای کساندرا آشناست .کساندرا
توقف میکند و مدتی منتظر او میماند اما انتظارش بیفایده است زیرا جنازه نمیتواند واکنشی از خود
نشان دهد .کساندرا که متوجه کشته شدن او شده است ،آنجا را ترک میکند و به سمت خانه میرود .او
که از این حادثه هولناک وحشتزده است احساس گناه میکند که به آن زن کمک نکرده است .این دلهره
و ترس با تماسهای مشکوک ناشناسی که احتماالً قاتل آن زن در جنگل بوده بیشتر و بیشتر میشود .از
طرفی مادر کساندرا که دچار زوال عقل شده است به نگرانی دیگر این معلم جوان بدل شده؛ او نگران است
که به لحاظ عقلی به سرنوشت مادرش دچار شود .بیشک یکی از دالیل موفقیت رمان فروپاشی استفاده
از صنعت ایهام است .ماشین به عنوان یک اِلمان نمادین در این داستان به زیبایی هرچه تمامتر به کار رفته
است و نام داستان نیز به زبان اصلی ،داللتی بر همین وضعیت دارد .ماشین کساندرا در نقاط مختلفی از
داستان خراب میشود و حتی تأثیر وضعیت جوی روی آن به زیبایی توصیف میشود .جانبخشی به اشیا
و همگونی وضعیت شخصیتها با المانهای داستان ،از دیگر نقاط قوت داستان و نثر قدرتمند بی.ای.
پاریس به شمار میآید .در جایی از داستان کساندرا و خودروی او هردو به وضعیت فروپاشی میرسند،
یکی به لحاظ روانی و دیگری به لحاظ فیزیکی .نویسنده در این رمان متفاوتش ،شما را در فضایی ابهامآلود
و پرتنش با خود همراه میکند و تجربه لذتی متفاوت از خواندن رمان را به شما هدیه میدهد.
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ایدهها

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

پدر هند

سوسیالیسم بدون انقالب مهاتما گاندی

نسیم بنایی
دبیربخشچهرهها

هند در قرن بیستم میالدی چهرهای را به جهان معرفی کرد که از تمام
ستارههای سینمایی این کشور شهرت بیشتری دارد و تقریبا تمام مردم
جهان با دیدن یک لحظه تصویر او به یاد هندوستان میافتند .مهانداس
کارامچاند گاندی ،حقوقدان و رهبر سیاسی هند بود که توانست با استفاده
از جنبش مقاومت بدون خشونت ،این کشور را به استقالل از سلطه بریتانیا
برساند .همین اقدام مهاتما گاندی بعدها الهامبخش بسیاری از جنبشهای
حقوق مدنی در جهان شد.
گاندی که در ســال  1921به رهبری کنگره ملی هند رســیدهبود،
جنبشــی ملی را برای کاهش فقر و گسترش حقوق زنان به راه انداخت.
در ادامه او در مسیر از بین بردن بسیاری از تبعیضهای نژادی و کاستی
گام برداشــت و در نهایت اســتقالل هند را هدف گرفت .همه ما تصویر
گاندی با پوشــش خاص او را در ذهن داریم .دلیل انتخاب این پوشــش
ایجاد همحســی و همهویتی با افراد فقیری بود که در مناطق روستایی
هند زندگی میکردند .گاندی به شکلی خودکفا زندگی میکرد و عادت به
خوردن غذاهای ساده داشت .روزههای طوالنی او هم فرصتی بودند برای
تامل در نفس خود ،هم ابزاری برای نشان دادن اعتراضی سیاسی .گاندی
بارها در مبارزه با استعمارگران بریتانیایی هم در انگلستان و هم در آفریقای
جنوبی به زندان افتاد.
درباره منش سیاسی و زندگی شخصی گاندی میتوان متونی مفصل
نوشــت ،که همین کار بارها و بارها هم انجام شدهاســت .اما درباره نگاه

اقتصادی ویژه او ،باید با کلیتی به اســم «اقتصاد گاندی» آشنا شویم تا
بفهمیم رهبر هند ،کشــوری که مختصات پیچیــدهای به لحاظ اقتصاد
سیاسی دارد ،دقیقا چه در سر داشت.
Jاقتصاد از نگاه گاندی
«اقتصاد گاندی» مکتبی در اندیشه اقتصادی است که ریشه در اصول
معنوی و اجتماعی مهاتما گاندی دارد .این اندیشه در اساس مخالف یک
اصل قدیمی اقتصادی اســت و طبق آن انسانها همواره بازیگرانی عاقل
نیستند که به دنبال به حداکثر رساندن منفعت مادی شخصی خود باشند.
در حالی که نظامهای اقتصادی غربی چه در گذشــته چه در حال حاضر
مبتنی بر چیزی بوده و هستند که گاندی «ضرب خواستهها» مینامید ،به
نظر او این نگاه نه تنها پایدار نیست ،بلکه آسیبهای جدی به روح انسان
وارد میکند .نگاه گاندی به دنبال ارضای نیازها بود ،که شامل نیاز به داشتن
جامعه مناسب و داشتن معنا هم میشود.
زمانی که دیدگاههای کلی گاندی در قالب یک نظام اقتصادی دربیاید با
عناصری مانند حمایتگرایی ،ملیگرایی ،وفاداری به اصول و اهداف جنبش
بدون خشونت و دوری جستن از جنگ طبقاتی میرسیم .گاندی به دنبال
یک هارمونی اقتصادی-اجتماعی بود .این نگاه ویژه که با ماتریالیسم هم
مخالفت داشت ،توسط جی .سی .کوماراپا ،یکی از حامیان نزدیک گاندی،
تحت عنوان «اقتصاد گاندی» صورتبندی شد.

چهــرههـا

«اقتصاد گاندی»
مکتبی در اندیشه
اقتصادی است که
ریشه در اصول
معنوی و اجتماعی
مهاتماگاندی
دارد .این اندیشه
در اساس مخالف
یک اصل قدیمی
اقتصادی است و
طبق آن انسانها
همواره بازیگرانی
عاقلنیستندکهبه
دنبال به حداکثر
رساندنمنفعت
مادی شخصی
خود باشند

گاندی تحت تاثیر اندیشههای اقتصادی افرادی چون جان راسکین و
هنری دیوید تورو ،مشکالت اقتصادی را صورتبندی میکرد .او که همواره
در دل جنبش اســتقالل هند به فکر مبارزه با فقر شدید ،عقبماندگی و
دیگر چالشهای اقتصادی و اجتماعی بود در نهایت در مخالفت با شکل
اقتصادی کورپورت یا همان ابرشــرکتی رایج در جهان غرب ،به ســمت
اقتصادی خودکفا حرکت کرد .به نظر گاندی بســیاری از کاالهای غربی،
مثال پوشــاک اروپایی ،نه تنها نمادی از استعمارگری بریتانیا بودند ،بلکه
منجر به فقر و بیکاری گســترده در هند هم میشدند .دلیل این مسئله
هم تقریبا روشن بود ،زیرا با روانه شدن کاالهای اروپایی به هند ،میلیونها
کارگر ســاده و ماهر و زن و مرد هندی بیکار و بدون راهی برای کســب
درآمد شدهبودند .تمرکز گاندی بر مصرف کاالهای داخلی هند ،به خوبی
در چهارچوب جنبش استقاللطلب این کشور قرار میگرفت .او رهبری
دهقانان هندی را در مقابل زمینداران ثروتمندی بر عهده گرفت که تحت
حمایت دولت بریتانیا بودند .مسئله اصلی در این موضوع مالیات فزایندهای
بود که این گروه به دهقانان تحمیل میکردند و گاندی دهقانان را در مسیر
نافرمانی مالیاتی تشویق و رهبری کرد .گاندی در همین مسیر با هر نوع
تبعیضی که برخاسته از نظام طبقاتی کاستی بود مقابله کرد و در کنار آن
حقوق زنان ،آموزش و بهداشت را به کانون ماجرا کشاند.
از ســوی دیگر گاندی و پیروانش تعداد زیادی آشرام را در هند پدید
آوردند .آشرام چیزی شبیه به کمون است و اهالی آن در تامین نیازهایشان
خودکفا هستند .البته پیش از هند ،گاندی در آفریقای جنوبی هم تعدادی
آشــرام را راهاندازی کردهبود .جدای از این الگوی زندگی جمعی ،گاندی
دائمــا پیروی از اصل خودکفایی و سادهزیســتی را در زندگی فردی هم
تجویز میکرد .تا اینجای کار شاید گاندی به نظرتان سوسیالیست و حتی
کمونیســت به نظر برسد ،اما اینطور نیست .گاندی بر خالف بسیاری از
سوسیالیستها و کمونیستهای هندیِ همدوره خود ،به طور کل با هر نوع
برداشتی از جنگ طبقاتی و انقالب طبقاتی مخالف بود .به نظر او چنین
اقداماتی در جامعه ایجاد خشونت میکردند و هارمونی را از بین میبردند.
خواهی خاص گاندی بر خالف سوسیالیستها نه بر توسعه مادی،
برابری
ِ
بلکه بر حفظ شان انسانی استوار بود .بسیاری از طرفداران برجسته گاندی،
صنعتگرانی شناخته شده بودند که هم ایدههای مترقی او را در مدیریت
کردن روابط خود با نیروی کارشان به کار میبردند ،هم به صورت شخصی

حاکمیت هند بر خود

گاندی در سال  1909با نوشتن این کتاب دیدگاههای خود درباره
ســواراج ،تمدن مدرن و مکانیزاسیون را مطرح میکند .سواراج به
معنای حاکمیت بر خود است و تقریبا به شکلی خالصه میتواند
استقاللطلبی گاندی را نشــان دهد .این کتاب در سال 1910
توسط دولت بریتانیا ممنوع اعالم شد ،زیرا به نظر آنها محتوای
کتاب مردم هنــد را فریب میداد .گاندی این کتاب را به زبان
بومی خود در زمانی نوشت که از لندن به آفریقای جنوبی در
حال ســفر بود .یکی از جالبترین نکات این کتاب ،شکل نوشتن
ِ
شخصیت
دیالوگی آن است که ما را یاد آثار افالطون میاندازد .در این کتاب گفتوگویی بین دو
«خواننده» و «ویرایشگر» را میخوانیم .شخصیت خواننده نقش یک فرد روستایی تیپیکال هندی
را بر عهده دارد که باورها و اســتداللهای عمومی مردم هنــد را بر زبان میآورد .ویرایشگر هم
ایرادهایی را که در استداللها و باورهای خواننده وجود دارد برمال میکند .قطعا این کتاب به صرف
سبک نوشته شدن ،اثری بسیار خواندنی است.
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در آشرامها به کار و فعالیت میپرداختند.
قطعا برای شما هم قابل حدس باشد ،اما یکی از جالبترین نکاتی که
دیدگا ه اقتصادی گاندی بیرون میآید ،مسئله حفاظت از محیط زیست
اســت .بسیاری از طرفداران او هم همین کار را کردند .افرادی مانند خو ِد
کوماراپا در دهه  30و  40میالدی کتابهای زیادی را درباره این مســئله
نوشــتند .این نوشتهها عمدتا در مخالفت با پروژههای عظیم سدسازی و
آبیاری صورتبندی شدهبودند .به ادعای این افراد پروژههای کوچک بهینه
و کارآمدتر از پروژههای بزرگ بودند و استفاده از کودهای ارگانیک آسیب
کمتری نسبت به کودهای شیمیایی صنعتی برای سالمت محیط زیست و
انسان ،به همراه دارد .از سوی دیگر در مسئله جنگلداری ،به نظر این گروه،
هدف از این کار باید حفظ منابع آب باشد ،نه به حداکثر رساندن درآمد.
البته دولتهای راج و نهرو توجه خاصی به این گروه نکردند .افراد زیادی
کوماراپا را پدر محیطزیستگرایی مدرن هند میدانند.
Jکاربست در هند
طی نبرد اســتقاللخواهانه هند ،پوشــش خود گانــدی و دفاع او از
پوشاک هندی ،تبدیل به نمادی مردمی از میهنپرستی و ملیگرایی شد.
جواهرلعل نهرو ،اولین نخســتوزیر هند ،در این زمینه کامال متفاوت از
گاندی بود ،حتی پیش از اینکه هند به استقالل برسد .گاندی در جشن
استقالل هم شرکت نکرد و تمام تمرکز خود را بر کنترل خشونتی بالقوه
در جامعه هند گذاشت.
بسیاری از پیروان گاندی ،مانند بهاو و نارایان ،بعدها جنبش ساروودایا را
به راه انداختند .هدف از این جنبش ارتقای خودکفایی در جامعه روستایی
هند بود .مسیری که این هدف را میسر میکرد ،بازتوزیع زمین ،اصالحات
اقتصادی-اجتماعی و ترویج صنایع خانگی و روستایی بود .این جنبش به
دنبال مبارزه با مشــکالت ناشی از کشمکشهای طبقاتی ،بیکاری و فقر
بود و در عین حال قصد داشــت ارزشها و سبک زندگی روستاییان هند
را هم حفظ کند .البته نباید فراموش کرد که این ارزشها و سبک زندگی
از طریق صنعتیسازی و مدرنیزاسیون به سرعت در حال نابودی بودند.
از ســوی دیگر در دل این جنبش ،بخشــی به نام جنبش بودان هم
وجود داشــت با هدف اهدای زمین از سوی زمینداران به دهقانان ،تا از
این طریق بتوان به نظام قرون وسطایی زمینداری در هند هم پایان داد.
به نظر طرفداران گاندی ،این حرکت بهترین روش برای بازتوزیع صلحآمیز
زمین و ایجاد برابری در اقتصاد ،مالکیت زمین و فرصت بود ،بدون اینکه
درگیریهای طبقاتی را دامن بزند .هم بودان و هم ساروودایا در بسیاری
از بخشهای هند با موفقیت اجرا شدند .در نهایت رهبران این جنبش به
نمادی از نظم و بهرهوری بین دهقانان و کارگران هندی تبدیل شدند .از
سوی دیگر اقدامات گستردهای در زمینه مبارزه با جنایت سازمانیافته،
دائمالخمری و دیگر مشکالت اجتماعی هم صورت گرفت.
نزدیکی اندیشههای اقتصادی گاندی به سوسیالیسم باعث شدهاست
بسیاری از طرفداران اقتصاد بازار آزاد ،از او انتقاد کنند .به نظر آنها ،اقتصاد
گاندی که قرار است به عنوان جایگزینی برای ایدئولوژیهای جریان اصلی
اقتصادی عمل کند ،به دنبال این اســت که خودکفایی اقتصادی را ارتقا
دهد ،اما در این راه نمیتواند درکی درست از تالشهای مادی برای توسعه
انسانی داشته باشد .تاکید گاندی بر صلح ،تعاون و الگوی مدیریت هیئت
امنایی به عنوان جایگزینی برای رقابت در نظر گرفته میشود .البته این
مسئله که فقر ،درگیریهای اجتماعی و عقبماندگی باید در کشورهای
در حال توسعه از بین بروند ،یکی از نقاط مشترک دیدگاه گاندی با انواع
جریانهای اقتصادی است.

ابرت چهرهای تاثیرگذار در انقالب 1918-1919آلمان بود .زمانی که آلمان در پایان جنگ جهانی اول به یک جمهوری تبدیل شد ،ابرت به مقام اولین صدراعظم این
کشور رسید .اهداف اصلی ابرت در این زمان ایجاد صلح و نظم در داخل کشور و سرکوب نیروهای چپگرا بود .او که اساسا به عنوان رهبر حزب چپ آلمان به این
جایگاه رسیدهبود ،برای سرکوب کردن دیگر نیروهای چپ دست اتحاد به سوی نیروهای سیاسی محافظهکار و ملیگرای آلمان دراز کرد.

بر لبه تیغ

حرکت از چپ به راست با فریدریش ِابرت

میانهروی کار سادهای است یا دشوار؟ هر پاسخی که به این پرسش
بدهیم ،موضع ما را در قبل فرد میانهرو مشــخص میکند .اگر این
کار را ساده بدانیم ،فرد میانهرو را انسانی عافیتطلب در نظر خواهیم
گرفت که به دنبال کسب منفعت از تمام جهات بودهاست ،و در غیر
این صورت او را به چشم قهرمانی میبینیم که در بحرانیترین شرایط
تعادل خود را حفظ کردهاســت .میانهروی در مورد رهبران سیاسی
اهمیت بیشــتری هم پیدا میکند و یکــی از اصلیترین چهرههای
میانهروی جهان فریدریش ابرت است.
ابرت یک سیاستمدار آلمانی بود که با عضویت در حزب سوسیال
دموکراتیک آلمان توانست پس از جنگ جهانی اول به اولین رییس
جمهوری این کشور تبدیل شود و تا زمان مرگ خود در سال 1925
این سمت را حفظ کند.
ابرت در ســال  1913پس از مرگ آگوست ببل به رهبری حزب
سوســیال دموکراتیک آلمان انتخاب شــد .اندکی از آغاز رهبری او
نگذشتهبود که جنگ جهانی اول آغاز شد .ابرت با رویکردی ملیگرایانه
از اهدای کمک مالی به دولت آلمان جهت مشــارکت در جنگ دفاع
کرد و همین مســئله باعث شد انشعابی عمیق در حزب ایجاد شود.
دلیل این انشعاب هم این بود که حزب سوسیال دموکراتیک آلمان در
چهارچوب سیاستهای کالن احزاب همتای خود در اروپا حق مداخله
در جنگ را نداشــت ،زیرا به زعم سوسیالیستهای آن زمان ،جنگ
جهانی اول یک جنگ سرمایهدارانه بود.
ابرت مدافع سیاســتی به نام بورگفرایدن بود .طبق این سیاست
هرگونه کشمکش داخلی بین احزاب مختلف سیاسی در دوران جنگ
باید سرکوب شود تا تمام نیروهای اجتماعی بتوانند روی موفقیت در
جنگ متمرکز شــوند .به همین دلیل ابرت تالش زیادی کرد تا آن
دسته افرادی را در حزب منزوی کند که مخالف مشارکت در جنگ
بودند ،اما این کارهای او نتوانست مانع از شکاف در حزب شود.
ابرت چهرهای تاثیرگذار در انقالب  1918-1919آلمان بود .زمانی
که آلمان در پایان جنگ جهانی اول به یک جمهوری تبدیل شــد،
ابرت به مقام اولین صدراعظم این کشــور رسید .اهداف اصلی ابرت
در این زمان ایجاد صلح و نظم در داخل کشــور و سرکوب نیروهای
چپگرا بود .او که اساسا به عنوان رهبر حزب چپ آلمان به این جایگاه
رســیدهبود ،برای سرکوب کردن دیگر نیروهای چپ دست اتحاد به
سوی نیروهای سیاسی محافظهکار و ملیگرای آلمان دراز کرد .ابرت
با کمک متحدان خود توانست شورشهای چپ و راست را سرکوب

کند ،همین مســئله او را به چهرهای جنجالساز در دل تاریخ آلمان
تبدیل کردهاست .بسیاری از چپها این برخورد سرکوبگرانه ابرت را
عامل به قدرت رسیدن حزب نازی در آلمان میدانند.
Jجنگ جهانی اول
زمانی که بحــران ژوئیه  1917رخ داد ،ابــرت در حال گذراندن
تعطیالت بود .پس از آغاز جنگ او به سرعت به اعضای حزب که عضو
رایشــتاگ بودند دستور داد که به نفع تامین مالی جنگ رای دهند.
به نظر ابرت این جنگ یک ضرورت میهنپرســتانه و اقدامی دفاعی
مخصوصا علیه روسیه تزاری بود .البته نباید فراموش کرد که اندکی
بعد مشخص شد که این جنگ به هیچوجه جنبه دفاعی برای آلمان
ندارد و این کشــور به دنبال حمله و جدا کردن بخشهایی از روسیه
است .همین مسئله بعدها باعث شد متفکرانی مانند کارل کائوتسکی
که در ابتدای جنگ با حزب همراهی کردند ،با انتقاد از رهبران مدافع
ِ
جنگ حزب از آنها جدا شوند.
پس از اینکه افراد برجسته دیگری هم از حزب جدا شدند ،ابرت
به همراه «میانهرو»های دیگر در رایشــتاگ طرح بورگفرایدن را به
راه انداختند تا بتوانند هرگونه کشــمکش و مخالفتی با جنگ را در
داخل ســرکوب کنند .همین مسئله باعث شد گروهی که با جنگ

آیند هنگر |  | tccim.irشماره صد و بیستویکم ،تیر 1401

187

چهــرههـا

تقریبا میتوان
گفت که یکی
از عجیبترین
اقدامات اقتصادی
تاریخ جهان در
این دوران توسط
دولت درمانده
وایمار شکل
میگرفت :چاپ
کردن سرگیجهآور
اسکناس مارک تا
به کمک آن بتوان
ارزهای خارجی و
طال خرید و از این
طریق بدهیها را
پس داد .با اینحال
تا پایان سال 1922
مارک آلمان عمال
بیارزش شدهبود
و هیچ کشوری
حاضر نبود در
ازای این اسکناس
طال یا ارز خود را
در اختیار آلمان
قرار دهد

مخالف بودند ،حزب سوسیال دموکراتیک آلمان را ترک کنند و حزب
سوسیال دموکراتیک مستقل آلمان را در اوایل سال  1917را هاندازی
کنند.
همین نزدیکی ابرت به نیروهای میانهرو و محافظهکار باعث شد
گروههای چپ بیشــتری حزب سوسیال دموکراتیک آلمان را ترک
کنند ،که از بین آنها میتوان به گروهی اشــاره کرد که به رهبری
روزا لوگزامبــورگ ،کارل لیبکنشــت و کالرا زتکین شــکل گرفت:
اسپارتاکیستها.
ابرت دو پسر خود را در جنگ جهانی اول از دست داد .در تابستان
 ،1917او به همراه گروهی از همحزبیهای خود به سوئد سفر کرد تا
با با سوسیالیستهای دیگر کشورها مذاکره کند .هدف از این مذاکره
پایان دادن به جنگ بدون جدا کردن بخشی از کشوری بود که البته
به شکست هم انجامید.
یکی از جالبترین اتفاقاتی که به شکل کامل وضعیت این میانهرو
را نشــان میدهد در ژانویــه  1918رخ داد .در ایــن زمان کارگران
کارخانههای مهماتسازی برلین دست به اعتصاب زدند .ابرت هم به
رهبران این اعتصاب پیوست اما هدف او این بود که کارگران را بر سر
کار خود برگرداند و به عبارتی اعتصاب را بشکند .چپها او را به عنوان
«خائن به طبقه کارگر» میشناختند و راستها به عنوان «خائن به
میهن» .البته نباید فراموش کرد که قیصر ویلهلم دوم و بســیاری از
سیاستمداران اصلی آلمان او را قهرمان این ماجرا نامیدند که توانست
کارگران را بدون استفاده از خشونت به کار خود برگرداند.
Jبحران اقتصادی
جمهوری وایمار ،نــام دولت آلمان از  1918تــا  1933بود .این
جمهوری ،مخصوصا در ســالهای ابتدایی خود ،با مشکالت زیادی
دســت و پنجه نرم میکرد که از بین آنها میتوان به درگیریهای
سیاسی شدید و تورم افسارگسیخته ایجاد کرد .ابرتورم آن سالهای
آلمان آسیبهایی جدی برای این کشور به همراه داشت ،اما پیش از
این آسیبها باید به پیشزمینه این وضعیت اقتصادی نگاهی بیندازیم.
آلمان به منظور تامین هزینههای سرســامآور جنگ جهانی اول،
استاندارد طال را کنار گذاشت .در حالی که کشوری چون فرانسه برای

دولتمرد سوسیال دموکرات

تمرد
عنوان کامل این کتاب «فریدریش ابرت  :1871-1925دول 
سوسیال دموکرات» اســت و در سال  2015منتشر شدهاست .از
همین عنوان به خوبی متوجه میشــویم که کتاب ســاختاری
زندگینامهای دارد .البته این زندگینامه به شکلی مسائل سیاسی
دوران ابرت را تشــریح میکند که از دل آن میتوانیم بفهمیم
سوسیال دموکراســی در آن زمان نهتنها معنای امروزی آن را
نداشته است ،بلکه نقش افرادی چون ابرت در تغییر این معنا
هم بهتر درک میشود .احزاب سوسیال دموکراتیک آن زمان اروپا به
معنای امروزی کلمه سوسیالیست و کمونیست به حساب میآمدند و هنوز با تکیه بر نظریههای
ت رفاهی ،سوسیال دموکراسی شکل امروزی خود را پیدا نکردهبود .ابرت یکی از چهرههایی بود
دول 
که پیش از پدید آمدن این نظریههای اقتصادی ،سوسیال دموکراسی را به لحاظ سیاسی بیشتر به
سمت راست متمایل کرد.
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اولینبار با تعریف درآمــد بر مالیات منبعی برای هزینههای جنگی
خــود پیدا کردهبود ،ویلهلم دوم و رایشــتاگ به طور کامل به دنبال
تامین هزینههای جنگ از طریق اســتقراض رفتند .دولت آلمان این
باور را داشت که با پیروز شدن در جنگ میتواند از جیب کشورهای
شکســتخورده ،دیون خود را پرداخت کند .این مسئله هم با جدا
کردن بخشهای صنعتی که منابع عظیمی داشتند انجام شود ،یعنی
مشابه کاری که آلمان پس از پیروزی بر فرانسه در سال  1870انجام
دادهبود .همین رویکرد باعث شــد ارزش مارک آلمان در مقابل دالر
آمریکا پایین بیاید و از نسبت  4.2مارک به ازای هر دالر به  7.9مارک
به ازای هر دالر برسد .همین مسئله میتوانست یک چراغ خطر روشن
برای تورم پس از جنگ باشد.
از آنجایی که آلمان در جنگ شکست خورد ،جمهوری وایمار نوپا
زیر بار یک بدهی وحشتناک قرار گرفت 132 :میلیارد مارک طال (33
میلیارد دالر) که البته بعدها طی برنامه یانگ با یک بازبینی به 26.3
میلیارد دالر کاهش پیدا کرد .اوضاع زمانی بدتر شــد که پول بدون
هیچگونه پشتوانه اقتصادی چاپ میشد .بعدها در معاهده ورسای،
زمانی که آلمان مجبور به پرداخت خسارت هم شد ،ارزش مارک تا
پایان سال  1919به حدی پایین آمد که برای خرید یک دالر آمریکا
باید  48مارک آلمان پرداخت میشد.
در نهایت هر دالر آمریکا به حدود  90مارک آلمان رسید و این عدد
در سال  1921به ثباتی نسبی رسید .در واقعی طی کمتر از یک دهه
ارزش مارک آلمان افتی  95درصدی کردهبود .البته بخشهای صنعتی
آلمان در دوران جنگ آسیب ندیدهبودند و این کشور زیرساخت الزم
برای تبدیل شدن به یک غول صنعتی نوزاد در اروپا را داشت.
اوضــاع در ســال  1921تقریبا خوب پیش میرفــت تا اینکه
کشورهای اروپایی آلمان را تحدید به تحریم کردند ،مگر اینکه هزینه
خســارتها را پرداخت کند .وقتی اولیــن بخش این بدهی در ژوئن
 1921پرداخت شد ،باز هم مارک آلمان در یک سراشیبی قرار گرفت
و به سرعت هر دالر آمریکا به ارزش  330مارک آلمان در آمد .وضعیت
تورم در آلمان به حدی بد بود که دولتهای دیگر خسارات خود را در
قالب مارک طال مطالبه میکردند و اسکناس مارک را قبول نداشتند.
در تابســتان  1922یک کنفرانس درباره دیون بینالمللی توسط
جی .پی .مورگان جونیور ،بانکدار مشهور آمریکایی ،برگزار شد تا راه
حلی برای این مسئله پیدا شود .با شکست خوردن این کنفرانس تورم
باز هم سراغ آلمان رفت و تا پایان پاییز هر دالر آمریکا به  7400مارک
رســید .شاخص هزینه زندگی در ژوئن  1922در آلمان  41بود و در
دسامبر همان سال به  685رسیدهبود ،یعنی هزینه زندگی طی  6ماه
افزایشی  17برابری را تجربه کردهبود.
تقریبا میتوان گفت که یکــی از عجیبترین اقدامات اقتصادی
تاریخ جهان در این دوران توسط دولت درمانده وایمار شکل میگرفت:
چاپ کردن سرگیجهآور اسکناس مارک تا به کمک آن بتوان ارزهای
خارجی و طال خریــد و از این طریق بدهیها را پس داد .با اینحال
تــا پایان ســال  1922مارک آلمان عمال بیارزش شــدهبود و هیچ
کشوری حاضر نبود در ازای این اسکناس طال یا ارز خود را در اختیار
آلمان قرار دهد .در نهایت پس از اینکه جمهوری وایمار نتوانســت
دیون خود را پرداخت کند ،فرانســه و بلژیک بخشی از دره رور را به
تصرف خود درآوردند که یکی از اصلیترین مناطق صنعتی آلمان به
حساب میآمد .جمهوری وایمار هم مجبور شد بدهی خود را در قالب
کاالهایی مانند زغالسنگ پرداخت کند.

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

تمرکز روی نیروی انسانی
مالکیت نهادی اثری بر کاهش ناکارایی سرمایهگذاری در نیروی انسانی ندارد
منابع کار اصلیترین و مهمترین عامل تولید است و در اصل
ساعد یزدانجو
یکی از عواملی است که میتواند تا اندازه زیادی محدودیتها
و کمبودهای فیزیکی و مادی را در دیگر عوامل جبران کند
دبیربخشژورنال
و به افزایش تولید ،کمک اساسی کند .بهعبارت دیگر ،نیروی
کار فقط در توانایی فیزیکی کارگر خالصه نمیشــود .هر کارگر در واقع ترکیبی از اجزای مادی و
کیفی است که بهگواهی تاریخ ،تفکر انسان بسیاری از کاستیها و محدودیتهای مادی را با تکیه
بر نیروی فکر و استعداد انسانی ،یا برطرف کرده یا کاهش داده است .انسان با اندیشه و فکر خود
تغییرات مثبت در منابع مادی را شناسایی میکند و سپس با مهندسی ،آن تغییرات را با کار بدنی
انجام میدهد .آنچه امروزه به نام تکنولوژی مطرح است ،چیزی غیر از تبلور عینی و تحوالت شگرف
فکر انسان در تسلط بر طبیعت نیست .حتی مدیریت که بهمنزله عامل تولید ذکر میشود ،در واقع،
توان نیروی کار در اداره کردن بنگاه اقتصادی و ...است .مطالعات انجامشده نشان میدهد که یکی از
علل عقبافتادگی کشورهای توسعهنیافته ،بهطور اساسی ناشی از تأثیر پدیده بهرهوری پایین است.
ســرمایهگذاری کارا در نیروی انسانی و عوامل اثرگذار بر آن ،از موضوعاتی است که در
ادبیات ،چندان در کانون توجه قرار نگرفته است .غالمرضا کرمی ،سلمان بیک بشرویه
و مصطفی ایزدپور در اینباره پژوهشی انجام دادهاند که نتایجش در شماره  ۴دوره ۲۳
فصلنامه «تحقیقات مالی» دانشگاه تهران با عنوان «بررسی تأثیر مالکیت نهادی و تمرکز
مالکیت بر کارایی سرمایهگذاری در نیروی انسانی» منتشر شده است .هدف این پژوهش
بررسی تأثیر سرمایهگذاران نهادی و تمرکز مالکیت ،بهعنوان دو عنصر نظارتی راهبری

پژوهش :بررسی تأثیر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت بر کارایی سرمایهگذاری
در نیروی انسانی
پژوهشگران :غالمرضا کرمی ،سلمان بیک بشرویه ،مصطفی ایزدپور

امروزه این حقیقت مسلم شده است که تزریق مقادیر زیادی از سرمایههای فیزیکی و مادی موجب
تسریع روند توسعه آنها نشده است ،بلکه تنها کشورهایی از کشورهای جهان سوم که دارای سازمان
کارآمد و سرمایههای انسانی متخصص برخوردار بودهاند ،توانستهاند سرمایه فیزیکی و مادی را بهنحو
مناسب جذب و در تسریع روند رشد آن را بهکار گیرند.
سرمایهگذاری در نیروی انسانی و اعتالی کیفیت نیروی کار یکی از زمینهها و راههای اصلی و
اساسی افزایش بهرهوری و تسریع رشد اقتصادی جامعه است .در بررسیهای اقتصادی میتوان گفت
که سرمایه انسانی یک مفهوم کام ًال اقتصادی است و در واقع خصوصیات کیفی انسان ،نوعی سرمایه
شــرکتی ،روی کارایی سرمایهگذاری در نیروی انســانی بوده است .نمونه آماری این
پژوهش ،پس از اعمال برخی محدودیتها ،شامل  179شرکت پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران ،در بازه زمانی  1389تا  1398بوده اســت .نتایج حاکی از آن است
که مالکیت نهادی اثری بر کاهش ناکارایی ســرمایهگذاری در نیروی انسانی ندارد؛ اما
تمرکز مالکیت ناکارایی سرمایهگذاری در نیروی انسانی را کاهش میدهد .این اثرگذاری
در خصوص بیشسرمایهگذاری وجود دارد؛ ولی برای کمسرمایهگذاری مشاهده نشد.

ژورنال

افزایش نظارت ذینفعان بر تصمیمات مربوط به تعیین تعداد نیروی انسانی واحد تجاری ،یکی از راههای جلوگیری از اتخاذ
تصمیمات ناکارای سرمایهگذاری محسوب میشود .نظارت سبب میشود مسئله تضاد منافع که گاه کارایی سرمایهگذاریها را
کاهش میدهد تا حدی کنترل شود.

است؛ چرا که این خصوصیات میتواند موجب بهرهوری و تولید
بیشتر و درآمد و رفاه بیشتر شود.
بهکارگیری نیروی انســانی مســتلزم پرداخت دستمزد
است .در سالهای اخیر اهمیت دستمزد بهعنوان یک نهاده
تولیدی باالخص در ســطح بینالملل افزایش یافته است .در
داخل کشور نیز افزایش ساالنه سطح دستمزد نیروی انسانی
باعث شده است که سهم دستمزد بهعنوان یک نهاده تولیدی،
در ساختار اقالم بهای شرکتها افزایش یابد .در حال حاضر،
میتوان گفت شــرکتها کاربر سرمایهبر هستند و از حالت
سنتی خارج شــدهاند و در این ساختار ،نیروی انسانی سهم
بسیار مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت کل شرکت ،باألخص
در حوزههای نوآوری و توسعهای ایفا میکند.
یهای شــرکتها،
یکــی از مهمتریــن ســرمایهگذار 
سرمایهگذاری در حوزه نیروی انسانی است .تصمیمات مرتبط
با سرمایهگذاری در نیروی انسانی نیز از این قاعده مستثنی
نیست .بهبیان دیگر ،مدیران شرکتها ممکن است انگیزههای متعددی برای سرمایهگذاری غیرکارا
در سطح کالن و سرمایهگذاری غیرکارا در نیروی انسانی بهطور خاص داشته باشند .یکی از انگیزههای
مدیریت برای بهکارگیری ناکارآمد نیروی انسانی طبق نظریه سلطهجویی (امپراطوریسازی) مدیر
قابلتبیین اســت .پژوهشهای انجامشده در این حوزه نشان میدهد زمانی که مدیر دارای تضاد
منافع با مالک است ،این انگیزه را دارد که در استخدام نیروی انسانی زیادهروی کند و بیش از اندازه
نیرو استخدام کند .استخدام بیش از حد نیروی انسانی توسط مدیر ،نشاندهنده رفتار فرصتطلبانه
مدیریت است و با هدف افزایش قدرت ،امنیت ،جایگاه و پرستیژ مدیریت صورت میگیرد .همچنین،
استخدام بیش از حد نیروی انسانی ممکن است با انگیزه حفظ کارکنانی که دارای عملکرد ضیعفی
هستند ،صورت پذیرد و کارکنان جدیدی استخدام شوند تا نقایص آنها را پوشش دهند .تحقیقات
نشان دادهاند که مدیران بعضاً بهدلیل اینکه بهدنبال آرامش هستند ،خود را درگیر اخراج کارکنان
یکنند.
غیرمولد نم 
از طرف دیگر سرمایهگذاری کمتر از حد در نیروی انسانی میتواند بهدلیل فشار سرمایهگذاران
خارج از ســازمان به مدیر برای استخدام کارکنان کمکیفیت یا عدم استخدام بهدلیل رسیدن به
سود هدف باشد .فشــار از جانب سرمایهگذاران خارجی بهمنظور کنترل قیمت سهام طبق نظر

مسئله

ماهیــــت بســــیاری از
ســــرمایهگذاران نهادی
در بازار ایــــران ،دولتی یا
شــــبهدولتی بوده و باعث
شده در بسیاری از موارد،
صرف ًا اهداف سودآوری و
کارایی ،سرلوحه کار آنها
نباشد و استخدام مازاد بر
نیاز نیروی انسانی صرف ًا
در جهت ایفای مسئولیت
اجتماعی شرکتها صورت
پذیرفتهباشد

آنها ،میتواند باعث شــود که مدیریت تصمیمات بهینه و سودآوری اتخاذ نکند و از فرصتهای
سرمایهگذاری مناســب بگذرد .اثر تصمیماتی مانند سرمایهگذاری در نیروی انسانی ،هزینههای
تحقیق و توســعه ،تبلیغات و سرمایه انســانی فقط در بلندمدت قابلرؤیت است و چنانچه مدیر
زیر فشار عوامل بیرونی تصمیماتی اتخاذ کند که صرفاً کوتاهمدت باشد و در جهت اهداف قیمتی
سهامدار باشد ،ممکن است سرمایهگذاری کمتری در نیروی انسانی با کیفیت داشته باشد.
با توجه به وجود انگیزه برای ســرمایهگذاری ناکارا (بهویژه در نیروی انســانی) ،پژوهشهای
پیشــین با هدف تبیین این پدیده ،محرکها و عوامل مؤثر بر آن را مورد بررســی قرار دادهاند.
تاکنون تأثیر عواملی نظیر کیفیت گزارشگری مالی ،محافظهکاری حسابداری ،استراتژی تجاری
شرکتها ،تحلیلگران دنبالکننده اطالعات شرکت بر ناکارایی سرمایهگذاری در نیروی انسانی در
پژوهشهای قبلی مستند شده اســت .سرفصل مشترک بیشتر این پژوهشها ،نقش نظارت در
مهار انگیزه مدیران برای بهکارگیری غیربهینه نیروی انسانی است .بر اساس مبانی نظری ،افزایش
نظارت ذینفعان بر تصمیمات مربوط به تعیین تعداد نیروی انسانی واحد تجاری ،یکی از راههای
جلوگیری از اتخاذ تصمیمات ناکارای سرمایهگذاری محسوب میشود .نظارت سبب میشود مسئله
تضاد منافع که گاه کارایی سرمایهگذاریها را کاهش میدهد تا حدی کنترل شود .در همین راستا،
پژوهشهای قبلی نشان میدهد که برخی ابعاد راهبری شرکتی از جمله حضور سهامداران آگاه،
بلندمدت و نهادی منجر به تقویت نقش نظارتی سهامداران در شرکتها میشود و از همین مجرا بر
تصمیمات سرمایهگذاری مدیران در زمینههای مختلف تأثیرگذار است .نظارت سهامداران نهادی و
همچنین تمرکز مالکیت بیشتر (درصد مالکیت بیشتر در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی) و انگیزه
سهامداران عمده جهت برآوردهکردن اهداف شرکت با حداقل هزینه ،نظارت بیشتری بر عملکرد و
وضعیت مالی شرکتها صورت گیرد که منجر به ارتقای عملکرد و وضعیت مالی شرکت میشود.
گالی و همکاران در پژوهشی تحت عنوان «افقهای سرمایهگذاری نهادی و کارایی سرمایهگذاری
نیروی کار» به این نتیجه رسیدند که سرمایهگذاران نهادی که دارای افق سرمایهگذاری بلندمدت
هستند ،میتوانند بر کارایی سرمایهگذاری نیروی انسانی اثرگذار باشند و از بیشسرمایهگذاری یا
کمسرمایهگذاری جلوگیری کنند .با توجه به مبانی نظری و تجربی پژوهش ،انتظار میرفت مالکیت
نهادی و تمرکز مالکیت بهعنوان دو مؤلفه بااهمیت راهبری شرکتی ،با ایفای نقش کنترلی و نظارتی
خود منجر به بهبود تصمیمات سرمایهگذاری مدیران در حوزه نیروی انسانی شوند.
این پژوهش در حوزه پژوهشهای تجربی حسابداری و از نوع کاربردی قرار میگیرد .دادههای
پژوهش از نوع دادههای ترکیبی اســت اطالعات الزم از نرمافزار رهاورد نوین ،سامانه بورس ویو و
نسخه الکترونیکی صورتهای مالی موجود در سایت کدال استخراج شده است.

دستاوردهای تحقیق :بیاثری سرمایهگذاری نهادی
در این پژوهش اثر ســاختار سرمایه (سرمایهگذاران نهادی و تمرکز مالکیت بهعنوان دو
عنصر مهم راهبری شرکتی) بر کارایی ســرمایهگذاری در نیروی انسانی مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج حاصله نشــان داد که ســرمایهگذاری نهادی اثری بــر روی کاهش ناکارایی
سرمایهگذاری در نیروی انسانی ندارد و ممکن است یکی از دالیل این موضوع آن باشد که
ماهیت بسیاری از سرمایهگذاران نهادی در بازار ایران ،دولتی یا شبهدولتی بوده و در بسیاری
از موارد ،صرفاً اهداف ســودآوری و کارایی ،سرلوحه کار آنها نباشد و استخدام مازاد بر نیاز
نیروی انسانی صرفاً در جهت ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتها صورت پذیرفته باشد که
این نتایج با پژوهشهای دیگر نیز سازگار است .همچنین نتایج نشان داد که تمرکز مالکیت
در شرکتها باعث کاهش ناکارایی سرمایهگذاری در نیروی انسانی میشود و هر چه تمرکز
مالکیت (اعم از مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی) افزایش یابد ،احتماالً کنترل بر عملیات و
سرمایهگذاریهای شرکت افزایش مییابد و ناکارایی سرمایهگذاری در نیروی انسانی کاهش
مییابد .نتایج این پژوهش از این حیث که تمرکز مالکیت باعث بهبود نظارت بر شــرکت و
بهبود عملکرد و وضعیت مالی شرکت میشود ،با پژوهشهای قبلی مطابقت دارد.
در آزمونهای علمی تکمیلی ،اثر سرمایهگذاران نهادی و تمرکز مالکیت بر بیش و
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کم سرمایهگذاری در نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج گویای آن بود که .1
ســرمایهگذار نهادی هیچ اثری بر بیش یا کم سرمایهگذاری ندارد و . 2تمرکز مالکیت
صرفاً در مواردی که بیشســرمایهگذاری وجود داشته باشد ،باعث کاهش عدم کارایی
ســرمایهگذاری در نیروی انسانی میشود و در مواردی که کمسرمایهگذاری در نیروی
انسانی وجود داشته باشد ،تمرکز مالکیت اثری بر ناکارایی سرمایهگذاری در نیروی انسانی
ندارد .جامعه آماری مدنظر این پژوهش ،تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوارق
بهادار تهران در بازه یک دهه اخیر بوده است( .برای تعریف برخی متغیرها از جمله انحراف
معیار جریانهای نقدی عملیاتی و فروش ،از دادههای ســال قبل شرکتهای مدنظر
نیز استفاده شده اســت ولیکن در مدلهای ارائه شده سالهای مذکور حذف شدند).
محدودیتهای انتخاب شرکتها شامل موارد ذیل بود تا بین شرکتهای انتخاب شده
از منظر شرایط کالن بازار کنترل الزم صورت گیرد :سال مالی آنها پایان اسفند باشد،
در دوره مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشند ،جزو شرکتهای سرمایهگذاری ،بیمه و
بانکی نباشند (بهدلیل ساختار مالی و عملیاتی متفاوت آنها) .با اعمال محدودیتهای
مذکور 179 ،شرکت برای بررسی فرضیهها انتخاب شدند.

فراوانی کلمه نااطمینانی در گزارشها و مقاالت رسانهها در دوران رکود اقتصادی ،بیشتر است .نااطمینانی در سیاستگذاری
اقتصادی بهویژه قواعد سیاستهای پولی ،مالی و نظارتی که افراد و مشاغل باید تحت آن فعالیت کنند ،میتواند اثرات مبهمی از
مسیر انتظارات بر روی عوامل کلیدی اقتصاد کالن مانند تورم ،پسانداز و سرمایهگذاری داشته باشد.

پول مفت
چشمانداز روشن و باثبات اقتصادی برای پیشروی نیاز است
پژوهش :تأثیر نااطمینانی در سیاستهای اقتصادی بر شدت
انرژی در ایران
پژوهشگران :فیضاله مرادی ،لطفعلی عاقلی ،عباس
عصاری آرانی

نااطمینانــی اقتصادی در اقتصاد ایران به عنوان یک کشــور در حال
توسعه و صادرکننده نفت به دلیل وابستگی ساختار درآمدی دولت و عدم
حضور کارآمد بخش خصوصی در حوزه انرژی ،از اهمیت باالیی برخوردار
است .سیاستهای اقتصادی دولت در ابعاد مالی و پولی و ارزی میتواند
منجر به نااطمینانی در سیاســتهای اقتصادی شود .از مهمترین عوامل
ایجاد نااطمینانی اقتصادی میتوان به طراحی سیاســتها در افق زمانی
محدود و ترجیح منافع کوتاهمدت بر منافع بلندمدت اشــاره کرد .عالوه
بر این ،وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی ،تحریمهای بینالمللی مؤثر
بر ســرمایهگذاری در حوزههای انرژی ،تحریمهای اعمالشده بر انتقال
منابع ارزی حاصل از صادرات نفت وگاز به سیستم بانکی کشور و بیثباتی
در سیاســتهای پولی و مالی دولتها ،نوسانات بازار ارز و کسری بودجه
دولتها و تورم مزمن در ســاختار اقتصــادی میتوانند اثرات مهمی در
نااطمینانی اقتصادی داشته باشند .که حاصل آن ،کاهش حجم فعالیتهای
مولد اقتصادی ،حرکت منابع اقتصادی بهسمت فعالیتهای سفتهبازانه،
کاهش توجه به تغییرات فناوری در حوزه انرژی و عدم بهبود کارایی انرژی
و افزایش شدت انرژی از جمله پیامدهای نااطمینانی اقتصادی است.
باال بودن شدت انرژی در ایران نسبت به کشورهای با ساختار اقتصادی
مشابه در منطقه ،به دلیل نااطمینانی در سیاستهای اقتصاد کالن است.
شدت مصرف انرژی ،از تقسیم مصرف انرژی یک کشور بر تولید ناخالص
داخلی حاصل شده و مصرف انرژی را در ارتباط با ظرفیت تولید اقتصادی
میسنجد .افزایش شدت انرژی ،معیاری از ناکارآمدی مدیریت بخش انرژی
است .شدت انرژی یکی از شاخصهای راهبردی در کشورهای توسعه یافته

است که برای بررسی افزایش کارایی انرژی از نظر کاهش وابستگی انرژی
کشور به خارج و همچنین کنترل تبعات آب و هوایی مصرف انرژی فسیلی
استفاده میشود .در ایران ،منابع اصلی درآمدی دولت به عواید حاصل از
فروش نفت وابسته است .نوسانات قیمت نفت و غیرقابل پیشبینی بودن
بازار نفت که بازتاب تعامل عرضه وتقاضای جهانی اســت .تنظیم برنامه
مالی دولت بر اساس یک منبع پایانپذیر و تجدیدناپذیر منشأ چالشهای
فراروی دولت میشد .پس سیاستهای اقتصادی در توضیح عملکردها و
نهادها و تبیین سیاستها اهمیت بسزایی دارند.
شــدت انرژی ایران در مقایســه با کشــورهای با مساحت بزرگتر و
کشورهای همسایه و کشورهای صنعتی بسیار باالست .مهمترین ویژگی
اقتصاد ایران نسبت به سایر کشورها ارزان بودن انرژی و پرداخت یارانههای
انرژی است که موجب عدم مصرف بهینه انرژی و باال بودن شدت انرژی
میشود .در مجموع بیشترین میزان افزایش شدت انرژی در اقتصاد ایران
ناشی از کاهش کارایی انرژی است و بخش محدودی از آن ناشی از افزایش

شدت انرژی در اقتصاد ایران همواره سیر صعودی داشته است .در مطالعهای که فیضاله
مرادی ،لطفعلی عاقلی و عباس عصاری آرانی انجام دادهاند ،منحصرا ً عامل مؤثر بر شــدت
انرژی ،نااطمینانی در سیاستهای اقتصادی فرض شده است .حاصل این پژوهش در مقالهای
با عنوان «تأثیر نااطمینانی در سیاســتهای اقتصادی بر شدت انرژی در ایران» در شماره
 ۷۲فصلنامه «مطالعات اقتصاد انرژی» منتشر شده است .تعیین معیار جامعی از نااطمینانی
اقتصادی که نمایانگر ســطح کلی نااطمینانی در اقتصاد باشد از اهمیت قابلتوجهی دارد.
نااطمینانی در سیاستهای اقتصادی بر شدت انرژی با مدل علمی خودتوضیح با وقفههای
توزیعی در بازه زمانی  ۱۳۵۲تا  ۱۳۹۷برآورد شده است .نتایج برآورد نشان میدهد که افزایش
یک درصدی در شاخص نااطمینانی در سیاستهای اقتصادی در سال جاری ،سال دوم و سال
سوم تأثیر مثبت و معناداری بر شدت انرژی دارد و این تأثیر مثبت به ترتیب برابر با  ۰.۱۲و

مدیریت مصرف انرژی
در بنگاههای اقتصادی
تا حد زیادی وابسته به
فناوری است و برنامهریزی
برای ارتقای فناوری و
سرمایهگذاری مرتبط با
آن نیز در گرو برخورداری
صاحبان بنگاهها از یک
چشمانداز روشن و باثبات
اقتصادی است که این امر
در سایه کاهش نااطمینانی
سیاستهای اقتصادی ممکن
است

 ۰.۱۱و  ۰.۰۶درصد است .در واقع ،با افزایش نااطمینانی در سیاستهای اقتصادی ،بنگاهها
برای مدیریت انرژی نمیتوانند برنامهریزی کنند چون اساساً برنامه تولید آنها برای دورههای
بلندمدت و میانمدت با نااطمینانی مواجه است .نتایج تحقیق نشان داد که نااطمینانی در
سیاستهای اقتصادی مستقیماً در کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر شدت
مصرف انرژی دارد .از طرفی اثرات غیرمستقیم نااطمینانی سیاستهای اقتصادی از کانال نرخ
تورم ،کسری بودجه و رشد اقتصادی بر شدت مصرف انرژی منفی است و این اثرات منفی با
وجود نااطمینانی در سیاستهای اقتصادی تشدید میشود .پس کاهش شدت مصرف انرژی
از طریق کنترل تورم ،کسری بودجه و تقویت رشد اقتصادی بیشتر مقدور است .بهخاطر اینکه
تأثیرگذاری این متغیرها بر شدت مصرف انرژی بیشتر از اثرات نااطمینانی اقتصاد کالن بر
شدت مصرف انرژی است.
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ژورنال

نااطمینانی در
سیاستهای
اقتصادی باعث
افزایش مصرف
شدت انرژی
میشود .با کاهش
نااطمینانی در
سیاستهای
پولی ،مالی و
ارزی ،بنگاههای
اقتصادی
در ارتباط با
مدیریت شدت
مصرف انرژی
بهترمیتوانند
برنامهریزیکنند

تمرکز تولید در بخشهای انرژی بر (تغییرات ساختاری) است .شدت انرژی
میتواند منعکسکننده ویژگیهای عمومی سبک زندگی در یک اقتصاد
باشد .کشورهایی که استاندارد زندگی پیشرفتهتری را تجربه میکنند و
از سطح رفاه باالتری برخوردارند ،کاالها و وسایل انرژیبر بیشتری را نیز
استفاده میکنند و بنابراین میتوانند شدت انرژی باالتری داشته باشند.
شدت انرژی تحت تأثیر سیاستهای قیمتی و مقداری دولتها قرار
دارد ،قیمتگذاری دستوری سوخت و دیگر حاملهای انرژی ،گسترش
شهرنشینی ،صادرات نفت خام و واردات فرآوردههای نفتی ،مبادله انرژی
برق با کشورهای همسایه ،قراردادهای گازی با کشورهای منطقه ،وضعیت
آبوهوایی ،صنعتی شــدن و گسترش گازهای گلخانهای بر شدت انرژی
در داخل کشــور مؤثر هســتند .بهدلیل نااطمینانی در قیمتگذاری و
سیاستهای پولی و مالی ،شدت انرژی دچار عدم اطمینان است .بنابراین،
شناســایی منابع نااطمینانی ،میتواند به برنامهریزی برای کاهش شدت
انرژی در کشــور کمک کند .ایران حدودا ً  ۱۱درصد ذخایر نفتی جهان
و نزدیک  ۱۵درصد از کل ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد و یکی از
مصادیق الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی محسوب میشود .نااطمینانی
در سیاســتهای اقتصادی موجب باال رفتن شدت مصرف انرژی و عدم
توجه به فرایندهای بهبود کارایی ،بهروزرســانی فناوری در حوزه انرژی و
تقاضای معکوس برای حاملهای انرژی برای ایران خواهد شد .معیارها و
جانشینهایی که برای نااطمینانی اقتصادی بهکار رفتهاند عبارتند از :عدم
توافق در بین پیشبینیکنندگان ،نوسانات بازارهای سهام ،بازارهای اوراق
قرضه ،نرخهای ارز ،رشد تولید ناخالص داخلی.
فراوانی کلمه نااطمینانی در گزارشها و مقاالت رســانهها در دوران
رکود اقتصادی ،بیشتر اســت .نااطمینانی در سیاستگذاری اقتصادی
بهویژه قواعد سیاستهای پولی ،مالی و نظارتی که افراد و مشاغل باید
تحت آن فعالیت کنند ،میتواند اثرات مبهمی از مسیر انتظارات بر روی
عوامل کلیدی اقتصاد کالن مانند تورم ،پسانداز و سرمایهگذاری داشته
باشــد .انتظارات در اقتصاد عبارت است از پیشبینی و تخمین درباره

متغیرهایی ماننــد قیمتهای آتی،
مسئله
اثــرات غیرمســتقیم میزان فروش ،میزان درآمد و مالیات
نااطمینانیسیاستهای تعیینشده توسط تصمیمگیرندگان
اقتصــادی از کانال نرخ اقتصادی .انتظارات عوامل اقتصادی
تورم ،کسری بودجه و اثــرات قابل مالحظــهای بر تصمیم
رشد اقتصادی بر شدت بنگاههای اقتصادی در قیمتگذاری
مصرف انــرژی منفی جاری ،مصــرف و پسانداز خانوارها
یگذارد.
است و این اثرات منفی برجای م 
عوامل اقتصادی انتظــارات آتی
با وجود نااطمینانی در
سیاستهای اقتصادی خــود را از روند تغییرات متغیرهای
اقتصــادی در تصمیمگیــری امروز
تشدیدمیشود.
خود لحــاظ میکنند .در نظریههای
اقتصادی ،انتظارات نقش مهمی ایفا
میکنند .در نظریه مصرف چرخنده
زندگی آندو-مویگلیانی و درآمد دائمی
فریدمن بــر نقش درآمدهای آتی در
تصمیمات جاری تأکید میشــود .در نظریه سرمایهگذاری ،محاسبات
مربوط به ارزش جاری با در نظرگرفتن قیمتها و فروش انتظاری آتی
انجام میشوند .قیمت انواع سهام ،نرخ بهره و نرخ ارز از جمله متغیرهایی
هستند که وابستگی مســتقیمی با انتظارات دارند .بر اساس مکانیسم
انتظارات عقالیی ،مبنای تصمیمگیری عامالن اقتصادی اعم از بنگاهها
و خانوارها بر اساس مجموعه اطالعات موجود است و آنها امکان و توان
اصالح مجموعههای اطالعاتی خود را دارند .در چارچوب نظریه انتظارات
عقالیی ،عوامل اقتصادی براساس چشــم انداز عقالنی پیشروی خود،
اطالعات موجود و تجارب گذشته انتظارات خود را شکل میدهند .نکته
اصلی این نظریه این اســت که عوامل اقتصادی از اطالعات و تجربیات
گذشــته خود یاد میگیرند و براساس آنچه آموختهاند انتظارات خود را
یکنند.
بهروز م 

دستاوردهای تحقیق :تأثیر مثبت و معنادار نااطمینانی بر شدت انرژی
در این مطالعه تأثیر نااطمینانی سیاستهای اقتصادی بر شدت مصرف انرژی در
ایران طی دوره زمانی  ۱۳۵۲تا  ۱۳۹۷بررســی شــد .نتایج نشان داد که نااطمینانی
در سیاستهای اقتصادی بهصورت مستقیم در کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر مثبت و
معناداری بر شدت مصرف انرژی دارد .اما اثرات غیرمستقیم نااطمینانی سیاستهای
اقتصادی از طریق نرخ تورم ،کســری بودجه و رشد اقتصادی بر شدت مصرف انرژی
منفی است .در واقع ،در بلندمدت و کوتاهمدت ،اثرات رشد اقتصادی ،نرخ تورم و کسری
بودجه بر شدت مصرف انرژی در بلندمدت و کوتاهمدت منفی است و این اثرات منفی با
وجود نااطمینانی در سیاستهای اقتصادی تشدید میشود .البته کاهش شدت مصرف
انرژی از طریق کنترل تورم ،کسری بودجه و تقویت رشد اقتصادی بیشتر مقدور است.
زیرا تأثیرگذاری این متغیرها بر شدت مصرف انرژی بیشتر از اثرات نااطمینانی اقتصاد
کالن بر شدت مصرف انرژی است .بر اساس نتایج این مطالعه سیاستهای دولت در
بخشهای پولی و مالی و ارزی عامل اصلی ایجاد نااطمینانی در اقتصاد است و اثرات
منبعث از این نااطمینانیها در اقتصاد حداقل در ســه دوره زمانی پایا است ،بنابراین
پیشنهاد میشود سیاستگذاران اقتصادی نســبت به ثبات در سیاستها وکاهش
نااطمینانی در سیاســتهای پولی ،مالی و ارزی اقدام کنند .براساس نتایج تحقیق با
افزایش یک درصدی در نرخ ناخالص تورم ،شــدت انــرژی در دورههای جاری ،دوره
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آتی ،دو سال بعد و سه سال بعد بهترتیب به میزان  ۰.۸۸درصد کاهش ۰.۴۷ ،درصد
افزایــش ۰.۷۵ ،درصد کاهش و  ۱.۰۶درصد کاهش خواهد یافت .در نتیجه بنگاهها
تالش میکنند در شرایط تورمی انرژی کمتری مصرف کنند .به همین دلیل ،شدت
مصرف انرژی با افزایش تورم کاهش مییابد .با افزایش یک درصدی در نرخ ناخالص
رشــد اقتصادی ،شــدت مصرف انرژی در دوره جاری  ۱.۷۸و در سال دوم به میزان
 ۰.۴۶درصد کاهش مییابد .در نتیجه ،افزایش رشــد اقتصادی باعث کاهش شدت
انرژی میشود .افزایش یک درصدی در شاخص نااطمینانی در سیاستهای اقتصادی
در سال جاری ،سال دوم و سال سوم تأثیر مثبت و معناداری بر شدت مصرف انرژی
دارد و این تأثیر مثبت بهترتیب برابر با ۰.۱۲و  ۰.۱۱و  ۰.۰۶درصد است .این نتیجه
نشــان میدهد که نااطمینانی در سیاستهای اقتصادی باعث افزایش مصرف شدت
انرژی میشــود .با کاهش نااطمینانی در سیاستهای پولی ،مالی و ارزی ،بنگاههای
اقتصادی در ارتباط با مدیریت شدت مصرف انرژی بهتر میتوانند برنامهریزی کنند.
مدیریت مصرف انرژی در بنگاههای اقتصادی تا حد زیادی وابسته به فناوری است و
برنامهریزی برای ارتقای فناوری و سرمایهگذاری مرتبط با آن نیز در گرو برخورداری
صاحبان بنگاهها از یک چشمانداز روشن و باثبات اقتصادی است که این امر در سایه
کاهش نااطمینانی سیاستهای اقتصادی ممکن است.

اگرچه هزینه سرانه خانوارهای با سرپرست مجرد برای غذا نسبت به خانوارهای با سرپرست متأهل بیشتر بوده اما
خطر ناامنی تغذیه بیشتر در کمین آنها بوده است؛ یعنی الگوی غذایی در خانوارهای با سرپرست متأهل نسبت به
خانوارهای با سرپرست مجرد مناسبتر بوده و اثر آن از اثر هزینهای غذا پیشی گرفته است.

مرز امنیت غذایی کجاست؟
با ارتقای تحصیالت سرپرست خانوار خطر ناامنی تغذیهای بیشتر میشود
پژوهش :عوامل فردی مؤثر بر امنیت تغذیه خانوارهای مناطق
شهری ایران
پژوهشگران:
سروش افخمی ،علیاصغر سالم ،جواد طاهرپور

غذا یکی از اساســیترین نیازهای بشر اســت .نقش غذا در تأمین
انرژی و ریزمغذیهای مورد نیاز بدن بهخوبی شناخته شده است .اثرات
کممصرفی ،پرمصرفی و سوءتغذیه بر سالمت جسمی و روحی فرد نیز
بهمدد تالشهای علمی پژوهشگران حوزههای مختلف علوم مشخص
شــده است .همه اینها به ما هشدار میدهد که بیتوجهی به وضعیت
تغذیه در ســطوح مختلف یک جامعه میتواند آثار زیانباری بر فرآیند
توســعه اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاســی داشته باشد .بر این
اساس اسناد و قوانین بینالمللی مثل اعالمیه جهانی حقوق بشر ،پیمان
بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و برنامه توسعه پایدار
در افق سال  ۲۰۳۰و همچنین اسناد و قوانین ملی ایران مانند اصل ۴۳
قانون اساسی ،سند چشمانداز  ۲۰ساله و بسته سیاستی اقتصاد مقاومتی
بر تأمین امنیت غذایی تأکید کردهاند.
اجالس جهانی غذا در سال  ۱۹۹۶آخرین تعریف امنیت غذایی مورد
قبول تمامی شرکتکنندگان را به شرح زیر اعالم کرد« :امنیت غذایی
آنگاه وجود دارد که همه مردم در تمامی ایام به غذای کافی ،ســالم و
مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس
نیازهای یک رژیم تغذیهای سازگار با ترجیحات آنان را برای یک زندگی
فعال و سالم فراهم سازد ».با دقت در تعریف فوق میتوانیم امنیت مصرفی
غذا را در دو سطح فردی و سلولی تمیز دهیم .حلقه اصلی تأمینکننده
امنیت غذایی در سطح خانوار دستیابی به سیری سلولها است نه سیری
شکمی (سطح فردی) .چنانچه سبد و سفره غذایی قادر به تأمین نیازهای

سلولی نباشد منجر به ایجاد ناامنی غذایی و بروز بیماریهای سوء تغذیه
ناشی از کمبود مواد غذایی میشود.
بر این اســاس ،آگاهی از وضعیت تغذیه افراد میتواند به عنوان یک
شاخه ارزیابی امنیت غذایی از منظر دسترسی به غذا نقش ایفا کند .یکی
از راههای آگاهی از وضعیت تغذیهای افراد اطالع از محتوای سبد مصرفی
خانوارها و مقایســه آن با وضعیت سیری سلولی است .هدف پژوهش
حاضر ،شناسایی عوامل فردی مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهای شهری
ایران از منظر مصرف اســت .سه ویژگی این پژوهش ،سبب تمایز آن از
پژوهشهای پیشین میشود .اول ،در این پژوهش از ریزدادههای مربوط
به خانوارها استفاده شده است .استفاده از ریزدادهها کمک میکند که آنچه
در سطح فرد و خانوار در جریان است بهدقت مورد واکاوی قرار گیرد .به

هدف نظام تغذیهای این است که هر فرد غذای سالم ،کافی و متناسب با ترجیحات
خود را بهطور بادوام دریافت کند .برآورده نشــدن این هدف مانعی جدی در راه تحقق
اهداف ســامت در سطح فرد و جامعه است .اینجا اســت که ارزیابی وضعیت غذایی
خانوارها و شناســایی عوامل مؤثر بر امنیت غذا و تغذیه آنها اهمیت پیدا میکند .در
مطالعه حاضر ،این کار در مورد خانوارهای شهری ایران با تأکید بر شناسایی عوامل فردی
مؤثر بر امنیت تغذیه آنها انجام شده است .بهطور ویژه میخواهیم بدانیم که متغیرهای
بعد خانوار ،تأهل سرپرست خانوار و سطح تحصیالت او چه نقشی در امنیت تغذیهای
خانوار دارد .بدین منظور سروش افخمی ،علیاصغر سالم و جواد طاهرپور تحقیقی انجام
دادهاند که در آن اطالعات مربوط به  ۱۸۸۰۹خانوار در سال  ۱۳۹۵بررسی شد و از مدل
علمی الجیت برای شناسایی عوامل فردی مؤثر بر امنیت تغذیه خانوارها بهره برده شد.
نتایج این تحقیق در مقالهای با عنوان «عوامل فردی مؤثر بر امنیت تغذیه خانوارهای

 ۸۲درصد خانوارها در بیش
از  ۷گروه (ناامنی تغذیهای
متوسط) و  ۴۵درصد
خانوارها در بیش از  ۱۰گروه
(ناامنی تغذیهای شدید)
از  ۱۴گروه غذایی ،دچار
کممصرفی هستند

مناطق شــهری ایران» در شماره  ۲۶فصلنامه «سیاستگذاری اقتصادی» منتشر شد.
این تحقیق نشــان میدهد که  ۸۲درصد خانوارها در بیش از  ۷گروه (ناامنی تغذیهای
متوسط) و  ۴۵درصد خانوارها در بیش از  ۱۰گروه (ناامنی تغذیهای شدید) از  ۱۴گروه
غذایی ،دچار کممصرفی هستند .متغیرهای درآمد سرانه ساالنه خانوار ،نسبت بار تکفل
در خانوار و بعد خانوار بهعنوان موثرترین عوامل مؤثر بر امنیت تغذیه خانوار شناسایی
شدهاند .وضعیت تأهل سرپرست خانوار و مالکیت منزل شخصی در مرتبههای بعدی
اثرگذاری قرار دارند .اثر سن و تحصیالت بر امنیت تغذیهای نیز تأیید میشود .اگرچه
هزینه ســرانه ساالنه غذا در خانوارهای با سرپرست متأهل کمتر است اما در وضعیت
امنتری قرار دارند .بهنظر میرسد تأهل بر کیفیت و الگوی غذایی سفره خانوار اثر مثبت
دارد .پژوهشهای اندکی اثر افزایش تحصیالت بر امنیت تغذیه را مخرب نشان میدهند.
این پژوهش یکی از آنها است.
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بعد خانوار ناامنی تغذیه را تشدید میکند و تأهل سرپرست از خطر ناامنی تغذیه میکاهد .نکته
جالبتوجه در مورد سطح تحصیالت سرپرست خانوار است که هرچه باالتر باشد ،امنیت تغذیه
خانوار را بیشتر در مخاطره قرار میدهد.

ژورنال

شاخصهای
ناامنی تغذیهای
متوسط و شدید
تحتتأثیرتملک
منزل ،افزایش سن
سرپرست خانوار،
افزایش درآمد
سرانه ساالنه
خانوار ،افزایش
نسبتبارتکفل
و متأهل بودن
سرپرست خانوار
کاهشمییابند
کهبهمعنیبهبود
وضعیت غذایی
خانوار است

این ترتیب هم وضعیت مصرفی و هم مؤلفههای مردمشناختی خانوارها با
دقت بیشتری شناسایی میشوند که این بهنوبه خود در شناسایی عوامل
فردی موثر بر امنیت غذایی خانوارها اطمینانبخشی بیشتری بههمراه
میآورد .وجه تمایز دوم ،شاخصی است که برای سنجش وضعیت امنیت
تغذیه خانوارها معرفی شده است .در واقع استفاده از ریزدادهها این امکان
را داد که ســبد مصرفی خانوار با جزییات بیشــتری ارزیابی شود و در
تعریف شــاخص امنیت تغذیهای ،بتوان سیری سلولی را هدف گذراند.
ســوم ،جامعه آماری این پژوهش نســبت به پژوهشهای قبل از خود
بســیار بزرگتر و متنوعتر اســت .جامعه مورد بررسی شامل ۱۸۸۰۹
خانوار ( ۶۶۰۳۸نفر) از مناطق شهری همه استانهای کشور است .این
گستردگی و تنوع ،امکان پاسخهایی قابلاعتمادتر به پرسشهای پژوهش
فراهم آورده است.
تعریف اجالس جهانی غذا از امنیت غذایی بر چهار مفهوم «موجود
بودن»« ،دسترسی»« ،بهرهمندی مطلوب» و «پایداری» تأکید میکند.
وجود غذا بهسمت عرضه امنیت غذایی اشذاره میکند و با سطح تولید
غذا ،میزان ذخایر و تجارت خال مشــخص میشود .دسترسی به غذا به
سطح فقر ،قدرت خرید ،قیمتها و وجود زیرساختهای بازار و حملونقل
و سیستم توزیع غذا وابسته اســت .پایداری متأثر از آبوهوا ،تغییرات
قیمتها ،بالیای طبیعی و مجموعه عوامل اقتصادی و سیاســی است.
بهرهمندی مطلوب معموالً بهمعنای شیوهای است که بدن از اکثر مواد
مغذی موجود در غذا استفاده میکند .انرژی کافی و جذب مواد مغذی
توســط افراد حاصل اقدامات تغذیهای و مراقبتی مناسب ،آمادهسازی
غذا ،تنوع رژیم غذایی و توزیع غذا درون خانوار است .مفهوم بهرهمندی
مطلوب در این تعریف کمک میکند تا بین مفهوم امنیت غذایی و امنیت
تغذیهای تمایز قائل شویم .این مفهوم تأکید میکند که امنیت تغذیهای
چیزی فراتر از امنیت غذایی اســت .امنیت غذایی بهمعنای فراهمبودن
غذا و دسترسی همه افراد به آن است درحالیکه امنیت تغذیهای منوط
به جذب گستره وسیعی از غذاها است که برآورنده مواد مغذی اساسی
موردنیاز بدن باشند.
تحقیــق حاضر بر حلقه آخر زنجیره غذا یعنــی تغذیه تمرکز دارد

وعوامل فردی مؤثر بر امنیت تغذیهای
مسئله
بیتوجهی به وضعیت خانوارها را شناسایی میکند که الجرم
تغذیــه در ســطوح امنیت غذایی را هم شــامل میشود.
مختلف جامعــه ایران وضعیت تغذیهای نتیجه جذب غذایی
میتواند آثار زیانباری و وضعیت بهداشت است .ممکن است
بــر فرآینــد توســعه وضعیت بهداشت تاحدی به دسترسی
اجتماعی ،اقتصادی ،ضعیف به مراقبتهای بهداشــتی،
فرهنگــی و سیاســی تأمین مسکن فقرا و شرایط محیطی
مربوط باشد و این میتواند بهواسطه
داشته باشد.
ســوءتغذیه بدتر شود چرا که افراد را
مســتعد بیماری میکند .تمایز بین
خدمات بهداشت و محیط برای اتخاذ
راهبردهای مداخالتی مناسب ضروری است.
در تعریف امنیت غذا و تغذیه تأکید شده است که غذای در دسترس
باید نیازهای یک رژیم غذایی را برای زندگی سالم و فعال فراهم آورد .این
شرط اشاره به عوامل غیر غذایی در تأمین امنیت غذایی دارد .همچنین در
تعریف سوءتغذیه گفته میشود که وضعیتی برآمده از کمبود ،مازاد یا عدم
تعادل در جذب درشتمغذیها یا ریزمغذیها است .کمبود ریزمغذیها
مشخصاً به ناامنی غذایی میانجامد زیرا کمبود مواد مغذی امکان زندگی
سالم و فعال را تحتتأثیر قرار میدهد .میزان کمبود نشاندهنده شدت
ناامنی غذایی و تغذیهای و مدت زمان آن نشاندهنده گذرا یا مزمن بودن
ناامنی اســت .در مورد مازاد مواد مغذی نیز میتوان همین استدالل را
داشت که چون سالمت فرد و کیفیت فعالیت او را متأثر میکند پس بر
ناامنی غذا و تغذیه مؤثر است .در نتیجه سوءتغذیه یکی از عوامل ناامنی
غذایی محسوب میشود .البته میشود تحلیل را دینامیک کرد و نشان
داد که ناامنی غذایی نیز میتواند منجر به سوءتغذیه شود .ناامنی غذایی
اگر ناشــی از کمبود دسترسی به مواد مغذی باشد منجر به سوءتغذیه
میشود .در عین حال اگر دسترسی به مواد غذایی فراهم باشد اما الگوی
تغذیهای درســت نباشد ،باز هم دچار ناامنی غذایی میشویم .هریک از
چهار عامل زیربنایی نیز از عوامل دیگری تأثیر میپذیرند.

دستاوردهای تحقیق :بعد خانوار تشدیدکننده و تأهل کاهنده
پرســش پژوهش حاضر این بود که آیا ســه عامل بعد خانوار ،وضعیت تأهل
سرپرســت و ســطح تحصیالت او در زمره عوامل تعیینکننــده امنیت تغذیه
خانوارهای شهری ایران هستند یا خیر .چنانکه دیدیم بعد خانوار ناامنی تغذیه را
تشدید میکند و تأهل سرپرست از خطر ناامنی تغذیه میکاهد .نکته جالبتوجه
در مورد سطح تحصیالت سرپرســت خانوار است که هرچه باالتر باشد ،امنیت
تغذیه خانوار را بیشتر در مخاطره قرار میدهد .تحلیل فرآیند اثرگذاری این متغیر
نشــان میدهد که احتمال تحصیالت و نظام آموزشی کشور نقش سازندهای در
بهبود فرهنگ تغذیه و اصالح الگوی آن در خانوارهای مورد مطالعه نداشته است.
البته ارزیابی و آزمون این مطلب نیاز به پژوهش مســتقلی دارد .شــاخصهای
ناامنی تغذیهای متوسط و شدید تحتتأثیر تملک منزل ،افزایش سن سرپرست
خانوار ،افزایش درآمد سرانه ساالنه خانوار ،افزایش نسبت بار تکفل و متأهل بودن
سرپرست خانوار کاهش مییابند که بهمعنی بهبود وضعیت غذایی خانوار است.
افزایش بعد خانــوار احتمال قرارگرفتن آن خانوار در وضعیت ناامنی تغذیهای را
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افزایش میدهد .بهطور مشــابه هرچه تحصیالت سرپرست خانوار باالتر میرود
خطر ناامنی تغذیهای هم بیشتر میشــود .در نمونه مورد بررسی ،هزینه سرانه
ســاالنه غذا در خانوارهای با سرپرســت مجرد نسبت به خانوارهای با سرپرست
متأهل بیشتر بوده است .بهبیان دیگر ،اگرچه هزینه سرانه خانوارهای با سرپرست
مجرد برای غذا نســبت به خانوارهای با سرپرســت متأهل بیشتر بوده اما خطر
ناامنی تغذیه بیشتر در کمین آنها بوده است؛ یعنی الگوی غذایی در خانوارهای
با سرپرست متأهل نسبت به خانوارهای با سرپرست مجرد مناسبتر بوده و اثر آن
از اثر هزینهای غذا پیشی گرفته است .برخالف انتظار ،افزایش سطح تحصیالت
سرپرست خانوار با کاهش امنیت تغذیه خانوار همراه شده است .جهت اثرگذاری
متغیر تحصیالت سرپرســت خانوار بر وضعیت امنیت تغذیه در این پژوهش در
تضاد با نتایج اکثر پژوهشها قرار گرفته است .مشاهده کردند که باالتر بودن سطح
تحصیالت سرپرست خانوارهای شهری ناامنی تغذیه را تشدید میکند و در عین
حال یادآور شدند که این اثر چندان بزرگ نیست.
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