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دیر رسیدن یا هرگز نرسیدن؟
دكترحجت اله صيدي ،مدير عامل شركت سرمايهگذاري خوارزمي
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گاهی کسی که در مسیر مستقیم و خط مشخصی با سرعتی مناسب و در کمال آرامش و راحتی رانندگی میکند ،رانندهای دیگر را میبیند که خود را
به آبوآتش زده ،چپوراست میرود ،سبقت میگیرد و بهطرز خطرناکی میخواهد همگان را پشت سر گذاشته و زودتر به مقصد برسد .بسیار اتفاق میافتد
که پس از چند دقیقه که موانعی مانند چراغ قرمز یا راهبندان در شهرها یا مث ً
ال محل پرداخت عوارض در بزرگراههای خارج از شهر به وجود میآیند،
رانندة صبور و آرام با رانندة شتابزدة هراسان ،هر دو با هم ،یا حداکثر با فاصلة یکی دو ماشین به همدیگر میرسند .همچنین ،کم اتفاق نمیافتد که
رانندة عجول یا تصادف میکند ،یا توسط پلیس بزرگراه متوقف میشود یا با ناراحتی مضاعف ،چند ماشین عقبتر میماند .اگر به این موارد اضـطراب غیر
ضروری تمام مسیر را که درون و بیرون رانندة دوم را به هم میریزد اضافه کنیم ،در قریب به اتفاق موارد میتوان رانندة شتابزده را بازندة نهایی تلقی کرد
؛ کسی که یا دیر رسیده ،یا آشفته و پریشان رسیده یا هرگز نرسیده است .چنین ادعا میشود که این رویداد حقیقی که در سراسر زندگی و در موارد مشابه
دیگر نیز بسیار رخ میدهد ،نتیجة غیرمستقیم باور نادرستی است که از آن به قانون مورفی تعبیر میشود.
قانون مورفی که عنوان خود را از یک سرگرد نیروی هوایی در دهة چهل میالدی ،به نام ادوارد آلویسیوس مورفی گرفته است ،اشاره به باورهایی دارد که
در صورت اعتقاد به آنها ،زندگی جلوة بسیار دشواری به خود میگیرد .برخی از این باورها چنیناند« :اگر شما از یک صف به صف دیگری رفتید ،سرعت صف
قبلی بیشتر از صف فعلی خواهد شد« ،».اگر چیزی از دستتان افتاد ،قطعاً به پرتترین گوشة ممکن خواهد خزید»« ،وقتی در راهبندان گیر کردهاید ،مسیری
که شما در آن هستید دیرتر راه میافتد ».و  ...انوری ،شاعر قرن ششم کشورمان نیز این باور را صدها سال قبل چنین به نظم کشیده است که:
گرچه بر دیگران قضا باشد
هر بالیی کز آسـمان آید
خانة انوری کجا باشـد!؟
به زمین نارسیده میپرسد
حقیقت آن است که این قانون در بازار اوراق بهادار نیز جلوههای خود را دارد .برخی از سرمایهگذاران پس از آنکه اقدام به خرید یک یا چند سهم در
بازار میکنند و فرض درست این است که آنان حتماً بررسیهای حرفهای خود را کرده و سهامهای مورد نظر را پس از مطالعة بسیار و مقایسة آن با سهام
سایر شرکتها ،برخوردار از بازدهی بهتر و مناسبتر تشخیص داده و برگزیدهاند ،به جای آنکه بر روند سودآوری و فعالیتهای شرکتهای مرتبط با سهام
مورد نظر تمرکز کنند ،رشد سایر سهامها را پیگیری کرده و در اغلب موارد تصور میکنند که سایر سهامها رشد بهتری دارند و آنان در انتخاب خود اشتباه
کردهاند و آرزو میکنند که کاش سهامهای دیگر را خریده بودند .واقعیت آن است که در کوتاهمدت و به مدت چند روز ،این تصور صدق میکند ،زیرا قانون
بازار سهام این نیست که همة سهامها – حتی بهترین آنها  -همواره رشد کنند یا همواره – حتی بدترین و زیاندهترین آنها – کاهش قیمت داشته باشند.
نوسان و افتوخیز قیمت ،ویژگی ذاتی بازار سرمایه و اصوالً مزیت آن است و بازندة نهایی کسی است که به جای باور این قانون ،به پیروی از قانون مورفی
روی آورد .تجربة دو دهة اخیر در بازار سرمایه نشـان میدهد ،که بهجز سهام شرکتهایی که از نظر بنیـادی ضعف اسـاسی داشته و سالهای پیدرپی
زیانده بودهاند و اخبار و صورتهای مالی منتشرشدة آنها هم این وضعیت را بهروشنی نشان دادهاند؛ بازدهی سـهام اغلب شرکتهای بورس ،در بازهای چند
ساله ،بسیار نزدیک به هم بوده است .حتی بازده بورس در یک افق میانمدت از بازدهی بازارهای موازی ،مانند طال و مسکن نیز اگر نه بیشتر ،کمتر نبوده
است .اما طبیـعی است که در کوتاهمدت و دورهای چـند هفتهای یا ماهی ،برخی سهامها روند افزایشی داشته و برخی کاهشی داشته باشند .از اینروی در
کوتاهمدت همواره برخی بازنده و برخی برندهاند .حتی در بسیاری از موارد ،آنان که فقط بر کوتاهمدت تمرکز کردهاند ،همواره بازنده بودهاند ،یا بازده منفی
داشتهاند یا کمتر از دیگران به دست آوردهاند و البته اگر هیچ مبلغی از دست نداده باشند ،سرمایة مهمی به نام آرامش را باختهاند .کافی است هرکدام از
فعاالن بازار سرمایه ،رفتار مث ً
ال پنجاه سهم اول بورس را در پنج سال اخیر بررسی کند تا بهدرستی این ادعا پی ببرند.
رفتار برخی سهامداران در ماههای اخیر ،حالت تشدیدیافتهای از وضعیت توصیفشده در باال را نشان میدهد .در این ماهها دیده میشود که بسیاری از
سهامداران حقیقی ،سهمی را  -بدون آنکه اخباری منفی در مورد آن منتشر شده باشد و حتی گاه با وجود انتشار اخبار مثبتتر – به قیمتی کمتر از نصف
آن که در چند هفتة پیش خریده بودند ،با اصرار زیاد عرضه میکنند و شگفتتر آنکه توجه نمیکنند که در طرف مقابل نیز خریداران حقیقی نشستهاند
و با تحلیلی متفاوت ،سهامی را که مثال هیچگاه به هزار تومان نمیتوانستند خریداری کنند ،بهراحتی با پانصد تومان مالک میشوند .این رفتار شگفتآور
همچنان ادامه دارد ،سهامداران گروه اول ،دوباره سهام دیگری را میخرند و در روند کاهشی شاخص بورس ،آن را دوباره با زیان میفروشند و به تعبیر
ظریفی ،گویا سوگند یاد کردهاند که فارغ از سود و زیان ،هزینة معامالت را بپردازند و فقط درآمدی را برای دیگر ارکان بازار فراهم آورند .باید به این نکته
توجه داشت که فروش سهام تنها هنگامی که اخباری منفی در مورد یک شرکت بهطور رسمی منتشر میشود و اخبار سایر شرکتها روند مناسبتری را
نشان میدهد ،یا وقتی که در مورد وضعیت کل اقتصاد در بلندمدت اخبار ناگواری به گوش میرسد منطقی است و در دیگر شرایط ،صبوری پیشهکردن و
رصد کردن آگاهانة بازار و عدم عرضة سهامهای بنیادی ،واکنش حرفهایتری به حساب میآید .در همین یک سال اخیر ،با اینکه شاخص کل روند کاهش
شدیدی داشته ،اما سود تقسیمی شرکتهای موفق – که کم هم نیستند – همراه با ثبات نسبی قیمت سهام آنها ،بازدهی مناسبی را برای فعاالن صبورتر
و زیرکتر بازار فراهم آورده است.
با این باور ،در سرمایهگذاری خوارزمی نیز ،تالش بر این بوده که به جای تشویق سهامداران عمده به حمایت مقطعی از قیمت سهام و خرید و فروشهایی
دور از دالیل منطقی – و صرفاً برای جلوگیری چند روزه از کاهش قیمت یا پرهیز از بدنامی مدیران – که در بلندمدت حاصلی جز از دست دادن منابع
گرانقیمت شرکت ندارد ،با انتشار اخبار مربوط به دستآوردها و پیشرفتهای تحققیافته در راستای برنامة راهبردی هفتساله برای ثروتآفرینی پایدار ،عالئم
مثبتی به فعاالن بازار داده شود تا خود با تحلیلهای مناسب نه تنها از عرضة بیدلیل خودداری کنند ،بلکه به تقویت سبد سرمایهگذاری خود از منظر سهام
«وخارزم» بپردازند .خوشبختانه ،آمار معامالت سهام شرکت در شرایط ویژهای که بازار سرمایه دارد ،نشاندهندة اعتماد سرمایهگذاران حرفهای به این سهم
است .آمار معامالت نشان میدهد ،که سهامداران حقیقی همچنان نسبت به این سهام امیدوارند و در قیمتهای بهکفرسیدة کنونی ،آن را برای قرار دادن
در سبد خود مناسب تشخیص میدهند ،که حاکی از توجه بازار به اخبار بنیادی منتشرشده و نه جو هیجانی ناپایدار است.
اگرچه شرایط کالن اقتصاد ایران ،وضعیت دشواری دارد ،اما میتوان با توجه به روند اصالحاتی که در اقتصاد کشور رخ میدهد و تحقق برنامههایی که گروه
خوارزمی در پیش گرفته است ،رفتاری آرام ،برخوردار از تحلیل بنیادی و آگاهانه را همچنان توصیه کرد تا سهامداران ارجمند ،خود به دست خود زیانآفرینی
نکرده و با آرامش تمام و پرهیز از حرکات مارپیچ در جادههایی که خطربار است ،شاهد به مقصد رسیدن و شادکامی خود باشند ،که حافظ بزرگ فرمود:
از زبان سوسن آزادهام آمد به گوش
کاندر این دیر کهن ،کار سبکباران خوش است.

مجله اقتصاد و مديريت
ء

همین حوالی

تندیس «سازة برتر فاخر» برای توسعه ساختمان خوارزمی
مجتمع چندمنظورة کودکان هما (هماکیدز)« ،سازة برتر فاخر» شناخته شد

سینما و یک سالن همایش  ۸۰۰نفره و  ۱۰۰۰پارکینگ است .پروژة کودکان هما
دارای سازة بتنی است و در حال حاضر در مرحلة اجرای فونداسیون بلوک جنوبی
آن قرار دارد.
افزون بر این ،بام سبز مجموعهای که متصلکنندة سه عرصة تجاری ،رفاهی و فرهنگی
به عرصة اداری است ،میتواند به عنوان فضایی مطلوب در اختیار مردم و کودکان شهر
قرار گیرد؛ به گونهای که کمبود فضای سبز مناسب در بستر پروژه را جبران کند و
امکان ایجاد فضایی برای تفریح و بازی کودکان را فراهم سازد.
یکی از ویژگیهای این پروژه ،تمرکز ویژة تیم مدیریت طرح در انتخاب سیستم سازه
و ساخت آن بوده است .از نکات مثبت این پروژه ،میتوان به جلسات هماهنگی مکرر
بین تیم طراحی سازه ،معماری و تأسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه اشاره کرد ،که
منجر به همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر این چهار تیم در ارائة یک طرح منسجم
در  4حوزة مربوطه شده است ،که با ادامة این روند و برگزاری جلسات هماهنگ بین
عوامل درگیر در ادامة مسیر چرخة عمر این پروژه ،امید است تا مجتمع چندمنظورة
هما ضمن ایجاد فضایی برای ارائة خدمات تجاری ،تفریحی ،فرهنگی و اداری به عنوان
یک اثر معماری -سازهای برجسته در کمک به افزایش زیبایی بصری شهر تهران،
گامی بردارد.
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پروژة ساختمانی «مجتمع چندمنظورة کودکان هما» که شرکت توسعة ساختمان
خوارزمی در دست احداث دارد ،در اولین همایش ملی مهندسی سازة ایران به دلیل
دارا بودن ویژگیهای خاص معماری با دریافت تندیس و تقدیرنامه به کسب عنوان
«سازة برتر فاخر» کشور نائل آمد.
بر پایة این خبر ،اولین همایش ملی مهندسی سازة ایران به همت «انجمن مهندسی
سازة ایران» با هدف توسعه و تبادل نظر علمی و ارائة آخرین یافتههاي علمی و پژوهشی
دانش مهندسی سازه ،در روزهای  21و 22دیماه  93درهتل المپیک تهران برگزار
شد .در روز نخست این همایش ،که با حضور مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی و
شهرداری تهران ،اعضای ارشد سازمان نظام مهندسی ،مقررات ملی ساختمان و انجمن
مهندسی سازة ایران همراه بود ،از  10پروژة عمرانی در مقیاس ملی از جمله از پروژه
تونل نیایش تهران تقدیر شد .از میان این  10پروژة عمرانی 9 ،پروژة موفق به دریافت
عنوان پروژه «منتخب سازة برتر» شدند و در این میان پروژة مجتمع چندمنظورة
کودکانة هما(هماکیدز) ،عنوان «پروژة منتخب سازة برتر فاخر» را از آن خود کرد.
دراین مراسم مهندس حیدری ،مدیرعامل شرکت توسعة ساختمان خوارزمی ،لوح
تقدیر و تندیس این همایش را دریافت کرد و فیلمی  3دقیقهای از پروژة هماکیدز
و سایر پروژههای متعلق به شرکت توسعة ساختمان خوارزمی برای حضار در تاالر
برگزاری مراسم پخش شد.
براساس این خبر ،مجتمع چندمنظورة کودکان هما ()Homa Kids Complex
با هدف ایجاد مجموعهای تخصصی برای کودکان توسط شرکت توسعه ساختمان
خوارزمی– یکی از شرکتهای وابسته به گروه سرمایهگذاری خوارزمی(سهامی
عام) طراحی وارد فازاجرایی شده است.این پروژه در حوزههای تجاری ،اداری و
فرهنگی در  16طبقه در زمینی به مساحت 13000هزار متر مربع با هدف ایجاد
فضایی مطابق با استانداردهای بینالمللی و اختصاصی برای کودکان ،برنامهریزی
و طراحی شده و در حال ساخت است .پروژة هماکیدز در منطقة  2شهرداری
تهران ،بزرگراه اشرفی اصفهانی ،شهرک هما ،خیابان آذری ،جنب دانشگاه آزاد
اسالمی واقع شده است.
دسترسیهای اصلی شرق به غرب این پروژه ،بزرگراههای همت و حکیم و دسترسیهای
اصلی شمال به جنوب آن از بزرگراههای یادگار امام و اشرفی اصفهانی است .این پروژه
دارای  20طبقه (  2طبقه زیرزمین 14 ،طبقه روی زمین) و مساحت  87960مترمربع
دارای فضاهای تجاری ،اداری ،رستوران ،فرهنگی-ورزشی ،مرکز بازی کودکان ۵ ،سالن

عکسها  :نینا مختار باف

اقتصاد جهان

بانک جهانی از کجا آمد و چگونه فعالیت کرد؟
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جنگ جهانی دوم نقطة عطف بسیاری از اتفاقات
اقتصادی است .شاید به همین خاطر است که برخی
از کارشناسان میگویند دومین جنگ جهانی هر چند
یک فاجعة انسانی به همراه داشت اما این فاجعه باعث
شد تا نخستین جرقههای اقتصاد نوین کلید بخورد.
وقتی سال  1945جنگ به پایان رسید ،ویرانیهای
این جنگ حلقة اندیشمندان توسعه را شکل داد تا
زندگی بهتر به مردمان روزگار خود هدیه بدهند .از آن
روزها فاصلة زیادی گرفتهایم ولی هنوز تصمیمهایی
که بعد از جنگ جهانی دوم برای توسعه گرفته شد،
نقش تعیینکنندهای برای اقتصاد در همه جای جهان
دارند .شکلگیری بانک جهانی نیز درواقع یکی از
همین تصمیمهاست که اکنون این بانک همچنان به
عنوان یکی از قطبهای اقتصاد جهانی به کار خود
ادامه میدهد ،به نحوی که میتوان گفت بانک جهانی
یکی از اصلیترین سامانههای گستردة جهانی است،
که توانسته ارقام هنگفتی را به کشورهای مختلف
جهان از بدو تولد تا امروز وام بدهد .بانک جهانی
در سال  1944و با انگیزة اصلی بازسازی ویرانههای
جنگ کلید خورد .در آن زمان به واسطة جنگ در

نقاط مختلفی از جهان ویرانی به یک اتفاق فراگیر
تبدیل شده بود و بانک جهانی با این رسالت اولیه
به میدان آمد ،که بار مالی بازسازی این ویرانهها
را کاهش دهد .این بانک در بطن سازماني صندوق
بينالمللي ترميم و توسعه ()IBRDکار خود را آغاز
کرد و از نظر ساختار اجرایی و بوروکراسی ،یکی از
هستههای کميسيون اقتصادي  -اجتماعي سازمان
ملل متحد محسوب میشود .کارشناسان سازمان ملل
بر این باورند که بانک جهانی یکی از تخصصیترین
هستههای این کمیسیون است .در سال  1946بانک
جهانی به واشنگتن رفت و برای همیشه در این
شهر مستقر شد .میتوان به جرات گفت که از همان
روزهای نخست ،بانک جهانی منتقدین خود را در
اردوی اندیشههای اقتصادی پیدا کرد .به عبارتی از
همان روزهای نخستین که بانک جهانی به واشنگتن
رفت ،بسیاری از اندیشمندان بر این باور بودند که
بانک جهانی درواقع یک ایدة امریکایی است که با
اعطای وام تالش میکند تا نسخههای امپریالیست را
برای سایر کشورها بپیچد .این نزاع هنوز هم ادامه
دارد .در سال  1946بانک جهانی با اعطاي وامي به

مبلغ  250ميليون دالر به فرانسه نخستین تجربة خود
را در تعامل با کشورهای جنگزده تجربه کرد .خیلی
بیراه نیست که بگوییم از همان نخستین اقدام بانک
جهانی برای ثبت موجودیت خو،د رویکردهای متضاد
با رفتار این بانک نیز خودنمایی کردند اما درسالهای
بعد با گسترش فعالیتهای این بانک ،این نوع نگاه به
رفتار و سیاستهای بانک جهانی افزایش یافت .با این
همه دامنة فعاليت بانک جهاني به سرعت گسترش
يافت و حیطة عملکرد این بانک حتی پایش را از
اروپا بیرون گذاشت .یعنی اگر در ابتدا بانک جهانی
میخواست با اعطای وام آثار جنگ را از روی تن اروپا
پاک کند ،بهزودی چشمانداز این بانک کمک به توسعة
اقتصادی و اجتماعی کشورهایی شد که بیرون از دایرة
اتحادیة اروپا قرار داشتند .کارشناسان بانک جهانی در
آن زمان مدعی بودند که میخواهند بار عقبافتادگی
را از روی دوش کشورهای آسیایی بردارند .این درست
نقطة عطف رویارویی با بانک جهانی است .صندوق
بینالملل پول نیز دقیقا چنین اتفاقی را تجربه کرده
است .درواقع در چند دهة گذشته اینکه صندوق
بینالملل پول و بانک جهانی میخواهند روش

در حال حاضر در بانک
جهاني  184کشور عضو
هستند .در منابع رسمی
آمده است ،که بانک
جهانی امروزه در بيش از
 100کشور جهان فعاليت
دارد و بزر گترين سازمان
بينالمللي تامينکنندة
وام و خدمات مشاور هاي
به کشورهاي در حال
توسعه محسوب میشود
وسياسي و به طور کلي حقوق دموکراتيک مرسوم،
واجب است حقوق اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي
رعايت شود.
بانک جهاني متشکل از پنج مؤسسة مستقل و در
عين حال هماهنگ با سياستهاي کلي بانک است
که عبارتند از:
 -1بانک بينالمللي ترميم و توسعه (;)IBRD
به کشورهاي در حال توسعه خدمات و آگاهي و
کمکهاي فني و تکنيکي خود را ارائه ميدهد.
 -2مؤسسة مالي بينالمللي ( ;)IFCدر سال
 1956ميال دي با هدف حمايت از فعاليتهاي
بخش خصوصي ،در کشورهاي عضو تاسيس شد.
اين مؤسسه وظايف حمايتي بانک در قبال بخش
خصوصي کشورهاي عضو را عهدهدار شده است.
 -3مؤسسة بينالمللي توسعه ( ;)IDAدر سال
 1960ميال دي با هدف فعاليت در کشورهاي بسيار
فقير آغاز به کار کرد .اين مؤسسه در حال حاضر به
کشورهاي با درآمد سرانه کمتر از  860دال ر وامهاي

اهداف بانک

مطابق مادة اول اساسنامة بانک بينالمللي ترميم و
توسعه ،بانک جهاني  5هدف اصلي را دنبال ميکند:
مساعدت در ترميم و توسعة کشورهاي عضو از طريق
سرمايهگذاري در امور توليدي.
تشويق سرمايهگذاري خارجي از طريق تضمين يا
مشارکت در اعطاي وامها.
تشويق رشد متوازن و بلندمدت تجارت بينالملل و
حفظ تعادل در موازنة پرداختها از طريق تشويق
سرمايهگذاري بينالمللي.
اعطاي وام يا تضمين با اولويتهاي باال در کشورهاي
عضو.
هدايت فعاليتها با توجه به تاثير سرمايهگذاري
بينالمللي بر شرايط اقتصادي کشورهاي عضو و
کمک به ايجاد يک دوره تحول در اقتصاد پس از
جنگ کشورها.
نکته :ايران در تاريخ  17/11/1324به عضويت بانک
جهاني درآمد و از طريق پذيرهنويسي سهام بانک،
هماکنون داراي  48/1درصد از کل سهام (23686
سهم) بانک جهاني به ارزش  2857ميليون دال ر
آمريکا ،است .بابت اين ميزان سهم ،مبلغ 8/175
ميليون دال ر از سوي ايران به بانک پرداخت شده
است و مابقي نيز تنها در صورت نياز بانک بر تقويت
منابع مالي خود و بر اساس روال قانوني خاص
پرداخت خواهد شد .براساس اين ميزان سهام ،قدرت
راي ايران در بانک جهاني ،برابر با  48/1درصد از
کل آرا است.
ايران از زمان عضويت در بانک جهاني تاکنون ،با استفاده
از منابع مالي آن بانک اقدام به اجراي  33پروژه تا پيش
از انقالب اسالمي ،به ارزش  1210ميليون دال ر و 15
پروژه بعد از انقالب اسالمي به ارزش  2202ميليون دالر
کرده است .پروژههاي مذکور عمدتا در بخشهاي آب و
فاضالب ،حمل و نقل ،انرژي ،بهداشت ،حمايتهاي
اجتماعي و بازسازي مناطق زلزلهزده بوده است.
همچنين ،ايران توانسته براي اجراي  4پروژة ديگر ،از
کمکهاي بالعوض آن بانک به ميزان  1.8ميليون دال
ر استفاده کند.
بانک جهاني پس از انقالب ،در تابستان  1369به
دنبال زلزله در استانهاي گيالن و زنجان و با تدارک
پروژة اضطراري بازسازي مناطق زلزلهزدة فوقالذکر
و پس از نهايي شدن گزارش وضعيت اقتصادي ايران،
در بهار سال  1371به طور رسمي ارتباط با کشورمان
را مجددا از سر گرفت.
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توسعه را در سایر کشورها مصادره کنند ،ادعایی
بود که وجود داشت و در اردوی اندیشههای چپ
نیز با تندی هرچه تمام مطرح میشد .بانک جهانی
نخستین وام آسيايي خود را به مبلغ  34ميليون
دال ر در سال  1949به هندوستان پرداخت کرد.
بعد از این وام ،سایر کشورهای آسیایی نیز پذیرای
وامهای بانک جهانی بودند .هرچند که بیشترین
انتقادها به بانک جهانی و صندوق بینالملل پول از
سمت آسیا و آمریکای التین وزیدن گرفته است اما
این نکته همواره وجود داشته است که خیلی از این
کشورها اقتصاد خود را با تکیه بر الگوهای این دو
نهاد بینالمللی بنا کردهاند .البته بانک جهاني در
فعاليتهاي جاري خود ،کامال براساس معيارهاي
اقتصادي و بانکي عمل ميکند و در منشور آن
صريحا ،هر نوع مداخله و شرطگذاري سياسي و غيره
ممنوع شده است .دولت ايران نيز در دسامبر سال
 1945به عضويت بانک جهاني درآمد .در ایران یکی
در سالهای تعدیل اقتصاد و دیگر در دورة دولتهای
نهم و دهم ،تحلیلگران اقتصادی زیادی وجود
داشتند که میگفتند ،نسخههای اقتصادی کشور را
دولتیها از روی نسخههای اقتصادی بانک جهانی
و صندوق بینالملل پول کپی کردهاند .بدون شک
نمیتوان از کنار این ادعا و بدون ادلههای علمی
گذشت .مناسبات اقتصادی در سالهای سازندگی و
همچنین اتفاقات اقتصادی در دوران دولتهای نهم
و دهم (نظیر ماجرای یارانهها)مؤلفههایی بودند که
این ادعاها را تقویت میکنند.
در حال حاضر در بانک جهاني  184کشور عضو
هستند .در منابع رسمی آمده است ،که بانک جهانی
امروزه در بيش از  100کشور جهان فعاليت دارد
و بزرگترين سازمان بينالمللي تامينکنندة وام
و خدمات مشاورهاي به کشورهاي در حال توسعه
محسوب میشود .با نگاه به دایرة جهانی اقتصاد،
خیلی از صاحبنظران بر این باورند که جدا از
خدمات مالی بانک جهانی ،این نهاد مالی در یک
قاب عکس مشترک با سازمان تجارت جهاني اهداف
مشترک و هماهنگی دارند .سازمان تجارت جهاني،
نظارت و هدايت جريانهاي تجاري بينالمللي را
عهدهدار است و بانک جهاني و صندوق بينالمللي
پول ( )IMFنظارت و هدايت جريانهاي مالي و
پولي را در اقتصاد جهاني انجام میدهند.
منابع تحلیلی مینویسند «:سالهاي طال يي رشد و
گسترش بانک جهاني ،از اواخر دهة  1960تا اوايل
دهة  1980بود .در اين دوره رياست اين بانک به
ترتيب به عهدة ربرت مک نامارا وزير جنگ پيشين و
دو رئيسجمهوري آمريکا ،جان فيتز جرالد و لينون
جانسون بود .در زمان رياست مک نامارا ،حجم
وامهاي ساليانة اين بانک از يک ميليارد دال ر به 13
ميليارد دال ر رسيد .شمار کارکنان آن چهار برابر و
بودجة هزينههاي اداري سه و نيم برابر شد .مک ناما
را به کمک آقاي اوژي رتبرگ خزانهدار وقت آمريکا،
موفق ميشود از بازارهاي مختلف ،سرمايه نزديک به
 100ميليارد دال ر وام بگيرد .در زمان رياست مک
نامارا ،نظرية غالب در بانک جهاني ،نظرية رشد بود.
براساس اين نظريه ،رشد اقتصادي برابر با پيشرفت
بود ،که سپس به توسعه و سرانجام به خوشبختي
براي همگان ميرسيد.
در سال  ،1972نخستين موجهاي مخالفت با اين

نظريه ،توسط نظريهپردازان کلوپ رم با مضمون
«رشد بي حد سياره را نابود ميکند» پديدار شد.
پس از اين بانک جهاني با بهرهگيري از اين نظرات،
تال ش خود را براي توسعة تلفيقي به کار بست .به
عبارت ديگر ،از اواسط دهة هفتاد ،سياستهاي بانک
جهاني تنها رشد توليد ناخالص داخلي يک کشور
را در نظر نداشت ،بلکه نتايج اين رشد را در رابطه
با ديگر بخشهاي اقتصادي جامعه نيز مورد بررسي
قرار ميداد .آنچه امروزميتوان به عنوان مبناي تفکر
حاکم بر بانک جهاني عنوان کرد ،ريشه در حقوق
فردي و به رسميت شناختن حقوق اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي ملل جهان سوم دارد ،که از جمله
دستاوردهاي طول دهة  90و به ويژه در سالهاي
پس از کنفرانس جهاني سال  1993در شهر وين
و دربارة حقوق فرد است ،که گروهي از کشورهاي
جهان سوم توانستند علي رغم تمايل آمريکا و برخي
از کشورهاي اروپايي ،به رسميت شناختن حقوق
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي را تحميل کنند.
شالودة اين تفکر بر آن است که يک فرد بي سواد،
اصوال نسبت به مسائلي مانند آزادي مطبوعات و...
کامال بياعتنا است و پيش از توجه به حقوق مدني

با بهره کم اعطا ميکند.
 -4مرکز بينالمللي حل و فصل اختال فات
سرمايهگذاري ( ;)ICSIDوظيفة داوري و حل و
فصل اختال فات في مابين سرمايهگذاران خارجي و
کشورهاي عضو را برعهده دارد.
 -5مؤسسة تضمين سرمايهگذاريهاي چند جانبه
( ،MIGAدر سال  1988ميال دي فعاليت خود را آغاز
کرد و تشويق سرمايهگذاري خارجي در کشورهاي در
حال توسعه را در دستور کار خود قرار داده است.
بر اساس اساسنامه ،اين مؤسسه ريسکهاي
غيراقتصادي (سياسي) در کشورهاي در حال توسعه
را پوشش ميدهد .اين ريسکها عبارتند از :ريسک
مصادرة اموال ،ريسک نقض قرارداد ،ريسک انتقال يا
تبديل ارز و ريسک جنگ يا شورشهاي داخلي.

نفت ارزان
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آمریکا ممکن است از استراتژی نفت ارزان سود ببرد.
ولی در یک جهان جدید با باالترین تقاضا (برای نفت)،
بایداستراتژی خود را مورد بازبینی قرار دهد.
بعد از اینکه اوپک به عنوان یک کارتل جهانی،در
۲۷نوامبر هر گونه کاهش تولیدی را رد کرد ،قیمت
نفت نیز دوباره رو به نزول نهاد .از طرف دیگر عربستان،
اوپک را تحت فشار قرار داد تا سطح تولید خود را بدون
تغییر حفظ کند .با سقوط قیمت نفت به یک سوم آن
در ژوئن ،تحلیلگراندیشکدة شورای آتالنتیک ،روبرت
مانینگ اعالم کرد که اعضای اوپک مایل هستند قیمت
نفت را تا سال  ۲۰۱۵و حتی بعد از آن در محدودة۷۰
تا  ۱۰۰دالر بهازای هر بشکه نگهدارند.
مانینگ عضو ارشد مرکز برنت اسکوگرافت با موضوع
امنیت بینالملل،سالهای زیادی را در وزارت خارجة
آمریکا و سیستمهای اطالعاتی حول محور موضوعات
انرژی کار کرده است .با توجه به نوشتة وی ،بازار انرژی
خیلی سریع در حال تغییر است ،بهطوریکه ایاالت
متحده باید سیاستهای انرژی و امنیت ملی خود را
مورد بازبینی قرار دهد و بهروز کند.
طبقاظهارنظرمانینگ،نشستاوپکتنهامنعکسکنندة
رشد تولیدات گازو نفتی آمریکا نیست بلکه ورود
جهان به دنیایی است ،که اوج تقاضاخوانده میشود.
همزمان بارشدآهسته دراغلب کشورهای (OECD
توسعهیافتهترین اقتصادهای جهان) مثل چین ،باوجود
عرضة فراوان نفت ،تقاضا همچنان ثابت مانده است.
آژانس بینالمللی انرژی ،اخیرا پیشبینی خود از
تقاضای جدید برای نفت در سال آینده را کاهش داده
است .مانینگ نوشته است ،تا زمانی که رشد اقتصادی
به صورت متوسط ادامه یابد و حملونقل به طور
فزایندهای باافزایش در استانداردهای سوخت کارآمد
شود،این روند (کاهش تقاضا) ادامه خواهد داشت.
عربستان سعودی در مقابل داکوتای شمالی
تصمیمات اوپک یک پیروزی برای عربستان محسوب
میشود که با این کار،قیمتها کاهش یافته اما سهم
بازار این کشور همچنان حفظ میشود .سهم بازار نفت
جهانی برای اوپک طی سالیان متمادی کاهش یافته و
هماکنون سازمان تقریبا ۴۰درصد نفت خام جهانی را
به فروش میرساند.
ایاالت متحده با تکیه بر منابع نفتی بزرگ استخراجشده
از سنگ شیل مثل میدان باکن در داکوتای شمالی،
بازار جهانی را به هم ریخته و اوپک را تضعیف کرده
است .اما تولیدات جدید ،گران است و تنها در شرایطی
که قیمت نفت باال باشد ،میتواند دوام پیداکند( .زیرابه
منظور ارزان شدن جریان نفتی ،تکنولوژی باال برای
ایجاد شکافهای افقی در صخرههای سخت که خیلی
محکم و غیرقابل نفوذ است ،نیاز میباشد .همچنین این

بین الملل

و پیامدهای عمیق آن برای جهان

چاههای نفتی زودبهزوداز کارایی خارج شده و نیازمند
اکتشاف بیشتر برای حفظ جریان تولیداست).
طبق بیانات مانینگ،استراتژیستهای عربستان ،با
پایین نگهداشتن قیمت نفت به دنبال این هستند که
منابع نوین و گرانقیمت داکوتای شمالی را ازعرصة
بازار خارج کنند.
براساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ در ماه گذشته ،نفت
خام ۸۰دالری رشد تولیدات نفت سخت آمریکااز شیل
رامتوقف میکند و در نفت۷۰دالری نیروهای بازارتولیدات
نفت از باکن را ۲۸درصد کاهش میدهند.
برنده یا بازنده
براساس نوشتة اخیر مانینگ ،در بین کشورهای
عضو اوپک ،عربستان سعودی و تولیدکنندگان نفت
کشورهای خلیج فارس ،برندگان واقعی هستند.
ایاالت متحده و سایر کشورهای توسعهیافتة سازمان
( OECDسازمان توسعه و همکاری اقتصادی) به
عنوان ملتهای مصرفکنندة نفت و همچنین مناطق
کمتر توسعهیافته مانندآفریقا ،کارائیب و شرق و جنوب
آسیا جملگی از این کاهش سود میبرند.
مانینگ میافزاید«:از منظر جهانی ،روسیه ،ایران و
ونزوئال در کنار سایراعضای اوپک بازندگان اصلی
هستند .شرکتهای فعال در صنعت شیل و بانکهایی
که به آنها وام میدهند نیز در معرض خطر قراردارند.
اگر نفت در محدودة قیمت ۸۰-۷۰دالر قرار بگیرد،
نفت شیل نیز به نوبة خود هرچند کوچک سود
میبرد .امااگر نفت به زیر ۸۰دالر برسد ،اوضاع برای
تولیدکنندگان نفت شیل دشوارتر میشود.
اگرچه هدف اصلی عربستان تولیدات شیل
آمریکااست اما فاکتور مهم دیگر این کشور ،رقابت
باایران برای نفوذ در منطقة خاورمیانه است .عالوه بر
این،تصمیمگیرندگان عربستان سعودی ،به این آگاهی
رسیدند که قیمت پایین نفت ،به اقتصادایران بیشتر از

عربستان آسیب میزند.
چگونه نفت ارزان به روسیه وایران آسیب میزند؟
براساس نوشتة مانینگ،از دیدگاه ایاالت متحده ،با
تحریم ایران و روسیه و نیز با کاهش قیمت نفت به
۸۰دالر یا کمتر از آن،اقتصادایران و روسیه آسیب
خواهد دید.
مانینگ در رابطه با روسیه و بحران اوکراین ،این
نظرات را دارد:
روسیه هماکنون با مشکالت اقتصادی بزرگی روبهرواست که شامل  ۱۰۰میلیارد دالر سرمایة خارجشده
از کشور ،فرار مغزها ،کاهش ۲۳درصدی روبل ،بدهی
زیاد شرکتهای تازهتاسیس تا سال  ۲۰۱۵میشود .از
طرف دیگر یک سیکل منفی در این کشور به وجود
آمده است .اقتصاد روسیه یا به رکود خواهد رسید
یا تا سال  ۲۰۱۶به رشد یک درصد میرسد .روسیه
به دلیل تحریمها و دشواریها در سرمایهگذاری،
نمیتواند از کاهش ارزش روبل استفاده کند .البته الزم
به ذکر است که با وجود سختیها برای مردم عادی
روسیه،درحال حاضر مسکو به اندازة کافی منابع ارزی
در اختیار دارد.
 در رابطه با اوکراین باید گفت ،که پوتین هرگزدر جایگاه یک اقتصاددان متهم نشده است .به نظر
میرسد که به دنبال فروپاشی شوروی در سال ،۱۹۹۱
وی به دنبال گرفتن انتقام از فروپاشی شوروی است.
او قصد دارد روسیه را به دوران شکوه و عظمت اتحاد
جماهیر شوروی برساند .اگر پوتین به دنبال یک معاملة
منطقی در اوکراین بود ،میتوانست از مرکل و اتحادیة
اروپااستعانت کند .درعوض به نظر میرسد که پوتین
به دنبال بر هم زدن بازی در اوکراین است .بر این
اساس،اگر قیمت نفت تا سال  ۲۰۱۶همان ۸۰دالر
باقی بماند،امکان دارد پوتین محاسبات خود را تغییر
دهد.

همین حوالی
آشنایی با شرکتهای تحت پوشش گروه سرمایهگذاری خوارزمی

دادهپردازی خوارزمی؛

فعال در تولید و پشتیبانی نرمافزارهای صنعت بانکداری

جایگاه دادهپردازی خوارزمی
در صنعت فناوری اطالعات کشور :
دادهپردازی خوارزمی براساس آخرین ارزیابی مرجع
رسمی شورای عالی انفورماتیک کشور ،رتبة یک را در
زمینة تولید و پشتیبانی نرمافزارهای سفارش مشتری اخذ
کرده و عضو انجمن انفورماتیک ایران است و در زمینة

تولید نرمافزار :
کارشناسان و متخصصین شرکت ،با در اختیار داشتن
آخرین متدهای تولید نرمافزار ،از جمله تولید چند
الیه نرمافزار و بهرهبرداری از اقدام به تولید نرمافزار و
سیستمهای مورد نیاز مشتری می کنند .روند تولید و
رشد دانش و تکنولوژی از سال  76تاکنون اطمینان خاطر
زیادی برای مشتریان شرکت ایجاد کرده است .
پشتیبانی و توسعه:
ساختار یکپارچة حاکم بر پروژههای نرمافزاری مشتمل
بر تحلیل ،طراحی و تولید و پشتیبانی ،توان توسعة
سیستمهای تولید و مستقرشده را چند برابر کرده و منجر
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دادهپردازی خوارزمی در یک نگاه :
شرکت دادهپردازی خوارزمی ،فعالیت خود را از سال
 1376با سرمایة ثبتشده ده میلیارد ریال و با هدف
تولید و پشتیبانی نرمافزارهای سفارش مشتری ،شامل
نرمافزارهای بانکداری ،اداری ،صنعتی ،ارائه و پشتیبانی
نرمافزارهای خارجی ،ارائة خدمات مشاوره و امکانسنجی
و نظارت بر طرحهای انفورماتیکی آغاز کرده است .
این شرکت توانسته با تکیه بر دانش فنی و توانمندی
نیروی انسانی و با اتکا بر سالها تجربة موفق در صنعت U
 ITجایگاه مناسبی را بین شرکتهای انفورماتیکی کشور
کسب کند .مدیران و کارکنان شرکت ،ایجاد ارزش افزوده
برای مشتریان را با ایجاد بهبود مستمر در کلیة زمینههای
شرکت از اصول و ارزش های کلیدی حاکم بر دادهپردازی
خوارزمی میدانند و رساندن جایگاه شرکت به عنوان «یکی
از بهترین شرکتهای  ITفعال در کشور» و منطقه را به
عنوان چشمانداز دادهپردازی خوارزمی میدانند .
زمینههای فعالیت دادهپردازی خوارزمی :
در حال حاضر اصلیترین فعالیتهای شرکت به شرح زیر
است :
 ارائه و پشتیبانی سیستمها و نرمافزارهای خارجی ،تولیدو پشتیبانی نرمافزارهای سفارش مشتری

 ارائة راهکارهای ضد تقلب و کالهبرداری مالی ( Anti) Fraud
 ارائة راهکارهای هوش تجاری ( ) BI( ) Business Intelligence
 سنجش و بهبود میزان رضایت مشتریان خدمات پشتیبانی نرمافزار مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای انفورماتیکی کنترل کیفیت نرمافزار ایجاد و توسعة بانکهای اطالعاتی مستندسازی سیستمهای نرمافزاریارائة خدمات مشاورة مدیریت در زمینههای :
 امنیت اطالعات طراحی داشبوردهای مدیریتی -پیادهسازی نظام مدیریت دانش

خدمات پشتیبانی ،مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای
انفورماتیکی شبکة دادهها و ارائة پشتیبانی نرمافزارهای
خارجی نیز از رتبة باالیی برخوردار است  .این شرکت با
دارا بودن بیش از یک دهه سابقه و تجربه در زمینة تولید
و پشتیبانی نرمافزارهای سفارش صنعت بانکداری کشور
به حدی از توانایی و تخصص رسیده است ،که بتواند در
سایر حوزههای صنعت نیز به ارائة خدمات فناوری اطالعات
بپردازد.
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به ارائة خدمات سریعتر و دقیقتر به مشتریان میگردد.
توانمندیهای دادهپردازی خوارزمی :
شرکت دادهپردازی خوارزمی با بهرهمندی از دانش و
تجرب ه بیش از  100نفر از متخصصان و برنامه نویسان
خود در زمینههای زیر فعالیت میکند:
 تدوین طرح جامع انفورماتیک سازمانها تهیة درخواست برای پیشنهاد ()RFP طراحی و پیادهسازی سیستمهای جامع مدیریت و راهبری پروژههای انفورماتیکیسیستمهاوراهکارهایجامعدادهپردازیخوارزمی:
سیستم یکپارچة حسابداری (راهکاری جامع و فراگیر به
گستردگی شعب در کشور و به انسجام یک سیستم):
 عملیات دفترداری  -عملیات قرارداد -عملیات خالصةکل -عملیات دریافت و پرداخت -عملیات اموال -عملیات
مدیریت سیستم  -عملیات بودجه
 -عملیات تنخواه -عملیات امکانات ویژه
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عواملی که بر سازمان مؤثر است ،هوش تجاری به سازمان
کمک میکند تا از طریق گزارشگیری و تحلیل دادهها
به نقاط ضعف سازمان خود پی برده و نقاط قوت خود را
مستحکمتر کند .
شرکت دادهپردازی خوارزمی ،با جمعآوری دانش و ابزار
مورد نیاز یکی از پیشگامان در ارائة راهکارهای مبتنی بر
هوش تجاری در ایران است .
سيستم مبارزه با پولشویی :
سیستم مبارزه با پولشویی تهیه شده بر بستر وب بر
روی اینترانتبانک ایجاد شده ،که کلیة واحدهای بانکی
اعم از ستاد/صف بر حسب نیاز خود از سیستم مبارزه

سیستم بخشنامهها و اطالعیهها :
با توجه به نیازهای نوظهور سازمانها مبنی بر باال بردن
سرعت پاسخگویی به نیازها و مقابله با چالشهای پیش
رو ،تهیه و ارائة سیستمی به منظور جایگزینی سیستم
سنتی اطالعرسانی سازمانی و با نگرش تسریع و اصالح
فرآیندهای اطالعرسانی  ،سیستم “ بخشنامه ها و اطالعیه
ها “ تولید گردیده است.
این سیستم عملیات مورد نیاز جهت تهیة اطالعیهها،
بخشنامهها و ابالغیهها یا سایر مستندات سازمانی را با
قرار دادن کلیة عملیات مرتبط با چرخه ایجاد ،تایید،
بایگانی یاابطال آن مکانیزه و تسریع کرده است .این
سیستم همچنین امکان ارسال پیامهای غیر رسمی را در

کنترل کیفیت:
کلیة نرمافزارها براساس فرایندها و معیارهای استاندارد
تعریفشدة محصوالت نرمافزاری مورد تست و ارزیابی
قرار میگیرند تا باالترین کیفیت و مطابقت را با نیاز
مشتری ارائه کنند و همچنین مرور خطاهای سیستم و
بازبینی محصول از جنبههایی مانند :نیازمندیها ،طراحی
و مستندات از فعالیتهای کنترل کیفیت هستند .
کنترل پروژه:
براساس چارچوب بینالمللی  ITILو دانش
مدیریت پروژه ،درخواستهای جدید وارد شده
به شرکت اعم از تولید ،تغییرات عمده و جزئی (
 )Problem,Change,Incidentتوسط واحد کنترل
پروژة برنامهریزی و تحت نظارت و پیگیری قرار میگیرد.
سیستم جامع رفاه (دربرگیرندة همة ابعاد نظام
تامین اجتماعی خاص یک سازمان:
سیستم حسابداری -سیستم بهداشت و درمان  -سیستم
وام -سیستم تامین خسارت  -سیستم خدمات عمومی-
سیستم باشگاه -سیستم مددکاری -صندوق پسانداز و
تامین آتیه -سیستم تربیت بدنی -سیستم گزارشهای
مدیریتی
سیستم جامع منابع انسانی :
 سیستم اطالعات پرسنلی  -سیستم مرخصی -سیستمارزشیابی -سیستم احکام شاغلین و بازنشستگان -
سیستم حضور و غیاب -سیستم تخلفات اداری -سیستم
آموزش -سیستم استخدام
 سیستم ماموریت -سیستم کارانه -سیستم آزمون سیستم پاداش -سیستم حقوق و دستمزد -سیستمتشکیالت و طبقهبندی مشاغل -سیستم گزارشساز
مدیریتی -سیستم ارزیابی عملکرد مدیران
راهکارهای مبتنی بر :Business
هوش تجاری (  ) BIیعنی داشتن دانشی فراگیر از همة

با پولشویی ( )AMLاستفاده میکنند این سیستم به
صورت آنالین است و در لحظه بهروزرسانی می شود
که کاربران به آخرین اطالعات دسترسی داشته باشند.
اطالعات ارائهشده در این سیستم ،تجمیع شدة اطالعات
واحدهای مختلف بانک است که به صورت یکپارچه،
آنالین و بهروز در اختیار کاربران قرار میگیرد.
سیستمجامعتدارکات(پوششدهندةکلیة
فرایندهای چرخة کاال و ترابری در یک سازمان):
 سیستم کدینگ -سیستم نقلیه  -سیستم سفارشاتو بررسی تقاضاها -سیستم حسابداری  -سیستم انبار-
سیستم قراردادها -سیستم خرید -صندوق اموال-
سیستم ترخیص و سفارشات خارجی -سیستم اطالعات
پایه -سیستم گزارشهای مدیریتی

قالب پیامهای درون سازمانی فراهم کرده است.
سامانة مبادالت الکترونیکی چک (طرح سما) :
 تبادل اطالعات چکهای عهده و واگذار شده تبادل الکترونیکی اطالعات چکهای عهدة هر بانک ،بههمراه تصاویر دو طرف چک
 تبادل الکترونیکی پاسخ چکهای واگذارشدة هر بانکبه همراه اطالعات گواهی عدم پرداخت
 رعایت نکات امنیتی اعالمشده در سند ارتباط تبادلبین بانکها از طرف اتاق پایاپای بانک مرکزی
 حذف نقلوانتقاالت الشة فیزیکی چک بین شعب هربانک با مرکز پایاپای آن بانک
 قابلیت تبادل اطالعات بین این سامانه با سامانةبانکداری (  ) Core Bankingهر بانک

سیستم : KSMS
سیستم  KSMSنرمافزاری است تحت وب و
مستقل از  Platformکه با استفاده از جدیدترین
تکنولوژیهای روز و با رعایت کلیة قوانین و
استانداردهای  SWIFTطراحی و پیادهسازی
گردیده و قابلیت برقراری ارتباط با نرمافزار
 SWIFTرا دارا بوده و جایگزین مناسبی برای
ارسال و دریافت هر گونه پیام  SWIFTدر سطح
شعب بانکها است.

پیادهسازی انبار دادههای مالی بانک توسط
سیستم یکپارچة حسابداری (حذف تراکنشهای
اضافی مانند خالصه کل و  67/2و ...
نصب و راهاندازی سیستم جامع رفاه در
سرپرستیهاواستانها
شناخت ،تحلیل ،طراحی و پیادهسازی
سیستم سپهریار
شناخت ،تحلیل ،طراحی و پیادهسازی سامانه
مبادالت الکترونیکی چک (  ) CISطرح سما
طراحی و پیادهسازی سیستم جامع بازرسی
طراحی و استقرار سیستم چک در گردش
طراحی و استقرار سیستم جامع خزانه
سیستم  BIسپردة طال
سیستم  BIتراکنشهای خاص
سيستم نمونة امضاي بانکي :
در بانک اسنادي وجود دارد که براي اعتبار
يافتن ،نيازمند درج امضاي مجاز و معتبر است.
از اين جمله ميتوان به چکهاي رمزدار شعب
اشاره داشت ،که نيازمند امضاي بين بانکي
است .به طور معمول سه نوع امضاي بين بانکي،
درون بانکي و التين (بينالملل) تعريف ميشود.
براي اعطاي حق امضا به يک پرسنل ،فرايند از
درخواست امضا توسط خود کارمند يا مديران
ردهباالتر آغاز ميگردد.
سيستم قادر است کلية روالهاي مربوط به
نمونة امضاي بانکي و درخواستهاي اعطاي
امضا را که در حال حاضر به صورت دستي
انجام ميگردد مکانيزه نمايد .همچنين سيستم
بر روي بستر وب تهيه شده و با تجميع کلية
دادهها در يک جا ،سهولت و دقت بيشتري را
ايجاد ميکند.

بانک صادرات ایران :
طراحی و پیادهسازی سیستم جامع منابع
انسانی
طراحی و پیادهسازی سیستم جامع تدارکات
امکانسنجی توسعة نقاط مشاع خدمات
پرداخت بانکی
تهیة  RFPادارة کل خدمات نوین بانکی
مشاورة سیستم SWIFT
نصب و راهاندازی سیستم یکپارچة حسابداری
در سرپرستیها و شعب
توسعة سیستم یکپارچة حسابداری (ارتباط
 On-Lineکلیة واحدهای حسابداری مانند
مبادالت ،ایجاد معین استاندارد و( …

چهارمین همایش
مدیران گروه
سرمایهگذاری خوارزمی
چهارمین همایش مدیران گروه سرمایهگذاری
خوارزمی ،هفتم تا نهم بهمنماه سال جاری در
کرمان برگزار میگردد.
در این همایش مدیران ارشد ستادی گروه
خوارزمی ،مدیران عامل شرکتها و اعضای
هیئت مدیرة کلیه شرکتهای تابعه حضور
خواهند داشت.
سخنرانی آقایان دکتر حسن درگاهی ،دکتر مهدی
برکچیان ،دکتر محمودی مظفر ،مهندس مسعود
خوانساری و سعید جمشیدیفر از برنامههای
پیشبینیشده در این همایش است.
میزبانی چهارمین همایش مدیران شرکت
سرمایهگذاری خوارزمی را شرکت تجارت
گستران خوارزمی بر عهده گرفته است.
گفتنی است اولین همایش ازاین دست،
بهمنماه سال گذشته در شیراز ،دومین آن
اواخر خردادماه امسال در مشهد و سومین آن
اوایل مهرماه سال جاری در تبریز برپا شد.
ازجمله اهداف برگزاری همایشهای ادواری
مدیران گروه خوارزمی ،ارتقای سطح همکاری
و همافزایی برای تحقق اهداف مرحلهای برنامة
راهبردی 7ساله و کمک به افزایش سطح
آگاهی و دانش تخصصی مدیران در زمینههای
مرتبط با برنامههای گروه است.
مشروح گزارشهای مربوط به این همایش،
مانند ادوار گذشته در وبسایت رسمی گروه
خوارزمی و نیز ماهنامة وخارزم(نشریة داخلی
خانوادة بزرگ شرکت سرمایهگذاری خوارزمی)
منعکس خواهد شد.
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مشتریان و پروژههای اجراشده :

شرکت سرمایهگذاری توسعة ترابر ایرانیان :
طراحی و پیادهسازی شبکة اکتیو و پسیو
صندوق بازنشستگی :
اجرا و پیادهسازی سیستم احکام و حقوق و
دستمزد شاغلین و بازنشستگان
بانک صنعت و معدن :
اجرا و پیادهسازی سیستم حقوق و دستمزد
اجرا و پیادهسازی سیستم سامانة
مبادالت الکترونیکی چک طرح سما
() CIS
اجرا و پیادهسازی سیستم پرسنلی
اجرا و پیادهسازی سیستم وام کارمندان
بانک تجارت :
اجرا و پیاده سازی سیستم سامانه مبادالت
الکترونیکی چک طرح سما ( ) CIS
بانک دی :
اجرا و پیادهسازی سیستم سامانة مبادالت
الکترونیکی چک طرح سما ( ) CIS
بانک آینده (تات):
اجرا و پیادهسازی سیستم سامانة مبادالت
الکترونیکی چک طرح سما ( )CIS

هفتم تانهم بهمنماه
در کرمان برگزار میشود

اقتصاد ایران

بیکاری باز هم دو رقمی شد

بخش خصوصی ،ناجی اصلی اشتغال

ایلیا پیرولی

هرچند که اقتصاد ایران در بیش از یک سال گذشته در مسیر بهبود قرار گرفته است اما با
این وجود برخی اطالعات که از سوی مراکز رسمی منتشر میشود به گونهای است که باز
هم نگرانی کارشناسان را از شاخصهای اقتصادی به رخ میکشد .ماه گذشته مرکز آمار
ایران اعالم کرد که در پاییز امسال باز هم نرخ بیکاری دو رقمی شده است .نرخ بیکاری
از شاخصههایی در اقتصاد محسوب میشود که به واسطة آن میتوان وضع حوزههای
سرمایهگذاری مولد در اقتصاد را ارزیابی کرد و به این نتیجه رسید که آیا اقتصاد در مسیر
سرمایهگذاری یا مصرف قرار دارد .در گزارش مرکز آمار آمده است که نرخ بیکاری در
فصل پاییز امسال  10.5درصد و تعداد بیکاران نیز  2میلیون و  520هزار نفر است .این
نرخ در تابستان امسال  9.5درصد بود .به عبارتی نرخ بیکاری افزایش یک درصدی را
در طول یک فصل نشان میدهد .همچنین در گزارشی دیگر از مرکز آمار آمده است« :تنها
 33.6درصد از نیروی کار کشور مشغول به کار هستند».
شماره یازدهم  -بهمن 1393
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نسبت اشتغال بیانگر این است که چند درصد
جمعیت واقع در سن کار ،شاغل هستند .براساس
نتایج مرکز آمار ایران ،نسبت اشتغال در کشور
 33.6درصد است و درواقع نزدیک به  66درصد
از نیروی کار کشور بیکار هستند .از این میان ،این
نسبت برای مردان به مراتب بیشتر از زنان است ،به
طوری که نسبت اشتغال در بین مردان  57.7درصد
و در بین زنان  9.6درصد است.
این آمار همچنین اطالعاتی را دربارة اشتغال ناقص
منتشر کرده است ،که براساس آن نشان میدهد
که چند درصد جمعیت فعال داری اشتغال ناقص
هستند .براساس این نتایج  7.8درصد از جمعیت
فعال  10ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص بودهاند.
این شاخص در بین مردان  8.6درصد و در بین زنان
 3.1درصد همچنین در نقاط شهری  6.8درصد و
در نقاط روستایی  10.2درصد است.
با این حساب میتوان مدعی شد که وضع اشتغال در
اقتصاد ایران دوباره به خط بحران نزدیک میشود.
بدون شک یکی از علتهای اصلی این ماجرا از
صدمات جدی وارده به زیربناهای اقتصادی-صنعتی
در سالهای گذشته است که باعث شده تا بیکاری
در بدنة اقتصاد کشور نهادینه شود اما فارغ از این به
نظر که هنوز آنطور که باید سیاستگذاران اقتصادی
کشور راهبردهایی برای خروج از خط بحران بیکاری
طراحی نکردهاند .تجربة کشورهای توسعهیافته
نشان میدهد که آنها با افزایش قدرت اقتصادی
بنگاههای سرمایهگذاری غیر دولتی ،توانستهاند بار
بیکاری را از روی دوش اقتصاد بردارند .به نحوی
که اکنون در کشورهای توسعهیافته بخشهای غیر
دولتی بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال بر عهده
دارند اما در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته از

جدول شماره (1-سهم اشتغال خصوصی در استانها)

یک سو بخش خصوصی و بنگاههای سرمایهگذاری
تضعیف شدهاند و از سوی دیگر برخی نهادهای شبه
دولتی اغلب با رویکردی غیر مولد ،قدرت اقتصاد
خود را افزایش دادهاند .با این وجود آمارهای رسمی
نشان میدهند که در اقتصاد ایران نیز بخش
خصوصی به رغم آنکه میدان ضعیفی برای حرکت
دارد اما بیشترین نقش را در تولید اشتغال ایفا کرده
است .یکی از آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار
ایران دربارة سهم بخشهای مختلف از اشتغالزایی

نشان میدهد ،که  83.4درصد کل اشتغال کشور در
بخش خصوصی و  16.9درصد نیز در بخش عمومی
است .جالب اینجا است که سهم بخش خصوصی از
کل اقتصاد ایران بیشتر از  10درصد نیست اما سهم
بخش دولتی از اقتصاد کشور بیش از  80درصد .با
این حساب حاال دیگر باید باور کرد که راهبردهای
دولتی بهوضوح ناکارآمدی خود را برای ساماندهی
اوضاع اقتصادی کشور نشان دادهاند .جدول زیر
با استخراج اطالعات مرکز آمار نشان میدهد که

دولت آستینها را باال بزند
هرچند که افزایش دوبارة آمار بیکاری میتواند یک
اتفاق ناگوار برای اقتصاد کشور باشد اما از سوی
دیگر این خاصیت را دارد که بتواند زنگ خطر را
برای مدیران دولتی به صدا در آورد .یک نکته

را باید یادآور شد ،که در سالهای گذشته بخش
خصوصی در شرایطی توانسته است چنین کمکی
به تولید اشتغال بکند ،که از یک سو بار تحریمها
و افزایش بیضابطة نرخ مواد اولیة تولید را روی
دوش داشته است و از سوی دیگر حمایتی از سوی
بانکها و مؤسسات پولی برای سرمایة مورد نیاز
مجموعههای اقتصادی بخش خصوصی آنطور که
باید وجود نداشته است .به این ماجرا اشتهای دولت
نفتی برای واردات را نیز اضافه کنید .در این وانفسا
باز هم فعاالن بخش خصوصی توانستهاند بیش از
 83درصد اشتغال کل کشور را نمایندگی کنند.
همین نسبت بهترین دلیل برای آن است تا دولتیها
آستینها را باال بزنند تا ظرفیت خالی و بال استفادة
واحدهای اقتصادی و صنعتی فعال شود .اگر این
اتفاق رخ دهد ،حتما میزان ایجاد شغل در کشور
شتاب بیشتری را تجربه خواهد کرد .تا اینجای کار
اما به نظر می رسد که هنوز برنامة مطمئنی برای
تقویت چرخدندههای بنگاههای اقتصادی و صنعتی
تدوین نشده است .این البته یک تحلیل است که
مدیران دولتی تا حد زیادی آن را قبول ندارند .به
باور آنها بعد از اتمام کار دولت دهم خیلی چیزها
در اقتصاد ایران تغییر کرده است .از این منظر بدون
شک حق با مدیران اقتصادی دولت یازدهم است .در
همین لحظه که این گزارش نوشته میشود ،میزان
سرمایهگذاری در اقتصاد ایران روند افزایشی را
نشان میدهد .بانک مرکزی گزارش میدهد که در
بهار  93میزان تشکیل سرمایة ثابت ناخالص نزدیک
 6درصد رشد نشان میدهد (جدول زیر) .افزایش
 17.7درصدی سرمایهگذاری در ماشینآالت (به
اعتراف بانک مرکزی) نیز گویای حرکتی مطلوب
در روند سرمایهگذاری است .اما باز هم با این وجود
نمی توان این ادعا را رد کرد که هنوز مسیر بخش
خصوصی آنقدر هموار نشده است که بتواند در حد
توان خود به ایجاد اشتغال در کشور کمک کند.
کارشناسان بر این باورند که دولتیها بهدرستی
حجم بزرگی از توان خود را صرف رفع تحریمها
و دیپلماسی کردهاند اما این راهبرد نباید به این
قیمت تمام شود که بخش خصوصی و شرکتهای
سرمایهگذاری مسیری در مقابل نداشته باشند ،که
جریان رشد و تو سعه را برای آنها نهادینه بکند.
فعاالن بخش خصوصی میگویند هرچند که در یک
سال گذشته اقتصاد ایران به امید باز گشته است

اما هنوز برخی شبهدولتیها و نهادها سهم مهمی
از اقتصاد را در اختیار دارند و بخش خصوصی به
خاطر حضور آنها یا باید در رقابتی نابرابر حضور
داشته باشد یا همیشه در این دلهره باشد که دایرة
فعالیت شبهدولتیها زمینة حضور آنها را در اقتصاد
محدود میکند .به طور حتم اگر بخش خصوصی
میتوانست نقش نخست را در انجام بسیاری از
پروژههای پیمانکاری و سرمایهگذاری اقتصادی ایفا
کند ،سهم بهتری از سرمایهها و منابع را به دست
میآورد و از این طریق بار بزرگتری از روی دوش
بیکاری نیز بر میداشت .شاید بهترین کار دولت
برای مقابله با بیکاری این باشد که بتواند میزان
رقابت را در این میدان هرچه بیشتر عادالنه کند.
تشکلهای بخش خصوی را دریابیم
فارغ از نظارت و نقشی که دولت در تقویت بخش
خصوصی دارد ،به نظر میرسد خود فعاالن بخش
خصوصی نیز باید راهبردی برای باز کردن هرچه
بیشتر نقطة دید خود داشته باشند .در کشورهای
توسعهیافته کانونهای سرمایهگذاری و هستههای
صنعتی صاحب تشکل و حتی احزابی هستند که در
تقویت حضور آنها در بدنة اقتصاد ملی نقش اصلی
را ایفا میکنند .در اقتصاد ایران هنوز فعاالن بخش
خصوصی این امکان را ندارند که بتوانند در مدیریت
کالن اقتصاد کشور حضور یابند .اتاقهای بازرگانی
درواقع تنها نهادهایی هستند که برای فعاالن بخش
خصوصی نقش تشکلهای اقتصادی را ایفا میکنند
اما در عمل گروهی از اهالی اقتصاد بر این باورند
که این اتاقها بیشتر از اعضای بخش خصوصی
به دولت وابسته هستند و مدیران آنها نیز
بیشتر نمایندگان بخش دولت محسوب میشوند.
اگر همة این عوارض برطرف شود ،آنوقت این
پتانسیل در اقتصاد ایران وجود دارد که صاحب
یک بخش خصوصی باشد ،که بتواند گره بیکاری
را باز کند .باز هم الزم به تاکید است که بیکاری
و همة جوانب و پدیدههای منفی که به وجود
آورده است ،یکی از بدترین نشانهها برای اقتصاد
است .این نشانه را بخش خصوصی با توانی که
در ایجاد فعالیتهای مولد دارد ،میتواند تغییر
دهد .برای همین شاید این کار برای دولت واجب
باشد که هرچه سریعتر گرههای موجود در پای
بنگاههای سرمایهگذاری و سایر نهادهای بخش
خصوصی را یک به یک باز کند.
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بخش خصوصی قطب نخست ایجاد اشتغال در
کشور است.
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بیکارا ن؛ ارمغان اقتصاد وارداتمحور!

علی پویا

بیکاری به این سادگیها دست از سر اقتصاد ایران
بر نمیدارد .البته این ماجرا خیلی هم غیر طبیعی
نیست .بدون شک هر جای دیگری از دنیا نیز اگر
اوضاع سرمایهگذاری ،بنگاههای سرمایهگذاری و
بخشهای مولد به شکلی شبیه اقتصاد ایران مدیریت
میشد ،بیکاری تا همین حد میتوانست غیر قابل
مهار باشد .در دنیای امروز و در میان اندیشمندان
توسعه هیچ شکی باقی نمانده که بیکاری را فقط
سرمایهگذاریهای مولد و پرداختن به حوزههای
تولید میتواند به شکل مطلوبی برطرف کند ،هر
چیزی غیر از این فقط مسیر دستیابی به اشتغال را با
گره و پیچهای متعددی همراه میسازد .تجربة اقتصاد
ایران نیز نشان میدهد که بدون سرمایهگذاریهای
مولد بیکاری همچنان جلو میرود .مسئولین دولت
قبلی ،با شیوههای مدیریت اقتصادی خود این
مسئله را بهخوبی نشان دادند .آنها از یک سو با
هزینه کردن بیمهابای درآمدهای نفتی در واردات
کاالهای خارجی باعث شدند تولید زمینگیر شد و
ظرفیت تولید در واحدهای صنعتی کاهش زیادی

را تجربه کرد و از سوی دیگر با تزریق منابع مالی
برای اشتغالزایی سریع سعی کردند تا در مقابل موج
بیکاری بایستند اما در عمل دیدیم که نه تنها نرخ
بیکاری کاهش نیافت بلکه این پدیدة منفی به یک
معضل جدی برای اقتصاد ایران تبدیل شد .آمارها
نشان میدهد که در دولت نهم فقط تا پایان سال
 1386بیش از  20هزار میلیارد تومان در قالب
طرحهای خوداشتغالی وام پرداخت کرده است اما
در عمل بیکاری به دلیل فقدان سرمایهگذاریهای
مولد ،آنقدر در اقتصاد کشور ریشه دواند ،که اکنون
آفتهای تازهای در اقتصاد کشور خود را نشان
میدهند .در حال حاضر اما به نظر میرسد مشکل
اصلی حتی بیکاری نباشد ،چون پدیدههایی در
اقتصاد ایران خود را به وضوح نشان میدهند که تا
حد زیادی خطر بیکاری را کمرنگ میکنند .چند
روز پیش معاون کارآفرینی و توسعة اشتغال وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به طور رسمی اعالم کرد
که در ایران هفتمیلیون نفر «بیکاره» داریم،افرادی
که فاقد هرگونه درآمدی هستند.

دکتر حسن طایی خاطرنشان ساخت«:این افراد نه
اشتغال دارند ونه مهارت و درعین حال به دنبال
اشتغال هم نمیگردند .در اصطالح خارجی به این
گروه از بیکاران « »neetگفته میشود که در
دورهای به دنبال کار میرون ،ولی پس ازمدتی به
صورت ابر پراکنده شده و خبری از آنها نیست و در
اصطالح عامیانه به این بیکاران« ،عالف» نیز گفته
میشود».
وی افزود« :این گروه بیکارگان میتوانند برای بازار
کار و اقتصاد مامشکلساز شوند و به نظر میرسد
باید راهکاری اساسی برای مهارتآموزی واشتغال این
گروه اندیشیده شود».
بیکارگان هفت میلیون نفری یا همان عالفها(به
قول معاون وزیر کار) یک پدیدة بیسابقه در
اقتصاد ایران است .برای لحظهای در نظر بگیرید
که اگر اقتصاد ایران به شکلی مدیریت میشد که
به جای اتکا به واردات کاالهای مصرفی ،به تولید
و سرمایهگذاریهای صنعتی تکیه میکرد ،آیا امروز
میزان بیکارگان به هفت میلیون نفر میرسید؟ برای

لحظهای به این موضوع فکر کنید که کل جمعیت
کشوری مانند سوییس  7میلیون نفر است و یکی
از توسعهیافتهترین کشورهای جهان محسوب
میشود .یعنی در ایران به اندازة جمعیت سوییس
فقط بیکاره یا به قول معاون وزیر کار عالف وجود
دارد .نروژ نیز میتواند یک مثال دیگر باشد .حتما
همة مردم دنیا نام نروژ را شنیدهاند .این کشور با
 87هزار  350دالر درآمد سرانه  5میلیون جمعیت
دارد و چهارمین کشور دنیا از حیث درآمد سرانه
است .جمعیت  7میلیون بیکارگان ایران  2میلیون
نفر بیشتر از کل جمعیت نروژ است .به طور حتم
نمیتوان ساده از کنار این رقم عبور کرد 7 .میلیون
جمعیت بیکارگان متفاوت است از آمار بیکاران
کشور .این مؤلفه بیشتر شاید ریشه در مناسبات
اجتماعی دارد ،که از شرایط اقتصادی کشور ریشه
میگیرند.

نباید وجود  7میلیون بیکار
رافراموش کنیم .به عبارتی
آنها باری سنگین روی
دوش دولت هستند که باید با
راهبردهای ویژهای ضمینه
حضورشان را در گردونه
توسعه کشور فراهم ساخت
تومانی در سال  84ظرف کمتر از  3سال به  80هزار
میلیارد تومان رسید .همین افراد کسانی هستند که
با بهرهگیری از رانتهای دولتی،کاالهای لوکس رابه
کشور وارد کرده و خودشان هم بخش مهمی از
متقاضیان این کاالها را در بر میگیرند.
به طور قطع میتوان گفت گرانقیمتترین برندهای
دنیا در بازار ایران وجود دارند و به فروش میرسند.
در فضای غبارآلود اقتصادی کشور ،این طبقة
نوظهور ،فرصتهای مناسبی برای بهرهمندی از
رانتهای دولتی دارند .برای مثال؛ ایجاد فاصله بین
نرخ رسمی بهره با نرخ تورم کشور باعث شد تا
کسانی که وامهای کالن بانکی دریافت کردهاند ،به
سودهای کالنی هم دست یابند .در رابطه با واردات
کاالهای لوکس نرخهای تعرفة واردات افزایش
نداشته و دولت باارائة ارز مرجع واردکنندگان را در

ناکارآمدی
به نظر میرسد چند سال گذشته در تاریخ اقتصادی
ایران ،برای همیشه با عنوان یک نقطة عطف
خود را نشان خواهند داد .البته نقطة عطفی که
پیامدی جز ناموزونی روند توسعه نداشته است .در
سالهای گذشته ،بیشترین درآمدهای نفتی نصیب
اقتصاد ایران شده است اما درست در همین سالها
پدیدههایی چون نوکیسهگی یا وجود  7میلیون
بیکاره برای اقتصاد کشور به ثبت رسیده است ،که
به قول اندیشمندان اقتصادی نتیجة همان دالرهای
نفتی بیسابقه است .شک نباید کرد که تولید و
فعالیتهای مولد و همچنین رونق شرکتهای
سرمایهگذاری زیربنای وجود یک اقتصاد سالم
است .اگر این مؤلفهها وجود نداشته باشد ،حتما
نیروی انسانی به عنوان بهترین منبع اقتصادی
نیز هرز میرود .برای همین وقتی معاون وزیر
کار میگوید که  7میلیون عالف در اقتصاد ایران
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نوکیسهها عالفها
برای پاسخ به این پرسش رضا فرهادی ،دانشجوی
کارشناسی ارشد اقتصاد میگوید« :در چند سال
گذشته در اقتصاد ایران اتفاقاتی رخ داد که خیلی
از تعاریف را دگرگون کرد و علت همة این اتفاقات
هم سیاستگذاریهای غلط اقتصادی است .از
سال  84به بعد پیچ دالرهای نفتی روی اقتصاد
کشور باز شد و این دالرها به جای آنکه زمینة
سرمایهگذاریهای صنعتی را فراهم کنند تا حد
بسیاری زیادی داللی ،واسطهگری و دادوستدهای
پرسود را در بازارهای حاشیهای پر رونق کردند چون
سیاستهای اقتصادی به گونهای غیر عقالنی بود که
تولید ،خیری از این ثروت از راه رسیده نمیبرد».
وی ادامه داد«:در این فضا طبقة جدیدی از
ثروتمندان شکل گرفتند و گروهی از ثروتمندان
سابق نیز ثروتمندتر شدند .منتهی بخش مهم ماجرا
طبقة جدید ثروتمندان است که به دلیل جابهجایی
ثروت در الیههایی از جامعة خود را نشان داد .من
فکر میکنم  7میلیون نفر بیکاره واقعیتی است
که باید آنها را در بدنة این طبقة جدید و فرزندان
آنها جستجو کنیم».
فرهادی ادامه میدهد«:این روزها اصطالح
بچهپولدارها نیز زیاد شنیده میشود آنها نیز در
همین  7میلیون نفر جا میگیرند .تازه به نظر
میرسد  7میلیون نفر با خوشبینی اعالم شده
است .معموال این افراد در کنار کسانی که از نرخ
سرمایههای انباشتة خود تغذیه میکنند و درگیری
کار و فعالیتی نیستند همان آدمهای بیکاره
محسوب میشوند .مشکل اینجاست که آنها در
بهترین حالت  7میلیون انسان را از گردون توسعه
حذف کردهاند که اگر این  7میلیون نفر کمی
خاصیت مولد داشتند ،میتوانستند کمک بزرگی به
اقتصاد کشور بکنند».
ماجرای نوکیسهها این روزها به یک تب در اقتصاد
اجتماعی ایران تبدیل شده است .به نوعی که در
همة محافل اقتصادی نامی از آنها به میان میآید و

کارشناسان اقتصادی و جامعهشناسان نیز هرکدام به
نوعی سعی میکنند تا نوکیسهها را تحلیل و ارزیابی
کنند .هرچه هست به باور گروهی از کارشناسان
آنها از یک سو نمادی برای تصمیمگیریهای غلط
دولتی هستند و از سوی دیگر میتوانند آن بخش
از جمعیت کشور باشند که هیچ خاصیت یا فعالیت
مولدی در اقتصاد کشور ندارند.
سعید لیالز در گفتوگو با همشهری اقتصادی
اینگونه آنها را تحلیل میکند«:برای هر پدیدهای
باید به دنبال علت اقتصادی باشیم .ورود کاالهای
لوکس وگرانقیمت به بازار کشور درسالهای اخیر
تقریبا چند برابر شده است .علت آن هم در درجة
اول این است که در اثر نوسانات اقتصادی واجتماعی
عظیم کشورمان در چند سال اخیر ،طبقهای
نوکیسه ظهور کردهاند که مخاطبان اصلی این
محصوالت را تشکیل میدهند .این گروه که عمدتا
بر اثر تصمیمگیریهای اقتصادی و اجتماعی دولت
شکل میگیرند،از نظر اقتصادی بسیار پرقدرت بوده
و منابع عظیم مالی را در اختیار دارند و به تبع
بخش قابل توجهی از این منابع را به خرید کاالهای
لوکس اختصاص میدهند.
امااین تنها دلیل نیست؛علت دیگر ظهور این طبقة
اجتماعی ،روش برخورد دولت و سیستم نامناسب
شبکة بانکی کشور بود؛ معوقات بانکی  4هزارمیلیارد

امر واردات ،حمایت کرده است.
لیالز معتقداست :نوکیسهها یا همان طبقة نوظهور
جامعه در چند سال اخیر از طریق رانتهای دولتی
به سودهای کالنی رسیدهاند .خود این امر هم
باعث افزایش کاالهای لوکس در کشور شدهاست.
زمانیکه ثروت از یک حدی فراتر برود ،تشخص و
تفاخر افراد هم به نسبت باالتر میرود .وقتی کسی
ماهانه درآمدی نزدیک به  10میلیارد تومان داشته
باشد ،به صورت عادی توان خرید یک ساعت یک
میلیاردی را هم خواهد داشت .براساس علم اقتصاد،
هدف انسان از خرید کاال مطلوبیتی است که پس
از خرید به وجود میآید .افراد برای به رخ کشیدن
وجه تمایز خودشان هزینههای کالنی میپردازند که
خرید یک ساعت گرانقیمت و لوکس امری عادی
در این زمینه است .این افراد نیاز به کار کردن هم
ندارند و درواقع در گروه همان افرادی قرار دارند
که نه شاغل هستند و نه بیکار که بخواهند دنبال
کار بگردند».
بیژن رمضانی ،کارشناس حوزة کار و اشتغال نیز
معتقد است«:نباید وجود  7میلیون بیکاره را
فراموش کنیم یا به عبارتی آنها یک بار سنگین
روی دوش دولت هستند ،که باید با راهبردهای
ویژهای زمینة حضور آنها را در گردونة توسعة
کشور فراهم کنند».
وی ادامه میدهد«:غیبت  7میلیون نفر از اقتصاد،
یک فاجعه است که به نظر من دلیل آن را باید
در مصرفگرایی و ثروتاندوزی نوظهور در سالهای
گذشته جستجو کرد .طبقهای شکل گرفتند که
ظاهرا هم خودشان و هم خانوادهشان و هم بستگان
آنها نیازی به کار ندارند .حتما بخش بزرگی از این
 7میلیون نفر را باید در این طیف جستجو کرد .این
طیف همان افرادی هستند که فاصلة طبقاتی را نیز
در چند سال گذشته تا این حد بزرگ کردهاند .باز
هم باید تاکید کرد که دولت باید برای این جماعت
برنامهریزی کند».

دیدهبان
وجود دارد .نمیتوان سیاستهای اقتصادی نهاددولت در
سالهای گذشته را نادیده گرفت؛ سالهایی که واردات کاال
به زیان تولید حکمفرمایی میکردند .آمار گمرک جمهوری
اسالمی(جدول روبرو) نشان میدهد که از سال  84به بعد
تا پایان دولت دهم که بهترین درآمدهای نفتی به ایران
میرسیده است ،هر سال میزان واردات نیز افزایش داشته
است.
واردات بی رویة کاال از یک سو اقتصاد هر کشوری را به
زیان تولید بر زمین میزند و از سوی دیگر باعث میشود
تا طبقة تجاری شکل بگیرند که در مقابل تولیدکنندگان
ثروتهای هنگفتی دارند .در این گروه از ثروتمندان میتوان
افرادی را به وفور یافت که در طبقة بیکارهها قرار دارند.
این چیزی است که کارشناسان به آن اشاره میکنند.
جنس کاالهای واردشده نیز این مسئله را تعیین میکنند
که گویی تنها کسب سود مالک بوده است .بر اساس آمار
موجود در سال  2012از کشور اندونزی  54هزار دسته بیل
وارد کشور شده است .یعنی این کاال در ازای خروج بخش
زیادی از درآمدها وارد کشور شده است .در این سالها
کاالهایی مثل آدامس ،قلوه سنگ و حتی قاطر نیز جزو
شماره یازدهم  -بهمن 1393
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آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران در مورد میزان واردات در سالهای  92تا 80
سال        
		        1380

واردات (میلیون دالر)  

صادرات (میلیون دالر)
4.224

   18.120

    4.608

 	  22.275   		      1381

13.896   
17.667

	 26.598  		       1382

   5.972

20.626

		    35.388  
      1383

    6.847

28.541

   39.247

    10.474

28.773

		    41.723  
      1385

   12.997

28.726

		    48.439  
      1386

   15.312

33.127

   56.042

   18.333

37.709

		      1384

		      1387
		
       1388

   55.287

  21.891

33.396

		
       1389

  64.450

   26.551

37.899

    43.975

17.833

	      1390
		        1391
 4ماهة اول       1392

    61.808
   53.348

   41.335

12.013

	 12.909

    12.536

373

کاالهای واردتی بوده است .به نظر شما افرادی
که در بازار واردات کاال در سالهای گذشته به

سودهای بی حساب رسیدهاند ،اکنون نیاز دارند
که دنبال کار بگردند!؟

بیکاری؛ حاصل وابستگی به ارز نفتی
سالهاست که ماجرای بیکاری در جامعة ایران
تبدیل به یک بحران شده است و در همة دورهها نیز
مدیران اجرایی کشور سعی داشتهاند تا این بحران را
برطرف سازند ،یا به کالمی ساده شر این بحران را از
جامعه و اقتصاد ایران کم کنند .واقعیت آن است که
بیکاری در بطن اقتصاد ایران نهادینه شده است و
دلیل اصلی چنین پدیدة نامبارکی نیز چیزی نیست
جز رفتار و کردار مدیران اجرایی که توانستهاند طی
سالیان دراز بیکاری را به یک غدة همیشگی برای
اقتصاد کشور تبدیل کنند .برنامهریزان اقتصادی
اگر طی سالهای گذشته به این فکر میکردند
که تولید میتواند هر دردی را در اقتصاد دوا کند،
امروز شاهد این نبودیم که بیکاری معضل اصلی
اقتصاد باشد .وقتی بیکاری از راه میرسد ،باید در
انتظار رکود و تورم و رکورد تورمی هم بود .این
مسئله باعث میشود که بیکاری امری ترسناک
برای اقتصاد محسوب شود .از یاد نبریم که برای
محاسبة شاخص فالکت یک پایة اصلی این محاسبه
شاخص بیکاری است .به نظر من تمام گناه این
بیکاری نیز روی دوش تولید گریزی در اقتصاد ایران
است که تصمیمگیران اقتصادی در ادوار مختلف
همواره نقشی جدی را در این مولفه ایفا کردهاند.
شاید اگر نفت در این کشور چنین میدان مانور
و تولید انبوه درآمد را نداشت ،این اتفاق نیز رخ
نمیداد و ما امروز شاهد این نبودیم که به خاطر

کسری (میلیون دالر)

نداشتن تولید ،بیکاری روی دستمان مانده است.
سالهای متمادی یا دهههای متمادی میگذرد و
همة مدیران اقتصاد بر این باور بودهاند که باید نفت
را از اقتصاد کشور بیرون کنیم و جای آن را به تولید
بدهیم ،اما این آرزو همچنان آرزو مانده است ،چون
کسی نمیتواند از درآمدهای نفتی چشمپوشی کند.
درواقع همه این ادعا را داشتهاند که باید نفت را
از گردونه خارج کرد ،ولی توان این را نداشتهاند
که چشم روی دالرهای نفتی ببندند .زندگی بدون
نفت سخت بوده است و حتما میتوانسته جایگاه
مدیران اقتصاد را با خطر مواجه کند .برای همین
کسی تا امروز حاضر نشده است از خیر نفت و
نقشی که در اقتصاد ایفا میکند ،بگذرد .تمام
کشورهایی که در آنها تولید حرف نخست را
میزند و بیکاری مانند ایران یک کابوس نیست،
در طول تاریخ متولیان اقتصاد زحمتهای
زیادی کشیدهاند تا اقتصادی صنعتی و متکی بر
سرمایة شرکتهای خصوصی سرمایهگذاری بنا
کنند .اما در اینجا ظاهرا همیشه از این سختی
فرار کردهایم .در همین چند سال گذشته که
بیشترین و طالییترین درآمدهای نفتی نصیب
اقتصاد ایران شد ،متولیانی بر اقتصاد کشور حکم
میراندند که آمده بودند تا پول نفت را بین مردم
تقسیم کنند و برای همیشه از اقتصاد وابسته به
نفت دور شوند .اما در عمل دیدیم در هشت سالی

حمید جعفری

که از این شعارها بهوفور وجود داشت و اقتصاد
ایران بیشترین درآمدهای تاریخی نفت را نیز به
دست آورده بود ،اقتصاد هم بیشترین و بزرگترین
ضربه را از ناحیة نفت محوری متحمل شد .در این
سالها آنقدر درآمد نفتی وجود داشت که مدیران
فکر میکردند با خرج کردن میتوانند گرهها را باز
کنند و دیگر نیازی به سختی کشیدن نیست .برای
همین بخش بزرگی از دالرهای نفتی را به شکل وام
در اختیار مردم قرار دادند تا برای خود شغل درست
کنند ،اما آیا واقعا بیکاری برطرف شد؟ در عمل
دیدیم که اشتغال در همین سالها بدترین روزها را
تجربه کرده است و بیکاری بیش از هر وقت دیگری
توانسته اقتصاد را تهدید کند .این روند بهترین
مثال برای این ماجراست که ما تولیدگریز هستیم و
حاضر نیستیم برای یک اقتصاد پویا سختی بکشیم.
مدیران و کسانی هم که هر چهار سال یک بار وظیفة
مدیریت اقتصادی کشور را بر عهده گرفتهاند ،این را
فهمیدند .درواقع آنها میدانند که چون نفت وجود
دارد ،نیاز نیست که نگران منابع شوند ،میآیند و
با نفت بسیاری از مشکالت را برطرف میکنند ،اما
آیا واقعا اینگونه میتوان بیکاری را ترمیم کرد .اگر
اینگونه است ،پس چرا شر بیکاری از روی سر
اقتصاد کم نمیشود؟ به نظر من مشکل در نحوة
مدیریت اقتصاد است که گریبان برنامههای توسعة
واقعی کشور را گرفته است.

دیدهبان

قتصادی جهان

ییر و تحوالت ا

نگاهی به تغ

شت به شاهراههای
بازگ
دیپلماسی اقتصادی

بوی خوش دالر
البته تنها نزاع نیست که باعث شده تا این روزها بوی خوشی از خوشحالی آمریکاییها
به مشام بازارهای جهانی برسد ،دالر نیز در روزهای گذشته به جایی رسید که میتوان
گفت به یکی از دالیل اصلی شادمانی آمریکاییها تبدیل شد .در آخرین روزهای سال
 2014تولید ناخالص ملی آمریکا آنقدر رشد داشت که برخی از نشریات آمریکایی
نوشتند ،کریسمس را باید به اقتصاد آمریکا تبریک گفت .تولید ناخالص ملی آمریکا
در سه ماه سوم نیز  ٥درصد رشد کرد ،که این پرش بیشتر از پیشبینی رشد
٤,٣درصدی در ماه ژوئن است .برای همین ارزش شاخص دالر آمریکا نیز موفق شد
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این روزها در بازارهای جهانی ،روزهای شیرین ایاالت متحده است .باید باور کنیم که
آنها بیشتر از هر وقت دیگری در چند سال گذشته خوشحال هستند ،چون شاید
بتوان گفت که در ده سال گذشته هیجگاه اوضاع آمریکا تا به این حد خوب نبوده
است .چند روز پیش یک تحلیلگر آسیایی در یکی از سایتهای مالزیایی نوشته
بود ،باید به آمریکاییها حق داد که تا این حد خوشحال هستند ،چون توانستهاند
در یک بازی اقتصاد و بلند کردن بوی نفت ،دمار از اقتصاد روسیه در بیاورند .از این
منظر شاید بتوان به این تحلیلگر آسیایی حق داد .بازی آمریکا و سعودیها با نفت
تا اینجای کار از یک سو باعث شده تا روسها در کنج قرار بگیرند و از سوی دیگر
سعودیها نیز این چشمانداز را برای خود ایجاد کردهاند که به واسطة آشوب نفتی
بتوانند در آیندة نزدیک حرف نخست را در منطق بزنند .به هر حال هرچه هست
ظاهرا باید پذیرفت که آمریکاییها در بازی نفتی تا اینجای کار پیروز بودهاند و از این
پس نیز به نظر میرسد با پیروزی بیشتری بخواهند این بازی را ادامه بدهند .چون
چندی پیش آمریکاییها اعالم کردند که میخواهند بعد از  40سال صادرات نفت
خود را دوباره از سر بگیرند و روزی یک میلیون بشکه نفت راهی بازار جهانی بکنند.
این تصمیم آمریکاییها هیچ معنایی ندارد ،جز اینکه باید منتظر بود تا یک گلولة
نفتی دیگر به سمت شاخصها و در راس آنها اقتصاد روسیه شلیک شود .بازی نفت
واقعا خطرناک شده است .بسیاری بر این باورند که این نزاع نفتی شبیه نزاع روزهای
جنگ سرد است ،با این تفاوت که حاال اجاق نفت این سرما را تا حد زیادی گرم
کرده است .از دور که نگاه میکنی اینگونه به نظر میرسد که اتحاد آمریکاییها و
سعودیها هیچ حدی را برای کاهش بهای نفت در نظر نگرفته است .آنها به سمتی
میروند که در آن کاهش بهای نفت تا هر میزانی دور از دسترس نیست .برخی از
صاحبنظران بر این باورند که اگر آمریکا نفت صادر کند ،امکان دارد حتی بهای نفت
تا کمتر از  35دالر نیز رقم بخورد .به نظر میرسد باید منتظر بود و تماشا کرد ،نزاع
نفتی تازه به قسمتهای عجیب خود نزدیک شده است .بهتازگی خبرگزاری رویترز
نیز در گزارشی نوشته بود که اگر عربستان به خواستههای ژئوپلتیک خود برسد،
میتوان امیدوار بود که برای بازگشتن قدرت انحصاری اوپک تالش کند ،منتهی لحن
این گزارش به گونهای بود که این حس را تلقین میکرد که باید برای رسیدن چنین
روزی دست به دعا برداریم .اما آیا واقعا این دعاها میتوانند کاری برای جریان بازی
با نفت انجام دهند .در شرایط کنونی ایرانیها هم به عنوان یکی از قطبهای نفتی به
گونة دیگری با این ماجرا روبهرو شدهاند.

یک رکورد ده ساله را پشت سر بگذارد .شاخص دالر آمریکا که ارزش آن را در
برابر  ٦ارز دیگر میسنجد٠.٣٢ ،درصدافزایش را مزمزه کرده است ،که بیشترین
میزان از دسامبر  ٢٠٠٥تاکنون محسوب میشود .در تعطیالت کریسمس ،دالر
باز هم از رشد دست نکشید و در نخستین روزهای سال  2015تحلیلگران
اقتصادی پیشبینی کردند که دالر باز هم تعجببرانگیز خواهد بود .کارشناسان
جهانی اقتصادی با حیرت از اوضاع خوب دالر سخن میگویند .حتی چند وقت
پیش یک نشریة معتبر اقتصادی در دنیای غرب بزرگ تیتر زده بود که باورکردنی
نیست .کارشناسان این نشریه نوشته بودند،از زمان فروپاشی دیوار برلین تاکنون،
وضع دالر اینچنین خوب نبوده است .شاخص نقطهای دالر ،که ازسوی بلومبرگ
منتشر شده ،نشان داده است که وضع این ارز در مقابل  ١٠همتای دیگرش بهبود
چشمگیری داشته است .در بازار نیویورک این شاخص ١١درصدافزایش یافته و به
 ١١٣٠.٦١رسیده است .این بیشترین افزایش ساالنة ارزش دالراز  ٢٠٠٤میالدی
تاکنون است .به نظر میرسد بسیاری از پیشبینیهای قدیمی حاال به یک طنز
تبدیل شدهاند .همین چند ماه پیش و در اوج مناقشات بینالمللی بسیاری گفته
بودند که با شروع سال  2015مرگ دالر نیز از راه میرسد اما این روزها دالر
بیشتر از هر وقت دیگر مملو از زندگی شده است اما در مقابل روبل روسیه آنقدر
زمین خورده است ،که حتی مسئولین دولت روسیه با باال بردن سود سپردهها و
سیاست تزریق ارز نیز نتوانستهاند در مقابل افت دالر ایستادگی کنند .دالر این
روزها حرف و اول و آخر را میزند و بازارهای نوظهور نیز هزینة این سرکشی
دالر را متحمل شدهاند .واقعیت این است که وقتی وضع دالر به اینجا میرسد
در بازارهای نوظهور سرمایهها ترجیح میدهند تا تبخیر شوند و شکل خود را به
سرمایههای دالری تغییر دهند .این اتفاق دامن اقتصاد روسیه را گرفت .در این
کشورها افزایش نرخ سود به عنوان یک راهکار معرفی میشود اما در حال حاضر به
نظر میرسد که سرمایهدار شدن با دالر جذابیت فراوانی داشته است که نمیتوان
از سرعت تخریب بازارهای نوظهور کاست.
واقعیت این است که این روزها دوباره اقتصاد ایالت متحده به جایی برگشته است
که با صدای بلند حرف میزند .تحلیلگران میگویند یک بار دیگر دوران رفاقت
با آمریکا و بهرهبرداری از توسعة آمریکایی فرارسیده است .این ادعای بزرگی است
که از سوی بسیاری از کشورهای مستقل مانند ایران بهدرستی پذیرفته نمیشود
اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد ،که ظاهرا سیاستمداران زیادی به این
باور رسیدهاند که آمریکا بهترین شریک اقتصادی دنیا است .حتما یک شریک را
میشود تحمل کرد اما یک ارباب سرکش اصال قابل تحمل نیست و این چیزی
است که در سرلوحة رفتار دیپلماتیک کشورهای مستقل نیز وجود دارد .سعودیها
بهتازگی و در بازی نفتی نشان دادهاند که با تکیه بر آمریکا میتوانند شیرازة بازار
نفت را به هم بریزند ،چیزی که سعودیها طی دههها تنها جسارت انجام آن را
نداشتند .میتوان مدعی شد سعودیها وجه اربابی آمریکا را پذیرفتهاند اما به
طور حتم وجه شراکت آمریکا پتانسیل بزرگتری است که همة کشورها باید در
اتوبان دیپلماسی اقتصادی به آن توجه کنند .از این منظر نباید فراموش کرد که
همه چیز با سرعت زیادی در دنیا اتفاق میافتد و این سرعت هر روز نیز افزایش
بیشتری را مزمزه میکند .به همین خاطر باید آستینها را باال زد .اقتصاد در
جهان چند روز گذشته نشان داده که روی هیچ چیز نمیتوان حساب کرد ،مگر
سودهای بزرگ که میتوانند اقتصاد هر کشوری را متحول کنند .برای همین و به
خاطر سودآوری بد نیست که دایرة شراکت در کشورها الگوهای خود را نوآوری
کنند .برای این کار بهترین اتفاق این است که کشورهایی که در ایجاد شراکت
با قطبهای بزرگ اقتصادی دچار مشکل هستند ،شرکتهای سرمایهگذاری و
کارتلهای خصوصی خود را به عنوان سفرای اقتصادی و سخنگویان اقتصادی
راهی اتوبان دیپلماسی جهانی کنند .دیپلماسی در دنیای امروز به یک دیپلماسی
اقصادی تبدیل شده است .کارشناسان میگویند رمز پیروزی آمریکاییها که
میتوانند یک مرتبه بازار نفت را زمینگیر و دالر را صعودی کنند ،نحوة استفاده
از همین دیپلماسی است.

بور س

بهبود شاخصهای

اقتصادی باید در
معیشت مردم دیده شود؛
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اگر بورس
قلک ملی بود ...
اقتصاد ایران روزهای پرتالطمی را در سالهای
گذشته پشت سر گذاشته است و اکنون نیز به نظر
میرسد هنوز تاوان نوع مدیریتی را میدهد که در
چند سال گذشته سکان اقتصاد ایران را در اختیار
داشت .قبل از اینکه دولت یازدهم اتاق مدیریت
اقتصادی کشور را از آن خود کنند ،بسیاری بر این
باور بودند که به دلیل خسارتهای جدی که به
اقتصاد وارد آمده است،این دولت سختترین کار را
نسبت به دولتهای قبلی دارد و به نظر میرسداین
تحلیل تا حد زیادی با انصاف همراه است ،چون
وقتی دولت یازدهم روی کار آمد ،اقتصاد ایران از
یک سو گرفتار کسر شدید منابع بود و از سوی دیگر
پدیدههایی مثل نقدینگی غیر مولد ،تورم ،رکود و
بیکاری ،رمق اقتصاد را گرفته بودند .بههرحال
مدیران اقتصادی توانستهاند در یک سال گذشته
بسیاری از دشواریها را در اقتصاد کشور کنار
بزنند .رشد اقتصاد ایران در سالهای  84تا  92از
مثبت  6درصد به منفی  6درصد سقوط کرده بود.
فراموش نکنید این سالها بهترین سالهای نفتی
ایران نیز محسوب میشوند ولی در همین یک سال
گذشته ،مسئولین دولتی توانستهاند رشد اقتصاد را
به  4درصد مثبت برگردانن.د مشکل اینجاست که
تاثیر این رشد اقتصادی هنوز بهوضوح در اقتصاد

کشور خود را نشان نمیدهد .چرایی این ماجرا را
این بار با فعاالن بازار سرمایه در میان گذاشتیم.
بدون شک این فعاالن اقتصادی به واسطة آنکه
در بورس (به عنوان هستة سرمایهگذاری و قلب
تپندة اقتصاد کشور) فعالیت میکنند نبض اقتصاد
ایران را بهخوبی میشناسند .از آنها پرسیدیم
چرا اقتصاد ایران اینگونه شد و چرا اگر تغییر فاز
میدهد ،حرکت مثبت آن بهخوبی قابل روؤیت
نیست؟
درد اصلی اقتصاد
رضا کرمانی خود را فعال بورسی معرفی میکند و
میگوید که هر روز نزدیک چهار ساعت از وقت خود
را در تاالر بورس و در گفتوگو با تحلیل گران بورسی
اقتصاد میگذراند .او میگوید«:عقالنیت اقتصادی در
سالهای گذشته وجود نداشته است ،چون کسانی
مدیریت اقتصاد را بر عهده داشتند که اغلب به جای
آنکه اقتصاد برای آنها مهم باشد ،بازیهای سیاسی
برای آنها مهم بوده است .اگر اینگونه نبو،د دولتیها
هیچگاه به سادگی حاضر نمیشدند منابع اقتصادی
رابهجای سرمایهگذاری وسیع ،به صورت پرداختهای
نقدی بین مردم تقسیم کنند».
او توضیح میدهد«:با نگاهی کلی به جمعیت و

طبقههای مختلف مردم به شما قول میدهم که اگر
یارانهها اینگونه در اختیار مردم توزیع نمیشد ،آنها
هیچگاه با مشکل اقتصادی مواجه نمیشدند .دولت
از یک سو  45هزار تومان یارانه میداد و از سوی
دیگر به خاطر ناکارآمدی باعث شد تا چند برابر این
رقم به خاطر گرانی هر ماه از بودجة مردم کم شود.
اگر عقالنیت اقتصادی وجود داشت ،این  45هزار
تومانها بهجای آنکه در اختیار مردم قرار میگرفت،
به تولید و صنعت داده میشد».
کرمانی میگوید«:برای دولت بیشتر مهم این بود
که مردم ببینند به آنها پول داده میشود .این
اتفاق براساس یک تحلیل سیاسی شکل گرفت.
اگر این  45هزار تومانها به بورس میآمد و صرف
سرمایهگذاریهای مفید اقتصادی میشد ،آنوقت
شما مشاهده میکردید که امروز اقتصاد ایران چقدر
شکوفا میشد».
بورس فدای بازارهای دیگر شد
سخنان کرمانی را با یکی دیگر از فعاالن بورسی در
میان میگذاریم .او میگوید«:بورس گویای ضربان و
تنفس اقتصاد کشور است .در چند سال گذشته به
بازار سرمایه نگاه کنید ،آنوقت میبینید که در اقتصاد
ایران چه اتفاقهایی رخ داده است .به جرات میتوان

گفت که به خاطر مدیریت ضعیف اقتصاد کشور و
فرار سرمایهها به بازارهای حاشیهای ،بورس فدای
سایر بازارها شد در صورتی که در همه جای دنیا
بورس و بازار سرمایه را روی سر اقتصاد میگذارند
چون در بازار سرمایه است که سرمایهها میتوانند
بهدرستی حرکت کنند و به بخشهای واقعی اقتصاد

نکردند و با پول مردم بنگاهداری کردند .خود دولت نیز
این مسئله را دریافت و که باید بورس قدرت نخست
اقتصادباشد».
علی موسیوند،یکی دیگر از فعاالن بورس نیز این سخنان
را تایید میکند .او میگوید«:بدون تعارف و کامال جدی
میگویم ،دولتیها باید از فعاالن بورسی دعوت کنند تا
آنها در اتاقهای فکر دولت حضور یابند .شرکتهای
مطرح و خصوصی سرمایهگذاری در بورس ،بهخوبی
میتوانند همة جوانب اقتصاد کشور را طراحی کنند و
برای خروج از بنبستها طرح و ایده ارائه دهند».

بورس به هیچکس و هیچ
نهادی نباید وابسته باشد.
اگر فضا برای بازار سرمایه باز
باشد ،همه به سمت این فضا
میآیند اما وقتی اقتصاد به
گونهای مدیریت شود که همه
از معلم تا بقال و از دکتر تا
مهندس ،فعال بازار ارز شوند
و در چهارراه استانبول قدم
بزنند ،معلوم است که کسی
سراغ بورس نمیآید

راه غلبه بر آثار خرابیها
اما همة این فعاالن بورسی در نهایت معتقدند که اگر
رشدی هم در اقتصاد به وجود آمده ،به خاطر این دیده
نمیشود که هستههای اصلی اقتصاد هنوز نتوانستهاند
این رشد را به تصویر بکشند.
رضا کرمانی میگوید«:فارغ از همة اینها نباید این نکته
را فراموش کرد که در اقتصاد ایران حرکت مثبتی شکل
گرفته است اما اگر این حرکت مثبت دیده نمیشود،

آخرین پرده
به نظر میرسد باید به این کارشناسان و فعاالن بازار
سرمایه حق داد .بدون شک در اقتصاد ایران پیچ بزرگی
وجود دارد که در خود پیچهای بزرگ دیگری را نیز
پرورش میدهد ،برای همین همه چیز در هم گره
خورده است و کسی نمیتواند به سادگی هر حرکت
مثبتی را ببیند .اتفاقات مثبت باید در معیشت مردم.
بازار سرمایه در همه جای دنیا برای این است که چنین
پیچهایی را باز کند و مسیر اتالف منابع را مسدود
کند اما در ایران معلوم نیست که چرا بازار سرمایه
آنطور که باید مورد حمایت قرار نمیگیرد .اگر این
حمایت وجود داشت ،امروز بازار سرمایه بزرگترین
قلک ملی کشور بود؛ قلکی که سرمایههای عمومی
را صرف توسعة واقعی میکرد .آیا این قلک میتواند
پا بگیرد؟
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تزریق شوند».
وی ادامه میدهد«:طرحهایی در اقتصاد کشور کلید
خورد که داللی و واسطهگری را با سود کالن همراه
کرد .در بهترین حالت همه به سمت واردات رفتند
چون وارد کردن کاال از تولید کاال بسیار سادهتر شد.
در چنین فضایی معلوم است که یا بورس شکل
نمیگیرد یا به میدان برای مانور شرکتهای بزرگ
رانتی تبدیل میشود .این شرکتها نیز هر وفت
بخواهند بورس را نگه میدارند و هر وقت نخواهند
رهامیکنند».
این فعال بازار سرمایه ادامه میدهد«:بورس به هیچکس
و هیچ نهادی نباید وابسته باشد .اگر فضا برای بازار
سرمایه باز باشد ،همه به سمت این فضا میآیند اما وقتی
اقتصاد به گونهای مدیریت شوند که همه از معلم تا بقال
و از دکتر تا مهندس ،فعال بازار ارز شوند و در چهارراه
استانبول قدم بزنند ،معلوم است که کسی سراغ بورس
نمیآید .به نظر من دولت یازدهم باید وقت بیشتری
صرف بورس کند .باید از همة اندیشمندان و کسانی که
صاحب ایده هستند دعوت کنند تا راهبرد ورود مردم به
بورس طراحی شود».
وی میگوید«:بانکها نشان دادند که در تامین مالی
منابع مورد نیاز بخشهای مولد ،نقش مناسبی ایفا

وی ادامه میدهد«:تشکلهای اقتصادی حتما میتوانند
بار زیادی از روی دوش دولت بردارند ،منتهی باید توجه
کرد که این تشکلها به دولت وابسته نباشند .جاهایی
مثل اتاقهای بازرگانی ،بیشتر از آنکه بخواهند وابسته
به بخش خصوصی باشند ،وابسته به دولت هستند از
سوی دیگر اکثر آنها تجار و واردکنندگان هستند.
جای تولیدکنندگان در این نهادها خالیست .برای
همین دولتیها باید سراغ بزرگان بورس بیایند .البته
بزرگانی که واقعا بازار سرمایه و نحوة تامین بهینة مالی
را میشناسند نه بزرگانی که در بورس وابستگیهای
سیاسیرانمایندگیکنند».
موسیوند میگوید«:بورس؛ جعبة تقسیم اقتصاد کشور
است و در اینجا شاخصها با اتکا به تحلیلها و آنالیز
سیستماتیک حرکت میکنند .برای همین قبل از هر
اتفاقی شما میتوانید ببینید که فعاالن بازار سرمایه
بسیاری از کنش و واکنشهای اقتصادی را پیشبینی
میکنند».

دو دلیل عمده دارد یکی اینکه این تحرک مثبت در
زندگی مردم نقش تعیینکنندهای ندارد و زمان میبرد
تا معیشت مردم را تحت تاثیر قرار دهد و دیگر اینکه
آثار خرابیها در اقتصاد ایران طی هشت سال به این
سادگی نمیگذارند تا پدیدههایی مثل رشد  4درصدی
اقتصاد خود را نشان دهد».
به باور این کارشناس بورسی«:دولت اگر میخواهد زودتر
نتیجة فعالیتهایش قابل لمس باشد ،باید هستههای
اصلی اقتصاد مثل بورسها را به جایی برساند که آنها با
جلب مشارکت مردم همه را در این موج مثبت شریک
کنند .واقعیت آن است که بازارهای حاشیهای هر چقدر
هم که با مردم در تماس باشند ،این قدرت را ندارند که
موج مثبت اقتصاد را فراگیر کنند .آنها درواقع خود از
یاقتصادیهستند».
عواملخرابیها 
یک فعال دیگری بورسی نیز در اینباره
میگوید«:مگر چقدر از مردم به صورت جدی
درگیر اقنصاد هستند ،که بتوانند مثال رشد 4
درصدی اقتصاد را مشاهده کنند .آنها به خاطر
افت معیشت و قدرت خریدشان چند سال به
وضوح میدیدند که اقتصاد مسئله دارد اما حاال در
کجا باید ببینند که همه چیز در حال تغییر است.
اگر کار به گونه ای جلو رفته بود که مردم شریک
این تحول باشند ،آنوقت ماجرا تا حد زیادی
فرق میکرد .اما گذرگاههای شراکت همچنان به
کارآمدی نرسیدهاند».
وی میگوید«:بازار سرمایه بهترین جا برای این است
که مردم شریک مولد اقتصاد باشند اما در چند سال
گذشته به گونهای رفتار نشد که بازار سرمایه جایگاه
اصلی خود را در اقتصاد به دست بیاورد .سرمایهها باید
به بورس و شرکتهای سرمایهگذاری بیاید و از آنجا
با عقالنیت در بخشهای مولد اقتصاد تقسیم شود.
اگر اینگونه باشد ،به واسطة بورس ،اقتصاد در میان
مردم بالنده میشود .ولی این جایگاه در اقتصاد ایران
شکل نگرفته است .در اقتصاد ایران معموال سرمایهها
یا سمت داللی میروند یا به بانکها سرازیر میشوند و
بانکهاآنها را صرف بنگاهداری میکنند یعنی بدترین
مسیر ممکن برای سرمایهها وجود دارد .بیراه نیست که
مردم هیچ رشد مثبتی را باور نمیکنند».

همین حوالی

سیستم بهایابی در شرکتها برمبنای فعالیت
سید اصغر ابن الرسول

در دهههاي اخير ،پيشرفت فنآوري اطالعات ،سبب توسعة قابل توجهي
در جمعآوري و مبادلة اطالعات هزينه در سازمانها گرديده است .همگام
با اين تغييرات ،حسابداري نيز به عنوان بخش مهمي از يک سيستم
اطالعاتي مواجه با تحوالتي مشابه بوده است  .درواقع ،اطالعات هزينهاي
و بهاي تمامشدة فراهم شده توسط سيستمهاي اطالعاتي حسابداري ،به
عنوان ابزاري جهت برنامهريزي ،کنترل و ارزيابي عمليات توسط مديران
است .اين سيستمها زماني ميتوانند به مديريت در انجام وظايف محوله
ياري رسانند ،که اطالعات هزينهاي صحيح و قابل اتکا در اختيار مديران
قرار دهند .بنابراين مديران درانتخاب سيستمهاي بهايابي به منظور
محاسبة بهاي تمام شدة محصوالت و خدمات بايد توجه خاصي داشته
باشند.
انتخاب و به کارگيري سيستم بهايابي مناسب و صحيح براي محاسبة
بهاي تمامشدة محصوالت در شرکتها و سازمانها از دشواري ذاتي
برخوردار است و شرکتهايي که در اين زمينه به دنبال نوآوري نيستند،
با مسائل عدم کارايي مواجه ميشوند ،زيرا سيستمهاي سنتي قابليت
محاسبة اطالعات هزينهاي درست را دارا نیستند.
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بهايابي بر مبناي فعاليت ()ABC
تعريف ABC
در ادبيات حسابداري ،تعاريف مختلفي از بهايابي بر
مبناي فعاليت ارائه شده است.
هيلتون مينويسد« :بهايابي بر مبناي فعاليت روشي
است كه در آن هزينهها بر مبناي نسبت سهم
فعاليتهاي صرفشده به وسيلة هر محصول ،از يك
مخزن هزينه به محصوالت مختلف تخصيص داده
ميشود».
مي هروديكين نيز معتقدند«:بهايابي بر مبناي فعاليت
يك روش بهايابي است ،كه بهاي تمامشدة محصوالت
را از جمع بهاي فعاليتهايي كه منجر به ساخت
محصول ميشوند به دست ميآورد».
از ديدگاه چات چين و فرانتي« :بهايابي بر مبناي
فعاليت ،يك نوع مدل بهايابي
است كه با شناسايي مخازن
هزينه يا مراكز فعاليت در
يك سازمان ،به تخصيص
هزينهها به محصوالت و
خدمات بر مبناي تعدادي از
رويدادها يا مبادالت دخيل

مدلهاي بهايابي سنتي براي شرايط موجود در دهههاي گذشته
طراحي شدهاند .تکنولوژي محدود ،شرکتهاي تکمحصولي و سهم
کمهزينههاي سربار ،از ويژگي دهههاي قبل به شمار ميروند .تغييرات
محيط تجاري شرايط را تغيير داده و باعث بروز مشکالتي در مدل بهايابي
سنتي گرديده است .اين مدلها براي شرکتهايي مناسب هستند که
تعداد و تنوع محصوالت زيادي ندارند .زماني که يک شرکت مدل بهايابي
سنتي را براي تعداد زيادي محصول به کار ميگيرد ،نتيجهاي به غير از
تحريف اطالعات بهاي تمامشده نخواهد داشت .در مدلهاي بهايابي
مبتني بر حجم ،براي تخصيص هزينههاي سربار ،از يک محرک هزينة
از پيش تعيينشده مانند ساعات کار مستقيم به عنوان نرخ جذب سربار
استفاده ميشود .با وجودي که در اين مدل تخصيص هزينهها آسان و
سريع است ،اما بهاي تمامشدة صحيح و واقعي محصوالت و خدمات
را بهدرستي منعکس نميکند .با کاهش نقش دستمزد مستقيم در فرآيند
ساخت ،مدلهاي تخصيص هزينه که براساس ساعات کار مستقيم
هستند ،براي محاسبات بهاي تمامشده مناسب نخواهند بود و نياز به
مدلهاي نوين بهايابي از پيش محسوس است.

در فرايند ارائة محصول يا خدمت اقدام ميکنند».
ظهور مدل بهايابي بر مبناي فعاليت
اولين بار مدل بهايابي بر مبناي فعاليت ،در منابع
مدرسه تجاري هاروارد معرفي گرديد .در اوايل
دهة  ،1980برخي از محققان در دانشگاه هاروارد
به بررسي تغييرات کلي در صنايع آمريکا عالقهمند
شدند .در آن زمان صنايع آمريکا در حال تجربة
تغييرات بيسابقهاي بود که ناشي از تهديدات منتج
از رقابت شديد بود .شرکتهاي توليدي ژاپني رقابت
فزايندهاي را به دليل رويکردهاي جديد در زمينة
تکنولوژيهاي پيشرفتة توليد ،سيستمهاي توليد
بههنگام و مديريت کيفيت جامع ايجاد کرده بودند .در
سال  ،1984کاپالن ارزيابي منتقدانهاي از حسابداري
سنتي در محيط رقابتي جديد انجام داد .ناکارآمدي
سيستمهاي بهايابي سنتي ،استفادة نادرست

از معيار نرخ بازگشت سرمايه و تسلط تفکر حسابداري
مالي در شرکتها ،سه مشکلي بودند که کاپالن آنها
را شناسايي کرده بود.
کاپالن در يکي از مهمترين مقاالت خود به نام
«ضعف حسابداري :ناکارآمدي سيستمهاي بهايابي
حسابداري» ،داليل ضعف حسابداري را بيان
ميکند .وي در اين مقاله داليل اساسي اين ضعف
را ،سيستمهاي حسابداري کامپيوتري پيچيده ،تاکيد
حسابداران مديريت بر جنبة مالي حسابداري و عدم

مدل بهايابي برمبناي
فعاليت ،يک روش بهايابي
است که درآن ابتدا هزينههاي
سربار را به فعاليتها و سپس
براساس استفادة هريک
از موضوعات بهايابي از
فعاليتها ،هزينه آن ها را
به محصوالت ،سفارشات يا
مشتريان تخصيص ميدهند
مختلف را شناسايي ميکند:
فعاليتهاي سطح واحد محصول ،1که با هربار توليد
يک واحد محصول انجام ميشود.
فعاليتهاي سطح دستة محصول ،2که با هر بار
توليد يک دسته يا مقدار معيني از محصول ،انجام
ميشود.
فعاليتهاي سطح محصول ،3که براساس نياز
پشتيباني توليد انواع محصوالت مختلف ،اجرا
ميشود.
فعاليتهاي سطح کارخانه ،4که فرآيند عمومي
توليد کارخانه را پشتيباني ميکند.
با توجه به مدل چهار طبقهاي سلسلهمراتب
فعاليتها  ،مدل بهايابي برمبناي فعاليت توليدي به
شرح زير تعريف ميشود:
مدل بهايابي بر مبناي فعاليت توليدي ،فعاليتهاي
عمدة توليد را شناسايي و سپس در يکي از چهار
طبقة زير طبقهبندي ميکند :فعاليتهاي سطح

1
2
3
4

Unit - Level
Batch - Level
Product - Level
Facility - Level

مراحل اجرايي مدل بهايابي برمبناي فعاليت
مدل بهايابي برمبناي فعاليت ،يک روش بهايابي است که
ابتدا هزينههاي سربار را به فعاليتها و سپس براساس
استفادة هريک از موضوعات بهايابي از فعاليتها ،هزينه
آن ها را به محصوالت ،سفارشات يا مشتريان تخصيص
ميدهند .براي اجراي مدل بهايابي برمبناي فعاليت،
ميتوان از مراحل زير تبعيت کرد:
شناسايي فعاليتهاي مختلف.
تخصيص هزينههاي سربار به فعاليتهاي مختلف با
استفاده از محرک منابع .
شناسايي محرک فعاليت براي هر فعاليت .
تعيين نرخ محرک فعاليت از تقسيم کل هزينههاي
فعاليت بر ظرفيت عادي محرک فعاليت.
محاسبة هزينة هر موضوع بهايابي از حاصل ضرب نرخ
محرک هزينه در مصرف محرک هزينه.
مقايسة سيستم سنتي با سيستم ABC
در جدول صفحه بعد تفاوتهاي عمدة روش ABC
را با ساير روشهاي بهايابي سنتي (مث ً
ال بهايابي سفارش
كار يا مرحلهاي با استفاده از نرخ سربار يكپارچه ،يا نرخ
سربار از قبل تعيينشده ب اساس هزينة كار مستقيم يا
ساعات كار ماشينآالت) نشان ميدهد.
چالشهاي پيش روي مدل بهايابي
برمبناي فعاليت
مدل بهايابي بر مبناي فعاليت با داشتن ساختار جذاب و
ارزشمند توسط سازمانها به طور عمومي پذيرفته نشده
است .نتايج يک تحقيق دربارة ميزان پذيرش ابزارهاي
مديريتي ،نشان ميدهد که اين ميزان در مدل بهايابي
برمبناي فعاليت در حد متوسط بوده است .چنين نرخ
پذيرش پايين براي مدلي که به شرکتها بينشي دربارة
هزينه و قابليت سودآوري محصوالت ،فرآيندها ،خدمات
و مشتريان ميدهد ،شگفتآور است.
واقعيت آن است که در پيادهسازي و اجراي سيستمهاي
بهايابي برمبناي فعاليت ،بايد محافظهکارانه وهوشمندانه
عمل کرد ،زيرا هرگونه غفلت و در نظر نگرفتن شرايط
و عوامل مؤثر در پيادهسازي ،استقرار و اجراي سيستم
بهايابي برمبناي فعاليت ،باعث دور شدن از ميزان
موفقيت و اهداف در نظر گرفته شده ميگردد.
مهمترين دليل براي عدم به کارگيري مدل بهايابي
برمبناي فعاليت ،آن است که منافع دريافتشدة حاصل از
مدل ،هزينة به کارگيري آن را توجيه نميکند .همچنين
عامل مهم ديگر ،وجود اين تصور در ذهن مديران بوده که
بهبود کنترل هزينهها توسط مدل بعيد است.
برخي از شرکتها به دليل مقاومتهاي سازماني و رفتاري
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عالقهمندي مديران ارشد به سيستمهاي حسابداري
مديريت پاسخگو و مرتبطتر ذکر ميکند .اين عوامل
اهميت مدل بهايابي بر مبناي فعاليت را زيادتر
ميکنند]6[.
با برجسته شدن محدوديتهاي سيستمهاي بهايابي
سنتي در تخصيص هزينههاي سربار ،کوپر و کاپالن،
براساس مطالعات خود به نتايجي در شرايط بازار
متغيير دست يافتند .کوپر به اين نتيجه رسيد که
شرکتهايي که مواجه با سطح بااليي از رقابت و
ترکيبي از محصوالت مختلف هستند ،احتماال به
مقدار بيشتري از اطالعات هزينة مشخص منفعت
ميبرند و استفاده از اين سيستمها از لحاظ هزينهاي
ميتواند براي آنها مؤثر باشد .در همين حال ،کاپالن
بيان کرد که بسياري از شرکتها براي برآورده کردن
نيازهاي مختلف خود از قبيل ارزيابي موجوديها و
گزارشگري مالي ،بهايابي کاالها و خدمات و فراهم
کردن بازخورد عملياتي براي کارکنان صنفي خود،
تنها از يک سيتم بهايابي استفاده ميکنند .اما در يک
محيط جهاني پيشرفته و با وجود تنوع محصوالت و
فرايندها و نگراني براي برتري در رقابت ،يک سيستم
بهايابي براي تأمين نياز همة شرکتها کافي نيست.
کاپالن و کوپر براي اثبات اينکه اهداف مديريت و
تنوع ترکيب محصوالت ،محدودة پيچیدهاي را در
محيط رقابتي تعيين ميکنند ،به مطالعة موردي
چند شرکت مهم پرداختند .براساس نظر آنان ،شرايط
رقابتي شرکتها را وادار به استفاده از مدل بهايابي بر
مبناي فعاليت ميکند.
مطالعات محقق ديگري به نام توماس جانسون ،در
توسعة سيستمهاي حسابداري بسيار مؤثر بود .يکي از
مهمترين مطالعات او ،گزارش پژوهشي او براي شرکت
وايرهاوسر بود .ايدة مهم مقالة جانسون کامال متفاوت
از مقاالت دانشگاه هاروارد بود و تاکيد بيشتري بر
مديريت فعاليتها داشت اما مقاالت دانشگاه هارواد
بر اندازهگيري صحيحتر بهاي تمامشدة محصوالت
متمرکز بود.
کاپالن و جانسون در کتابي با عنوان زيان مربوط
در سال 1987مدل بهايابي بر مبناي فعاليت را به
عنوان يک جايگزين براي مدلهاي بهايابي سنتي
معرفي کردند .در آن زمان مدلهاي حسابداري
سنتي در فراهم کردن اطالعات مربوط براي محاسبة
بهاي تمامشدة محصوالت و ارزيابي عملکرد در
محيطي با تغييرات فنآوري سريع ،رقابت شديد
وانقالب پردازش اطالعات با شکست مواجه شده
بودند .ابتدا مدل پيشنهادي کاپالن و جانسون در
شرکتهاي توليدي و براي کاهش هزينههاي توليد
پيشنهاد گرديد .بعد از پذيرش اين مدل توسط
شرکتهاي توليدي ،صنايع خدماتي نيز اين مدل
را به عنوان يک روش بهبوديافته براي محاسبة
هزينهها در نظر گرفتند.
ساختار مدل بهايابي برمبناي فعاليت
از آنجا که بهايابي برمبناي فعاليت ميتواند اطالعات
صحيحتري در خصوص هزينههاي محصول ارائه دهد
،طي سالهاي اخير توجه زيادي را به خود جلب کرده

است .از ديدگاه حسابداري صنعتي ،بهايابي برمبناي
فعاليت را ميتوان بسط تکامليافتهاي از روش
تخصيص دو مرحلهاي هزينه تلقي کرد ،که شالودة
سيستمهاي نوين حسابداري صنعتي است .در
مرحلة اول اين روش ،هزينههاي غير مستقيم منابع
به مخازن هزينه تخصيص مييابد و در مرحلة دوم،
هزينههاي انباشتهشده در مراکز هزينه به محصوالت
يا به ساير موضوعات هزينه تخصيص داده ميشود.
تخصيص طبق مرحلة اول معموال براي ارزيابي
عملکرد مدير مسئول مرکز هزينه و تخصيص طبق
مرحلة دوم براي تعيين بهاي تمامشدة محصوالت
به کار ميرود.
سطوحفعاليتدرمدلبهايابيبرمبنايفعاليت
مدل بهايابي بر مبناي فعاليت ،بر فعاليتهايي
تاکيد دارد ،که براي توليد محصوالت بايد انجام
شود .هزينة فعاليتها با توجه به ميزان استفادة هر
محصول از فعاليتها ،به محصوالت تسهيم ميشود.
مدل بهايابي بر مبناي فعاليت ،چهار طبقه فعاليت

واحد محصول ،سطح دستة محصول ،سطح محصول و
سطح کارخانه .هزينههاي سه طبقة اول فعاليتها ،با
استفاده از محرکهاي فعاليت که تابع گرايش و تغيير
پذيري هزينه هاي مورد تخصيص است ،به محصوالت
توليدي تخصيص داده مي شود ،اما هزينههاي سطح
کارخانه به عنوان هزينههاي دوره تلقي شده يا بر مبنايي
اختياري به محصوالت تسهيم ميشود.

مقايسة سيستم سنتي با سيستم ABC
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روشهاي سنتي

روش ABC

1ـ هدف اصلي آنها ارائة اطالعاتي در زمينة سودآوري است.
2ـ براي جريانهاي توليدي ساده ،استاندارد معمولي به كار گرفته
ميشود.
3ـ بهاي تمامشدة محصول را با استفاده از مواد اولية مستقيم،
دستمزد مستقيم و سربار كارخانه محاسبه ميكنند و رسما اثرات
تكنولوژي پيشرفته را منظور نميكنند.
4ـ بهاي تمامشده را براي يك دايره ،محصول يا خدمت بدون
توجه مستقيم به فعاليتهاي الزم جهت توليد و توزيع محاسبه
ميكنند.
5ـ داراي يك يا حداكثر چند مركز هزينه براي تخصيص هزينهها
در سطح شركت يا دايره هستند.
6ـ از يك مبنا (معموال هزينة دستمزد مستقيم يا ساعات كار
ماشينآالت) يا حداكثر چند مبنا جهت تقسيم هزينههاي سربار
كارخانه استفاده ميكنند.
7ـ از مباني تقسيم سرباري استفاده ميكنند ،كه الزاما براساس
روابط علت و معلولي تمام اقالم سربار سازمان نيستند.
8ـ اكثرا از مبناهاي مالي ،جهت تقسيم هزينههاي سربار استفاده
ميكنند.
9ـ هزينهها را به دو گروه «هزينههاي محصول» و «هزينههاي
دوره» تقسيم ميكنند.همچنين هزينههاي ثابت را از هزينههاي
متغير متمايز ميسازند.
10ـ ميتوانند براي تصميمگيري مديران گمراهكننده باشند.
11ـ جهت برنامهريزي و كنترل مديران ،چندان مناسب و دقيق
نيستند.

1ـ هدف اصلي آن ارائة اطالعاتي در زمينههاي سودآوري ،رضايت
مشتريان و رقابت در سطح بينالمللي است.
2ـ براي جريانهاي توليدي ساده ،پيچيده و غيراستاندارد كاربرد
دارد.
3ـ بهاي تمامشده را با استفاده از مواد اولية مستقيم و سربار كارخانه
(يا هزينههاي تبديل) محاسبه ميكند و هزينههاي مربوط به تكنولوژي،
كنترل كيفيت و رقابت در سطح جهاني را در نظر ميگيرد.
4ـ جهت محاسبة بهاي تمامشده ،رابطة عليت بين فعاليتهاي الزم
جهت توليد و توزيع محصول يا خدمت و ارزش اقتصادي منابع به كار
گرفته شده را به طور مستقيم و با مبالغ كمي ايجاد ميکند.
5ـ از مراكز هزينههاي متعدد كه با توجه به ميزان فعاليتها تعيين
ميگردند ،استفاده ميكند.
6ـ از مبناهاي مناسبي براي هر مركز فعاليت هزينه استفاده ميكند و
داراي مبناهاي چندگانه است.
7ـ براي هر فعاليت ،صرفا براساس روابط علت و معلول ،مبناي مقتضي
تسهيم سربار كارخانه را تعيين و مورد استفاده قرار ميدهد.
8ـ از مبناهاي مالي و غير مالي جهت تقسيم هزينههاي سربار بهره
ميگيرد.
9ـ كلية هزينهها را «هزينة محصول» تلقي ميكند و با توجه به ديد
بلندمدت ،كلية هزينهها را «متغير» در نظر ميگيرد.
10ـ اتخاذ تصميمگيريهاي صحيح و مناسب را با استفاده از اطالعات
سيستم حسابداري مديريت ممكن ميسازد.
11ـ براي برنامهريزي و كنترل بسيار مناسب است و اطالعات دقيق را در
اين زمينه فراهم ميسازد.

که همراه با ظهور هر ايدة جديد است ،مدل بهايابي
برمبناي فعاليت را نپذيرفتند يا پس از به کارگيري
آن را رها کردند .اما اغلب مقاومتها در عدم پذيرش
و نگهداري مدل ،منطقي بوده است .ساخت اغلب
مدلهاي بهايابي برمبناي فعاليت سنتي پرهزينه،
نگهداري آنها سخت و تغيير آنها مشکل است.
صحت تخصيصهاي هزينه ،که براساس برآوردهاي
ذهني افراد دربارة درصد زمان صرفشدة آنها روي
فعاليتهاي مختلف انجام ميگيرد ،مورد ترديد است.
همچنين بسياري از مديران بر اين نظرند ،که مدل از
صحت کافي براي کاهش پيچيدگي عمليات واقعي
برخوردار نیست .نهايتا ،يک مشکل بسيار جدي
از خود فرايند مصاحبه به وجود ميآيد .اغلب افراد
مخاطب فرايند مصاحبه ،تقريبا هيچ درصدي از زمان
مصرفي خود را به صورت بالاستفاده در نظر نميگيرند
و به اين دليل تقريبا تمام مدلهاي سنتي ،نرخهاي
محرک هزينه را به اين صورت محاسبه ميکنند که
منابع در ظرفيت کامل کار ميکنند ،در صورتي که
اين نرخها بايد در ظرفيت عملي محاسبه شوند.
به طور خالصه ،به کارگيري مدل بهايابي برمبناي
فعاليت سنتي با مشکالت زير مواجه بوده است:
فرآيند بررسي و مصاحبه ،زمان بر و پر هزينه است .
اطالعات مدل ذهني و ارزيابي صحت آن مشکل
است .ذخيرهسازي  ،پردازش و گزارشگري اطالعات
پرهزينه است .

بسياري از مدلها محلي بوده ونگرش کاملي از
فرصتهاي سودآوري کل شرکت را فراهم نميکند.
به منظور انطباق با تغييرات محيط ،به سهولت
نميتوان مدل را بههنگام کرد.
مدل ظرفيت بالاستفادة بالقوه را در نظر نميگيرد و
اين موضوع از لحاظ مباني نظري صحيح نیست.
تالشها براي سادهسازي
مدل بهايابي برمبناي فعاليت
با وجود سادگي مفهوم بهايابي بر مبناي فعاليت ،به
کارگيري و اجراي آن توسط سازمانها پيچيده و
پرهزينه است .هر سازمان بايد اطالعات زيادي را دربارة
تمامي منابع ،فعاليتها و محرکهاي وابسته با آنها
شناسايي کند ،که تعداد آنها بالغ بر صدها محرک
و فعاليت ميگردد .درنتيجه ،اگرچه مدل بهايابي بر
فعاليت اطالعات صحيحتري را فراهم ميکند ،اما
به دليل اندازه ،پيچيدگي و هزينة اين مدل ،توسط
سازمانها و شرکتها به طور گسترده پذيرفته نشده
است .به منظور حل مشکالت به کارگيري مدل
بهايابي بر مبناي فعاليت سنتي ،محققين در دو دهة
اخير تالشهايي را براي سادهسازي بهايابي برمبناي
فعاليت آغاز کردهاند.
براساس مدل سادهشدهاي که باباد و باالچاندران در
سال  1993ارائه کردند ،ابتدا زيرمجموعهاي بهينه از
محرکهاي مدل کامل بهايابي برمبناي فعاليت ،به

صورتي انتخاب ميگردد که بين هزينة جمعآوري،
نگهداري و پردازش اطالعات و منافع حاصل از صحت
اطالعات همواره توازن برقرار باشد .اين مدل امکان آن
را فراهم ميکند تا تصميمگيرندگان بتوانند بيشترين
تعداد محرکهاي مجاز را در سيستم سادهشده
مشخص و محدود کنند .در اين رويکرد بايد هزينة
فعاليتهاي مربوط به محرکهاي حذفشده را با
هزينة فعاليتهاي محرکهاي منتخب جمع کرد
و براي هر محرک هزينة منتخب ،يک مخزن هزينة
تلفيقي جديد مشخص کرد .براي ايجاد مراکز هزينة
تلفيقي بيشتر ،تمام هزينة فعاليتهاي مربوط به
محرک هزينه حذفشده ،به مخزن هزينة محرک
هزينة منتخب منتقل ميگردد.
هامبورگ ،مدل باباد و باالچاندران را توسعه داد.
براساس مدل هامبورگ ،هزينة فعاليتهاي مربوط
به محرک حذفشده به جاي تخصيص به يک
محرک هزينة منتخب ،به چند محرک هزينة
منتخب تخصيص داده ميشود .در اين
مدل ،زيرمجموعة محرکهاي
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بهينه به نحوي انتخاب ميشوند ،که هزينههاي
اطالعاتي آنها از يک سطح معيني فزوني نيابد و
زيان عدم صحت ناشي از محدوديت اطالعاتي را
حداقل کنند .مخزن هزينة محرکهاي منتخب؛
شامل هزينة فعاليتهاي مربوط به محرکهاي
منتخب و سهمي از هزينة فعاليتهاي مربوط به
محرکهاي حذفشده است.
مدل هامبورگ ،سيستم سادهشدهاي است که
سطح پيچيدگي يکساني را نسبت به مدل باباد و
باالچاندران دارد ،اما در مقايسه با آن ،هزينههاي
محصول صحيحتري را ارائه ميکند .با توجه به اين
واقعيت که مدل هامبورگ سيستم صحيحتري را
با هزينة اطالعات کمتري فراهم ميکند ،واضح
است که مدل سادهشدة باباد و باالچاندران،
سيستم بهينهاي نيست .با اين وجود ،در هر دو
مدل فرض بر اين است که انجام سادهسازي بايد
به هزينة از دست دادن صحت اطالعات انجام
گردد .در هر دو مدل انجام سادهسازي ،بر کاهش
تعداد فعاليتها و محرکها متمرکز بوده به نحوي
که زيان از دست دادن صحت اطالعات ناشي از
کاهش فعاليتها و محرکها به حداقل برسد .با
اين وجود ،تمامي اين تالشها مستلزم آن بودند،
که مدل بهايابي برمبناي فعاليت قبل از انجام
عمل سادهسازي به طور کامل اجرا شود .به اين
معنا که تمامي فعاليتها و محرکها ،بايد قبل
از انجام سادهسازي شناسايي شوند .اين نوع
سادهسازي اصطالحا به عنوان سادهسازي بعد از
وقوع ناميده ميشود .اگر قبل از سادهسازي نياز
به اين باشد که سيستم به طور کامل
ارائه شود ،انجام سادهسازي هيچ منافعي
را به همراه نخواهد داشت ،زيرا شرکت
قبل از سادهسازي بايد مدل را به طور
کامل ارائه کند .به عالوه ،هر وقت
سيستم نياز بهروزرساني داشته
باشد ،ابتدا مدل بايد به طور کامل
بهروزرساني شده و سپس ساده شود،
که اين کار در درازمدت مستلزم صرف
هزينه و زمان زيادي است.
تالش مهم ديگري که توسط کاپالن و
اندرسون انجام گرديد و نهايتا در سال
 2004به ثمر رسيد ،به نام مدل بهايابي
برمبناي فعاليت زمانگرا ناميده ميشود و
از نوع سادهسازي قبل از وقوع ،طبقهبندي
ميشود .اين مدل مرحلة يک بهايابي برمبناي
فعاليت سنتي را براي تخصيص هزينههاي منابع
به فعاليتها ،ساده کرده و به منظور اجتناب از
معادالت پيچيده و متنوع ،معادالت زماني را معرفي
ميکند .اين معادالت ،زماني را كه يك فعاليت در
يك فرآيند انجام ميدهد ،خالصه ميكنند .بدين
دليل ،تمركز مدل زمانگرا به جاي فعاليتها بر روي
فرآيندهاست و اين موضوع سيستم را بيشتر قابل
كنترل ميکند.

 10-1منابع و مأخذ

مرز اقتصاد
نگاهی به گمرک ایران از دیروز تا امروز

سامانهای برای تسهیل تجارت
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گمرک ،یکی از قدیمیترین سامانههای اقتصادی است
که در کالمی ساده وظیفة نظمبخشی به تجارت و
وضع حقوق و عوارض روی کاالهای تجاری را دارد .در
مورد تاریخ گمرک شاید همین کافی باشد که بگوییم
در اسناد دولت عثمانی ردی از گمرک وجود داشته
است و حتی در منابع مختلف آمده که وقتی عثمانیها
قسطنطنیه را فتح کردند ،با بهرهبرداری از منابع یونانی
از ساختار گمرک برای گسترش تجارت خود ،مخصوصا
مالالتجارهای که از قسطنطنیه به دست آورده بودند،
استفاده کردند .امپراتوری عثمانی مناطقی در آسیای
کوچک ،اکثر خاورمیانه ،قسمتهایی از شمال آفریقا،
قسمت جنوب شرقی اروپا تا قفقاز را شامل میشد.
قلمرو رسمی حکومت عثمانی در اوج قدرت نزدیک به
 5.6میلیون کیلومتر مربع میرسید .برای همین حوزه،
تجاری بزرگی را در بر میگرفت که تا حد بسیاری
زیادی زیر ذرهبین نظارتهای گمرکی قرار داشت .در
دوران نادرشاه نیز میتوان ردی از حضور سامانهای به

نام گمرک را دید .البته بسیاری بر این باورند که حضور
رفتار گمرکی در اقتصاد و تجارت ایران حتی به قبل از
ورود اسالم به ایران باز میگردد .در دوران مدرن اما
از سال  1947گمرک ساختاری جهانی پیدا میکند .به
عبارتی بعد از جنگ جهانی دوم که بسیاری از نهادهای
بینالمللی برای سادهسازی فرآیند توسعه شکل
میگیرند ،گمرک نیز به عنوان حلقه ،ارتباطی تجارت
و همچنین محل جذب درآمد برای دولتها از طریق
توسعه ،دادوستدهای جهانی به یک قطب و عرصه،
بینالمللی تبدیل میشود .در سال  1947سيزدهمين
اجالس دولتهاي اروپایي ،فعالیت خود را کلید زد .در
این اجالس كميتة همكاريهاي اقتصادي اروپا تصمیم
گرفت یک گروه مطالعاتی برای تقویت اقتصاد کشورهای
اروپایی شکل بگیرد .براساس موافقتنامة گات ،این گروه
مطالعاتی به این نتیجه رسید که باید چند اتحادیة
گمرکی – اروپایی تاسیس شود .برای این منظور ابتدا
دو کمیتة اقتصادی آغاز به کار کرد .به فاصلة کوتاهی

این دو کمیته به «سازمان همكاريهاي اقتصادي و
توسعه و شوراي همكاريهاي گمركي تبدیل شد».
در سال  1952سازمان جهانی گمرک از بطن شورای
همکاریهای گمرکی به طور رسمی فعالیت خود را در
کلیة جهان آغاز کرد .این سازمان در حال حاضر یک
سازمان مستقل بینالمللی محسوب میشود که وظیفة
آن باال بردن استاندارد فعالیتهای گمرکی و بهبود،
تقویت و کارآمدی دانش گمرک است .در حال حاضر
 156کشور عضو این سازمان هستند ،که در بیش از 95
درصد مراودات بینالمللی تجارت نقش تسهیلسازی
خود را ایفا میکنند.
سازمان جهانی گمرک بر این باور است که سامانههای
گمرک درواقع نشانة توسعهمندی هر دولت یا نظم
عمومی محسوب میشوند که وظیفة اصلی آنها نیز
ایجاد درآمدهای ملی و نگهداری از منابع ملی است.
میگویند که گمرک کارآمد ،نشانة توسعه است .در
ایران نیز به موازات شکلگیری تعاریف مدرن از گمرک،

مبادی مجاز گمرکی در ایران

گمرک ایران مادی مجاز گمرکی را در ایران به این
شرح اعالم کرده است:

گمرك استان كهگيلويه و بويراحمد
گمركات استان گلستان
گمركات استان گيالن
گمرك استان لرستان
گمركات استان مازندران
گمركات استان مركزي
گمركات استان هرمزگان
گمركات استان همدان
گمركات استان يزد
گمركات استان خوزستان
گمرك استان زنجان
گمرك استان سمنان
گمرك استان سيستان و بلوچستان
گمركات استان فارس
گمرك استان قزوين
گمرك استان قم
گمركات استان كردستان
گمركات استان كرمان
گمركات استان كرمانشاه
گمركات استان تهران
گمركات استان آذربايجان شرقي
گمركات استان آذربايجان غربي
گمركات استان اردبيل
گمركات استان اصفهان
گمرك استان ايالم
گمركات استان بوشهر
گمرك استان چهار محال بختياري
گمركات استان خراسان رضوي
گمركات استان خراسان جنوبي
توضيحات :
خارك  :مقصد ترانزيت خارجي براي سوآپ سوخت و
صادرات آن محصوالت نفتي است .
ايالم  :مبداء ترانزيت خارجي صرفاً براي ورود كاميون
خالي و مقصد ترانزيت خارجي صرفاً براي سوخت .
سرخس  :امور ترانزيت فقط در منطقة ويژة اقتصادي
سرخس انجام شود.
زاهدان  :مبدأ ترانزيت خارجي براي كاالهاي ريلي

مختصری از تاریخچة شکلگیری
گمرک در ایران

با توجه به قرائن و شواهد تاريخى که داللت بر تمدن
قوم ماد و حکومت اين قوم بر سرزمين ايران آن
روزگار دارد ،مىتوان ادعا کرد به طور قطع مقررات
گمرکى و گمرک به شکلى در زمان مادها وجود داشته
است .همينطور در زمان سلسلة هخامنشى در چنين
تشکيالتى نيز داير بوده است.
در زمان اشکانيان گمرک به صورت ادارهاى منظم
فعاليت داشته و کلية اجناس وارده و صادره ثبت
مىشده است و اهميت قضيه در اين است که حقوق و
عوارض گمرکى فقط از کاالهاى وارداتى اخذ مىشده
است ،که خود نشاندهندة اين است که دولت در حفظ
و حمايت مصنوعات داخلى در آن زمان کوشا بوده
است.
از دورة ساسانيان اطالعاتى در مورد وجود گمرک و
حقوق و عوارض گمرکى و نحوة دريافت آن نمىتوان به
دست آورد ،ولى مواردى که مورد مداقه قرار مىگيرد،
نشاندهندة اين است که نبايد عنوان کرد که در آن
زمان امور گمرکى وجود نداشته است.
موردى که مىتوان در اثبات وجود گمرک در دورة
ساسانيان به آن اشاره داشت ،عبارت است از اينکه در
دورة قبل از اسالم در کشور عربستان عشر مالالتجارة
تاجران را به صورت حقوق گمرکى دريافت مىکردهاند
و از عقل سليم به دور است که کشور ايران که با
عربستان روابط بازرگانى داشته و اين مبلغ را پرداخت
مىکرده است ،مبالغى را از ورود کاال به کشور دريافت
نمىکرده است.
در مورد قوانين و مقررات گمرکى هم در ايران بعد از
اسالم اطالعات ناکافى است .ولى تاريخ اشارهاى به وضع
قوانين گمرکى از طرف خليفة ثانى عمربن خطاب مىکند.
 .۱حقوق گمرکى که بايد از يهودىها و نصارىها
دريافت گردد ،معادل يک درهم از هر  ۲۰درهم بود
( ۵درصد ارزش کاال)
 .۲حقوق گمرکى که از خود مسلمانان بايد دريافت
مىشد از هر  ۴۰درهم يک درهم بود( ۲/۵درصد ارزش
کاال)
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حوزههای مختلف گمرکی سعی بر آن داشتهاند تا
سطح فعالیت خود را براساس استانداردهای سازمان
جهانی گمرک ارتقا دهند اما همواره گمرک در ایران
مورد انتقاد کارشناسان و صاحبنظران تجاری قرار
داشته است .به نظر میرسد رویکرد نخست آنان در
مواجهة انتقادی با گمرک ،وجود فساد در این سامانه
و همچنین پیچیدگیهای بوروکراسی است .البته در
سالهای گذشته دهلیزهای اداری در گمرک ایران تا
حد زیادی بر طرف شدهاند اما همچنان وجود فساد در
گمرک چیزی است که مراجعهکنندگان به این سامانة
اقتصادی از آن گله میکنند .یک نکته را البته نباید
فراموش کرد و آن هم اینکه سامانههای گمرک در همه
جای جهان به دلیل آنکه با فعاالن تجاری در ارتباط
است و وظیفة بخشی از تسهیلسازی تجاری را بر عهده
دارد ،همواره با پدیدة فساد در میان کارمندان مواجه
بوده است ،منتهی این فساد در کشورهای توسعهیافته
ظاهرا ضریب بسیار کمتری را نشان میدهد .در حال
حاضر در ایران گمرک بیشتر نهادی است که وظیفة
تامین مالی برای دولت را بر عهده دارد .درآمد
گمرک ایران از  7هزار میلیارد تومان تا نزدیک  10هزار
میلیارد تومان در چند سال اخیر در نوسان بوده است.
از این منظر بعد از نفت میتوان گفت که گمرک یکی
از اصلیترین سامانههای تامین مالی دولت محسوب
میشود.
مسعود كرباسيان ،رئیس کل گمرک ایران ،چند وقت
پیش دربارة درآمد گمرک به خبرنگاران گفت :براي
درآمد گمركي رقم  10600ميليارد تومان يا همان
 106هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده ،كه اين رقم
براي سال  92نيز برآورد شده بود كه البته احتماال در
سال جاري تحقق كمتر خواهد بود ،اما باز هم بستگي
به دو ماه بهمن و اسفند دارد ،كه معموال تجارت در اين
دو ماه افزايش مييابد.
وي افزود :اگر واردات گروه  10كااليي آزاد شود ،درآمد
گمركي نيز افزايش مييابد و همچنين عدة زيادي از
بازرگانان سعي ميكنند ،در دو ماه آخر سال كاالهاي
مورد نظر را وارد كنند ،تا به زعم خود به افزايش نرخها
در سال آينده مانند نرخ تعرفه ،ماليات ارزش افزوده يا
تغيير نرخ ارز برخورد نكنند ،بنابراين واردات در دو ماه
آخر سال افزايش خواهد يافت.
رئيس كل گمرك جمهوري اسالمي ايران ،در مورد
تحقق درآمد گمرك در سال جاري گفت« :ميزان تحقق
در سال جاري تاكنون  60درصد بوده است ،علت اين
است كه درآمد گمركي در سال  91رقم  7هزارميليارد
تومان بود و براي سال  92رقم  10هزارميليارد تومان
افزايش يافته بود ،در حالي كه واردات گروه  10كااليي
با محدوديت مواجه شد.
كرباسيان افزود :امسال عمده واردات  20قلم كاالي
اساسي است كه داراي تعرفه اندك گمركي هستند
و اين تعداد كاال  30درصد واردات كشور را تشكيل
ميدهد كه شامل كاالي اساسي ،دارو ،مواد اوليه،
نهادههاي دامي ،خوراك دام ،مواد اولية واحدهاي
توليدي تشكيل ميدهد.
درآمدهای گمرکی همیشه برای دولتها یک اصل
بودهاند ،برای همین برنامههای ویژهای نیز برای باال

بردن درآمدهای گمرکی همواره وجود داشته است.
بههرحال اما امروز و در آستانة بالندگی تجارت در
ایران ،میتوان مدعی شد که سامانة گمرک در ایران
ریشهای قطور گرفته است و نقش پررنگی نیز در پر
کردن چالههای درآمدی دولت دارد اما هنوز فعاالن
اقتصادی بر این باورند که گمرک ایران در برطرف
کردن موانع تجاری اهالی اقتصاد راه زیادی در پیش
دارد.

است.
اروندكنار :فاقد فعاليت است.
مبداء و مقصد ترانزيت خارجي فقط در منطقه ويژه
اقتصادي برق و الكترونيك شيراز انجام ميشود .
ساري  :ترانزيت خارجي فقط براي سوخت صورت
ميگيرد.
در منطقة ويژة اقتصادي شهيد رجايي ،فقط مبداء و
مقصد ترانزيت خارجي انجام ميشود .
در منطقة ويژة اقتصادي نساجي يزد مبداء و مقصد
ترانزيت خارجي و كارنه انجام ميشود .
چذابه  :صادرات از محل گمرك اهواز انجام ميشود .
شلمچه  :ترانزيت از محل گمرك خرمشهر انجام
ميشود .
منظور از صادرات و واردات در بازارچهها  ،فعاليت درمحدودة قانوني بازارچههاي مرزي ميباشد .
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 .۳اخذ حقوق گمرکى از اعرابى که زير نظر حکومت
اسالمى اداره نمىشدند عبارت بود از هر  ۱۰درهم يک
درهم (۱۰درصد ارزش کاال)
در آن زمان مالالتجارة تجار از نظر داخلى از حقوق
گمرکى معاف بوده است .بعد از آنکه حکومت خلفا به
پايان رسید ،حکومت بنىاميه يکسرى قوانين مربوط
به گمرک را پياده کرد؛ از آن جمله اعشار کشتىها بوده
که ده يک مالالتجارة کشتىها را به صورت عينى يا
نقدى مىگرفتهاند .اين وضع همچنان ادامه مىيابد و
به علت عدم ثبات سياسى کشور و نزاع و کشمکش و
روى کار آمدن متناوب چند سلسه از جمله طاهريان،
صفاريان ،سامانيان ،غزنويان و سلجوقيان اين وضعيت
حالت اسفناکترى به خود مىگيرد ،بهطورى که در
زمان سلجوقيان بعضى از احکام در چهارسوقها و بازارها
نيز از اجناس و کاالها وجوهى را دريافت مىکردهاند.
در دوران صفويه ،شاهعباس پس از اينکه توانست ارتشى
منظم و قوى براى خود تدارک ببيند شروع به اصالحات
داخلى کرده و به امور مالى و گمرکى ايران سروسامان
بخشيد و دفاتر منظم ورودوخروج کاال را تنظيم و خزانة
مرکزى را به نحو کاملترى پايهريزى کرد .او شروع به
بسط تجارت خارجى کرد .در دوران صفويه در رابطه با
سرقت مالالتجارة افراد هم تضمينهایى ايجاد شده بود که
اگر تاجرى کااليش به سرقت برود ،حاکم آن منطقه بايد
برحسب اسناد و مدارک موجود در نزد تاجر غرامت کاال را
بپردازد و در يافتن کاالى مسروقه خيلى تالش مىکردند و
از اينکه خبر اين سرقت به گوش شاه برسد ،واقعاً بيمناک
بودند .در زمان صفويه طبق اطالعات موثق مىتوان اظهار
کرد که در بندرعباس و بندر لنگه و جزيرة هرمز ادارات
گمرکى وجود داشته است.
در دوران زنديه از نظر درآمدي ،ايران وضعيت مناسبى
داشته است ولى يکى از مهمترين اقدامات در مورد
آزادى بازرگانى اروپایيان در ايران در همين دوره و به
دست کريمخان زند به مرحلة اجرا درآمده است .وى در
فرمانى به سال  ۱۱۷۶هجرى قمرى مطابق با ۱۷۶۲
ميالدى چنين بيان داشته است” :بر همة اجناس که
انگليسىها از راه بوشهر يا هر بندر ديگر خليج وارد و
صادر مىکنند ،عوارض تعلق نخواهد گرفت ...و مىتوانند
اجناس خود را بدون حقوق گمرکى به همة نقاط ايران
بفرستند .آنچه در خود بوشهر يا جاى ديگر مىفروشند،
شيخ يا حاکم مىتواند فقط ۳۰درصد از تجار حق صدور
وصول کند و هيچ ملت ديگر اروپایى يا ساير افراد مگر

کمپانى انگليسى حق ندارد اجناس پشمى به هيچيک از
بنادر خليج وارد کنند  ...و از اين پس در برابر کاالهايى
که از روسيه به ايران مىبرند و خريدهایى که در برابر
آنها با ايرانيان و ديگران مىکنند و آنچه در آنجا
مىخرند و مبادله مىکنند ،گمرک ندهند  ...و نيز اگر
اتباع روسيه بخواهند از قلمرو کشور ايران براى کارهاى
بازرگانى به هندوستان يا کشورهاى ديگر بروند ،در
عبورومرور ايشان چه از راه خشکى و جه از راه دريا
گمرکى گرفته نخواهد شد و هيچگونه عوارضى به دولت
ايران نخواهند داد“...
در دوران قاجار مهمترين عهدنامهاى که با يکى از
همسايگان يعنى روسيه منعقد شد ،استقالل گمرکى ايران
را خدشهدار کرد و علت قرارداد جنگى بود که ميان ايران
و روسيه درگرفت .و در تاريخ  ۲۹شوال  ۱۲۲۸مطابق ماه
اکتبر  ۱۸۱۳در قرية گلستان عهدنامة صلح امضا شد .در
فصل نهم عهدنامة مذکور مقرر گرديد که از مالالتجارة
مملکتين صدى پنج قيمت مالالتجاره اخذ گردد .اين تعهد
اگرچه اختيار دولت ايران را در تغيير و تبديل ميزان حقوق
گمرکى واردات و صادرات سلب مىکرد ولى تا حدودى
مىتوان به اين موضوع که اين قرارداد حالت دو جانبه
داشته است اميدوار بود ،چون ازدياد حقوق گمرکى از
طرف روسيه الزمهاش جلب رضايت دولت ايران بوده است
و از طرف ديگر بدون اطالع دولت ايران کم و اضافه کردن
حقوق و تعرفههاى گمرکى باعث بىاثر شدن مفاد عهدنامه
مىگرديده است،
در تاريخ  ۱۲۴۶هجرى فرمانى از طرف فتحعلىشاه
صادر گرديد که به موجب آن حقوق گمرکى در تمام
سرحدهاى مملکت در موقع ورود و خروج مالالتجاره
صدى پنج قيمت امتعه و اجناس تجارتى معين شده
است .در حقيقت مىتوان گفت که رژيم معاهدة
ترکمنچاى را عموميت داده و به جاى تعرفة عمومى
قرار داده است و اين اولين فرمانى است که در خصوص
تعرفة گمرکى در زمان قاجاريه صادر گرديده است .
در سال  ۱۳۱۵هجرى سه نفر بلژيکى به خدمت در
گمرک ايران دعوت شدند .يکى از اين سه نفر ژوزف
نوز معروف بود.
نوز در سال  ۱۳۱۶مشغول مطالعات شده و در سال
 ۱۳۱۷رسم اجارة گمرک را برانداخته و در تاريخ ۱۸
ذىالحجه نيز فرمان الغاى عوارض داخلى را از جانب
شاه صادر کرد .در همين ايام شروع به تشکيالت جديد
گمرک کرد و وزير پست گرديد.

آخرين وزير گمرک ايران هم نوز بلژيکى است چون
بعد از اعالن مشروطيت گمرک جزء مالية مملکت قرار
گرفته است.
رفته رفته ،تشکيالت گمرکى در تمام نقاط مرزى کشور
بسط و توسعه يافت و نوز رئيس مستشاران بلژيکى که
شخصى مدبر و فعال بود ،به طرز شايسته گمرکات ايران
را اداره کرد.
خالصه اينکه مستشاران بلژيکى ،قريب مدت  ۳۶سال
در ايران به خدمت اشتغال داشتند و در اين مدت سه
تعرفه ،گمرکى تنظيم و براى وصول حقوق و عوارض
گمرکى به مورد اجرا گذارده شد.
پس از خاتمة خدمت مستشاران بلژيکى و عزيمت آنان
از ايران و واگذارى ادارة گمرک به مأمورين ايرانى بنا
به مقتضيات زمان و سياست مالى و اقتصادى دولت،
تعرفة گمرکى چند بار تغيير پيدا کرد :يکدفعه به
موجب قانون  ۳۱ارديبهشت  ۱۳۱۵تعرفة جديدى به
مورد اجرا گذاشته شد ،که  ۹۰درصد آن از روى وزن و
تحت  ۱۲۶۱شماره تدوين و تا سال  ۱۳۲۰مآخذ وصول
حقوق و عوارض گمرکى بود.
سپس تعرفهاى براساس تعرفة جامعة ملل سابق تنظيم
شد ،که در  ۲۲تيرماه  ۱۳۳۰بهموقع اجرا گذاشته شد
و از تمام تعرفههاى قبلى مفصلتر و شامل  ۲۲فصل
و  ۲۲۰۴رديف بوده است .تعرفة مذکور نيز در سال
 ۱۳۲۹تغيير يافت و اصالحاتى در آن به عمل آمد و تا
سال  ۱۳۳۲تدريجاً مورد اصالحات مجددى قرار گرفت.
آخرين تعرفة گمرکى در حال اجرا در اين دوره ،تعرفة
مصوب  ۶تيرماه  ۱۳۳۴بوده است.
قانون تعرفه و آئيننامة آن در سال  ۱۳۳۷براساس تعرفة
ژنو به تصويب رسيد ،که تا سال  ۱۳۵۱اجرا مىشد.
در سال  ۱۳۵۰قانون امور گمرکى به تصويب رسيد ،که
براساس بروکسل تنظيم گرديده و آئيننامة اجرایى آن
در سال  ۱۳۵۱به تصويب رسيد.
در سالهاى بعد از  ۱۳۵۱براساس نياز به سازگارى
مواد و مفاد قانون امور گمرکى و آیيننامة اجرایى که
با روند اقتصادي ،ادارى و سياسى کشور اصالحاتى به
شرح موجود در قانون امور گمرکى و آیيننامة اجرایى
آن به عمل آمد که اين اصالحات به صورت زيرنويس
در صفحات مرتبط به مواد اصالحشده درج و به چاپ
رسيده است.
بخش تاریخ و حوزههای گمرکی از سایتهای
مربوط به گمرک ایران استخراج شده است.
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بهمن؛ ماه آزادی

تقویم تار یخ

سیاوش مفید

همیشه روزهای بزرگ نیاز به یادآوری دارند .نیاز به این دارند که بدانیم چه گذشت در این روزها که سالها نیز بگذرد ،فراموش نمیشود .دهة فجر یعنی

از  12تا  22بهمن  57روزهای تاثیرگذار و پر اتفاقی برای ما بوده است .این دهه سرنوشت چندین نسل را تغییر داد .البته باید گفت سالها قبل شروع
این اتفاق بود .سالهایی که سلطة خاندان پهلوی بر ایران باعث بسیاری از تبعیضها و ظلمها شد و مردم هم زیر بار این ستم نرفتند و مبارزه کردند و

سرانجام با رهبری امام (ره) به پیروزی رسیدند تا بلکه بتوانند استقالل ،آزادی و جمهوری اسالمی را لمس کنند.
 12بهمن

بختيار در واكنش به استقبال عمومي مردم از ورود امام ،پيدرپي با انجام مصاحبه و
صحبت در مورد برنامههای آتی خويش ،سعی در عادی جلوهدادن اوضاع دارد .مر د م
چشموگوش به مدرسهی علوی دوختهاند .جمعيت مشتاق به ديدار امام آنقدر زياد

 14بهمن
در تمام كشور ،مردم به اعتصاب عمومي دست زدهاند .كاركنان ادارات و وزارتخانههای
مختلف ،وزيران و مديران دولت را به محل كار خود راه نمیدهند .جواد شهرستانی،
شهردار وقت تهران ،به ديدار امام ميرود و استعفانامهاش را به ايشان تسليم ميكند
و البته دوباره از سوی امام شهردار ميشود .بختيار از انتشار اين خبر و احتمال اينكه
سرمشق ديگر زير دستانش قرار گيرد به شدت ميترسد و طي يك مصاحبه شروع به
ناسزاگويی به جواد شهرستانی ميكند و ساير كارمندان و مسئوالن دولت خويش را
تهديد ميكند .با همهی اينها شهردار تهران ،تنها كسي نبود كه به مدرسهی علوی(محل
سكونت امام) روی آورد.
 15بهمن
بختيار تمام پايگاههايش را از دست داده و همچنان با انجام مصاحبههاي مختلف سعي
در به رخ كشيدن قدرت خود دارد .محورهاي مورد تاكيد و تهديد او در مصاحبهها اينها
هستند:
 به آيتاهلل خميني اجازة تشكيل دولت موقت را نميدهم. كساني را كه جنگ داخلي راه بيندازند اعدام ميكنم. تمام نظرات امام خميني را در لباس قانون تحقق ميبخشم.امام در پاسخ تهديدهاي دولت اعالم کرد« :من بايد نصيحت كنم كه دولت غاصب كاري
نكند كه مجبور شويم مردم را به جهاد دعوت كنيم .ما از ارتش ميخواهيم هرچه زودتر
به ملت متصل شوند .آنها فرزندان ما هستند .ما به آنها محبت داريم»...
امام همچنين در سخنرانيها و ديدارهايشان با مردم ،اصول سياستهايشان را اينگونه
بيان کرد« :تمام اتباع خارجي در ايران به صورت آزاد زندگي خواهند كرد .ما براي
اقليتهاي مذهبي احترام قائل هستيم .نظر من راجع به راديو و تلويزيون و مطبوعات اين
است كه در خدمت ملت باشند .دولتها حق هيچ نظارت ندارند»...
 16بهمن
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گروهي به نام «سازمان كماندويي مبارزه در راه قانون اساسي» با دفتر خبرگزاري
آسوشيتدپرس تماس گرفته و هشدار ميدهند كه اگر امام خميني قصد داشته باشد
از پاريس به سمت تهران پرواز كند ،هواپيماي حامل ايشان را منهدم خواهند كرد .در
پي اين تهديدها ،اما م خمينی به نزديكان و همراهان خود گفتند« :من بيعت خود را از
شما برميدارم ،ما به طرف كار بزرگي ميرويم .شما هم جانتان را به خطر نیندازيد».
ايران در انتظار امام خمينی غرق سرور است .مردم تهران به شوق ورود امام ،خيابانها
را آب و جارو ميكنند ،خطهای سفيد وسط خيابان تا كيلومترها تميز شده .ساعت
نهوبيستوهفت دقيقة صبح ،امام وارد خاک ایران شد.
 13بهمن

هستند كه كوچههای اطراف مدرسهی علوی مملو از آدم شده است .مردم پارچههای
دستنويسی روی ديوارها نصب كردهاند كه رویشان نوشته شده« :زيارت قبول ،با يك
بار زيارت امام ،اين توفيق را به ديگران هم بدهيد».
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دهها خبرنگار داخلی و خارجی ،گروههای مختلف مردم و جمعی از نزديكان امام در سالن
مدرسهی علوی اجتماع كردهاند .حجتاالسالم هاشمی رفسنجانی حكم نخستوزيری
مهندس مهدی بازرگان را قرائت ميكند .در حالي كه مردم هر لحظه به پيروزی
نزديكشان اميدوارتر میشوند ،جمعي از امرای ارتش در حال فراهم كردن مقدمات اجرای
طرحی با حمايت مستقيم آمريكا برای دستگيری امام و سرکوب خونین مردم هستند.
برخی اعضای شورای انقالب ،آيتاهلل دكتر بهشتی ،آيتاهلل مطهری و مهندس بازرگان
با تماسهای مداوم با فرماندهان نظامی سعی ميكنند ارتش را بدون خونريزی ،متحد
ملت كنند .مردم با گل و اشك و شعار به استقبال ارتشيان ميروند.
 17بهمن
مردم در خيابانها و در حمايت از دولت بازرگان تظاهرات ميكنند .شعارها عليه بختيار
است ،مردم بختيار را نميخواهند .بختيار سعي دارد به مردم بفهماند در انجام وعدههای
خود كوشاست .به همين منظور در جلسهی مجلس حضور میيابد و نمايندگان در حضور
بختيار طرحهای انحالل ساواك و دستگيری نخستوزيران و وزيران از سال  1341تا آن
سال را كه متهم به سواستفاده از قدرت بودند تصويب ميكنند.
 18بهمن
امام خميني فرمان دادهاند نام
اشخاصي كه به نوعي به كشور و
مردم خيانت كردهاند ،افشا شود.
با تالش مردم و متخصصين،
فرستندهاي سيار در مدرسهي علوي
راهاندازي ميشود.اينجا تهران است،
كانال انقالب!
 19بهمن
بختيار دستور تيراندازی به سمت
مردم را میدهد .در بعضي از نقاط
كشور به سمت مردم تيراندازی
ميشود .عدة زيادي از همافران و
افراد نيروي هوايي ،با لباسهای
نظامي و در ميان شادی و حيرت
مردم به اقامتگاه امام رفتند .امام خمينی در اين ديدار ،خطاب به همافران گفتند:
«همانطور كه گفتيد تا حاال در اطاعت طاغوت بوديد ،حال به قرآن پيوستيد .قرآن
حافظ شماست .اميدوارم با كمك شما بتوانيم اين جا حكومت اسالمی را برقرار كنيم».
 20بهمن

پس از خبر ساعت  ،20تصاويري از دوران اقامت امام خميني در پاريس از شبكة سراسري
تلويزيون پخش شد .همزمان با پخش تصوير امام خمينی ،همافران نيروی هوايي در
پادگان ،فرياد «اهللاكبر» سر دادند .شعار همافران در حمايت از امام خميني باعث خشم
افسران و كاركنان ضداطالعات نيروي هوايي شد .اخطارهاي تند آنان به همافران ،به
درگيري و تيراندازي و ورود گارد شاهنشاهي منجر شد.با باال گرفتن درگيری ،مردم براي
كمك به همافران ارتش وارد پادگان شدند اما لولهی مسلسل گارد شاه به سمت مردم
چرخيد و آنها را هدف گلوله قرار داد .درگيری تا صبح ادامه داشت...
 21بهمن
ساعت  10صبح اسلحهخانة نيروی هوايی به همت مردم و كمك همافران فتح شد.
ساعاتي بعد ،كالنتريهاي  26 ،16 ،12 ،11 ،10 ،9و كالنتري نارمك به دست مردم افتاد.
مردم تانكها و نفربرها را به خيابانها میآورند و به يكديگر روحيه ميدهند .فرمانداري
نظامي كه دستپاچه شدهاست ،در آخرين اعالميهاش كه بارها از راديو پخش شد ،ساعت
منع عبورومرور را چهارونيم عصر اعالم كرد.

امام خميني در واکنش قاطع اعتراضی به دستور فرمانداری نظامی پيامی به اين شرح
صادر کردند« :اعالميه امروز حكومت نظامي ،خدعه و خالف شرع است؛ مردم به هيچ
وجه به آن اعتنا نكنند ،برادران و خواهران عزيزم ،هراسی به خود راه ندهيد كه به
خواست خداوند تعالی ،حق پيروز است».
مردم خيابانها را ترك نكردند.
 22بهمن
تهران و اغلب شهرستانها همچنان صحنة جنگ خونين مردم و نيروهای مسلح بود .از
غروب روز بيستم ،کسي خيابانها را ترک نکرده بود .درحاليکه حمالت مردم مسلح به

تمام مراکز قدرت رژيم شديدتر ميشد خبر رسيد که ستاد ژاندارمری واقع در ميدان
بيستوچهار اسفند (انقالب) به دست انقالبیون نيروی هوايی ،دريايی و مردم افتاده است.
پس از ساعتها زدوخورد ،پادگان عشرتآباد به تصرف مردم درآمد و بر اثر حمالت مردم
به تسليحات ارتش،کارخانهها و انبارهای اسلحه به دست مردم افتاد .سرانجام درحالي
که همة خيابانها شاهد حضور جوانان مسلح بود ،در ساعت  10/30دقيقه صبح ،شوراي
عالي ارتش با شرکت رئيس ستاد ،وزير جنگ واکثر فرماندهان تشکيل جلسه داد و پس
از مذاکرات بسيار ،طي اعالميهای ،بيطرفی ارتش را اعالم کرد:
«با توجه به تحوالت اخير کشور ،شوراي عالي ارتش در ساعت دهونيم امروز بيستودوم
بهمن سال هزاروسيصدوپنجاهوهفت ،به اتفاق آرا تصميم گرفته شد ،که براي جلوگيري
از هرجومرج و خونريزي بيشتر ،بيطرفي خود را در مناقشات سياسي فعلي اعالم و به
يگانهاي نظامي دستور داده شد به پادگانهاي خود مراجعت کنند .ارتش ايران همواره
پشتيبان ملت شريف و نجيب و وطن پرست ايران بوده و خواهد بود و از خواستههای
ملت شريف با تمام قدرت پشتيباني ميکند».
اين اعالميه زماني از راديو پخش شد ،که شهر پر بود از مردم مسلحي که سوار بر خودروهاي
نظامي بودند .همچنين کاخ گلستان ،مرکز راديو ايران و ژاندارمري کل کشور در دست مردم
بود.شهرباني کل کشور ،دانشکدة افسري ،دانشکدة پليس و دبيرستان نظام نيز به دست
نيروهاي مردمي فتح شد .مردم ،زندان کميته [کميتهي مشترک ضد خرابکاري] را که مرکز
بازجويي و شکنجة متهمان سياسي بود ،به تصرف درآوردند و زندانيان را آزاد کردند.تا غروب
اين روز ،تمام کالنتريها ،پادگانها ،پاسگاهها و مراکز نظامي به دست مردم افتاد .زندان قصر و
زندان جمشيديه نيز تصرف شد و برخی وابستگان رژیم که به اتهام فساداز مدتی قبل زندانی
شده بودند نیز بااستفاده از فرصت متواری شدند،اما توسط مردم دستگير شده و به مدرسة
رفاه – محل استقرار شوراي انقالب – برده شدند .فرمانداري نظامي آخرين اطالعية خود
را صادر کرد .به موجب اين اطالعيه از نظاميان خواسته شد براي اجراي تصميم شوراي
عالي ارتش به پادگانهاي خود برگردند .درحالي که مردم به سوي کاخ نخست وزيري
در حرکت بودند ،بختيار که پس از فرار نظاميان با تعداد کمي محافظ تنها مانده بود،
ناهار خود را نيمهتمام رها کرد و از در پشتي ساختمان نخست وزيري گريخت.سپهبد
رحيمي (فرماندار نظامي تهران و رئيس شهرباني) به دست مردم اسير شد و سرلشكر
ناجي (فرمانده گارد جاويدان) در حوالي ميدان فوزيه (امام حسين «ع»کنونی) در جريان
زدوخورد به ضرب گلوله کشته شد .اميرعباس هويدا نخستوزير اسبق نيز خود را به
شوراي انقالب تسليم کرد .راديو و تلويزيون به تصرف مردم درآمد .در آخرين لحظهها
گويندة راديو پيامي را که از سوي آيتاهلل طالقاني رسيده بود ،خواند و سپس برنامه قطع
شد .در آن پيام از کارکنان اعتصابي راديو و تلويزيون خواسته شده بود تا به سر کار خود
بازگردند .پس از سکوتي نسبتا طوالني ،راديو دوباره آغاز به کار کرد .صداي گوينده از
شدت هيجان ميلرزيد:
«توجه ،توجه  ...اين صداي انقالب ملت ايران است»...
فرياد شادي از تمام خاک ايران برخاست ،آخرين سلسلهي پادشاهي ايران ،سرانجام
سقوط کرد...

تقویم تار یخ
داستانهای بهمن صعبالعبور و زمستانی

حکایت گل بهمنی

شرمین نادری

بهمنگیر و بهمنپیچ و بهمننژاد و بهمنشیر و بهمندز و بهمن آباد و بهمن جادویه و بهمن جادو  ...یکیشان دروازة جادوگران و یکی شاهدهی در
گرگان و یکی دیگرشان داربستی که جلو ریختن برف آبشده را میگیرد و بس  ...گرچه همهشان پر از قصه و ماجرا و اتفاقات عجیب و محیرالعقول،
چراییاش بماند برای وقتی که از گل بهمنی میگوییم؛ همان گلی که وسط بهمن شکوفه میدهد و ایرانیان قدیم میخوردندش و دافع مرض و درد
زمستانی و سرما میدانستندش ،راست و دروغش هم پای خودشان ،گرچه راست و دروغ همة این داستانها و ماجراها هم پای گوینده اش ،چون
خیال دارم یک چرخ بهمنی ببرمتان به تاریخ و داستانها و قصههای ماه بهمن را برایتان بگویم ،عین همان مادربزرگهای بیدندان که پای کرسی
قصه میگفتند ...
اندر معنی بهمنماه« :نام ماه یازدهم از سال شمسی عرب،
که ماه دوم زمستان و پس از جدی و پیش از حوت و مطابق
کانون ثانی سریانی و بهمن فارسی است... .مرکب از دو
جزو «وهو» ب ه معنی خوب و نیک  ....دومین ماه زمستان
و یازدهمین ماه سال شمسی ب ه نام او بهمن خوانده میشود.
و نیز دومین روز از هر ماه خورشیدی بدو نسبت دارد و
همچنین بهمن گیاهی است که به قول بیرونی و اسدی
طوسی ،مخصوصاً در جشن بهمنجنه خورده میشد».
از یادداشتهای مرحوم دهخدا.

قصة قدیمی بهمن:
اما واقعا ماه بهمن چه مشخصهای داشت برای مردم قدیم ،که
موز و توتفرنگی زمستانه نمیخوردند و اتاقشان با یک کرسی
گرم میشد؟ گفتنش راحت است ،اما ماه بهمن بین دو چله
بود ،چلة اول که همان اول دی و اول زمستان بود و چلة دوم
که اواخر بهمن شروع میشد و میگفتند کمر شکوفههای زود
آمده را میشکند و بچه را توی گهواره میخشکاند از سوز و
سردی ،از آن طرف هم مثالشان نرم شدن برف چلة اول بود
در روزهای اواسط بهمن به خاطر یک بهار بیموقع زمستانی
و هوار شدن برف نیمه آب روی سر مسافران که نامش هم

بهمن بود .یک عیدانه بهمنجهای هم در کار بود ،که ستایش
باران و باروری زمین توی دلش قایم بود و یک دورهمی
بیدلیل و خوش خوشک زمستانه که شبهای بلندشان را
کوتاه و زود گذر میکرد ،بعد هم نزدیک وقت خانهتکانی و
نوروز بود و خوش میگذشت کال ،آن هم توی سوز سرما و
هوار برف روی در خانه ،همین و همان.
متولدین بهمن:
متولدین ایرانی ماه بهمن که اگر خوشبینانه نگاه کنیم ،انگار
هنرمندپرور است .
صادق هدايت (نويسنده) ؛  28بهمن  ،1281بزرگ
علوي (نويسنده) ؛ 13بهمن  ، 1282محمود فرشچيان؛
(مينياتوريست)؛  4بهمن  ،1308تورج نگهبان؛ (ترانهسرا)؛
 7بهمن  ،1311مرتضی مطهری (متکلم و فیلسوف)؛13
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اخبارعجیب و حکایات غریب ماه بهمن:
الف) بهمن  ۱۷۳۹؛ خبر برد نادرشاه در نبرد کرنال با
محمدشاه گورکانی و تصرف دهلی ،گرچه در همان زمستان
داستان کشتار مردم دهلی هم هست ،آن هم به خاطر خشم
نادر از سپاهیان هندی که علیرغم صلح ،مرگ نادر
را اعالم کرده بودند و چند نفر از فرماندهان نادر را
کشتند و ماجرای بسیار تلخی است ،چون هزاران
نفر از مردم دهلی و سپاهیان نادر در این جهانگشایی
کشته شدند.
ب) روز یکشنبه هفتم محرمالحرام 1327
قمری؛ «امروز باز مسموع گردید متولیباشی قم
را با تیر زدهاند ....امروز شنیدم سعدالدوله متقبل
شده است قرض از دول خارجه بکند و نیز شنیدم
ارشدالدوله سردار ارشد را بین راه کشتهاند  .العهده
علیالراوی ،خداوند رحم کند بر این مشت فقیرهای
ایران در این هوای سرد و این زمان چه بگذرد به
آنها».
تاریخ بیداری ایرانیان – ناظم اسالم کرمانی – برج دلو
ب)  16بهمن  1327شمسی؛ برای اولین بار به جان
محمدرضاشاه پهلوی سوء قصد شد ،آن هم با پنج گلوله از
نزدیک ،که بعدها هزار تا قصه و داستان دربارهاش گفتند،
از جمله اینکه نقشهای بوده برای برچیدن بساط احزاب به
دست شاه .اهلل اعلم !
ج)  12و  22بهمن  1357شمسی؛ خبرهای خوش پیروزی
مردم ایران در انقالبی بزرگ و تغییر حکومت ایران .هرچند
ناگفته نماند که این روزهای خوش ،روزهایی از بهمن خونیناند
و خونها ریخته شده برای آن پیروزیها و دلها شکسته شده
برای آن انفجار نورها ،اما خب آخر داستان خوش است و آنچه
مانده داستانی جاودانه است در خاطرههای مردم و البته این
قصه را زیاد گفتهاند و گفتهایم ،از بهمنی که دیگر همهمان از
کودکی خنیاگرانش هستیم.

ه ) بهمن  ۱۳۸۲شمسی؛ انفجار قطار در ایستگاه خیام در
 ۱۷کیلومتری شهر نیشابور ،که سبب مرگ دست کم ۲۹۵
نفر شد و...

بهمن  ،1298بهزاد فراهانی (بازیگر) ؛ 1بهمن  ، 1323فرامرز
پایور( نوازنده سنتور) ؛، 1311علی رضا مشایخی (آهنگساز)،
غزاله علیزاده؛  27بهمن  ، 1325فریدون فروغی (آهنگسازو
نوازنده)  9بهمن  ،1329علي نصيريان (بازيگر) 15،بهمن
،1313عليرضا خمسه (بازيگر)؛  9بهمن  ،1331شهاب
حسيني (بازيگر) 14،بهمن  ،1353رويا نونهالي (بازيگر)
 24،بهمن  ،1341فریبا وفی (نویسنده) بهمن ،1341
میترا حجار  15بهمن  ،13557عليرضا عصار (خواننده)4،
بهمن  ،1348شادمهر عقيلي (آهنگساز)  7 ،بهمن ،1351
سيروس قايقران (فوتباليست) 1 ،بهمن  ،1340افشين قطبي
(مربي فوتبال)؛ 19بهمن  ،1343آیدین نیکخواه بهرامی
(بسکتبالیست) ؛ 16بهمن .1360
درگذشتگان بهمن:
الف) عارف قزوینی ( شاعر) ؛ 1بهمن  1312؛ میگویند
عارف در اواخر عمر به بیماری افسردگی دچار
بود ،خصوصا بعد از پایان مبارزات مشروطه و نابود
شدن همة آن رویاها و آرزوهایی که مبارزین واقعی
مشروطه توی سر داشتند ،عارف از مردم فراری
شد ،در قلعهای متروکه خانهای ساخت و با صدای
بستهای که دیگر نمیتوانست شعر بسازد و تصنیف
بخواند ،آنقدر مهجور ماند تا خاموش شد ،آن هم در
یکم بهمنماه سرد .1312
ب ) فروغ فرخزاد ( شاعر) 24بهمن 1345؛
داستان مرگ بهمنی و سرد این شاعره را خیلیها
میدانند ،هوا سرد بود ،اتوبوس مدرسه از جلو
میآمد ،جیپ فروغ لغزید و برای اینکه به اتوبوس
نزند منحرف شد  ،در یک روز سرد برفی شاعره
بزرگ معاصر را در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپردند .
ج)پرویز یاحقی ( نوازندة ویلون )  13بهمن 1385مرگی در
تنهایی و خلوت ،چون نوازندهایچیرهدست که چندین سال
بود به خاطر تصادف ناتوان بود در تنهایی و سکوت درگذشت
و تا روزها کسی از مرگش باخبر نشد.
د ) نعمت نصیری (رئیس ساواک)؛ اعدام و مرگ بهمن
1357نعمت نصیری که در جریان کودتای  28مرداد برای
دستگیری مصدق رل اصلی را بازی کرده بود و بعد ها به دستور
شاه رییس ساواک شده بود و داستانهایی هولانگیز ازدوران
ریاستش براین سازمان مخوف در یادها نگاشت ،بالفاصله بعد از
پیروزی انقالب دستگیر و در کمترین زمانی تیرباران شد.
ز) رضا ژیان (بازیگر و کارگردان)؛  27بهمن 1381بازیگری
توانمند که کودکان نسل من کلی از بازیهایش خاطره دارد،
به دیار باقی رفت.

رویداد
مرجان آسمانی
ی در ظاهر بیاهمیت ،روزیروزگاری به کار میآیند و بسیاری را بهتزده میکنند .مثل اختراع و کشف ابزار و خلق یک وسیله
همیشه چیزهای 
که در همان سالها گم و تکامل نیافته هستند ولی با گذر سالها تبدیل به پدیده شدهاند تا جاییکه زندگی بدون آنها غیر ممکن است .در
بهمنماه سالگرد ظهور چند پدیده است که دیگر بخشی از دنیای ما شدهاند.

اگر نبودند...

آغاز ساخت برج ایفل ( 1بهمن)
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کمتر کسی است که به فرانسه رفته باشد و عکسی به یادگار با برج ایفل نینداخته باشد.
این نمای عظیم در حال حاضر نمادی برای فرانسه به شمار میرود .اگر امیل زوال و
الکساندر دوما چند سال دندان روی جگر میگذاشتند و شکوه این برج را میدیدند،
هرگز به ساخت آن اعتراض نمیکردند .ساخت برج ایفل در سال  ۱۸۸۷آغاز و در ۳۱
مارس  ۱۸۸۹به پایان رسید .در آغاز برج ایفل برای نمایشگاه جهانی و به مناسبت
صدمین سالگرد انقالب فرانسه ساخته شد ولی پس از ساخت این بنا مورد قبول
همگان واقع نشد .قبل از اینکه برج ایفل ساخته شود ستون یاد بود جرج واشنگتن
به عنوان بلندترین سازة جهان شناخته میشد ولی در حال حاضر برج میالد خودمان
هم از آن بلندتر است .برج ایفل این افتخار را به مدت  41سال با خود یدک میکشید.
 ۸۵۰نفر در ساخت آن کار کردهاند .این برج از  ۱۸هزار و  ۳۸قطعه ساخته شده است
و برای اتصال آنها از ۲ونیم میلیون پیج و مهره و میخ پرچ استفاده شده است .وزن
برج ایفل بیش از  ۱۰هزار تن است ،که  ۷هزار و  ۳۰۰تن آن فوالد است .نام برج ایفل
از نام سازندهاش گوستاو ایفل گرفته شده است.

نخستین تاموجری ( 21بهمن)
این دیگر پدیدهای است برای خودش .اصال یک
کالت برای تمام دوران محسوب میشود .کالت به
زبان ساده یعنی زمان اثری رویش نمیگذارد و از
ارزشش کم نمیکند و مثل طال هر روز به قیمتش
اضافه میشود .ما میگوییم از موشوگربة عبید
زاکانی تقلید کردهاند ولی با این حال چه فرقی
میکند .دیگر داستان بیپایان جدال عاشقانة
تاموجری سر هیچوپوچ در تمام دنیا شناخته شده است .اولین قسمتهای این
خالق آنها
کارتون دوستداشتنی بین سالهای  1940تا  1957پخش شد.
ِ
ویلیام هانا و ژوزف باربارا بودند ،که آن را نویسندگی و کارگردانی میکردند .عدهای
این عقیده را دارند خشونت در این کارتون مخرب است .این منتقدان گفتهاند« :اگر
کارتونهاي والتديزني را رويا ديدن بناميم ،آثار تاموجري کابوس هستند ».ولی باز
هنوز این کارتون حس ماجراجویی را در ما زنده نگه داشته است...

ساخت نخستین ساعت جیبی جهان ( 5بهمن)

تا قبل از ساخت نخستین
ساعتهای امروزی میدانید که
به چه طریق زمان را حدس
میزدند! بله حدس میزدند .زیرا
در آن زمان امکان اینکه دقیقه
را به این شکل دقیق بگویند
نبود ،چه برسد به ثانیه و صدم
ثانیه را! انسان برای اینکه خود
را موجودی وقتشناس نشان
بدهد باید وسیلهای را با خود
حمل میکرد تا از زمان مطلع
میشد و وسایل و ادواتی که
تا پیش از آن ،زمان را نشان
میدانند خیلی غیر قابل حمل بود .پس بر آن شد نخستین ساعت قابل حمل یعنی
ساعت جیبی را بسازد .ساعت جیبی یک نسل قبلتر از ساعت مچی است .این ساعت
محبوبترین ساعت از قرن  ۱۶میالدی تا پس از جنگ جهانی اول بود و به وسیلة زنجیر
جهت جلوگیری از افتادن استفاده میشد .حتما سریال پوآرو را دیدهاید .این کارآگاه
نابغه و وقتشناس همیشه در جیبش یکی از همین ساعتها داشت .ساعت جیبی
گاندی که به خواهرزادة خود هدیه داده بود نیز در یک حراج به همراه عینک و صندل
او با قیمت  70هزار یورو به فروش رفت.

اختراع نخستین تلویزیون ( 7بهمن)
خاطرات پدرومادرهایمان را که میشنویم معموال بخش جالبی دارد .رسم بوده که به شبنشینی
بروند در آن زمان و معموال در خانة بزرگ یا متمول خاندان یک جعبة جادویی بوده که فیلمها
و سریالهای جذابی پخش میکرده و بچهها پافشاری میکردند که بیشتر بمانند تا «آخر» آن را
ببینند .مطمئنا آنها هیچ فکر نمیکردند سالها بعد این جعبة جادویی آنقدر فراگیر بشود و در هر
خانه یکی یا چندتایش پیدا شود ،تا جایی که دیگر نمیتوان هیچ خانهای را بدون آن تصور کرد.
تلویزیون در عصر حاضر جدا از بعد سرگرمی آن ،نقش تربیتی و آموزشی نیز دارد .واژة تلویزیون
که از زبان فرانسوی به فارسی راه یافته ،خود واژهای دورگهاست که بخش نخست آن از واژة
یونانی تله( -دور) و بخش دوم آن از واژة التین ویزیو (دید) گرفته شدهاست.
تاریخچه ساخت نخستین تلویزیون بسیار طوالنی و پیچیده است .تاریخ
پیدایش تلویزیون به سال  ۱۸۸۴میالدی برمیگردد .زمانی که یک دانشآموز
آلمانی به نام پائول نیپکو نخستین سیستم الکترومکانیکی تلویزیونی را با توانایی
انتقال یک تصویر ثابت اختراع کرد .این سیستم از طریق روشن
کردن یک عکس بهوسیلة لنز و یک صفحة چرخشی کار میکرد
(صفحة نیپکو) .روزنههای چهارگوش (سوراخهای کوچک) بر روی
صفحة بریدهشده بودند و خطهای عکس را تا جایی که عکس کام ً
ال
پویش شود دنبال میکردند .بعدها این جعبة جادویی توسط کسان
دیگر تکامل یافت و به شکل امروز درآمد.

ادبيات
فرید دانشفر

دربارة «جی .دی .سالینجر»؛ خالق «ناطوردشت»

نویسندهای گوشهگیر و نقاد جامعه آمریکا

گاهی وقتها نوشتن تنها یک کتاب کافی است تا اسم نویسندهای در جهان مطرح شود و برای همیشه در ذهنها باقی بماند .نمونة مشخص و بارز این موضوع ،رمان «شازده کوچولو»
اثر آنتوان دوسنت اگزوپری است .موضوع دیگر این است که وقتی کتابی در سطح جهانی مطرح میشود ،نویسنده انگیزه و شوق بیشتری پیدا میکند برای نوشتن .این بار سراغ
نویسندهای رفتیم که با اولین اثرش به شهرت جهانی رسید ،اما پس از آن برای مدتی طوالنی سکوت کرد .کسی که ابتدای ماه ژانویه به دنیا آمد و در آخرین روزهای ماه ژانویه از
دنیا رفت؛ جروم دیوید سالینجر.

او به خدمت سربازی فراخوانده و وارد ارتش میشود و در جنگ
جهانی دوم شرکت میکند .این اتفاق تاثیرات ناخوشایندی بر
او میگذارد .تا اینکه در سال  1945بعد از تحمل کردن فشار
روانی زیاد و حملههای عصبی ،به دلیل خستگی جنگ یا
چیزی شبیه به این ،در بیمارستان بستری میشود .در همین
زمان است که با پزشکی فرانسوی به نام «سیلویا ِولتر» آشنا
میشود .این دو در همان سال ازدواج میکنند و برای مدتی
در آلمان زندگی میکنند و بعد به آمریکا میروند .اما چند
ماه بعد ،همسرش به فرانسه برمیگردد .اولین ازدواج سالینجر
تنها دو سال به طول میانجامد و نتیجة آن دختری به نام
«مارگارت» میشود .جالب اینکه «سیلویا» در سال 1972
برای سالینجر نامهای مینویسد؛ «مارگارت» بعدها تعریف
میکند« :پدرم به پاکت نامه نگاه کرد و بدون آنکه آن را باز

کند و بخواند ،پارهاش کرد .پدرم اگر ارتباطش را با کسی تمام
کند ،واقعا تمام میکند و بازگشتی در میان نیست ».حاال که
وارد زندگی خصوصیاش شدیم ،بد نیست این را هم بدانید که
سالینجر در سال  1941عاشق دختری به نام «اُنا اونیل» ،که
یک نمایشنامهنویس بود ،شد .بنا به گزارش نشریه «گاردین»،
سالینجر هر روز برای او نامه مینوشت ،اما «اونیل» با «چارلی
چاپلین» که سی و شش سال بزرگتر از خودش بود ،ازدواج
میکند! حاال برای اینکه از موضوع اصلی خارج نشویم این را
هم بگوییم ،که بین سالهای  1946تا  1951میالدی ،هفت
داستان از سالینجر در مجله نیویورکر منتشر میشود .این
داستانها مورد استقبال مخاطبان قرار میگیرد و او به عنوان
یکی از همکاران درجة یک این نشریه شناخته میشود.
تا اینجا یک مقدمة طوالنی داشتیم برای گفتن حرف اصلی.
شاید پیش خودتان بگویید بهتر بود از همان اول میرفتیم
سر اصل مطلب ،اما تمام این اتفاقها که ما خیلی گذرا به
آنها اشاره کردیم ،باعث خلق یک شاهکار میشوند .در
سال  1951میالدی ،رمان «ناطور دشت» وارد بازار کتاب
آمریکا و بریتانیا شد .این رمان به سرعت به فروش رفت
و در زمانی بسیار کوتاه ،شهرت و محبوبیت بسیاری را
برای سالینجر به همراه آورد .همچنین ،راوی و شخصیت
اصلی آن یعنی «هولدن كالفیلد» نوجوانی كه بهتازگی
از یک آموزشگاه پیشدانشگاهی اخراج شده بود ،پس از
خلق شخصیتی به نام «هاكلبری فین» ،به معروفترین
نوجوان مدرسه گریز ادبیات آمریكا تبدیل شد .در این
رمان ،سالینجر جامعه آمریکا را به نقد میکشد و سیستم
آموزشی را هم از این نقدش بیبهره نمیگذارد .این موضوع

در کنار لحن شخصیت داستان و استفاده کردن نویسنده
از عبارت عامیانه ،باعث میشود که این کتاب در مناطقی
از آمریکا بهعنوان کتابی نامناسب و غیراخالقی به حساب
بیاید و در فهرست کتابهای ممنوعة دهة  ۱۹۹۰میالدی
قرار بگیرد .بعد از شهرت فراوان این اثر ،کتابی به نام «9
داستان» منتشر شد .البته داستانهای این مجموعه در
سالهای مختلفی نوشته شده بودند .با وجود استقبال
بینظیر مردم و به ویژه نوجوانان و جوانان ،بسیاری
از منتقدان و نویسندگان ،کتاب دوم سالینجر را بیشتر
پسندیدند.
بعد از انتشار این دو اثر ،سالینجر منزوی میشود و تا جایی
که امکان دارد ،از خبرنگارها و اطرافیانش فاصله میگیرد .به
دالیلی نامعلوم ،او نمیخواهد کسی به زندگی خصوصیاش
سرک بکشد .وقتی «ایان همیلتون» با استفاده از مصاحبهها
و نامههای خصوصی سالینجر ،زندگینامهای از او منتشر
میکند ،با اعتراض سالینجر روبرو میشود و دادگاه هم رای
را به نفع نویسنده گوشهگیر میدهد و کتاب توقیف میشود.
سالینجر در سال  1955با «کلر داگالس» ازدواج میکند و از
او صاحب فرزندی به نام «مت» میشود .ولی این ازدواج هم
بعد از دوازده سال به جدایی به پایان میرسد .همسر دوم او
دربارة آن روزها میگوید« :من خانه بودم و «جری» مدام
در اتاق کوچکش در استودیو و مشغول نوشتن ».سالینجر
در سال  1961میالدی ،رمان «فرانی و زویی» و بعد از آن
«تیرهای سقف را باال بگذارید نجاران و سیمور :پیشگفتار» را
منتشر کرد .او در  27ژانویة  2010میالدی به مرگ طبیعی
درگذشت.
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از آنجایی که ایشان اهل مصاحبه نبودند و رابطة چندان خوبی
با خبرنگارها نداشتند ،اطالعات دربارة او را باید از زیر سنگ
بیرون آورد! بسیاری عقیده دارند ،که با خواندن آثار او میتوان
به بعضی از مسائل خصوصی و شخصی او رسید ،چراکه او از
اتفاقها و اشخاص واقعی برای نوشتن الهام میگرفت« .جروم
دیوید سالینجر» در سال  1919به دنیا آمد .پدرش پنیر و
همبرگر وارد میکرد و به این ترتیب خرج خانواده را به دست
میآورد و خواهرش مامور خرید بخش لباسفروشی فروشگاه
بلومین گید بود؛ این دو سالیان سال در کار خود باقی ماندند.
سالینجر در سال  1936وارد دانشگاه کلمبیا میشود ،اما مدت
زیادی آنجا دوام نمیآورد و تنها یک سال بعد درس و دانشگاه
را رها میکند .چند وقتی به عنوان مسئول سرگرمیهای يک
كشتی تفریحی ویژة جزایر كارائیب به سفر میرود ،ولی در
اواخر همان سال پدرش دست او را میگیرد و با هم به اتریش
و لهستان میروند .پدرش در این سفر قصد داشت تجارت
همبرگر و کسب و کار را به پسرش یاد بدهد و زبان آلمانی
و فرانسوی او را تقویت کند .هرچند سالینجر جوان عالقهای
به این چیزها نشان نداد .در این زمان اوضاع سیاسی اروپا
درگیر مسائل مختلفی میشود و آنها تصمیم میگیرند به
خانهشان برگردند .او این بار در دانشکدة «اورسینوس» ثبتنام
میکند ،ولی فقط یک سال و نیم دوام میآورد و دوباره ترک
تحصیل میکند .او که به ادبیات عالقه داشت و این موضوع را
به مسئول پذیرش دانشکده گفته بود ،در سال  1939تصمیم
میگیرد در کالس «فن نگارش داستان کوتاه» شرکت کند؛
استاد او در این دوره« ،ویت برنت» نویسنده و ویراستار معروف
آمریکایی بود« .برنت» تاثیر بسیار زیادی بر او گذاشت ،تا جایی
که سالینجر اولین داستان خود را با عنوان «جوانان» مینویسد
و در نشریة «استوری» منتشر میشود .این اولین قدم او برای
پا گذاشتن به دنیای ادبیات بود .پس از آن ،چند داستان دیگر
از او در نشریههای دیگری مانند «اسكووایر» و «كالییرز» و
«ستردی ایونینگپست» به چاپ میرسد.

ارتباط شیوة زندگی با سالمتی
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موهبت سالمتی ،اگرچه خدادادی است ،اما حفظ
آن یک امر تصادفی نیست .تداوم سالمتی نتیجة
انتخاب شیوة زندگی سالم توسط ما در سطوح
مختلف مرتبط با حیات انسانی است .همة ما بهطور
روزمره در حال انتخاب کردن شیوة زندگی کردن
خود هستیم و خطا خواهد بود اگر تصور کنیم بدون
انتخابهای سالم ،میتوانیم زندگی سالم داشته
باشیم .تمامی تالشهای ما برای زنده ماندن و بقا،
به هر شکلی و در هر سطحی ،از رفع نیازهای اولیه
گرفته تا برخوردمان با کار ،تفریح ،روابط خانوادگی و
اجتماعی و زندگی زناشویی ،معنویت ،خودشکوفایی
و ...همگی در هر لحظه در حال تاثیر گذاشتن بر
سالمتی ما هستند.
در دنیای امروز که خصوصاً صنعتی شدن جوامع،
پیشرفت تکنولوژی و سرعت گرفتن روزافزون
رویدادها همة جنبههای زندگی ما را تحتتاثیر قرار
دادهاند ،زندگی ما به گونهای تنظیم شده است که
گویی انتخابکننده و حاکم بر شیوة زندگی خودمان
نیستیم؛ اما اینگونه نیست .ما با هر انتخابی در شیوة
زندگی خود ،یا به سمت سالمتی میرویم ،یا از آن
دور میشویم.
چنین است که بر اساس پژوهشهای انجامشده
در حوزة سالمت ،مراجع جهانی بهداشت و درمان
همواره در فرصتهای مختلف توجه مردم دنیا
را به اهمیت تاثیر شیوة زندگی در حفظ و تداوم
سالمتی و بهبودی از بیماریها ،خصوصا بیماریهای
سختی مانند سرطان جلب میکنند .فعالین
سالمتی خاطرنشان میکنند که اوجگیری بسیاری
از بیماریهای وخیم در سالهای اخیر و خصوصا
شرایطی که از آن با عنوان «سونامی سرطان» یاد
میکنند ،عمدتا به دلیل اشکال در انتخاب سبک و
شیوة زندگی مردم دنیا رخ داده است.
زمانی که از سالمتی سخن میگوییم ،آن را در ابعاد
مختلف مورد توجه قرار میدهیم .از جمله ابعاد
جسمی ،روانی و ذهنی ،معنوی و اجتماعی .یکی
از سادهترین تعاریف سالمتی ،داشتن وضعیت تعادل

دکتر بیژن نوذری ،عضو هیئت مدیرة موسسة مهیار
پزشک و مشاور درمانهای حمایتی

حیاتی در این ابعاد است .ما عمدتا این تعادل را
در درون به صورت حالتی از آرامش ،احساسات
خوشایند و رضایتمندی و نبود تنش ،احساس
ناخوشایند و استرس آشکار و پنهان در ارتباط
با هر یک از ابعاد یادشده ،تجربه میکنیم .زمانی
که میگوییم سالمتی یک فرایند طبیعی است،
منظور این است که مفهوم سالمتی در طبیعت
ما نهاده شده است ،و اگر ما با انتخابهای خود،
سالمتی را به خطر نیندازیم و خود را از تعادل
خارج نکنیم ،شعور ذاتی بدن آن را در وضعیت
تعادل نگه خواهد داشت.
زمانی که ما در حال تجربه کردن یک احساس
خوشایند یا ناخوشایند هستیم ،واسطههای
شیمیایی در سیستم عصبی ما ترشح میشوند که
نه فقط این سیستم را تحتتاثیر قرار میدهند،
بلکه از طریق جریان خون در سراسر بدن
پخش میشوند ،ترشح هورمونها را کم و زیاد
میکنند و بر فعالیت سلولهای سیستم ایمنی
تاثیر میگذارند .اما این تاثیرات به همینجا
ختم نمیشود .با حضور این واسطة شیمیایی
در مایع میانبافتی ،تمام سلولهای بدن به دلیل
غوطهور بودن در این مایع ،در احساس خوشایند
یا ناخوشایند ما سهیم میشوند .به عبارت دیگر،
اگر ما غمگین باشیم ،همة سلولهای بدنمان
غمگین میشوند ،اگر شاد باشیم ،همة سلولهای
ما شاد میشوند و اگر از خشم ذهنی به خود
بپیچیم ،همة سلولها حتی سلولهای دوردست
در بدنمان از خشم به خود میپیچند و رنج
میکشند .زمانی که سلولهای ما مدت طوالنی
در معرض واسطههای شیمیایی تولیدشده
در زمان استرس و احساسات ناخوشایند قرار
میگیرند ،به دلیل آسیبرسان بودن این مواد،
بدنمان مستعد بیماری میگردد.

در مقابل ،واسطههای شیمیایی که در زمان
آرامش درونی و وجود احساسات خوشایند در
بدن ترشح میشوند و به جریان میافتند ،ما
را به وضعیت ترمیم ،بازسازی و جوانسازی
پیش میبرند .اینگونه است که انتخاب شیوة
زندگی که ما را به سمت احساسات خوشایند یا
ناخوشایند سوق میدهد ،میتواند تاثیر عمیقی بر
سالمتی ما بر جای بگذارد.
برای بهبود شیوة
زندگی
باید
به
حوز
ه
ها و
جنبههای
گوناگون
آن
توجه
کرد.
پژوه
ش
ها در
حوزة
سالمت
نشان
داده
است
که
بهبود
شیوة
زندگی
با
توجه
به
داشتن
تغذیه
و
خواب
سالم
و فعالیت بدنی کافی و منظم ،اهمیت دادن به
استراحت مناسب ،حل مشکالت احساسی و
عبور از غم و سوگواریهای ناتمام ،خوشرویی
و خوشاخالقی ،بخشایش و رفع کدورتها و
کینهها ،مدیریت کردن احساسات ناخوشایند،
جایگزینی باورهای ذهنی ناسالم و ناکارآمد با
باورهای سالم و کارآمد ،زندگی کردن بر اساس
ارزشهای اخالقی و معنوی ،داشتن هدف و تعهد
به آن در زندگی ،برخورد مناسب با نزدیکان،
خانواده و همکاران ،حضور رضایتمندانه در کار،
مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و داشتن
برنامهای برای تفریح و شاد زیستن میتواند در
حفظ سالمتی بسیار موثر باشد.
بیایید با انجام تمرینات
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انتخاب
شیو
ه
های
سالم،
فعاالنه
و
مسئوالنه
در
راستای
سالمتی
خود گام برداریم.

چید مان

حس زمستانی
باالخره زمستان سرد و زیبا به نیمة راه رسید .با کمی تغییرات میتوان بدون گرمای وسایل گرمازا خانه را گرم کرد! در کنار همة
برنامههای این فصل در خانهها ،میتوانیم نه تنها به محیط آرامش بدهیم بلکه زیبایی خانه را هم در این فصل دوچندان کنیم تا فضایی
گرمتر نسبت به قبل در خانه ایجاد شود و در این روزهای سرد ،خانه مکانی همچنان گرم و صمیمی باشد.

.1گرما را در کف جاری کنیم

کف سالن و اتاق ها یکی از قسمتهای مهم خانه در فصل زمستان است .یادتان باشد
کفپوشهایی مثل سنگ یا سرامیک خانه را حسابی سرد میکند ،به طوری که راه
رفتن بدون دمپایی هم سخت میشود .پس بهتر است این قسمتها را با فرش ،قالیچه
یا گلیم بپوشانید.
شاید عده ای با این تصور که استفاده از فرش یا قالیچة زیبایی دکوراسیون خانة آنها
را به هم می زند از استفاده آنها صرف نظر کنند ،اما انداختن قالیچهها یا گلیمهایی
با رنگهای شاد و گرم در این فصل الهامبخش گرما بوده و خانة شما را زیباتر و گرمتر
خواهد کرد.

شومینهای برای آرامش
فقط رنگهای گرم

استفاده از رنگهای گرم ،حرف اول را در دکوراسیون
فصل زمستان میزند.
 -۱رنگهای گرم نارنجی تیره ،زرد خردلی و قرمز
یاقوتی تغییر زیادی در این اتاق ناهارخوری ایجاد
کرده ،گرمای خاصی به آن داده است.
پتوی پشمیای که به عنوان رومیزی روی میز قرمز
انداخته شده ،به این گرما افزوده است.
این پرده بلند ،غذاخوری را از سایر قسمتها جدا و
فضای صمیمیتری ایجاد کرده است.

برای تزئین خانه ،قبل از هر چیز از خود زمستان
کمک بگیرید .میپرسید چطور؟ سادهترین راهش
استفاده از مجسمههایی با طرحهای زمستانی است.
به عنوان مثال یک آدم برفی البته از نوع مجسمهای
میتواند خانة شما را بسیار زیبا کند .همچنین
استفاده از میوههای درخت کاج که معموال همة
ما تعدادی از آنها را سر راه خود میبینیم و
اغلب بیتفاوت از کنار آنها رد میشویم ،میتواند
در ایجاد حس زمستانی خانه بسیار موثر باشد.
کامواهای رنگارنگ در یک سبد چوبی هم یکی
دیگر از تزئینات مناسب فصل زمستان است.

با رسیدن زمستان و شروع به کار سیستمهای گرمایشی ،معموال افراد
خانواده تمایل دارند بیشتر زمان حضور در خانه را در کنار وسایل
گرمایشی بگذرانند .شومینه یکی از این وسیلههاست که به جز گرم
کردن ،آرامش و زیبایی خانه را نیز بیشتر خواهد کرد .اگر در خانه
شومینه دارید ،میتوانید تغییری کوچک در جای مبلمان ایجاد کنید،
به طوری که مبلها در مقابل شومینه قرار بگیرند و یک میز میان مبل
ها باشد .با این کار ،فضایی گرم تر در محیط نشستن افراد خانواده
ایجاد میشود و همچنین محل مناسبی برای جمع شدن در شبهای
زمستانی مهیا کردهاید ،اما اگر به هر دلیلی این کار امکانپذیر نیست
بهتر است حداقل یک کاناپه را مقابل شومینه انتقال دهید تا در این
روزهای سرد از گرمای شومینه بیشترین استفاده را ببرید .این مکان
میتواند یک فضای مناسب برای مطالعه ،بافتن بافتنی و  ...باشد .البته
اگر شومینه ندارید ،باز هم میتوانید با انتقال مبلمان به کنار سیستم
گرمایشی ،یک فضای گرم برای اهل خانه تدارک ببینید.
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پیشنها د های گرم برای روز های سرد
معموال به نیمة زمستان که میرسیم  ،هوا سردتر میشود و شبها طوالنیتر .دوست داریم خودمان را سرگرم کنیم .اگر هنوز جوان هستیم ،با
رفقا دل به جاده و خیابان بزنیم و کلی خوش بگذرانیم و اگر تشکیل خانواده دادهایم و چشم امید همسر و فرزند به ما است ،با یک برنامهریزی
اصولی آنها را از کسالت و رخوت احتمالی این شبهای سرد دور کنیم .این فهرست پیشنهادی «وخارزم» برای ماه بهمن است.
شقایق مرادی

سینما
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دهة فجر که میرسد ،دوستداران سینما و فیلمبینها
حسابی دستشان پر است .جشنوارة فیلم فجر ضیافتی
است تا بتوانیم فیلمهای مهم سال را در دوازده روز به
تماشا بنشینیم .امسال در جشنوارة فیلم محمد (ص)
ساختة عظیم و پرخرج مجید مجیدی آغازگر است.
از دیگر فیلمهای مهم میتوانیم به اعترافات ذهن
خطرناک من ،ساختة هومن سیدی اشاره کنیم .این
فیلم سومین تجربة کارگردانی هومن سیدی است.
داستان مردی که در یک  24ساعت ،هیچ چیز را
به یاد نمیآورد .سیامک صفری از چهرههای تئاتری
است ،که نقش اول مرد فیلم هومن سیدی را بازی
میکند .میتوان گفت این اولین حضور جدی او در
سینما است .عالوه بر او نگار جواهریان ،عباس غزالى ،امیر جعفری ،رویا نونهالی ،میترا حجار
و چکامة چمنماه هم در این فیلم بازی میکنند .اعترافات ذهن خطرناک من؛ اولین تجربه،
حضور عباس غزالی در سینما است .ایرانبرگر ساختة جعفر جوزانی هم میتواند جالب باشد.
مسعود جعفری جوزانی پس از  16سال ،این فیلم را جلوی دوربین برده است .فیلمنامة این
فیلم توسط محمدهادی کریمی و مسعود جعفری جوزانی به طور مشترک نوشته شده .داستان
ایرانبرگر دربارة حرص و طمع و تمایل افراد برای کسب قدرت در شرایط ویژه است .داستان
فتحاهلل خان و امراهلل خانی که بر سر انتخابات شوراها در یک روستا ،با یکدیگر رقابت میکنند.
این فیلم یک کمدی شلوغ است که داستانش در فضای معاصر روایت میشود .علی نصیریان،
محسن تنابنده ،سحر جعفری جوزانی ،حمید گودرزی ،نیوشا ضیغمی ،احمد مهرانفر ،شهرة
لرستانی ،گوهر خیراندیش ،فریبا متخصص ،فتحاله جعفری جوزانی ،اسماعیل خلج و هادی

مو سیقی

آلبوم جدید رضا یزدانی هم منتشر شد ...خب شاید
این خبر را شنیده باشید ،و لی این یک پیشنهاد است.
پیشنهادی که شاید نتوانید ردش کنید! رضا یزدانی
طرفداران خاص خودش را دارد ،که این خواننده
با شناختی که از سلیقة آنها دارد ،در این آلبوم
کوشیده رضایتشان را جلب کند .اندیشة فوالدوند که
با شعرهای اجتماعی خود تجربة کار با یزدانی را دارد،
در این آلبوم با او همکاری کرده است .این اثر شامل
 2سی دی است :سی دی اول شامل هشت ترانه از
سرودههای اندیشة فوالدوند و سی دی دوم شامل
 6ترانه از ترانهسراهای دیگر  .سلول شخصی به دو
صورت نفیس و معمولی تهیه شده ،که نسخة نفیس
آن میتواند گزینة خوبی برای هدیه دادن باشد.

کاظمی در این فیلم بازی میکنند .کمال تبریزی
که رکوددار دریافت جایزه در جشنوارة فجر است،
امسال با طعم شیرین خیال به بخش رقابت
میآید .پیش از این تبريزي اعالم کرده بود ،که
آخرین ساختهاش را به جشنواره نمیفرستد .او
دليل اين تصميم را «هوچيگريها» و «رفتار بد
مخاطبان» در جشنوارة سال پيش با هنرمندان
پيشکسوت اعالم کرده بود .او گفته بود که ترجيح
میدهد که مخاطبان «طعم شيرين خيال» ،بدون
پيشفرض وارد مواجهه با فيلم شوند و دوست
ندارد که برخوردهاي نامناسب ،تاثيري روي
قضاوت بينندگان معمولي فيلم بگذارد .اما چندی
بعد محمد علی حسین نژاد ،تهیهکنندة فیلم اعالم کرد که پس از صحبتهایی که با علیرضا
رضاداد کردند ،مشخص شده که امسال تمهیدات خاصی اندیشیدهاند تا مشکالت سال گذشته
رخ ندهد .به همین دلیل طعم شیرین خیال به جشنواره فرستاده شد و حال هم در لیست
نمایش قرار گرفته است .شهاب حسینی و نازنین بیاتی در این فیلم بازی میکنند .این فیلم
طنز رومانتیک است که در آن شیرین ماجرای آشنایی خود و خانوادهاش با کسی را که قرار
است به خواستگاری او بیاید برای ما روایت میکند .در کنار این فیلمها ،تگرگ و آفتاب(رضا
کریمی) ،ارغوان (کیوان علیمحمدی) ،مشرف به کوچه بینام (هاتف علیمردانی) ،من دیه
گو مارادونا هستم (بهرام توکلی) ،عصر یخبندان (مصطفی کیایی) ،دوران عاشقی (علیرضا
رئیسیان) ،خانة دختر (شهرام شاهحسینی) ،رخ دیوانه (ابوالحسن داوودی) هم دیگر راهیافتگان
به سی و سومین جشنوارة فجر هستند.

پیک نیک
روزهای تعطیل روزهایی است که باید از خانه دل کند ،چند ساعتی
به سیاحت پرداخت .باغ موزة زندان قصر میتواند گزینة خوب و پر
عبرتی باشد .اگر وارد خیابان شریعتی بشوید و از آنجا پا به خیابان
پلیس بگذارید ،با این بنا روبهرو میشوید .اگر بخواهیم به تاریخچة
آن نگاهی بیندازیم ،باید گفت مجموعة قصر که پیش از این 24
هکتار بود ،مجموعة زیبایی را تشکیل میداد که در راس آن کاخ
فتحعلیشاه قاجار خودنمایی میکرد ،اما زمانی که ناصرالدینشاه
روی کار آمد ،از این مجموعه خوشش نیامد و بیشتر ترجیح میداد در کاخ گلستان روزگار بگذراند .این رضاشاه بود
که تصمیم گرفت در تهران زندانی رسمی داشته باشد .ب ه همین دلیل نیکوال مارکوف معمار مشهور روسی را به ایران
آورد تا طراحی زندان قصر را انجام دهد .زندان مارکوف دارای  192اتاق و گنجایش  700زندانی بود ،که  96اتاق آن
پنج نفری و بقیه انفرادی بودند .مریضخانهای هم مشتمل بر شش اتاق شش تخته و  16اتاق یک تخته ب ه همراه
باغ و حمام ساخته شده بود .از دهم آذرماه سال  ۱۳۰۸زندان قصر شکل گرفت .اولین قربانی نیز خود سازنده بود(!)
تیمسار درگاهی ،رئیس وقت شهربانی که به جرم دعوت رضاشاه به یکی از  ۱۹۲سلول عمومی و انفرادی در جریان
افتتاح زندان به حبس محکوم شد .قصر پس از آن نیز پذیرای نامدارانی شد که عبدالحسین تیمورتاش ،نصرتالدوله
و سردار اسعد بختیاری از آن جمله بودند .بزرگعلوی سرگذشت سالهای حبس خود و دیگر زندانیان مشهور را در
کتاب « ۵۳نفر» در زندان قصر نوشت .زندان قصر از بدو تأسیس تا سال ( 1357پیروزی انقالب اسالمی) در طول
نیم قرن ،آیینهای است در انعکاس تجدد در دوران پهلوی .از یک سو زندانیان عادی در این زندان از حقوق مدنی و
تعریفشدهای برخوردار شدند و از سوی دیگر در طول نیم قرن زندان قصر به مشهورترین زندان سیاسی کشور تبدیل
شد .زندان قصر در سالهای اخیر توسط شهرداری تهران به باغ موزهای پندآموز تبدیل شده است ،که بازدیدکنندگان
میتوانند همه روزه از قسمتهای مختلف آن دیدن کنند.

