
25

12

32

16

شماره یازدهم- بهمن1393

زير نظر شورای  سردبيری

دبير اجرایي تحریریه: سينا قليچ خاني

همكاران این شماره:
شرمين نادري، فريد دانشفر ، علی پويا، نيلوفر 
مرادی، ستار پارسا،  سياوش مفيد،ايليا پيرولی 

حميد جعفری، مرجان آسمانی

نشاني: خيابان مالصدرا، شيراز جنوبي، 
برزيل غربي، شماره 25 

تلفن: 88623895
فاكس: 88623896

vakharazm@kharazmi.ir : نشانی الكترونيک

ست فهر

h t t p : k h a r a z m i . i r

ماهنامه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
برای خانواده بزرگ شركت سرمايه گذاری خوارزمی

طراح جلد: سهيل نوری
گرافيک و صفحه آرایی: مجيد مرادی

ویراستار: مرجان ابری
امور دفتری: وحيده بهزادی

مديريت و  اقتصاد  مجله 

ماهنامه »وخارزم« در نظر دارد يکی از صفحات خود را در هر شماره به درج 
گوشه ای از خاطرات و تجارب تلخ و شيرين خوانندگان گرامی اختصاص دهد.

در اين راستا از تمامی خوانندگان ارجمند، اعم از مديران، کارشناسان و کارکنان 
گروه سرمايه گذاری خوارزمی )شامل ستاد و شرکت های وابسته( و خانواده های 
به ويژه   – خاطرات  اين گونه  تمايل،  صورت  در  می شود  دعوت  آنان  ارجمند 
ازتجارب حرفه ای و شغلی- خود را که می تواند برای ديگران جالب توجه و مفيد 
واقع شود، به صورت فشرده تنظيم و با رعايت نکات ذيل برای درج در ماهنامة 

»وخارزم« ارسال فرمايند:
نام و نام خانوادگي، سطح تحصيالت، نشاني دقيق پستي، پست الکترونيك و 

تلفن تماس نويسنده در آن قيد شود.
حجم مطالب از سه صفحه A4 )هر صفحه حدود 300 کلمه( تجاوز نکند و تايپ 
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دکترحجت اله صیدي، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاري خوارزمي

دیر رسیدن یا هرگز نرسیدن؟
   گاهی کسی که در مسير مستقيم و خط مشخصی با سرعتی مناسب و در کمال آرامش و راحتی رانندگی می کند، راننده ای ديگر را می بيند که خود را 
به آب وآتش زده ، چپ و راست می رود ، سبقت می گيرد و به طرز خطرناکی می خواهد همگان را پشت سر گذاشته و زودتر به مقصد برسد. بسيار اتفاق می افتد 
از شهر به وجود می آيند،  يا مثاًل محل پرداخت عوارض در بزرگراه های خارج  يا راه بندان در شهرها  از چند دقيقه که موانعی مانند چراغ قرمز  که پس 
اتفاق نمی افتد که  رانندة صبور و آرام با رانندة شتاب زدة هراسان، هر دو با هم، يا حداکثر با فاصلة يکی دو ماشين به همديگر می رسند. همچنين، کم 
رانندة عجول يا تصادف می کند، يا توسط پليس بزرگراه متوقف می شود يا با ناراحتی مضاعف، چند ماشين عقب تر می ماند. اگر به اين موارد اضـطراب غير 
 ضروری تمام مسير را که درون و بيرون رانندة دوم را به هم می ريزد اضافه کنيم، در قريب به اتفاق موارد می توان رانندة شتاب زده را بازندة نهايی تلقی کرد
؛ کسی که يا دير رسيده، يا آشفته و پريشان رسيده يا هرگز نرسيده است. چنين ادعا می شود که اين رويداد حقيقی که در سراسر زندگی و در موارد مشابه 

ديگر نيز بسيار رخ می دهد، نتيجة غيرمستقيم باور نادرستی است که از آن به قانون مورفی تعبير می شود.
    قانون مورفی که عنوان خود را از يك سرگرد نيروی هوايی در دهة چهل ميالدی، به نام ادوارد آلويسيوس مورفی گرفته است، اشاره به باورهايی دارد که 
در صورت اعتقاد به آن ها، زندگی جلوة بسيار دشواری به خود می گيرد. برخی از اين باورها چنين اند: »اگر شما از يك صف به صف ديگری رفتيد، سرعت صف 
قبلی بيشتر از صف فعلی خواهد شد.«، »اگر چيزی از دستتان افتاد، قطعاً به پرت ترين گوشة ممکن خواهد خزيد«، »وقتی در راه بندان گير کرده ايد، مسيری 

که شما در آن هستيد ديرتر راه می افتد.« و ... انوری، شاعر قرن ششم کشورمان نيز اين باور را صدها سال قبل چنين به نظم کشيده است که:
هر باليی کز آسـمان آيد          گرچه بر ديگران قضا باشد 

به زمين نارسيده می پرسد         خانة انوری کجا باشـد!؟
   حقيقت آن است که اين قانون در بازار اوراق بهادار نيز جلوه های خود را دارد. برخی از سرمايه گذاران پس از آن که اقدام به خريد يك يا چند سهم در 
بازار می کنند و فرض درست اين است که آنان حتماً بررسی های حرفه ای خود را کرده و سهام های مورد نظر را پس از مطالعة بسيار و مقايسة آن با سهام 
ساير شرکت ها، برخوردار از بازدهی بهتر و مناسب تر تشخيص داده و برگزيده اند، به جای آن که بر روند سودآوری و فعاليت های شرکت های مرتبط با سهام 
مورد نظر تمرکز کنند، رشد ساير سهام ها را پی گيری کرده و در اغلب موارد تصور می کنند که ساير سهام ها رشد بهتری دارند و آنان در انتخاب خود اشتباه 
کرده اند و آرزو می کنند که کاش سهام های ديگر را خريده بودند. واقعيت آن است که در کوتاه مدت و به مدت چند روز، اين تصور صدق می کند، زيرا قانون 
بازار سهام اين نيست که همة سهام ها – حتی بهترين آن ها -  همواره رشد کنند يا همواره – حتی بدترين و زيان ده ترين آن ها – کاهش قيمت داشته باشند. 
نوسان و افت وخيز قيمت، ويژگی ذاتی بازار سرمايه و اصوالً مزيت آن است و بازندة نهايی کسی است که به جای باور اين قانون، به پيروی از قانون مورفی 
روی آورد. تجربة دو دهة اخير در بازار سرمايه نشـان می دهد، که به جز سهام شرکت هايی که از نظر بنيـادی ضعف اسـاسی داشته و سال های پی درپی 
زيان ده بوده اند و اخبار و صورت های مالی منتشرشدة آن ها هم اين وضعيت را به روشنی نشان داده اند؛ بازدهی سـهام اغلب شرکت های بورس، در بازه ای چند 
ساله، بسيار نزديك به هم بوده است. حتی بازده بورس در يك افق ميان مدت از بازدهی بازارهای موازی، مانند طال و مسکن نيز اگر نه بيشتر، کمتر نبوده 
است. اما طبيـعی است که در کوتاه مدت و دوره ای چـند هفته ای يا ماهی، برخی سهام ها روند افزايشی داشته و برخی کاهشی داشته باشند. از اين روی در 
کوتاه مدت همواره برخی بازنده و برخی برنده اند. حتی در بسياری از موارد، آنان که فقط بر کوتاه مدت تمرکز کرده اند، همواره بازنده بوده اند، يا بازده منفی 
داشته اند يا کمتر از ديگران به دست آورده اند و البته اگر هيچ مبلغی از دست نداده باشند، سرماية مهمی به نام آرامش را باخته اند. کافی است هرکدام از 

فعاالن بازار سرمايه، رفتار مثاًل پنجاه سهم اول بورس را در پنج سال اخير بررسی کند تا به درستی اين ادعا پی ببرند.
   رفتار برخی سهام داران در ماه های اخير، حالت تشديديافته ای از وضعيت توصيف شده در باال را نشان می دهد. در اين ماه ها ديده می شود که بسياری از 
سهام داران حقيقی،  سهمی را - بدون آن که اخباری منفی در مورد آن منتشر شده باشد و حتی گاه با وجود انتشار اخبار مثبت تر – به قيمتی کمتر از نصف 
آن که در چند هفتة پيش خريده بودند، با اصرار زياد عرضه می کنند و شگفت تر آن که توجه نمی کنند که در طرف مقابل نيز خريداران  حقيقی نشسته اند 
و با تحليلی متفاوت، سهامی را که مثال هيچ گاه به هزار تومان نمی توانستند خريداری کنند، به راحتی با پانصد تومان مالك می شوند. اين رفتار شگفت آور 
همچنان ادامه دارد، سهامداران گروه اول، دوباره سهام ديگری را می خرند و در روند کاهشی شاخص بورس، آن را دوباره با زيان می فروشند و به تعبير 
ظريفی، گويا سوگند ياد کرده اند که فارغ از سود و زيان، هزينة معامالت را بپردازند و فقط درآمدی را برای ديگر ارکان بازار فراهم آورند. بايد به اين نکته 
توجه داشت که فروش سهام تنها هنگامی که اخباری منفی در مورد يك شرکت به طور رسمی منتشر می شود و اخبار ساير شرکت ها روند مناسب تری را 
نشان می دهد، يا وقتی که در مورد وضعيت کل اقتصاد در بلندمدت اخبار ناگواری به گوش می رسد منطقی است و در ديگر شرايط، صبوری پيشه کردن و 
رصد کردن آگاهانة بازار و عدم عرضة سهام های بنيادی، واکنش حرفه ای تری به حساب می آيد. در همين يك سال اخير، با اين که شاخص کل روند کاهش 
شديدی داشته، اما سود تقسيمی شرکت های موفق – که کم هم نيستند – همراه با ثبات نسبی قيمت سهام آن ها، بازدهی مناسبی را برای فعاالن صبورتر 

و زيرک تر بازار فراهم آورده است. 
      با اين باور، در سرمايه گذاری خوارزمی نيز، تالش بر اين بوده که به جای تشويق سهام داران عمده به حمايت مقطعی از قيمت سهام و خريد و فروش هايی 
دور از داليل منطقی – و صرفاً برای جلوگيری چند روزه از کاهش قيمت يا پرهيز از بدنامی مديران – که در بلندمدت حاصلی جز از دست دادن منابع 
گرانقيمت شرکت ندارد، با انتشار اخبار مربوط به دست آوردها و پيشرفت های تحقق يافته در راستای برنامة راهبردی هفت ساله برای ثروت آفرينی پايدار، عالئم 
مثبتی به فعاالن بازار داده شود تا خود با تحليل های مناسب نه تنها از عرضة بی دليل خودداری کنند، بلکه به تقويت سبد سرمايه گذاری خود از منظر سهام 
»وخارزم« بپردازند. خوشبختانه، آمار معامالت سهام شرکت در شرايط ويژه ای که بازار سرمايه دارد، نشان دهندة اعتماد سرمايه گذاران حرفه ای به اين سهم 
است. آمار معامالت نشان می دهد، که سهامداران حقيقی همچنان نسبت به اين سهام اميدوارند و در قيمت های به کف رسيدة کنونی، آن را برای قرار دادن 

در سبد خود مناسب تشخيص می دهند، که حاکی از توجه بازار به اخبار بنيادی منتشرشده و نه جو هيجانی ناپايدار است.
اگرچه شرايط کالن اقتصاد  ايران، وضعيت دشواری دارد، اما می توان با توجه به روند اصالحاتی که در اقتصاد کشور رخ می دهد و تحقق برنامه هايی که گروه 
خوارزمی در پيش گرفته است، رفتاری آرام، برخوردار از تحليل بنيادی و آگاهانه را همچنان توصيه کرد تا سهام داران ارجمند، خود به دست خود زيان آفرينی 

نکرده و با آرامش تمام و پرهيز از حرکات مارپيچ در جاده هايی که خطربار است، شاهد به مقصد رسيدن و شادکامی خود باشند، که حافظ بزرگ فرمود:
از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش

کاندر اين دير کهن، کار سبکباران خوش است.
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مديريت و  مجلهء اقتصاد 

حوالی همین 

یس »سازة برتر فاخر« برای توسعه ساختمان خوارزمی تند

پروژة ساختمانی »مجتمع چندمنظورة کودکان هما« که شرکت توسعة ساختمان 
خوارزمی در دست احداث دارد، در اولين همايش ملی مهندسی سازة ايران به دليل 
دارا بودن ويژگی های خاص معماری با دريافت تنديس و تقديرنامه به کسب عنوان 

»سازة برتر فاخر« کشور نائل آمد.
بر پاية اين خبر، اولين همايش ملی مهندسی سازة ايران به همت »انجمن مهندسی 
سازة ايران« با هدف توسعه و تبادل نظر علمی و ارائة آخرين يافته هاي علمی و پژوهشی 
دانش مهندسی سازه، در روزهای 21 و22 دی ماه 93 درهتل المپيك تهران برگزار 
شد. در روز نخست اين همايش، که با حضور مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی و 
شهرداری تهران، اعضای ارشد سازمان نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و انجمن 
مهندسی سازة ايران همراه بود، از 10 پروژة عمرانی در مقياس ملی از جمله از پروژه 
تونل نيايش تهران تقدير شد. از ميان اين 10 پروژة عمرانی، 9 پروژة موفق به دريافت 
عنوان پروژه »منتخب سازة برتر« شدند و در اين ميان پروژة مجتمع چندمنظورة 

کودکانة هما)هماکيدز(، عنوان »پروژة منتخب سازة برتر فاخر« را از آن خود کرد.
دراين مراسم مهندس حيدری، مديرعامل شرکت توسعة ساختمان خوارزمی، لوح 
تقدير و تنديس اين همايش را دريافت کرد و فيلمی 3 دقيقه ای از پروژة هماکيدز 
و ساير پروژه های متعلق به شرکت توسعة ساختمان خوارزمی برای حضار در تاالر 

برگزاری مراسم پخش شد.
 )Homa Kids Complex( براساس اين خبر، مجتمع چندمنظورة کودکان هما
با هدف ايجاد مجموعه ای تخصصی برای کودکان توسط شرکت توسعه ساختمان 
گروه سرمايه گذاری خوارزمی)سهامی  به  وابسته  از شرکت های  يکی  خوارزمی– 
عام( طراحی وارد فازاجرايی شده است.اين پروژه در حوزه های تجاری، اداری و 
فرهنگی در 16 طبقه در زمينی به مساحت 13000هزار متر مربع با هدف ايجاد 
فضايی مطابق با استانداردهای بين المللی و اختصاصی برای کودکان، برنامه ريزی 
پروژة هماکيدز در منطقة 2 شهرداری  است.  و در حال ساخت  و طراحی شده 
آزاد  بزرگراه اشرفی اصفهانی، شهرک هما، خيابان آذری، جنب دانشگاه  تهران، 

اسالمی واقع شده است.
دسترسی های اصلی شرق به غرب اين پروژه، بزرگراه های همت و حکيم و دسترسی های 
اصلی شمال به جنوب آن از بزرگراه های يادگار امام و اشرفی اصفهانی است. اين پروژه 
دارای 20 طبقه ) 2 طبقه زيرزمين، 14 طبقه روی زمين( و مساحت  87960 مترمربع 
دارای فضاهای تجاری، اداری، رستوران، فرهنگی-ورزشی، مرکز بازی کودکان، 5 سالن 

سينما و يك سالن همايش 800 نفره و 1000 پارکينگ است. پروژة کودکان هما 
دارای سازة بتنی است و در حال حاضر در مرحلة اجرای فونداسيون بلوک جنوبی 

آن قرار دارد.
افزون بر اين، بام سبز مجموعه ای که متصل کنندة سه عرصة  تجاری، رفاهی و فرهنگی 
به عرصة اداری است، می تواند به عنوان فضايی مطلوب در اختيار مردم و کودکان شهر 
قرار گيرد؛ به گونه ای که کمبود فضای سبز مناسب در بستر پروژه را جبران کند و 

امکان ايجاد فضايی برای تفريح و بازی کودکان را فراهم سازد. 
يکی از ويژگی های اين پروژه، تمرکز ويژة تيم مديريت طرح در انتخاب سيستم سازه 
و ساخت آن بوده است. از نکات مثبت اين پروژه، می توان به جلسات هماهنگی مکرر 
بين تيم طراحی سازه، معماری و تأسيسات مکانيکی و الکتريکی پروژه اشاره کرد، که 
منجر به همکاری و هماهنگی هرچه بيشتر اين چهار تيم در ارائة يك طرح منسجم 
در 4 حوزة مربوطه شده است، که با ادامة اين روند و برگزاری جلسات هماهنگ بين 
عوامل درگير در ادامة مسير چرخة عمر اين پروژه، اميد است تا مجتمع چندمنظورة 
هما ضمن ايجاد فضايی برای ارائة خدمات تجاری، تفريحی، فرهنگی و اداری به عنوان 
يك اثر معماری- سازه ای برجسته در کمك به افزايش زيبايی بصری شهر تهران، 

گامی بردارد.    

شد  شناخته  فاخر«  برتر  »سازة  )هماکیدز(،  هما  کودکان  چندمنظورة  مجتمع 
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بانک جهانی از کجا آمد و چگونه فعالیت کرد؟
جهان اقتصاد 

اتفاقات  از  بسياری  عطف  نقطة  دوم  جهانی  جنگ 
برخی  که  است  خاطر  همين  به  شايد  است.  اقتصادی 
دومين جنگ جهانی هر چند  کارشناسان می گويند  از 
يك فاجعة انسانی به همراه داشت اما اين فاجعه باعث 
بخورد.  کليد  نوين  اقتصاد  جرقه های  نخستين  تا  شد 
ويرانی های  رسيد،  پايان  به  جنگ   1945 سال  وقتی 
تا  داد  شکل  را  توسعه  انديشمندان  حلقة  جنگ  اين 
زندگی بهتر به مردمان روزگار خود هديه بدهند. از آن 
تصميم هايی  هنوز  ولی  گرفته ايم  زيادی  فاصلة  روزها 
شد،  گرفته  توسعه  برای  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  که 
اقتصاد در همه جای جهان  برای  تعيين کننده ای  نقش 
از  يکی  درواقع  نيز  جهانی  بانك  شکل گيری  دارند. 
به  همچنان  بانك  اين  اکنون  که  تصميم هاست  همين 
خود  کار  به  جهانی  اقتصاد  قطب های  از  يکی  عنوان 
ادامه می دهد، به نحوی که می توان گفت بانك جهانی 
است،  جهانی  گستردة  سامانه های  اصلی ترين  از  يکی 
مختلف  کشورهای  به  را  هنگفتی  ارقام  توانسته  که 
جهانی  بانك  بدهد.  وام  امروز  تا  تولد  بدو  از  جهان 
ويرانه های  بازسازی  اصلی  انگيزة  با  و   1944 سال  در 
در  جنگ  واسطة  به  زمان  آن  در  خورد.  کليد  جنگ 

فراگير  اتفاق  يك  به  ويرانی  جهان  از  مختلفی  نقاط 
اوليه  رسالت  اين  با  جهانی  بانك  و  بود  شده  تبديل 
ويرانه ها  اين  بازسازی  مالی  بار  که  آمد،  ميدان  به 
صندوق  سازماني  بطن  در  بانك  اين  دهد.  کاهش  را 
آغاز  را  خود  )IBRD(کار  توسعه  و  ترميم  بين المللي 
از  يکی  بوروکراسی،  و  اجرايی  ساختار  نظر  از  و  کرد 
سازمان  اجتماعي   - اقتصادي  کميسيون  هسته های 
ملل  سازمان  کارشناسان  می شود.  محسوب  متحد  ملل 
تخصصی ترين  از  يکی  جهانی  بانك  که  باورند   اين  بر 
بانك   1946 سال  در  است.  کميسيون  اين  هسته های 
اين  در  هميشه   برای  و  رفت  واشنگتن  به  جهانی 
همان  از  که  گفت  جرات  به  می توان  شد.  مستقر  شهر 
در  را  خود  منتقدين  جهانی  بانك  نخست،  روزهای 
از  عبارتی  به  کرد.  پيدا  اقتصادی  انديشه های  اردوی 
واشنگتن  به  جهانی  بانك  که  نخستين  روزهای  همان 
که  بودند  باور  اين  بر  انديشمندان  از  بسياری  رفت، 
با  که  است  امريکايی  ايدة  يك  درواقع  جهانی  بانك 
را  امپرياليست  نسخه های  تا  می کند  تالش  وام  اعطای 
ادامه  هم  هنوز  نزاع  اين  بپيچد.  کشورها  ساير  برای 
به  وامي  اعطاي  با  جهانی  بانك   1946 سال  در  دارد. 

مبلغ 250 ميليون دالر به فرانسه نخستين تجربة خود 
خيلی  کرد.  تجربه  کشورهای جنگ زده  با  تعامل  در  را 
بانك  اقدام  نخستين  همان  از  بگوييم  که  نيست  بيراه 
متضاد  رويکردهای  خو،د  موجوديت  ثبت  برای  جهانی 
با رفتار اين بانك نيز خودنمايی کردند اما درسال های 
بانك، اين نوع نگاه به  اين  با گسترش فعاليت های  بعد 
اين  با  يافت.  افزايش  بانك جهانی  رفتار و سياست های 
گسترش  سرعت  به  جهاني  بانك  فعاليت  دامنة  همه 
از  را  پايش  حتی  بانك  اين  عملکرد  حيطة  و  يافت 
جهانی  بانك  ابتدا  در  اگر  يعنی  گذاشت.  بيرون  اروپا 
می خواست با اعطای وام آثار جنگ را از روی تن اروپا 
پاک کند، به زودی چشم انداز اين بانك کمك به توسعة 
اقتصادی و اجتماعی کشورهايی شد که بيرون از دايرة 
اتحادية اروپا قرار داشتند. کارشناسان بانك جهانی در 
بار عقب افتادگی  که می خواهند  بودند  مدعی  زمان  آن 
را از روی دوش کشورهای آسيايی بردارند. اين درست 
صندوق  است.  جهانی  بانك  با  رويارويی  عطف  نقطة 
کرده  تجربه  را  اتفاقی  چنين  دقيقا  نيز  پول  بين الملل 
صندوق  اين که  گذشته  دهة  چند  در  درواقع  است. 
روش  می خواهند  جهانی  بانك  و  پول  بين الملل 
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ادعايی  کنند،   مصادره  کشورها  ساير  در  را  توسعه 
چپ  انديشه های  اردوی  در  و  داشت  وجود  که  بود 
جهانی  بانك  می شد.  مطرح  تمام  هرچه  تندی  با  نيز 
ميليون   34 مبلغ  به  را  خود  آسيايي  وام  نخستين 
کرد.  پرداخت  هندوستان  به   1949 سال  در  ر  دال 
پذيرای  نيز  آسيايی  کشورهای  ساير  وام،  اين  از  بعد 
بيشترين  که  هرچند  بودند.  جهانی  بانك  وام های 
از  پول  بين الملل  صندوق  و  جهانی  بانك  به  انتقادها 
اما  است  گرفته  وزيدن  التين  آمريکای  و  آسيا  سمت 
اين  از  اين نکته همواره وجود داشته است که خيلی 
دو  اين  الگوهای  بر  تکيه  با  را  خود  اقتصاد  کشورها 
در  جهاني  بانك  البته  کرده اند.  بنا  بين المللی  نهاد 
معيارهاي  براساس  کامال   خود،  جاري  فعاليت هاي 
آن  منشور  در  و  مي کند  عمل  بانکي  و  اقتصادي 
صريحا، هر نوع مداخله و شرط گذاري سياسي و غيره 
دسامبر سال  در  نيز  ايران  دولت  است.   ممنوع شده 
1945 به عضويت بانك جهاني درآمد. در ايران  يکی 
در سال های تعديل اقتصاد و ديگر در دورة دولت های 
وجود  زيادی  اقتصادی  تحليل گران  دهم،  و  نهم 
را  کشور  اقتصادی  نسخه های  می گفتند،  که  داشتند 
جهانی  بانك  اقتصادی  نسخه های  روی  از  دولتی ها 
شك  بدون  کرده اند.  کپی  پول  بين الملل  صندوق  و 
علمی  ادله های  بدون  و  ادعا  اين  کنار  از  نمی توان 
و  سازندگی  سال های  در  اقتصادی  مناسبات  گذشت. 
نهم  دولت های  دوران  در  اقتصادی  اتفاقات  همچنين 
که  بودند  يارانه ها(مؤلفه هايی  ماجرای  )نظير  دهم  و 

اين ادعاها را تقويت می کنند.
عضو  کشور   184 جهاني  بانك  در  حاضر  حال  در 
هستند. در منابع رسمی آمده است، که بانك جهانی 
دارد  فعاليت  جهان  کشور   100 از  بيش  در  امروزه 
وام  تامين کنندة  بين المللي  سازمان  بزرگ ترين  و 
توسعه  حال  در  کشورهاي  به  مشاوره اي  خدمات  و 
اقتصاد،  جهانی  دايرة  به  نگاه  با  می شود.  محسوب 
از  جدا  که  باورند  اين  بر  صاحب نظران  از  خيلی 
يك  در  مالی  نهاد  اين  جهانی،  بانك  مالی  خدمات 
اهداف  تجارت جهاني  با سازمان  قاب عکس مشترک 
جهاني،  تجارت  سازمان  دارند.  هماهنگی  و  مشترک 
را  بين المللي  تجاري  جريان هاي  هدايت  و  نظارت 
بين المللي  صندوق  و  جهاني  بانك  و  است  عهده دار 
و  مالي  جريان هاي  هدايت  و  نظارت   )IMF( پول 

پولي را در اقتصاد جهاني انجام می دهند. 
و  رشد  يي  طال  سال هاي  می نويسند:»  تحليلی  منابع 
اوايل  تا   1960 دهة  اواخر  از  جهاني،  بانك  گسترش 
به  بانك  اين  رياست  دوره  اين  در  بود.   1980 دهة 
ترتيب به عهدة ربرت مك نامارا وزير جنگ پيشين و 
لينون  و  جرالد  فيتز  جان  آمريکا،  رئيس جمهوري  دو 
حجم  نامارا،  مك  رياست  زمان  در  بود.  جانسون 
وام هاي ساليانة اين بانك از يك ميليارد دال ر به 13 
و  برابر  آن چهار  کارکنان  رسيد. شمار  ر  دال  ميليارد 
بودجة هزينه هاي اداري سه و نيم برابر شد. مك ناما 
را به کمك آقاي اوژي رتبرگ خزانه دار وقت آمريکا، 
موفق مي شود از بازارهاي مختلف، سرمايه نزديك به 
رياست مك  زمان  در  بگيرد.  وام  ر  دال  ميليارد   100
بود.  نظرية رشد  بانك جهاني،  در  غالب  نظرية  نامارا، 
پيشرفت  با  برابر  اقتصادي  رشد  نظريه،  اين  براساس 
خوشبختي  به  سرانجام  و  توسعه  به  سپس  که  بود، 

براي همگان مي رسيد. 
اين  با  مخالفت  موج هاي  نخستين   ،1972 سال  در 

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

مرسوم،  دموکراتيك  حقوق  کلي  طور  به  و  وسياسي 
فرهنگي  و  اقتصادي  اجتماعي،  حقوق  است  واجب 

رعايت شود. 
در  و  مستقل  مؤسسة  پنج  از  متشکل  جهاني  بانك 
است  بانك  کلي  سياست هاي  با  هماهنگ  حال  عين 

از: که عبارتند 
 ;)IBRD( توسعه  و  ترميم  بين المللي  بانك   -1
و  آگاهي  و  خدمات  توسعه  حال   در  کشورهاي  به 

کمك هاي فني و تکنيکي خود را ارائه مي دهد. 
سال  در   ;)IFC( بين المللي  مالي  مؤسسة   -2
فعاليت هاي  از  حمايت  هدف  با  دي  ميال   1956
شد.  تاسيس  عضو  کشورهاي  در  خصوصي،  بخش 
بخش  قبال   در  بانك  حمايتي  وظايف  مؤسسه  اين 

خصوصي کشورهاي عضو را عهده دار شده است.
سال  در   ;)IDA( توسعه  بين المللي  مؤسسة    -3
فعاليت در کشورهاي بسيار  با هدف  1960 ميال دي 
اين مؤسسه در حال حاضر به  به کار کرد.  فقير آغاز 
کشورهاي با درآمد سرانه کمتر از 860 دال ر وام هاي 

با بهره کم اعطا مي کند.
فات  اختال  فصل  و  حل  بين المللي   مرکز    -4
و  حل  و  داوري  وظيفة   ;)ICSID( سرمايه گذاري 
و  خارجي  سرمايه گذاران  مابين  في  فات  اختال  فصل 

کشورهاي عضو را برعهده دارد.
جانبه   چند  سرمايه گذاري هاي  تضمين  مؤسسة   -5
)MIGA، در سال 1988 ميال دي فعاليت خود را آغاز 
کرد و تشويق سرمايه گذاري خارجي در کشورهاي در 

حال توسعه را در دستور کار خود قرار داده است.
ريسك هاي  مؤسسه  اين  اساسنامه،  اساس  بر 
توسعه  در حال  در کشورهاي  )سياسي(  غيراقتصادي 
ريسك  از:  عبارتند  ريسك ها  اين  مي دهد.  پوشش  را 
مصادرة اموال، ريسك نقض قرارداد، ريسك انتقال يا 

تبديل ارز و ريسك جنگ يا شورش هاي داخلي.

اهداف  بانک
و  ترميم  بين المللي  بانك  اساسنامة  اول  مادة  مطابق 
توسعه، بانك جهاني 5 هدف اصلي را دنبال مي کند:

مساعدت در ترميم و توسعة کشورهاي عضو از طريق 
امور توليدي. سرمايه گذاري در 

يا  تضمين  طريق  از  خارجي  سرمايه گذاري  تشويق 
مشارکت در اعطاي وام ها.

و  بين الملل  تجارت  بلندمدت  و  متوازن  رشد  تشويق 
تشويق  طريق  از  پرداخت ها  موازنة  در  تعادل  حفظ 

بين المللي. سرمايه گذاري 
اعطاي وام يا تضمين با اولويت هاي باال  در کشورهاي 

عضو.
سرمايه گذاري  تاثير  به  توجه  با  فعاليت ها  هدايت 
و  عضو  کشورهاي  اقتصادي  شرايط  بر  بين المللي 
از  پس  اقتصاد  در  تحول  دوره  يك  ايجاد  به  کمك 

کشورها. جنگ 
نكته: ايران در تاريخ 17/11/1324 به عضويت بانك 
بانك،  سهام  پذيره نويسي  طريق  از  و  درآمد  جهاني 
 23686( سهام  کل  از  درصد   48/1 داراي  هم اکنون 
ر  دال  ميليون   2857 ارزش  به  جهاني  بانك  سهم( 
 8/175 مبلغ  سهم،  ميزان  اين  بابت  است.   آمريکا، 
شده  پرداخت  بانك  به  ايران  سوي  از  ر  دال  ميليون 
است و مابقي نيز تنها در صورت نياز بانك بر تقويت 
خاص  قانوني  روال  اساس  بر  و  خود  مالي  منابع 
پرداخت خواهد شد. براساس اين ميزان سهام، قدرت 
از  درصد   48/1 با  برابر  جهاني،  بانك  در  ايران  راي 

کل  آرا است.
 ايران از زمان عضويت در بانك جهاني تاکنون، با استفاده 
از منابع مالي آن بانك اقدام به اجراي 33 پروژه تا پيش 
از انقالب اسالمي،  به ارزش 1210 ميليون دال ر و 15 
پروژه بعد از انقالب اسالمي به ارزش 2202 ميليون دالر 
کرده است. پروژه هاي مذکور عمدتا در بخش هاي آب و 
بهداشت، حمايت هاي  انرژي،  نقل،   و  فاضالب،  حمل 
است.  بوده  زلزله زده  مناطق  بازسازي  و  اجتماعي 
از  ايران توانسته براي اجراي 4 پروژة ديگر،  همچنين، 
کمك هاي بالعوض آن بانك به ميزان 1.8 ميليون دال 

ر استفاده کند.
به   1369 تابستان  در  انقالب،  از  پس  جهاني  بانك   
دنبال زلزله در استان هاي گيالن و زنجان و با تدارک 
فوق الذکر  زلزله زدة  مناطق  بازسازي  اضطراري  پروژة 
و پس از نهايي شدن گزارش وضعيت اقتصادي ايران، 
در بهار سال 1371 به طور رسمي ارتباط با کشورمان 

را مجددا از سر گرفت.

بانک  در  حاضر  حال  در 
عضو  کشور   184 جهاني 
رسمی  منابع  در  هستند. 

بانک  که  است،  آمده 
از  بیش  در  امروزه  جهانی 
فعالیت  جهان  کشور   100

سازمان  بزرگ ترین  و  دارد 
تامین کنندة  بین المللي 
مشاوره اي  خدمات  و  وام 

حال  در  کشورهاي  به 
می شود محسوب  توسعه 

13
93

ن 
هم

- ب
م 

ده
ياز

ره 
شما

13
93

ن 
هم

 - ب
هم

ازد
ره ي

شما



6

نفت ارزان 
الملل بین 

آمريکا ممکن است از استراتژی نفت ارزان سود ببرد. 
ولی در يك جهان جديد با باالترين تقاضا )برای نفت(، 

بايداستراتژی خود را مورد بازبينی قرار دهد.
از  اين که اوپك به عنوان يك کارتل جهانی،در  بعد 
27نوامبر هر گونه کاهش توليدی را رد کرد، قيمت 
نفت نيز دوباره رو به نزول نهاد. از طرف ديگر عربستان، 
اوپك را تحت فشار قرار داد تا سطح توليد خود را بدون 
تغيير حفظ کند. با سقوط قيمت نفت به يك  سوم آن 
در ژوئن، تحليلگرانديشکدة شورای آتالنتيك، روبرت 
مانينگ اعالم کرد که اعضای اوپك مايل هستند قيمت 
نفت را تا سال 2015 و حتی بعد از آن در محدودة70 

تا 100 دالر به ازای هر بشکه نگه دارند. 
مانينگ عضو ارشد مرکز برنت اسکوگرافت با موضوع 
امنيت بين الملل،سال های زيادی را در وزارت خارجة 
آمريکا و سيستم های اطالعاتی حول محور موضوعات 
انرژی کار کرده است. با توجه به نوشتة وی، بازار انرژی 
خيلی سريع در حال تغيير است، به طوری که اياالت 
متحده بايد سياست های انرژی و امنيت ملی خود را 

مورد بازبينی قرار دهد و به روز کند.
طبق اظهار نظر مانينگ، نشست اوپك تنهامنعکس کنندة 
ورود  بلکه  نيست  آمريکا  نفتی  گازو  توليدات  رشد 
جهان به دنيايی است، که اوج تقاضاخوانده می شود. 
 (OECD   هم زمان بارشدآهسته دراغلب کشورهای
توسعه يافته ترين اقتصادهای جهان( مثل چين، باوجود 
عرضة فراوان نفت، تقاضا همچنان ثابت مانده است. 
از  خود  پيش بينی  اخيرا  انرژی،  بين المللی  آژانس 
تقاضای جديد برای نفت در سال آينده را کاهش داده 
است. مانينگ نوشته است، تا زمانی که رشد اقتصادی 
طور  به  حمل ونقل  و  يابد  ادامه  متوسط  صورت  به 
فزاينده ای باافزايش در استانداردهای سوخت کارآمد 

شود،اين روند )کاهش تقاضا( ادامه خواهد داشت.

عربستان سعودی در مقابل داكوتای شمالی
تصميمات اوپك يك پيروزی برای عربستان محسوب 
می شود که با اين کار،قيمت ها کاهش يافته اما سهم 
بازار اين کشور همچنان حفظ می شود. سهم بازار نفت 
جهانی برای اوپك طی ساليان متمادی کاهش يافته و 
هم اکنون سازمان تقريبا40 درصد نفت خام جهانی را 

به فروش می رساند.
اياالت متحده با تکيه بر منابع نفتی بزرگ استخراج شده 
از سنگ شيل مثل ميدان باکن در داکوتای شمالی، 
بازار جهانی را به هم ريخته و اوپك را تضعيف کرده 
است. اما توليدات جديد، گران است و تنها در شرايطی 
که قيمت نفت باال باشد، می تواند دوام پيداکند. )زيرابه 
منظور ارزان شدن جريان نفتی، تکنولوژی باال برای 
ايجاد شکاف های افقی در صخره های سخت که خيلی 
محکم و غيرقابل نفوذ است، نياز می باشد. همچنين اين 

چاه های نفتی زودبه زوداز کارايی خارج شده و نيازمند 
اکتشاف بيشتر برای حفظ جريان توليداست.( 

با  عربستان،  مانينگ،استراتژيست های  بيانات  طبق 
پايين نگه داشتن قيمت نفت به دنبال اين هستند که 
منابع نوين و گران قيمت داکوتای شمالی را ازعرصة 

بازار خارج کنند.  
براساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ در ماه گذشته، نفت 
خام 80دالری رشد توليدات نفت سخت آمريکااز شيل 
رامتوقف می کند و در نفت 70دالری نيروهای بازارتوليدات 

نفت از باکن را 28درصد کاهش می دهند.

برنده يا بازنده
کشورهای  بين  در  مانينگ،  اخير  نوشتة  براساس 
عضو اوپك، عربستان سعودی و توليدکنندگان نفت 
هستند.  واقعی  برندگان  فارس،  خليج  کشورهای 
اياالت متحده و ساير کشورهای توسعه يافتة سازمان 
به  اقتصادی(  همکاری  و  توسعه  )سازمان   OECD
عنوان ملت های مصرف کنندة نفت و همچنين مناطق 
کمتر توسعه يافته مانندآفريقا، کارائيب و شرق و جنوب 

آسيا جملگی از اين کاهش سود می برند.
و  ايران  روسيه،  جهانی،  منظر  می افزايد:»از  مانينگ 
اصلی  بازندگان  اوپك  سايراعضای  کنار  در  ونزوئال 
هستند. شرکت های فعال در صنعت شيل و بانك هايی 
که به آن ها وام می دهند نيز در معرض خطر قراردارند. 
اگر نفت در محدودة قيمت70-80 دالر قرار بگيرد، 
سود  کوچك  هرچند  خود  نوبة  به  نيز  شيل  نفت 
می برد. امااگر نفت به زير80 دالر برسد، اوضاع برای 

توليدکنندگان نفت شيل دشوارتر می شود.
شيل  توليدات  عربستان  اصلی  هدف  اگرچه 
رقابت  کشور،  اين  ديگر  مهم  فاکتور  اما  آمريکااست 
باايران برای نفوذ در منطقة خاورميانه است. عالوه بر 
اين،تصميم گيرندگان عربستان سعودی، به اين آگاهی 
رسيدند که قيمت پايين نفت، به اقتصادايران بيشتر از 

عربستان آسيب می زند.

چگونه نفت ارزان به روسیه وايران آسیب می زند؟
با  اياالت  متحده،  براساس نوشتة مانينگ،از ديدگاه 
تحريم ايران و روسيه و نيز با کاهش قيمت نفت به 
آسيب  روسيه  و  آن،اقتصادايران  از  کمتر  يا  80دالر 

خواهد ديد.
اين  اوکراين،  بحران  و  روسيه  با  رابطه  در  مانينگ 

نظرات را دارد:
-روسيه هم اکنون با مشکالت اقتصادی بزرگی روبه رو 
است که شامل 100 ميليارد دالر سرماية خارج شده 
از کشور، فرار مغزها، کاهش 23درصدی روبل، بدهی 
زياد شرکت های تازه تاسيس تا سال 2015 می شود. از 
طرف ديگر يك سيکل منفی در اين کشور به وجود 
رسيد  خواهد  رکود  به  يا  روسيه  اقتصاد  است.  آمده 
يا تا سال 2016 به رشد يك درصد می رسد. روسيه 
سرمايه گذاری،  در  دشواری ها  و  تحريم ها  دليل  به 
نمی تواند از کاهش ارزش روبل استفاده کند. البته الزم 
به ذکر است که با وجود سختی ها برای مردم عادی 
روسيه،درحال حاضر مسکو به اندازة کافی منابع ارزی  

در اختيار دارد.
هرگز  پوتين  که  گفت،  بايد  اوکراين  با  رابطه  در   -
در جايگاه يك اقتصاددان متهم نشده است. به نظر 
می رسد که به دنبال فروپاشی شوروی در سال 1991، 
وی به دنبال گرفتن انتقام از فروپاشی شوروی است. 
او قصد دارد روسيه را به دوران شکوه و عظمت اتحاد 
جماهير شوروی برساند. اگر پوتين به دنبال يك معاملة 
منطقی در اوکراين بود، می توانست از مرکل و اتحادية 
اروپااستعانت کند. درعوض به نظر می رسد که پوتين 
اين  بر  اوکراين است.  بازی در  بر هم زدن  به دنبال 
تا سال 2016 همان 80دالر  نفت  اساس،اگر قيمت 
باقی بماند،امکان دارد پوتين محاسبات خود را تغيير 

دهد.

و پیامدهای عمیق آن برای جهان
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داده پردازی خوارزمی در يک نگاه :

سال  از  را  خود  فعاليت  خوارزمی،  داده پردازی  شرکت   
هدف  با  و  ريال  ميليارد  ده  ثبت شده  سرماية  با   1376
شامل  مشتری،  سفارش  نرم افزارهای  پشتيبانی  و  توليد 
و پشتيبانی  ارائه  اداری، صنعتی،  بانکداری،  نرم افزارهای 
نرم افزارهای خارجی، ارائة خدمات مشاوره و امکان سنجی 

و نظارت بر طرح های انفورماتيکی آغاز کرده است . 
توانمندی  و  فنی  دانش  بر  تکيه  با  توانسته  اين شرکت 
 U نيروی انسانی و با اتکا بر سال ها تجربة موفق در صنعت
IT  جايگاه مناسبی را بين شرکت های انفورماتيکی کشور 
کسب کند. مديران و کارکنان شرکت، ايجاد ارزش افزوده 
برای مشتريان را با ايجاد بهبود مستمر در کلية زمينه های 
شرکت از اصول و ارزش های کليدی حاکم بر داده پردازی 
خوارزمی می دانند و رساندن جايگاه شرکت به عنوان »يکی 
از بهترين شرکت های  IT فعال در کشور«  و منطقه را به 

عنوان چشم انداز داده پردازی خوارزمی می دانند .
زمینه های فعالیت داده پردازی خوارزمی :

در حال حاضر اصلی ترين فعاليت های شرکت به شرح زير 
است : 

- ارائه و پشتيبانی سيستم ها و نرم افزارهای خارجی، توليد 
و پشتيبانی نرم افزارهای سفارش مشتری 

 Anti (  ارائة راهکارهای ضد تقلب و کالهبرداری مالی -
) Fraud

 )  BI (  ارائة راهکارهای هوش تجاری -
) Business Intelligence (

- سنجش و بهبود ميزان رضايت مشتريان
- خدمات پشتيبانی نرم افزار 

- مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتيکی  
- کنترل کيفيت نرم افزار 

- ايجاد و توسعة بانك های اطالعاتی 
- مستند سازی سيستم های نرم افزاری 

 ارائة خدمات مشاورة مديريت در زمینه های : 
-  امنيت اطالعات

-  طراحی داشبوردهای مديريتی
- پياده سازی نظام مديريت دانش

جايگاه داده پردازی خوارزمی
 در صنعت فناوری اطالعات كشور :

مرجع  ارزيابی  آخرين  براساس  خوارزمی  داده پردازی    
در  را  رتبة يك  انفورماتيك کشور،  عالی  رسمی شورای 
زمينة توليد و پشتيبانی نرم افزارهای سفارش مشتری اخذ 
کرده و عضو انجمن انفورماتيك ايران است و در زمينة 

خدمات پشتيبانی، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های 
ارائة پشتيبانی نرم افزارهای  انفورماتيکی شبکة داده ها و 
خارجی نيز از رتبة بااليی برخوردار است . اين شرکت با 
دارا بودن بيش از يك دهه سابقه و تجربه در زمينة توليد 
و پشتيبانی نرم افزارهای سفارش صنعت بانکداری کشور 
به حدی از توانايی و تخصص رسيده است، که بتواند در 
ساير حوزه های صنعت نيز به ارائة خدمات فناوری اطالعات 

بپردازد.

تولید نرم افزار : 
داشتن  اختيار  در  با  شرکت،  متخصصين  و  کارشناسان 
چند  توليد  جمله  از  نرم افزار،  توليد  متدهای  آخرين 
و  نرم افزار  توليد  به  اقدام  از  بهره برداری  و  نرم افزار  اليه 
و  توليد  روند  نياز مشتری می کنند.  سيستم های مورد 
رشد دانش و تکنولوژی از سال 76 تاکنون اطمينان خاطر 

زيادی  برای مشتريان شرکت ايجاد کرده است . 

پشتیبانی و توسعه:   
نرم افزاری مشتمل  بر پروژه های  ساختار يکپارچة حاکم 
توسعة  توان  پشتيبانی،  و  توليد  و  طراحی  تحليل،  بر 
سيستم های توليد و مستقرشده را چند برابر کرده و منجر 

حوالی همین 

خوارزمی؛ داده پردازی 
بانکداری صنعت  نرم افزارهای  پشتیبانی  و  تولید  در  فعال 
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به ارائة خدمات سريع تر و دقيق تر به مشتريان می گردد.

توانمندی های داده پردازی خوارزمی :
و  دانش  از  بهره مندی  با  خوارزمی  داده پردازی  شرکت 
تجربه  بيش از 100 نفر از متخصصان و برنامه نويسان 

خود در زمينه های زير فعاليت می کند:  
- تدوين طرح جامع انفورماتيك سازمان ها 
 )RFP( تهية درخواست برای پيشنهاد -

- طراحی و پياده سازی سيستم های جامع 
- مديريت و راهبری پروژه های انفورماتيکی

سیستم ها و راهکارهای جامع داده پردازی خوارزمی : 
سيستم يکپارچة حسابداری )راهکاری جامع و فراگير به 

گستردگی شعب در کشور و به انسجام يك سيستم(:
- عمليات دفترداری - عمليات قرارداد- عمليات خالصة 
کل- عمليات دريافت و پرداخت- عمليات اموال- عمليات 

مديريت سيستم - عمليات بودجه
- عمليات تنخواه- عمليات امکانات ويژه

كنترل كیفیت:    
کلية نرم افزارها براساس فرايندها و معيارهای استاندارد 
ارزيابی  و  نرم افزاری مورد تست  تعريف شدة محصوالت 
نياز  با  را  مطابقت  و  کيفيت  باالترين  تا  می گيرند  قرار 
مشتری ارائه کنند و همچنين مرور خطاهای سيستم و 
بازبينی محصول از جنبه هايی مانند: نيازمندی ها، طراحی 

و مستندات از فعاليت های کنترل کيفيت هستند . 

كنترل پروژه:    
دانش  و   ITIL بين المللی  چارچوب  براساس 
شده  وارد  جديد  درخواست های  پروژه،  مديريت 
 ( جزئی  و  عمده  تغييرات  توليد،  از  اعم  شرکت  به 
Problem.Change.Incident( توسط واحد کنترل 
پروژة برنامه ريزی و تحت نظارت و پيگيری قرار می گيرد.

سیستم جامع رفاه )دربرگیرندة همة ابعاد نظام 
تامین اجتماعی خاص يک سازمان: 

سيستم حسابداری- سيستم بهداشت و درمان - سيستم 
وام- سيستم تامين خسارت - سيستم خدمات عمومی- 
سيستم باشگاه- سيستم مددکاری- صندوق پس انداز و 
تامين آتيه- سيستم تربيت بدنی- سيستم گزارش های 

مديريتی

سیستم جامع منابع انسانی :
- سيستم اطالعات پرسنلی - سيستم مرخصی-  سيستم 
 - بازنشستگان  و  شاغلين  احکام  سيستم  ارزشيابی- 
سيستم حضور و غياب- سيستم تخلفات اداری- سيستم 

آموزش- سيستم استخدام
- سيستم ماموريت- سيستم کارانه- سيستم آزمون

- سيستم پاداش- سيستم حقوق و دستمزد- سيستم 
گزارش ساز  سيستم  مشاغل-  طبقه بندی  و  تشکيالت 

مديريتی- سيستم ارزيابی عملکرد مديران

:Business  راهکارهای مبتنی بر
هوش تجاری  ) BI ( يعنی داشتن دانشی فراگير از همة 

عواملی که بر سازمان مؤثر است، هوش تجاری به سازمان 
کمك می کند تا از طريق گزارش گيری و تحليل داده ها 
به نقاط ضعف سازمان خود پی برده و نقاط قوت خود را 

مستحکم تر کند . 
شرکت داده پردازی خوارزمی، با جمع آوری دانش و ابزار 
مورد نياز يکی از پيشگامان در ارائة راهکارهای مبتنی بر 

هوش تجاری در ايران است . 

سیستم مبارزه با پولشويی :
بر  بستر وب  بر  تهيه شده  پولشويی  با  مبارزه  سيستم 
روی اينترانت بانك ايجاد شده، که کلية واحدهای بانکی 
اعم از ستاد/صف بر حسب نياز خود از سيستم مبارزه 

با پولشويی )AML( استفاده می کنند اين سيستم به 
شود  می  به روزرسانی  لحظه  در  و  است  آنالين  صورت 
که کاربران به آخرين اطالعات دسترسی داشته باشند. 
اطالعات ارائه شده در اين سيستم، تجميع شدة اطالعات 
يکپارچه،  صورت  به  که  است  بانك  مختلف  واحدهای 

آنالين و به روز در اختيار کاربران قرار می گيرد.

سیستم جامع تداركات )پوشش دهندة كلیة 
فرايندهای چرخة كاال و ترابری در يک سازمان(:

- سيستم کدينگ- سيستم نقليه - سيستم سفارشات 
و بررسی تقاضاها- سيستم حسابداری - سيستم انبار- 
اموال-  صندوق  خريد-  سيستم  قراردادها-  سيستم 
سيستم ترخيص و سفارشات خارجی- سيستم اطالعات 

پايه- سيستم گزارش های مديريتی

سیستم بخشنامه ها و اطالعیه ها :
با توجه به نيازهای نوظهور سازمان ها مبنی بر باال بردن 
سرعت پاسخ گويی به نيازها و مقابله با چالش های پيش 
رو، تهيه و ارائة سيستمی به منظور جايگزينی سيستم 
سنتی اطالع رسانی سازمانی و با نگرش تسريع و اصالح 
فرآيندهای اطالع رسانی ، سيستم “ بخشنامه ها و اطالعيه 

ها “ توليد گرديده است.
 اين سيستم عمليات مورد نياز جهت  تهية اطالعيه ها، 
بخش نامه ها و ابالغيه ها يا ساير مستندات سازمانی را با 
تاييد،  ايجاد،  با چرخه  قرار دادن کلية عمليات مرتبط 
اين  است.  کرده  تسريع  و  مکانيزه  آن  ياابطال  بايگانی 
سيستم همچنين امکان ارسال پيام های غير رسمی را در 

قالب پيام های درون سازمانی فراهم کرده است.

سامانة مبادالت الکترونیکی چک )طرح سما( : 
- تبادل اطالعات چکهای عهده و واگذار شده

- تبادل الکترونيکی اطالعات چك های عهدة هر بانك، به 
همراه تصاوير دو طرف چك

 - تبادل الکترونيکی پاسخ چك های واگذارشدة هر بانك 
به همراه اطالعات گواهی عدم پرداخت 

- رعايت نکات امنيتی اعالم شده در سند ارتباط تبادل 
بين بانك ها از طرف اتاق پاياپای بانك مرکزی

- حذف نقل وانتقاالت الشة فيزيکی چك بين شعب هر 
بانك با مرکز پاياپای آن بانك 

سامانة  با  سامانه  اين  بين  اطالعات  تبادل  قابليت    -
بانکداری ) Core Banking  ( هر بانك 
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هفتم تانهم بهمن ماه
 در كرمان برگزار می شود

همایش  چهارمین 
گروه  مدیران 

خوارزمی سرمایه گذاری 
چهارمين همايش مديران گروه سرمايه گذاری 
خوارزمی، هفتم تا نهم بهمن ماه سال جاری در 

کرمان برگزار می گردد. 
گروه  ستادی  ارشد  مديران  همايش  اين  در 
اعضای  و  شرکت  ها  عامل  مديران  خوارزمی، 
حضور  تابعه  شرکت های  کليه  مديرة  هيئت 

خواهند داشت.
سخنرانی آقايان دکتر حسن درگاهی، دکتر مهدی 
برکچيان، دکتر محمودی مظفر، مهندس مسعود 
برنامه های  از  جمشيدی فر  سعيد  و  خوانساری 

پيش بينی شده در اين همايش است.
شرکت  مديران  همايش  چهارمين  ميزبانی 
تجارت  شرکت  را  خوارزمی  سرمايه گذاری 

گستران خوارزمی بر عهده گرفته است.
دست،  ازاين  همايش  اولين  است  گفتنی   
آن  دومين  شيراز،  در  گذشته  سال  بهمن ماه 
اواخر خردادماه امسال در مشهد و سومين آن 

اوايل مهرماه سال جاری در تبريز برپا شد.
ادواری  همايش های  برگزاری  اهداف  ازجمله 
مديران گروه خوارزمی، ارتقای  سطح همکاری 
و هم افزايی برای تحقق اهداف مرحله ای برنامة 
سطح  افزايش  به  کمك  و  7ساله  راهبردی 
آگاهی و دانش تخصصی مديران در زمينه های 

مرتبط با برنامه های گروه است.
همايش،  اين  به  مربوط  گزارش های  مشروح 
گروه  رسمی  وبسايت  در  گذشته  ادوار  مانند 
داخلی  وخارزم)نشرية  ماهنامة  نيز  و  خوارزمی 
خانوادة بزرگ شرکت سرمايه گذاری خوارزمی( 

منعکس خواهد شد.  
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:  KSMS سیستم
و  وب  تحت  است  نرم افزاری   KSMS سيستم 
مستقل از Platform که با استفاده از جديدترين 
و  قوانين  کلية  رعايت  با  و  روز  تکنولوژی های 
پياده سازی  و  طراحی   SWIFT استانداردهای 
نرم افزار  با  ارتباط  برقراری  قابليت  و  گرديده 
SWIFT را دارا بوده و جايگزين مناسبی برای 
ارسال و دريافت هر گونه پيام SWIFT در سطح 

شعب بانك ها است.

مشتريان و پروژه های اجراشده :

بانک صادرات ايران :
  طراحی و پياده سازی سيستم جامع منابع 

انسانی
  طراحی و پياده سازی سيستم جامع تدارکات 
خدمات  مشاع  نقاط  توسعة  امکان سنجی    

پرداخت بانکی
  تهية RFP ادارة کل خدمات نوين بانکی

SWIFT  مشاورة سيستم  
 نصب و راه اندازی سيستم يکپارچة حسابداری 

در سرپرستی ها و شعب 
  توسعة سيستم يکپارچة حسابداری )ارتباط 
مانند  حسابداری  واحدهای  کلية     On-Line

مبادالت، ايجاد معين استاندارد و)  …

بانك توسط  مالی  انبار داده های  پياده سازی    
سيستم يکپارچة حسابداری )حذف تراکنش های 

اضافی مانند خالصه کل و 67/2  و ...
در  رفاه  جامع  سيستم  راه اندازی  و  نصب   

سرپرستی ها و استان ها
پياده سازی  و  طراحی  تحليل،  شناخت،    

سيستم سپهريار
  شناخت، تحليل، طراحی و پياده سازی سامانه 

مبادالت الکترونيکی چك ) CIS (  طرح سما
  طراحی و پياده سازی سيستم جامع بازرسی

  طراحی و استقرار سيستم چك در گردش
  طراحی و استقرار سيستم جامع خزانه

  سيستم BI سپردة طال
  سيستم BI تراکنش های خاص

سیستم نمونة امضاي بانکي :
اعتبار  براي  که  دارد  وجود  اسنادي  بانك  در 
يافتن، نيازمند درج امضاي مجاز و معتبر است. 
از اين جمله مي توان به چك هاي رمزدار شعب 
بانکي  بين  امضاي  نيازمند  که  داشت،  اشاره 
است. به طور معمول سه نوع امضاي بين بانکي، 
درون بانکي و التين )بين الملل( تعريف مي شود. 
براي اعطاي حق امضا به يك پرسنل، فرايند از 
يا مديران  توسط خود کارمند  امضا  درخواست 

رده باالتر آغاز مي گردد.
به  مربوط  روال هاي  کلية  است  قادر  سيستم 
اعطاي  درخواست هاي  و  بانکي  امضاي  نمونة 
دستي  صورت  به  حاضر  حال  در  که  را  امضا 
انجام مي گردد مکانيزه نمايد. همچنين سيستم 
با تجميع کلية  و  تهيه شده  بر روي بستر وب 
را  بيشتري  داده ها در يك جا، سهولت و دقت 

ايجاد مي کند.

شركت سرمايه گذاری توسعة ترابر ايرانیان  :
 طراحی و پياده سازی  شبکة اکتيو و پسيو

صندوق بازنشستگی  :
 اجرا و پياده سازی سيستم احکام و حقوق و 

دستمزد شاغلين و بازنشستگان
بانک صنعت و معدن :

  اجرا و پياده سازی سيستم حقوق و دستمزد 
سامانة  سيستم  پياده سازی  و  اجرا    

الکترونيکی چك طرح سما مبادالت 
) CIS(

  اجرا و پياده سازی سيستم پرسنلی 
  اجرا و پياده سازی سيستم وام کارمندان

بانک تجارت :
 اجرا و پياده سازی سيستم سامانه مبادالت 

) CIS ( الکترونيکی چك طرح سما
بانک دی  :

مبادالت  پياده سازی سيستم سامانة  و  اجرا   
) CIS (  الکترونيکی چك طرح سما

بانک آينده )تات(:
مبادالت  پياده سازی سيستم سامانة  و  اجرا   

)CIS ( الکترونيکی چك طرح سما
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جدول شماره-1) سهم اشتغال خصوصی در استان ها(

اشتغال اصلی  ناجی  خصوصی،  بخش 
بیکاری باز هم دو رقمی شد

درصد  چند  که  است  اين  بيانگر  اشتغال  نسبت   
براساس  واقع در سن کار، شاغل هستند.  جمعيت 
کشور  در  اشتغال  نسبت  ايران،  آمار  مرکز  نتايج 
درصد   66 به  نزديك  درواقع  و  است  درصد   33.6
از نيروی کار کشور بيکار هستند. از اين ميان، اين 
نسبت برای مردان به مراتب بيشتر از زنان است، به 
طوری که نسبت اشتغال در بين مردان 57.7 درصد 

و در بين زنان 9.6 درصد است.
اين آمار همچنين اطالعاتی را دربارة اشتغال ناقص 
می دهد  نشان  آن  براساس  که  است،  کرده  منتشر 
ناقص  اشتغال  فعال داری  که چند درصد جمعيت 
از جمعيت  نتايج 7.8 درصد  اين  براساس  هستند. 
فعال 10 ساله و بيشتر دارای اشتغال ناقص بوده اند. 
اين شاخص در بين مردان 8.6 درصد و در بين زنان 
3.1 درصد همچنين در نقاط شهری 6.8 درصد و 

در نقاط روستايی 10.2 درصد است.
با اين حساب می توان مدعی شد که وضع اشتغال در 
اقتصاد ايران دوباره به خط بحران نزديك می شود. 
از  ماجرا  اين  اصلی  علت های  از  يکی  شك  بدون 
صدمات جدی وارده به زيربناهای اقتصادی-صنعتی 
در سال های گذشته است که باعث شده تا بيکاری 
در بدنة اقتصاد کشور نهادينه شود اما فارغ از اين به 
نظر که هنوز آن طور که بايد سياست گذاران اقتصادی 
کشور راهبردهايی برای خروج از خط بحران بيکاری 
توسعه يافته  کشورهای  تجربة  نکرده اند.  طراحی 
اقتصادی  افزايش قدرت  با  نشان می دهد که آن ها 
بنگاه های سرمايه گذاری غير دولتی، توانسته اند بار 
نحوی  به  بردارند.  اقتصاد  روی دوش  از  را  بيکاری 
که اکنون در کشورهای توسعه يافته بخش های غير 
دولتی بيشترين سهم را در ايجاد اشتغال بر عهده 
از  ايران طی سال های گذشته  اقتصاد  اما در  دارند 

يك سو بخش خصوصی و بنگاه های سرمايه گذاری 
تضعيف شده اند و از سوی ديگر برخی نهادهای شبه 
اقتصاد  قدرت  مولد،  غير  رويکردی  با  اغلب  دولتی 
خود را افزايش داده اند. با اين وجود آمارهای رسمی 
بخش  نيز  ايران  اقتصاد  در  که  می دهند  نشان 
خصوصی به رغم آن که ميدان ضعيفی برای حرکت 
دارد اما بيشترين نقش را در توليد اشتغال ايفا کرده 
است. يکی از آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار 
ايران دربارة سهم بخش های مختلف از اشتغال زايی 

هرچند كه اقتصاد ايران در بیش از يک سال گذشته در مسیر بهبود قرار گرفته است اما با 
اين وجود برخی اطالعات كه از سوی مراكز رسمی منتشر می شود به گونه ای است كه باز 
هم نگرانی كارشناسان را از شاخص های اقتصادی به رخ می كشد. ماه گذشته مركز آمار 
ايران اعالم كرد كه در پايیز امسال باز هم نرخ بیکاری دو رقمی شده است. نرخ بیکاری 
از شاخصه هايی در اقتصاد محسوب می شود كه به واسطة آن می توان وضع حوزه های 
سرمايه گذاری مولد در اقتصاد را ارزيابی كرد و به اين نتیجه رسید كه آيا اقتصاد در مسیر 
سرمايه گذاری يا مصرف قرار دارد. در گزارش مركز آمار آمده است كه نرخ بیکاری در 
فصل پايیز امسال 10.5 درصد و تعداد بی كاران نیز 2 میلیون و 520 هزار نفر است. اين 
نرخ در تابستان امسال 9.5 درصد بود. به عبارتی نرخ بیکاری افزايش يک درصدی را 
در طول يک فصل نشان می دهد. همچنین در گزارشی ديگر از مركز آمار آمده است: »تنها 

33.6 درصد از نیروی كار كشور مشغول به كار هستند.«

ایلیا پیرولی

ايران اقتصاد 
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نشان می دهد، که 83.4 درصد کل اشتغال کشور در 
بخش خصوصی و 16.9 درصد نيز در بخش عمومی 
است. جالب اين جا است که سهم بخش خصوصی از 
کل اقتصاد ايران بيشتر از 10 درصد نيست اما سهم 
بخش دولتی از اقتصاد کشور بيش از 80 درصد. با 
اين حساب حاال ديگر بايد باور کرد که راهبردهای 
دولتی به وضوح ناکارآمدی خود را برای ساماندهی 
زير  جدول  داده اند.  نشان  کشور  اقتصادی  اوضاع 
که  می دهد  نشان  آمار  مرکز  اطالعات  استخراج  با 

در  اشتغال  ايجاد  نخست  قطب  خصوصی  بخش 
کشور است. 

 
دولت آستین ها را باال بزند

هرچند که افزايش دوبارة آمار بيکاری می تواند يك 
سوی  از  اما  باشد  کشور  اقتصاد  برای  ناگوار  اتفاق 
را  بتواند زنگ خطر  دارد که  را  اين خاصيت  ديگر 
نکته  يك  آورد.   در  صدا  به  دولتی  مديران  برای 

بخش  گذشته  سال های  در  که  شد،  يادآور  بايد  را 
کمکی  است چنين  توانسته  شرايطی  در  خصوصی 
بار تحريم ها  از يك سو  به توليد اشتغال بکند، که 
روی  را  توليد  اولية  مواد  نرخ  بی ضابطة  افزايش  و 
دوش داشته است و از سوی ديگر حمايتی از سوی 
نياز  مورد  سرماية  برای  پولی  مؤسسات  و  بانك ها 
اقتصادی بخش خصوصی آن طور که  مجموعه های 
بايد وجود نداشته است. به اين ماجرا اشتهای دولت 
نفتی برای واردات را نيز اضافه کنيد. در اين وانفسا 
از  بيش  توانسته اند  بخش خصوصی  فعاالن  هم  باز 
کنند.  نمايندگی  را  کشور  کل  اشتغال  درصد   83
همين نسبت بهترين دليل برای آن است تا دولتی ها 
آستين ها را باال بزنند تا ظرفيت خالی و بال استفادة 
اين  اگر  شود.  فعال  صنعتی  و  اقتصادی  واحدهای 
در کشور  ايجاد شغل  ميزان  دهد، حتما  رخ  اتفاق 
شتاب بيشتری را تجربه خواهد کرد. تا اين جای کار 
اما به نظر می رسد که هنوز برنامة مطمئنی برای 
تقويت چرخ دنده های بنگاه های اقتصادی و صنعتی 
البته يك تحليل است که  اين  تدوين نشده است. 
مديران دولتی تا حد زيادی آن را قبول ندارند. به 
باور آن ها بعد از اتمام کار دولت دهم خيلی چيزها 
در اقتصاد ايران تغيير کرده است. از اين منظر بدون 
شك حق با مديران اقتصادی دولت يازدهم است. در 
همين لحظه که اين گزارش نوشته می شود، ميزان 
را  افزايشی  روند  ايران  اقتصاد  در  سرمايه گذاری 
نشان می دهد. بانك مرکزی گزارش می دهد که در 
بهار 93 ميزان تشکيل سرماية ثابت ناخالص نزديك 
افزايش  زير(.  6 درصد رشد نشان می دهد )جدول 
)به  ماشين آالت  در  سرمايه گذاری  درصدی   17.7
مطلوب  حرکتی  گويای  نيز  مرکزی(  بانك  اعتراف 
در روند سرمايه گذاری است. اما باز هم با اين وجود 
نمی توان اين ادعا را رد کرد که هنوز مسير بخش 
خصوصی آن قدر هموار نشده است که بتواند در حد 

توان خود به ايجاد اشتغال در کشور کمك کند. 
به درستی  دولتی ها  که  باورند  اين  بر  کارشناسان 
تحريم ها  رفع  صرف  را  خود  توان  از  بزرگی  حجم 
اين  به  نبايد  راهبرد  اين  اما  کرده اند  ديپلماسی  و 
قيمت تمام شود که بخش خصوصی و شرکت های 
سرمايه گذاری مسيری در مقابل نداشته باشند، که 
جريان رشد و تو سعه را برای آن ها نهادينه بکند. 
فعاالن بخش خصوصی می گويند هرچند که در يك 
است  باز گشته  اميد  به  ايران  اقتصاد  سال گذشته 

نهادها سهم مهمی  و  برخی شبه دولتی ها  اما هنوز 
از اقتصاد را در اختيار دارند  و بخش خصوصی به 
نابرابر حضور  رقابتی  بايد در  يا  خاطر حضور آن ها 
داشته باشد  يا هميشه در اين دلهره باشد که دايرة 
فعاليت شبه دولتی ها زمينة حضور آن ها را در اقتصاد 
بخش خصوصی  اگر  حتم  طور  به  می کند.  محدود 
از  بسياری  انجام  در  را  نخست  نقش  می توانست 
پروژه های پيمانکاری و سرمايه گذاری اقتصادی ايفا 
کند، سهم بهتری از سرمايه ها و منابع را به دست 
می آورد و از اين طريق بار بزرگ تری از روی دوش 
دولت  کار  بهترين  شايد  می داشت.  بر  نيز  بيکاری 
ميزان  بتواند  که  باشد  اين  بيکاری  با  مقابله  برای 

رقابت را در اين ميدان هرچه بيشتر عادالنه کند.
تشکل های بخش خصوی را دريابيم

فارغ از نظارت و نقشی که دولت در تقويت بخش 
به نظر می رسد خود فعاالن بخش  خصوصی دارد، 
هرچه  کردن  باز  برای  راهبردی  بايد  نيز  خصوصی 
باشند. در کشورهای  نقطة ديد خود داشته  بيشتر 
هسته های  و  سرمايه گذاری  کانون های  توسعه يافته 
صنعتی صاحب تشکل و حتی احزابی هستند که در 
تقويت حضور آن ها در بدنة اقتصاد ملی نقش اصلی 
را ايفا می کنند. در اقتصاد ايران هنوز فعاالن بخش 
خصوصی اين امکان را ندارند که بتوانند در مديريت 
کالن اقتصاد کشور حضور يابند. اتاق های بازرگانی 
درواقع تنها نهادهايی هستند که برای فعاالن بخش 
خصوصی نقش تشکل های اقتصادی را ايفا می کنند 
اما در عمل گروهی از اهالی اقتصاد بر اين باورند 
خصوصی  بخش  اعضای  از  بيشتر  اتاق ها  اين  که 
نيز  آن ها  مديران  و  هستند  وابسته  دولت  به 
نمايندگان بخش دولت محسوب می شوند.  بيشتر 
اين  آن وقت  شود،  برطرف  عوارض  اين  همة  اگر 
صاحب  که  دارد  وجود  ايران  اقتصاد  در  پتانسيل 
يك بخش خصوصی باشد، که بتواند گره بيکاری 
را باز کند. باز هم الزم به تاکيد است که بيکاری 
وجود  به  که  منفی  پديده های  و  جوانب  همة  و 
آورده است، يکی از بدترين نشانه ها برای اقتصاد 
که  توانی  با  خصوصی  بخش  را  نشانه  اين  است. 
تغيير  می تواند  دارد،  مولد  فعاليت های  ايجاد  در 
دهد. برای همين شايد اين کار برای دولت واجب 
پای  در  موجود  گره های  سريع تر  هرچه  که  باشد 
بخش  نهادهای  ساير  و  سرمايه گذاری  بنگاه های 

خصوصی را يك به يك باز کند. 
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ديده بان

بی کاری به اين سادگی ها دست از سر اقتصاد ايران 
اين ماجرا خيلی هم غير طبيعی  البته  بر نمی دارد. 
اگر  نيز  دنيا  از  ديگری  هر جای  بدون شك  نيست. 
و  سرمايه گذاری  بنگاه های  سرمايه گذاری،  اوضاع 
بخش های مولد به شکلی شبيه اقتصاد ايران مديريت 
تا همين حد می توانست غير قابل  می شد، بی کاری 
انديشمندان  ميان  در  و  امروز  دنيای  در  باشد.  مهار 
فقط  را  بی کاری  که  نمانده  باقی  هيچ شکی  توسعه 
حوزه های  به  پرداختن  و  مولد  سرمايه گذاری های 
هر  کند،  برطرف  مطلوبی  شکل  به  می تواند  توليد 
چيزی غير از اين فقط مسير دستيابی به اشتغال را با 
گره و پيچ های متعددی همراه می سازد. تجربة اقتصاد 
ايران نيز نشان می دهد که بدون سرمايه گذاری های 
مولد بی کاری همچنان جلو می رود. مسئولين دولت 
اين  خود  اقتصادی  مديريت  شيوه های  با  قبلی، 
با  سو  يك  از  آن ها  دادند.  نشان  به خوبی  را  مسئله 
واردات  در  نفتی  درآمدهای  بی مهابای  کردن  هزينه 
توليد زمين گير شد و  باعث شدند  کاالهای خارجی 
زيادی  کاهش  صنعتی  واحدهای  در  توليد  ظرفيت 

مالی  منابع  تزريق  با  از سوی ديگر  و  تجربه کرد  را 
برای اشتغال زايی سريع سعی کردند تا در مقابل موج 
بی کاری بايستند اما در عمل ديديم که نه تنها نرخ 
بی کاری کاهش نيافت بلکه اين پديدة منفی به يك 
آمارها  شد.  تبديل  ايران  اقتصاد  برای  معضل جدی 
پايان سال  تا  فقط  نهم  دولت  در  که  نشان می دهد 
قالب  در  تومان  ميليارد  هزار   20 از  بيش   1386
اما  است  کرده  پرداخت  وام  خوداشتغالی  طرح های 
در عمل بی کاری به دليل فقدان سرمايه گذاری های 
مولد، آن قدر در اقتصاد کشور ريشه دواند، که اکنون 
نشان  را  خود  کشور  اقتصاد  در  تازه ای  آفت های 
اما به نظر می رسد مشکل  می دهند. در حال حاضر 
در  پديده هايی  چون   نباشد،  بی کاری  حتی  اصلی 
اقتصاد ايران خود را به وضوح نشان می دهند که تا 
را کم رنگ می کنند. چند  زيادی خطر بی کاری  حد 
وزير  اشتغال  توسعة  و  کارآفرينی  معاون  پيش  روز 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور رسمی اعالم کرد 
که در ايران هفت ميليون نفر »بی کاره« داريم،افرادی 

 که فاقد هرگونه درآمدی هستند.

نه  افراد  ساخت:»اين  خاطرنشان  طايی  دکتر حسن 
دنبال  به  حال  درعين  و  مهارت  ونه  دارند  اشتغال 
اين  به  خارجی  اصطالح  در  نمی گردند.  هم  اشتغال 
در  که  می شود  گفته   »neet« بی کاران  از  گروه 
به  ازمدتی  پس  ولی  می رون،  کار  دنبال  به  دوره ای 
صورت ابر پراکنده شده و خبری از آن ها نيست و در 
اصطالح عاميانه به اين بی کاران، »عالف« نيز گفته 

می شود.«
وی افزود: »اين گروه بی کارگان می توانند برای بازار 
می رسد  نظر  به  و  شوند  مامشکل ساز  اقتصاد  و  کار 
بايد راهکاری اساسی برای مهارت آموزی واشتغال اين 

گروه انديشيده شود.«
عالف ها)به  همان  يا  نفری  ميليون  هفت  بی کارگان 
در  بی سابقه  پديدة  يك  کار(  وزير  معاون  قول 
بگيريد  نظر  در  لحظه ای  برای  است.  ايران  اقتصاد 
که  می شد  مديريت  شکلی  به  ايران  اقتصاد  اگر  که 
توليد  به  مصرفی،  کاالهای  واردات  به  اتکا  جای  به 
و سرمايه گذاری های صنعتی تکيه می کرد، آيا امروز 
ميزان بی کارگان به هفت ميليون نفر می رسيد؟ برای 

واردات محور!   اقتصاد  ارمغان   بیکارا ن؛ 
علی پویا
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لحظه ای به اين موضوع فکر کنيد که کل جمعيت 
کشوری مانند سوييس 7 ميليون نفر است و يکی 
محسوب  جهان  کشورهای  توسعه يافته ترين  از 
اندازة جمعيت سوييس  می شود. يعنی در ايران به 
فقط بی کاره يا به قول معاون وزير کار عالف وجود 
دارد. نروژ نيز می تواند يك مثال ديگر باشد. حتما 
با  اين کشور  نروژ را شنيده اند.  نام  همة مردم دنيا 
87 هزار 350 دالر درآمد سرانه 5 ميليون جمعيت 
درآمد سرانه  از حيث  دنيا  و چهارمين کشور  دارد 
است. جمعيت 7 ميليون بی کارگان ايران 2 ميليون 
نفر بيشتر از کل جمعيت نروژ است. به طور حتم 
نمی توان ساده از کنار اين رقم عبور کرد. 7 ميليون 
بی کاران  آمار  از  است  متفاوت  بی کارگان  جمعيت 
مناسبات  در  ريشه  شايد  بيشتر  مؤلفه  اين  کشور. 
اجتماعی دارد، که از شرايط اقتصادی کشور ريشه 

می گيرند.

نوكیسه ها عالف ها 
برای پاسخ به اين پرسش رضا فرهادی، دانشجوی 
سال  چند  »در  می گويد:  اقتصاد  ارشد  کارشناسی 
گذشته در اقتصاد ايران اتفاقاتی رخ داد که خيلی 
از تعاريف را دگرگون کرد و علت همة اين اتفاقات 
از  است.  اقتصادی  غلط  سياست گذاری های  هم 
اقتصاد  روی  نفتی  دالرهای  پيچ  بعد  به   84 سال 
زمينة  آن که  جای  به  دالرها  اين  و  شد  باز  کشور 
حد  تا  کنند  فراهم  را  صنعتی  سرمايه گذاری های 
دادوستدهای  و  واسطه گری  داللی،  زيادی  بسياری 
پرسود را در بازارهای حاشيه ای پر رونق کردند چون 
سياست های اقتصادی به گونه ای غير عقالنی بود که 

توليد، خيری از اين ثروت از راه رسيده نمی برد.«
از  جديدی  طبقة  فضا  اين  داد:»در  ادامه  وی 
ثروتمندان  از  گروهی  و  گرفتند  شکل  ثروتمندان 
سابق نيز ثروتمندتر شدند. منتهی بخش مهم ماجرا 
طبقة جديد ثروتمندان است که به دليل جابه جايی 
ثروت در اليه هايی از جامعة خود را نشان داد. من 
است  واقعيتی  بی کاره  نفر  ميليون   7 می کنم  فکر 
که بايد آ ن ها را در بدنة اين طبقة جديد و فرزندان 

آن ها جستجو کنيم.«
اصطالح  روزها  می دهد:»اين  ادامه  فرهادی 
در  نيز  آن ها  می شود  شنيده  زياد  نيز  بچه پولدارها 
نظر  به  تازه  می گيرند.  جا  نفر  ميليون   7 همين 
شده  اعالم  خوشبينی  با  نفر  ميليون   7 می رسد 
نرخ  از  که  کنار کسانی  در  افراد  اين  معموال  است. 
سرمايه های انباشتة خود تغذيه می کنند و درگيری 
بی کاره  آدم های  همان  نيستند  فعاليتی  و  کار 
در  آن ها  که  اين جاست  مشکل  می شوند.  محسوب 
بهترين حالت 7 ميليون انسان را از گردون توسعه 
کمی  نفر  ميليون   7 اين  اگر  که  کرده اند  حذف 
خاصيت مولد داشتند، می توانستند کمك بزرگی به 

اقتصاد کشور بکنند.«
ماجرای نوکيسه ها اين روزها به يك تب در اقتصاد 
در  که  نوعی  به  است.  تبديل شده  ايران  اجتماعی 
همة محافل اقتصادی نامی از آن ها به ميان می آيد و 

کارشناسان اقتصادی و جامعه شناسان نيز هرکدام به 
نوعی سعی می کنند تا نوکيسه ها را تحليل و ارزيابی 
کارشناسان  از  گروهی  باور  به  هست  هرچه  کنند. 
آن ها از يك سو نمادی برای تصميم گيری های غلط 
دولتی هستند و از سوی ديگر می توانند آن بخش 
از جمعيت کشور باشند که هيچ خاصيت يا فعاليت 

مولدی در اقتصاد کشور ندارند. 
اقتصادی  همشهری  با  گفت وگو  در  ليالز  سعيد 
اين گونه آن ها را تحليل می کند:»برای هر پديده ای 
باشيم. ورود کاالهای  اقتصادی  به دنبال علت  بايد 
لوکس وگران قيمت به بازار کشور درسال های اخير 
تقريبا چند برابر شده است. علت آن هم  در درجة 
اول اين است که در اثر نوسانات اقتصادی واجتماعی 
طبقه ای  اخير،  سال  چند  در  کشورمان  عظيم 
اين  اصلی  مخاطبان  که  کرده اند  ظهور  نوکيسه 
محصوالت را تشکيل می دهند. اين گروه که عمدتا 
بر اثر تصميم گير ی های اقتصادی و اجتماعی دولت 
شکل می گيرند،از نظر اقتصادی بسيار پرقدرت بوده 
تبع  به  و  دارند  اختيار  در  را  مالی  عظيم  منابع  و 
بخش قابل توجهی از اين منابع را به خريد کاالهای 

لوکس اختصاص می دهند.
امااين تنها دليل نيست؛علت ديگر ظهور اين طبقة 
نامناسب  برخورد دولت و سيستم  اجتماعی، روش 
شبکة بانکی کشور بود؛ معوقات بانکی 4 هزارميليارد 

تومانی در سال 84 ظرف کمتر از 3 سال به 80 هزار 
ميليارد تومان رسيد. همين افراد کسانی هستند که 
با بهره گيری از رانتهای دولتی،کاالهای لوکس رابه 
از  مهمی  بخش  هم  خودشان  و  کرده  وارد  کشور 

متقاضيان اين کاالها را در بر می گيرند.
به طور قطع می توان گفت گرا ن قيمتترين برندهای 
دنيا در بازار ايران وجود دارند و به فروش می رسند. 
طبقة  اين  کشور،  اقتصادی  غبارآلود  فضای  در 
از  بهرهمندی  برای  مناسبی  فرصت های  نوظهور، 
رانتهای دولتی دارند. برای مثال؛ ايجاد فاصله بين 
تا  شد  باعث  کشور  تورم  نرخ  با  بهره  رسمی  نرخ 
کسانی که وام های کالن بانکی دريافت کرده اند، به 
سودهای کالنی هم دست يابند. در رابطه با واردات 
افزايش  واردات  تعرفة  نرخ های  لوکس  کاالهای 
نداشته و دولت باارائة ارز مرجع واردکنندگان را در 

امر واردات، حمايت کرده است.
ليالز معتقداست: نوکيسه ها يا همان طبقة نوظهور 
جامعه در چند سال اخير از طريق رانتهای دولتی 
هم  امر  اين  خود  رسيده اند.  کالنی  سودهای  به 
کشور شده است.  در  لوکس  کاالهای  افزايش  باعث 
زمانی که ثروت از يك حدی فراتر برود، تشخص و 
تفاخر افراد هم به نسبت باالتر می رود. وقتی کسی 
ماهانه درآمدی نزديك به 10 ميليارد تومان داشته 
باشد، به صورت عادی توان خريد يك ساعت يك 
ميلياردی را هم خواهد داشت. براساس علم اقتصاد، 
هدف انسان از خريد کاال مطلوبيتی است که پس 
از خريد به وجود می آيد. افراد برای به رخ کشيدن 
وجه تمايز خودشان هزينه های کالنی می پردازند که 
خريد يك ساعت گران قيمت و لوکس امری عادی 
در اين زمينه است. اين افراد نياز به کار کردن هم 
دارند  قرار  افرادی  همان  گروه  در  درواقع  و  ندارند 
که نه شاغل هستند و نه بی کار که بخواهند دنبال 

کار بگردند.«
نيز  اشتغال  و  کار  حوزة  کارشناس  رمضانی،  بيژن 
را  بی کاره  ميليون   7 وجود  است:»نبايد  معتقد 
بار سنگين  يك  آن ها  عبارتی  به  يا  کنيم  فراموش 
راهبردهای  با  بايد  که  هستند،  دولت  دوش  روی 
توسعة  گردونة  در  را  آن ها  حضور  زمينة  ويژه ای 

کشور فراهم کنند.«
وی ادامه می دهد:»غيبت 7 ميليون نفر از اقتصاد، 
بايد  را  آن  دليل  من  نظر  به  که  است  فاجعه  يك 
در مصرف گرايی و ثروت اندوزی نوظهور در سال های 
که  گرفتند  شکل  طبقه ای  کرد.  جستجو  گذشته 
ظاهرا هم خودشان و هم خانواده شان و هم بستگان 
آن ها نيازی به کار ندارند. حتما بخش بزرگی از اين 
7 ميليون نفر را بايد در اين طيف جستجو کرد. اين 
طيف همان افرادی هستند که فاصلة طبقاتی را نيز 
در چند سال گذشته تا اين حد بزرگ کرده اند. باز 
هم بايد تاکيد کرد که دولت بايد برای اين جماعت 

برنامه ريزی کند.«

ناكارآمدی
به نظر می رسد چند سال گذشته در تاريخ اقتصادی 
عطف  نقطة  يك  عنوان  با  هميشه  برای  ايران، 
که  عطفی  نقطة  البته  داد.  خواهند  نشان  را  خود 
پيامدی جز  ناموزونی روند توسعه نداشته است. در 
سال های گذشته، بيشترين درآمدهای نفتی نصيب 
اقتصاد ايران شده است اما درست در همين سال ها 
ميليون   7 وجود  يا  نوکيسه گی   چون  پديده هايی 
بی کاره برای اقتصاد کشور به ثبت رسيده است، که 
به قول انديشمندان اقتصادی نتيجة همان دالرهای 
و  توليد  که  کرد  نبايد  شك  است.  بی سابقه  نفتی 
شرکت های  رونق  همچنين  و  مولد  فعاليت های 
سالم  اقتصاد  يك  وجود  زيربنای  سرمايه گذاری 
حتما  باشد،  نداشته  وجود  مؤلفه ها  اين  اگر  است. 
اقتصادی  منبع  بهترين  عنوان  به  انسانی  نيروی 
وزير  معاون  وقتی  همين  برای  می رود.  هرز  نيز 
ايران  اقتصاد  در  ميليون عالف   7 که  می گويد  کار 

نباید وجود 7 میلیون بیکار 
رافراموش کنیم. به عبارتی 

آن ها باری سنگین روی 
دوش دولت هستند که باید با 
راهبرد  های ویژه ای ضمینه 
حضورشان را در گردونه 
توسعه کشور فراهم ساخت
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در  نهاددولت  اقتصادی  سياست های  نمی توان  دارد.  وجود 
سال های گذشته را ناديده گرفت؛ سال هايی که واردات کاال 
به زيان توليد حکمفرمايی می کردند. آمار گمرک جمهوری 
اسالمی)جدول روبرو( نشان می دهد که از سال 84 به بعد 
ايران  به  نفتی  درآمدهای  بهترين  که  دهم  دولت  پايان  تا 
می رسيده است، هر سال ميزان واردات نيز افزايش داشته 

است.
 واردات بی روية کاال از يك سو اقتصاد هر کشوری را به 
زيان توليد بر زمين می زند و از سوی ديگر باعث می شود 
توليدکنندگان  بگيرند که در مقابل  تا طبقة تجاری شکل 
ثروت های هنگفتی دارند. در اين گروه از ثروتمندان می توان 
دارند.  قرار  بيکاره ها  در طبقة  که  يافت  وفور  به  را  افرادی 
می کنند.  اشاره  آن  به  کارشناسان  که  است  چيزی  اين 
جنس کاالهای واردشده نيز اين مسئله را تعيين می کنند 
که گويی تنها کسب سود مالک بوده است. بر اساس آمار 
موجود در سال 2012 از کشور اندونزی 54 هزار دسته بيل 
وارد کشور شده است. يعنی اين کاال در ازای خروج بخش 
سال ها  اين  در  است.  شده  کشور  وارد  درآمدها  از  زيادی 
جزو  نيز  قاطر  حتی  و  سنگ  قلوه  آدامس،  مثل  کاالهايی 

ايران  جامعة  در  بيکاری  ماجرای  که  سال هاست 
تبديل به يك بحران شده است و در همة دوره ها نيز 
مديران اجرايی کشور سعی داشته اند تا اين بحران را 
برطرف سازند، يا به کالمی ساده شر اين بحران را از 
جامعه و اقتصاد ايران کم کنند. واقعيت آن است که 
بيکاری در بطن اقتصاد ايران نهادينه شده است و 
دليل اصلی چنين پديدة نامبارکی نيز چيزی نيست 
جز رفتار و کردار مديران اجرايی که توانسته اند طی 
ساليان دراز بيکاری را به يك غدة هميشگی برای 
اقتصادی  برنامه ريزان  کنند.  تبديل  کشور  اقتصاد 
می کردند  فکر  اين  به  گذشته  سال های  طی  اگر 
که توليد می تواند هر دردی را در اقتصاد دوا کند، 
اصلی  معضل  بيکاری  که  نبوديم  اين  شاهد  امروز 
اقتصاد باشد. وقتی بيکاری از راه می رسد، بايد در 
اين  بود.  هم  تورمی  رکورد  و  تورم  و  رکود  انتظار 
ترسناک  امری  بيکاری  که  می شود  باعث  مسئله 
برای  که  نبريم  ياد  از  شود.  محسوب  اقتصاد  برای 
محاسبة شاخص فالکت يك پاية اصلی اين محاسبه 
اين  گناه  تمام  من  نظر  به  است.  بيکاری  شاخص 
بيکاری نيز روی دوش توليد گريزی در اقتصاد ايران 
مختلف  ادوار  در  اقتصادی  تصميم گيران  که  است 
ايفا کرده اند.  اين مولفه  را در  همواره نقشی جدی 
مانور  ميدان  چنين  کشور  اين  در  نفت  اگر  شايد 
رخ  نيز  اتفاق  اين  نداشت،  را  درآمد  انبوه  توليد  و 
به خاطر  نبوديم که  اين  امروز شاهد  ما  و  نمی داد 

است.  مانده  دستمان  روی  بيکاری  توليد،  نداشتن 
و  متمادی می گذرد  دهه های  يا  متمادی  سال های 
همة مديران اقتصاد بر اين باور بوده اند که بايد نفت 
را از اقتصاد کشور بيرون کنيم و جای آن را به توليد 
بدهيم، اما اين آرزو هم چنان آرزو مانده است، چون 
کسی نمی تواند از درآمدهای نفتی چشم پوشی کند. 
را  نفت  بايد  که  داشته اند  را  ادعا  اين  همه  درواقع 
نداشته اند  را  اين  توان  ولی  کرد،  خارج  گردونه  از 
که چشم روی دالرهای نفتی ببندند. زندگی بدون 
جايگاه  می توانسته  بوده است و حتما  نفت سخت 
مديران اقتصاد را با خطر مواجه کند. برای همين 
و  نفت  خير  از  است  نشده  حاضر  امروز  تا  کسی 
تمام  بگذرد.  می کند،  ايفا  اقتصاد  در  که  نقشی 
را  نخست  حرف  توليد  آن ها  در  که  کشورهايی 
نيست،  کابوس  ايران يك  مانند  بيکاری  و  می زند 
زحمت های  اقتصاد  متوليان  تاريخ  طول  در 
بر  متکی  و  اقتصادی صنعتی  تا  زيادی کشيده اند 
بنا  سرمايه گذاری  خصوصی  شرکت های  سرماية 
اين سختی  از  اين جا ظاهرا هميشه  در  اما  کنند. 
که  گذشته  سال  چند  همين  در  کرده ايم.  فرار 
نصيب  نفتی  درآمدهای  طاليی ترين  و  بيشترين 
اقتصاد ايران شد، متوليانی بر اقتصاد کشور حکم 
می راندند که آمده بودند تا پول نفت را بين مردم 
به  وابسته  اقتصاد  از  برای هميشه  و  تقسيم کنند 
نفت دور شوند. اما در عمل ديديم در هشت سالی 

اقتصاد  و  داشت  وجود  به وفور  شعارها  اين  از  که 
به  نيز  را  نفت  تاريخی  درآمدهای  بيشترين  ايران 
دست آورده بود، اقتصاد هم بيشترين و بزرگ ترين 
ضربه را از ناحية نفت محوری متحمل شد. در اين 
سال ها آن قدر درآمد نفتی وجود داشت که مديران 
فکر می کردند با خرج کردن می توانند گره ها را باز 
کنند و ديگر نيازی به سختی کشيدن نيست. برای 
همين بخش بزرگی از دالرهای نفتی را به شکل وام 
در اختيار مردم قرار دادند تا برای خود شغل درست 
عمل  در  شد؟  برطرف  بيکاری  واقعا  آيا  اما  کنند، 
ديديم که اشتغال در همين سال ها بدترين روزها را 
تجربه کرده است و بيکاری بيش از هر وقت ديگری 
بهترين  روند  اين  کند.  تهديد  را  اقتصاد  توانسته 
مثال برای اين ماجراست که ما توليدگريز هستيم و 
حاضر نيستيم برای يك اقتصاد پويا سختی بکشيم. 
مديران و کسانی هم که هر چهار سال يك بار وظيفة 
مديريت اقتصادی کشور را بر عهده گرفته اند، اين را 
فهميدند. درواقع آن ها می دانند که چون نفت وجود 
نياز نيست که نگران منابع شوند، می آيند و  دارد، 
با نفت بسياری از مشکالت را برطرف می کنند، اما 
آيا واقعا اين گونه می توان بيکاری را ترميم کرد. اگر 
سر  روی  از  بيکاری  شر  چرا  پس  است،  اين گونه 
نحوة  در  مشکل  من  نظر  به  نمی شود؟  کم  اقتصاد 
مديريت اقتصاد است که گريبان برنامه های توسعة 

واقعی کشور را گرفته است.

نفتی ارز  به  وابستگی  بیکاری؛ حاصل 
حمید جعفری

کسری )ميليون دالر( سال                         واردات )ميليون دالر(         صادرات )ميليون دالر(   

13.896               4.224                       18.120           1380

17.667                           4.608                   22.275           1381

20.626                                  5.972                  26.598           1382

28.541                                 6.847                      35.388           1383

28.773                                10.474                     39.247           1384

28.726                               12.997                      41.723           1385

33.127                                15.312                     48.439           1386

37.709                                18.333                    56.042           1387

33.396                               21.891                      55.287           1388

37.899                               26.551                      64.450           1389

17.833                              43.975                     61.808                            1390

12.013                              41.335                      53.348           1391

4 ماهة اول 1392                 12.909                 12.536                                 373

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

سودهای بی حساب رسيده اند، اکنون نياز دارند 
که دنبال کار بگردند!؟
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دیپلماسی اقتصادیبازگشت به شاهراه های 

نگاهی به تغییر و تحوالت اقتصادی جهان 

يك رکورد ده ساله را پشت سر بگذارد. شاخص دالر آمريکا که ارزش آن را در 
برابر 6 ارز ديگر می سنجد، 0.32 درصدافزايش را مزمزه کرده است، که بيشترين 
ميزان از دسامبر 2005 تاکنون محسوب می شود. در تعطيالت کريسمس، دالر 
باز هم از رشد دست نکشيد و در نخستين روزهای سال 2015 تحليل گران 
اقتصادی پيش بينی کردند که دالر باز هم تعجب برانگيز خواهد بود. کارشناسان 
جهانی اقتصادی با حيرت از اوضاع خوب دالر سخن می گويند. حتی چند وقت 
پيش يك نشرية معتبر اقتصادی در دنيای غرب بزرگ تيتر زده بود که باورکردنی 
نيست. کارشناسان اين نشريه نوشته بودند،از زمان فروپاشی ديوار برلين تاکنون، 
وضع دالر اين چنين خوب نبوده است. شاخص نقطه ای دالر، که ازسوی بلومبرگ 
منتشر شده، نشان داده است که وضع اين ارز در مقابل  10 همتای ديگرش بهبود 
چشمگيری داشته است. در بازار نيويورک اين شاخص 11 درصدافزايش يافته و به 
1130.61 رسيده است. اين بيشترين افزايش ساالنة ارزش دالراز 2004 ميالدی 
تاکنون است. به نظر می رسد بسياری از پيش بينی های قديمی حاال به يك طنز 
تبديل شده اند. همين چند ماه پيش و در اوج مناقشات بين المللی بسياری گفته 
بودند که با شروع سال 2015 مرگ دالر نيز از راه می رسد اما اين روزها دالر 
بيشتر از هر وقت ديگر مملو از زندگی شده است اما در مقابل روبل روسيه آن قدر 
زمين خورده است، که حتی مسئولين دولت روسيه با باال بردن سود سپرده ها و 
سياست تزريق ارز نيز نتوانسته اند در مقابل افت دالر ايستادگی کنند. دالر اين 
روزها حرف و اول و آخر را می زند و بازارهای نوظهور نيز هزينة اين سرکشی 
دالر را متحمل شده اند. واقعيت اين است که وقتی وضع دالر به اين جا می رسد 
در بازارهای نوظهور سرمايه ها ترجيح می دهند تا تبخير شوند و شکل خود را به 
سرمايه های دالری تغيير دهند. اين اتفاق دامن اقتصاد روسيه را گرفت. در اين 
کشورها افزايش نرخ سود به عنوان يك راهکار معرفی می شود اما در حال حاضر به 
نظر می رسد که سرمايه دار شدن با دالر جذابيت فراوانی داشته است که نمی توان 

از سرعت تخريب بازارهای نوظهور کاست.
واقعيت اين است که اين روزها دوباره اقتصاد ايالت متحده به جايی برگشته است 
که با صدای بلند حرف می زند. تحليل گران می گويند يك بار ديگر دوران رفاقت 
با آمريکا و بهره برداری از توسعة آمريکايی فرارسيده است. اين ادعای بزرگی است 
که از سوی بسياری از کشورهای مستقل مانند ايران به درستی پذيرفته نمی شود 
اما اين نکته را نيز نبايد فراموش کرد، که ظاهرا سياست مداران زيادی به اين 
باور رسيده اند که آمريکا بهترين شريك اقتصادی دنيا است. حتما يك شريك را 
می شود تحمل کرد اما يك ارباب سرکش اصال قابل تحمل نيست و اين چيزی 
است که در سرلوحة رفتار ديپلماتيك کشورهای مستقل نيز وجود دارد. سعودی ها 
به تازگی و در بازی نفتی نشان داده اند که با تکيه بر آمريکا می توانند شيرازة بازار 
نفت را به هم بريزند، چيزی که سعودی ها طی دهه ها تنها جسارت انجام آن را 
نداشتند. می توان مدعی شد سعودی ها وجه اربابی آمريکا را پذيرفته اند اما به 
طور حتم وجه شراکت آمريکا پتانسيل بزرگتری است که همة کشورها بايد در 
اتوبان ديپلماسی اقتصادی به آن توجه کنند. از اين منظر نبايد فراموش کرد که 
همه چيز با سرعت زيادی در دنيا اتفاق می افتد و اين سرعت هر روز نيز افزايش 
بيشتری را مزمزه می کند. به همين خاطر بايد آستين ها را باال زد. اقتصاد در 
جهان چند روز گذشته نشان داده که روی هيچ چيز نمی توان حساب کرد، مگر 
سودهای بزرگ که می توانند اقتصاد هر کشوری را متحول کنند. برای همين و به 
خاطر سود آوری بد نيست که دايرة شراکت در کشورها الگوهای خود را نوآوری 
کنند. برای اين کار بهترين اتفاق اين است که کشورهايی که در ايجاد شراکت 
با قطب های بزرگ اقتصادی دچار مشکل هستند، شرکت های سرمايه گذاری و 
کارتل های خصوصی خود را به عنوان سفرای اقتصادی و سخنگويان اقتصادی 
راهی اتوبان ديپلماسی جهانی کنند. ديپلماسی در دنيای امروز به يك ديپلماسی 
اقصادی تبديل شده است. کارشناسان می گويند رمز پيروزی آمريکايی ها که 
می توانند يك مرتبه بازار نفت را زمين گير و دالر را صعودی کنند، نحوة استفاده 

از همين ديپلماسی است. 

اين روزها در بازارهای جهانی، روزهای شيرين اياالت متحده است. بايد باور کنيم که 
آن ها بيشتر از هر وقت ديگری در چند سال گذشته خوشحال هستند، چون شايد 
بتوان گفت که در ده سال گذشته هيج گاه اوضاع آمريکا تا به اين حد خوب نبوده 
است. چند روز پيش يك تحليل گر آسيايی در يکی از سايت های مالزيايی نوشته 
بود، بايد به آمريکايی ها حق داد که تا اين حد خوشحال هستند، چون توانسته اند 
در يك بازی اقتصاد و بلند کردن بوی نفت، دمار از اقتصاد روسيه در بياورند. از اين 
منظر شايد بتوان به اين تحليل گر آسيايی حق داد. بازی آمريکا و سعودی ها با نفت 
تا اين جای کار از يك سو باعث شده تا روس ها در کنج قرار بگيرند و از سوی ديگر 
سعودی ها نيز اين چشم انداز را برای خود ايجاد کرده اند که به واسطة آشوب نفتی 
بتوانند در آيندة نزديك حرف نخست را در منطق بزنند. به هر حال هرچه هست 
ظاهرا بايد پذيرفت که آمريکايی ها در بازی نفتی تا اين جای کار پيروز بوده اند و از اين 
پس نيز به نظر می رسد با پيروزی بيشتری بخواهند اين بازی را ادامه بدهند. چون  
چندی پيش آمريکايی ها اعالم کردند که می خواهند بعد از 40 سال صادرات نفت 
خود را دوباره از سر بگيرند و روزی يك ميليون بشکه نفت راهی بازار جهانی بکنند. 
اين تصميم آمريکايی ها هيچ معنايی ندارد، جز اين که بايد منتظر بود تا يك گلولة 
نفتی ديگر به سمت شاخص ها و در راس آن ها اقتصاد روسيه شليك شود. بازی نفت 
واقعا خطرناک شده است. بسياری بر اين باورند که اين نزاع نفتی شبيه نزاع روزهای 
جنگ سرد است، با اين تفاوت که حاال اجاق نفت اين سرما را تا حد زيادی گرم 
کرده است. از دور که نگاه می کنی اين گونه به نظر می رسد که اتحاد آمريکايی ها و 
سعودی ها هيچ حدی را برای کاهش بهای نفت در نظر نگرفته است. آن ها به سمتی 
می روند که در آن کاهش بهای نفت تا هر ميزانی دور از دسترس نيست. برخی از 
صاحب نظران بر اين باورند که اگر آمريکا نفت صادر کند، امکان دارد حتی بهای نفت 
تا کمتر از 35 دالر نيز رقم بخورد. به نظر می رسد بايد منتظر بود و تماشا کرد، نزاع 
نفتی تازه به قسمت های عجيب خود نزديك شده است. به تازگی خبر گزاری رويترز 
نيز در گزارشی نوشته بود که اگر عربستان به خواسته های ژئوپلتيك خود برسد، 
می توان اميدوار بود که برای بازگشتن قدرت انحصاری اوپك تالش کند، منتهی لحن 
اين گزارش به گونه ای بود که اين حس را تلقين می کرد که بايد برای رسيدن چنين 
روزی دست به دعا برداريم. اما آيا واقعا اين دعاها می توانند کاری برای جريان بازی 
با نفت انجام دهند. در شرايط کنونی ايرانی ها هم به عنوان يکی از قطب های نفتی به 

گونة ديگری با اين ماجرا روبه رو شده اند. 

بوی خوش دالر
البته تنها نزاع نيست که باعث شده تا اين روزها بوی خوشی از خوشحالی آمريکايی ها 
به مشام بازارهای جهانی برسد، دالر نيز در روزهای گذشته به جايی رسيد که می توان 
گفت به يکی از داليل اصلی شادمانی آمريکايی ها تبديل شد. در آخرين روزهای سال 
2014 توليد ناخالص ملی آمريکا آن قدر رشد داشت که برخی از نشريات آمريکايی 
نوشتند، کريسمس را بايد به اقتصاد آمريکا تبريك گفت. توليد ناخالص ملی آمريکا 
در سه ماه سوم نيز  5  درصد رشد کرد، که اين پرش بيشتر از پيش بينی رشد 
4.3 درصدی در ماه ژوئن است. برای همين ارزش شاخص دالر آمريکا نيز موفق شد 
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بورس

سال های  در  را  پرتالطمی  روزهای  ايران  اقتصاد 
گذشته پشت سر گذاشته است و اکنون نيز به نظر 
می رسد هنوز تاوان نوع مديريتی را می دهد که در 
چند سال گذشته سکان اقتصاد ايران را در اختيار 
اتاق مديريت  از اين که دولت يازدهم  داشت. قبل 
اقتصادی کشور را از آن خود کنند، بسياری بر اين 
به  که  دليل خسارت های جدی  به  که  بودند  باور 
اقتصاد وارد آمده است،اين دولت سخت ترين کار را 
نسبت به دولت های قبلی دارد و به نظر می رسداين 
است، چون  انصاف همراه  با  زيادی  تا حد  تحليل 
وقتی دولت يازدهم روی کار آمد، اقتصاد ايران از 
يك سو گرفتار کسر شديد منابع بود و از سوی ديگر 
پديده هايی مثل نقدينگی غير مولد، تورم، رکود و 
به هرحال  بودند.  گرفته  را  اقتصاد  رمق  بی کاری، 
توانسته اند در يك سال گذشته  اقتصادی  مديران 
کنار  کشور  اقتصاد  در  را  دشواری ها  از  بسياری 
بزنند. رشد اقتصاد ايران در سال های 84 تا 92 از 
مثبت 6 درصد به منفی 6 درصد سقوط کرده بود. 
فراموش نکنيد اين سال ها بهترين سال های نفتی 
ايران نيز محسوب می شوند ولی در همين يك سال 
گذشته، مسئولين دولتی توانسته اند رشد اقتصاد را 
به 4 درصد مثبت برگردانن.د مشکل اين جاست که 
تاثير اين رشد اقتصادی هنوز به وضوح در اقتصاد 

کشور خود را نشان نمی دهد. چرايی اين ماجرا را 
بازار سرمايه در ميان گذاشتيم.  با فعاالن  بار  اين 
آن که  واسطة  به  اقتصادی  فعاالن  اين  بدون شك 
قلب  و  سرمايه گذاری  هستة  عنوان  )به  بورس  در 
تپندة اقتصاد کشور( فعاليت می کنند نبض اقتصاد 
پرسيديم  آن ها  از  می شناسند.  به خوبی  را  ايران 
چرا اقتصاد ايران اين گونه شد و چرا اگر تغيير فاز 
روؤيت  قابل  به خوبی  آن  مثبت  حرکت  می دهد، 

نيست؟

 درد اصلی اقتصاد 
رضا کرمانی خود را فعال بورسی معرفی می کند و 
می گويد که هر روز نزديك چهار ساعت از وقت خود 
را در تاالر بورس و در گفت وگو با تحليل گران بورسی 
اقتصاد می گذراند. او می گويد:»عقالنيت اقتصادی در 
سال های گذشته وجود نداشته است، چون کسانی 
مديريت اقتصاد را بر عهده داشتند که اغلب به جای 
آن که اقتصاد برای آن ها مهم باشد، بازی های سياسی 
برای آن ها مهم بوده است. اگر اين گونه نبو،د دولتی ها 
هيچ گاه به سادگی حاضر نمی شدند منابع اقتصادی 
رابه جای سرمايه گذاری وسيع، به صورت پرداخت های 

نقدی بين مردم تقسيم کنند.«
و  جمعيت  به  کلی  نگاهی  می دهد:»با  توضيح  او 

طبقه های مختلف مردم به شما قول می دهم که اگر 
يارانه ها اين گونه در اختيار مردم توزيع نمی شد، آن ها 
هيچ گاه با مشکل اقتصادی مواجه نمی شدند. دولت 
از سوی  و  يارانه می داد  تومان  از يك سو 45 هزار 
ديگر به خاطر ناکارآمدی باعث شد تا چند برابر اين 
رقم به خاطر گرانی هر ماه از بودجة مردم کم شود. 
هزار   اين 45  داشت،  وجود  اقتصادی  عقالنيت  اگر 
تومان ها به جای آن که در اختيار مردم قرار می گرفت، 

به توليد و صنعت داده می شد.«
بود  اين  مهم  بيشتر  دولت  می گويد:»برای  کرمانی 
اين  می شود.  داده  پول  آن ها  به  ببينند  مردم  که 
گرفت.  شکل  سياسی  تحليل  يك  براساس  اتفاق 
اگر اين 45 هزار تومان ها به بورس می آمد و صرف 
آن وقت  می شد،  اقتصادی  مفيد  سرمايه گذاری های 
شما مشاهده می کرديد که امروز اقتصاد ايران چقدر 

شکوفا می شد.«

بورس فدای بازارهای ديگر شد
سخنان کرمانی را با يکی ديگر از فعاالن بورسی در 
ميان می گذاريم. او می گويد:»بورس گويای ضربان و 
تنفس اقتصاد کشور است. در چند سال گذشته به 
بازار سرمايه نگاه کنيد، آن وقت می بينيد که در اقتصاد 
ايران چه اتفاق هايی رخ داده است. به جرات می توان 

شاخص های  بهبود 
در  بايد  اقتصادی 
شود؛ ديده  مردم  معیشت 

اگر بورس
 قلک ملی بود ...
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گفت که به خاطر مديريت ضعيف اقتصاد کشور و 
بازارهای حاشيه ای، بورس فدای  به  فرار سرمايه ها 
ساير بازارها شد در صورتی که در همه جای دنيا 
بورس و بازار سرمايه را روی سر اقتصاد می گذارند 
چون در بازار سرمايه است که سرمايه ها می توانند 
به درستی حرکت کنند و به بخش های واقعی اقتصاد 

تزريق شوند.«
وی ادامه می دهد:»طرح هايی در اقتصاد کشور کليد 
خورد که داللی و واسطه گری را با سود کالن همراه 
کرد. در بهترين حالت همه به سمت واردات رفتند 
چون وارد کردن کاال از توليد کاال بسيار ساده تر شد. 
بورس شکل  يا  که  است  معلوم  فضايی  چنين  در 
نمی گيرد يا به ميدان برای مانور شرکت های بزرگ 
وفت  هر  نيز  شرکت ها  اين  می شود.  تبديل  رانتی 
بخواهند بورس را نگه می دارند و هر وقت نخواهند 

رها می کنند.«
اين فعال بازار سرمايه ادامه می دهد:»بورس به هيچ کس 
و هيچ نهادی نبايد وابسته باشد. اگر فضا برای بازار 
سرمايه باز باشد، همه به سمت اين فضا می آيند اما وقتی 
اقتصاد به گونه ای مديريت 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 
نمی آيد. به نظر من دولت يازدهم بايد وقت بيشتری 
صرف بورس کند. بايد از همة انديشمندان و کسانی که 
صاحب ايده هستند دعوت کنند تا راهبرد ورود مردم به 

بورس طراحی شود.«
وی می گويد:»بانك ها نشان دادند که در تامين مالی 
منابع مورد نياز بخش های مولد، نقش مناسبی ايفا 

نکردند و با پول مردم بنگاهداری کردند. خود دولت نيز 
اين مسئله را دريافت و که بايد بورس قدرت نخست 

اقتصاد باشد.«
علی موسيوند، يکی ديگر از فعاالن بورس نيز اين سخنان 
را تاييد می کند. او می گويد:»بدون تعارف و کامال جدی 
می گويم، دولتی ها بايد از فعاالن بورسی دعوت کنند تا 
آن ها در اتاق های فکر دولت حضور يابند. شرکت های 
مطرح و خصوصی سرمايه گذاری در بورس، به خوبی 
می توانند همة جوانب اقتصاد کشور را طراحی کنند و 

برای خروج از بن بست ها طرح و ايده ارائه دهند.«

وی ادامه می دهد:»تشکل های اقتصادی حتما می توانند 
بار زيادی از روی دوش دولت بردارند، منتهی بايد توجه 
کرد که اين تشکل ها به دولت وابسته نباشند. جاهايی 
مثل اتاق های بازرگانی، بيشتر از آن که بخواهند وابسته 
به بخش خصوصی باشند، وابسته به دولت هستند از 
سوی ديگر اکثر آن ها تجار و واردکنندگان هستند. 
برای  خاليست.  نهادها  اين  در  توليدکنندگان  جای 
همين دولتی ها بايد سراغ بزرگان بورس بيايند. البته 
بزرگانی که واقعا بازار سرمايه و نحوة تامين بهينة مالی 
را می شناسند نه بزرگانی که در بورس وابستگی های 

سياسی را نمايندگی کنند.«
موسيوند می گويد:»بورس؛ جعبة تقسيم اقتصاد کشور 
است و در اين جا شاخص ها با اتکا به تحليل ها و آناليز 
سيستماتيك حرکت می کنند. برای همين قبل از هر 
اتفاقی شما می توانيد ببينيد که فعاالن بازار سرمايه 
بسياری از کنش و واکنش های اقتصادی را پيش بينی 

می کنند.«

راه غلبه بر آثار خرابی ها
اما همة اين فعاالن بورسی در نهايت معتقدند که اگر 
رشدی هم در اقتصاد به وجود آمده، به خاطر اين ديده 
نمی شود که هسته های اصلی اقتصاد هنوز نتوانسته اند 

اين رشد را به تصوير بکشند.
رضا کرمانی می گويد:»فارغ از همة اين ها نبايد اين نکته 
را فراموش کرد که در اقتصاد ايران حرکت مثبتی شکل 
گرفته است اما اگر اين حرکت مثبت ديده نمی شود، 

دو دليل عمده دارد يکی اين که اين تحرک مثبت در 
زندگی مردم نقش تعيين کننده ای ندارد و زمان می برد 
تا معيشت مردم را تحت تاثير قرار دهد و ديگر اين که 
آثار خرابی ها در اقتصاد ايران طی هشت سال به اين 
سادگی نمی گذارند تا پديده هايی مثل رشد 4 درصدی 

اقتصاد خود را نشان دهد.«
به باور اين کارشناس بورسی:»دولت اگر می خواهد زودتر 
نتيجة فعاليت هايش قابل لمس باشد، بايد هسته های 
اصلی اقتصاد مثل بورس ها را به جايی برساند که آن ها با 
جلب مشارکت مردم همه را در اين موج مثبت شريك 
کنند. واقعيت آن است که بازارهای حاشيه ای هر چقدر 
هم که با مردم در تماس باشند، اين قدرت را ندارند که 
موج مثبت اقتصاد را فراگير کنند. آن ها درواقع خود از 

عوامل خرابی های  اقتصادی هستند.«
اين باره  در  نيز  بورسی  ديگری  فعال  يك 
جدی  صورت  به  مردم  از  چقدر  می گويد:»مگر 
 4 رشد  مثال  بتوانند  که  هستند،  اقنصاد  درگير 
درصدی اقتصاد را مشاهده کنند. آن ها به خاطر 
به  سال  چند  خريدشان  قدرت  و  معيشت  افت 
وضوح می ديدند که اقتصاد مسئله دارد اما حاال در 
کجا بايد ببينند که همه چيز در حال تغيير است. 
اگر کار به گونه ای جلو رفته بود که مردم شريك 
زيادی  حد  تا  ماجرا  آن وقت  باشند،  تحول  اين 
فرق می کرد. اما گذرگاه های شراکت همچنان به 

کارآمدی نرسيده اند.«
وی می گويد:»بازار سرمايه بهترين جا برای اين است 
که مردم شريك مولد اقتصاد باشند اما در چند سال 
گذشته به گونه ای رفتار نشد که بازار سرمايه جايگاه 
اصلی خود را در اقتصاد به دست بياورد. سرمايه ها بايد 
به بورس و شرکت های سرمايه گذاری بيايد و از آن جا 
با عقالنيت در بخش های مولد اقتصاد تقسيم شود. 
اگر اين گونه باشد، به واسطة بورس، اقتصاد در ميان 
مردم بالنده می شود. ولی اين جايگاه در اقتصاد ايران 
شکل نگرفته است. در اقتصاد ايران معموال سرمايه ها 
يا سمت داللی می روند يا به بانك ها سرازير می شوند و 
بانك ها آ ن ها را صرف بنگاهداری می کنند يعنی بدترين 
مسير ممکن برای سرمايه ها وجود دارد. بيراه نيست که 

مردم هيچ رشد مثبتی را باور نمی کنند.«

آخرين پرده
به نظر می رسد بايد به اين کارشناسان و فعاالن بازار 
سرمايه حق داد. بدون شك در اقتصاد ايران پيچ بزرگی 
وجود دارد که در خود پيچ های بزرگ ديگری را نيز 
پرورش می دهد، برای همين همه چيز در هم گره 
خورده است و کسی نمی تواند به سادگی هر حرکت 
مثبتی را ببيند. اتفاقات مثبت بايد در معيشت مردم. 
بازار سرمايه در همه جای دنيا برای اين است که چنين 
پيچ هايی را باز کند و مسير اتالف منابع را مسدود 
کند اما در ايران معلوم نيست که چرا بازار سرمايه 
آن طور که بايد مورد حمايت قرار نمی گيرد. اگر اين 
حمايت وجود داشت، امروز بازار سرمايه بزرگترين 
قلك ملی کشور بود؛ قلکی که سرمايه های عمومی 
را صرف توسعة واقعی می کرد .آيا اين قلك می تواند 

پا بگيرد؟

هیچ  و  هیچ کس  به  بورس 
باشد.  وابسته  نباید  نهادی 

باز  سرمایه  بازار  برای  فضا  اگر 
فضا  این  سمت  به  همه  باشد، 

به  اقتصاد  وقتی  اما  می آیند 
همه  که  شود  مدیریت  گونه ای 

تا  دکتر  از  و  بقال  تا  معلم  از 
شوند  ارز  بازار  فعال  مهندس، 
قدم  استانبول  چهارراه  در  و 

کسی  که  است  معلوم  بزنند، 
نمی آید بورس  سراغ 
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فعالیت برمبنای  شرکت ها  در  بهایابی  سیستم 
همین حوالی

سید اصغر ابن الرسول

)ABC( بهايابي بر مبناي فعالیت
ABC تعريف

در ادبيات حسابداري، تعاريف مختلفي از بهايابي بر 
مبناي فعاليت ارائه شده است.

هيلتون مي نويسد: »بهايابي بر مبناي فعاليت روشي 
سهم  نسبت  مبناي  بر  هزينه ها  آن  در  که  است 
فعاليت هاي صرف شده به وسيلة  هر محصول، از يك 
به محصوالت مختلف تخصيص داده  مخزن هزينه 

مي شود.«
مي هروديکين نيز معتقدند:»بهايابي بر مبناي فعاليت 
يك روش بهايابي است، که بهاي تمام شدة محصوالت 
ساخت  به  منجر  که  فعاليت هايي  بهاي  از جمع  را 

محصول مي شوند به دست مي آورد.«
از ديدگاه چات چين و فرانتي: »بهايابي بر مبناي 

بهايابي  مدل  نوع  يك  فعاليت، 
مخازن  با شناسايي  که  است 

هزينه  يا مراکز فعاليت در 
تخصيص  به  سازمان،  يك 
و  محصوالت  به  هزينه ها 
خدمات بر مبناي تعدادي از 
رويدادها  يا مبادالت دخيل 

در فرايند ارائة  محصول يا خدمت اقدام مي کنند.«
ظهور مدل بهايابي بر مبناي فعاليت 

منابع  فعاليت، در  مبناي  بر  بهايابي  بار مدل  اولين 
اوايل  در  گرديد.  معرفي  هاروارد  تجاري  مدرسه 
هاروارد  دانشگاه  در  محققان  از  برخي  دهة 1980، 
به بررسي تغييرات کلي در صنايع آمريکا عالقه مند 
تجربة  حال  در  آمريکا  صنايع  زمان  آن  در  شدند. 
تغييرات بي سابقه اي بود که ناشي از تهديدات منتج 
از رقابت شديد بود. شرکت هاي توليدي ژاپني رقابت 
زمينة  در  رويکردهاي جديد  دليل  به  را  فزاينده اي 
توليد  سيستم هاي  توليد،  پيشرفتة  تکنولوژي هاي 
به هنگام و مديريت کيفيت جامع ايجاد کرده بودند. در 
سال 1984، کاپالن ارزيابي منتقدانه اي از حسابداري 
سنتي در محيط رقابتي جديد انجام داد. ناکارآمدي 

سيستم هاي بهايابي سنتي، استفادة نادرست 

در دهه هاي اخیر، پیشرفت فن آوري اطالعات، سبب توسعة قابل توجهي 
در جمع آوري و مبادلة اطالعات هزينه در سازمان ها گرديده است. همگام 
سیستم  يک  از  مهمي  بخش  عنوان  به  نیز  حسابداري  تغییرات،  اين  با 
اطالعاتي مواجه با تحوالتي مشابه بوده است . درواقع، اطالعات هزينه اي 
و بهاي تمام شدة فراهم شده توسط سیستم هاي اطالعاتي حسابداري، به 
عنوان ابزاري جهت برنامه ريزي، كنترل و ارزيابي عملیات توسط مديران 
است. اين سیستم ها زماني مي توانند به مديريت در انجام وظايف محوله 
ياري رسانند، كه اطالعات هزينه اي صحیح و قابل اتکا در اختیار مديران 
منظور  به  بهايابي  سیستم هاي  درانتخاب  مديران  بنابراين  دهند.  قرار 
محاسبة بهاي تمام شدة محصوالت و خدمات بايد توجه خاصي داشته 

باشند.
براي محاسبة  و صحیح  مناسب  بهايابي  كارگیري سیستم  به  و  انتخاب 
ذاتي  دشواري  از  سازمان ها  و  شركت ها  در  محصوالت  تمام شدة  بهاي 
برخوردار است و شركت هايي كه در اين زمینه به دنبال نوآوري نیستند، 
قابلیت  سنتي  سیستم هاي  زيرا  مي شوند،  مواجه  كارايي  عدم  مسائل  با 

محاسبة اطالعات هزينه اي درست را دارا نیستند.

گذشته  دهه هاي  در  موجود  شرايط  براي  سنتي  بهايابي  مدل هاي 
سهم  و  تک محصولي  شركت هاي  محدود،  .تکنولوژي  شده اند  طراحي 
تغییرات  به شمار مي روند.  قبل  از ويژگي دهه هاي  كم هزينه هاي سربار، 
محیط تجاري شرايط را تغییر داده و باعث بروز مشکالتي در مدل بهايابي 
كه  هستند  مناسب  شركت هايي  براي  مدل ها  اين  است.  گرديده  سنتي 
تعداد و تنوع محصوالت زيادي ندارند. زماني كه يک شركت مدل بهايابي 
سنتي را براي تعداد زيادي محصول به  كار مي گیرد، نتیجه اي به غیر از 
بهايابي  مدل هاي  در  داشت.  نخواهد  تمام شده  بهاي  اطالعات  تحريف 
از يک محرک هزينة  براي تخصیص هزينه هاي سربار،  بر حجم،  مبتني 
از پیش تعیین شده مانند ساعات كار مستقیم به عنوان نرخ جذب سربار 
و  آسان  اين مدل تخصیص هزينه ها  در  كه  با وجودي  استفاده مي شود. 
خدمات  و  محصوالت  واقعي  و  تمام شدة صحیح  بهاي  اما  است،  سريع 
را به درستي منعکس نمي كند. با كاهش نقش دستمزد مستقیم در فرآيند 
مستقیم  كار  ساعات  براساس  كه  هزينه  تخصیص  مدل هاي  ساخت، 
به  نیاز  و  بود  نخواهند  مناسب  تمام شده  بهاي  محاسبات  براي  هستند، 

مدل هاي نوين بهايابي از پیش محسوس است.

از معيار نرخ بازگشت سرمايه و تسلط تفکر حسابداري 
مالي در شرکت ها، سه مشکلي بودند که کاپالن آن ها 

را شناسايي کرده بود.
نام  به  خود  مقاالت  مهم ترين  از  يکي  در  کاپالن 
»ضعف حسابداري: ناکارآمدي سيستم هاي بهايابي 
بيان  را  حسابداري  ضعف  داليل  حسابداري«، 
مي کند. وي در اين مقاله داليل اساسي اين ضعف 
را، سيستم هاي حسابداري کامپيوتري پيچيده، تاکيد 
حسابداران مديريت بر جنبة مالي حسابداري و عدم 
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عالقه مندي مديران ارشد به سيستم هاي حسابداري 
مديريت پاسخگو و مرتبط تر ذکر مي کند. اين عوامل 
زيادتر  را  فعاليت  مبناي  بر  بهايابي  مدل  اهميت 

مي کنند.]6[
با برجسته شدن محدوديت هاي سيستم هاي بهايابي 
سنتي در تخصيص هزينه هاي سربار، کوپر و کاپالن، 
بازار  شرايط  در  نتايجي  به  خود  مطالعات  براساس 
متغيير دست يافتند. کوپر به اين نتيجه رسيد که 
و  رقابت  از  بااليي  سطح  با  مواجه  که  شرکت هايي 
به  احتماال  هستند،  مختلف  محصوالت  از  ترکيبي 
از اطالعات هزينة مشخص منفعت  بيشتري  مقدار 
مي برند و استفاده از اين سيستم ها از لحاظ هزينه اي 
مي تواند براي آن ها مؤثر باشد. در همين حال، کاپالن 
بيان کرد که بسياري از شرکت ها براي برآورده کردن 
نيازهاي مختلف خود از قبيل ارزيابي موجودي ها و 
گزارشگري مالي، بهايابي کاالها و خدمات و فراهم 
کردن بازخورد عملياتي براي کارکنان صنفي خود، 
تنها از يك سيتم بهايابي استفاده مي کنند. اما در يك 
محيط جهاني پيشرفته و با وجود تنوع محصوالت و 
فرايندها و نگراني براي برتري در رقابت، يك سيستم 
بهايابي براي تأمين نياز همة شرکت ها کافي نيست. 
کاپالن و کوپر براي اثبات اين که اهداف مديريت و 
در  را  پيچيده اي  محدودة  محصوالت،  ترکيب  تنوع 
موردي  مطالعة  به  مي کنند،  تعيين  رقابتي  محيط 
چند شرکت مهم پرداختند. براساس نظر آنان، شرايط 
رقابتي شرکت ها را وادار به استفاده از مدل بهايابي بر 

مبناي فعاليت مي کند.
مطالعات محقق ديگري به نام توماس جانسون، در 
توسعة سيستم هاي حسابداري بسيار مؤثر بود. يکي از 
مهم ترين مطالعات او، گزارش پژوهشي او براي شرکت 
وايرهاوسر بود. ايدة مهم مقالة جانسون کامال متفاوت 
بر  تاکيد بيشتري  از مقاالت دانشگاه هاروارد بود و 
مديريت فعاليت ها داشت اما مقاالت دانشگاه هارواد 
تمام شدة محصوالت  بهاي  اندازه گيري صحيح تر  بر 

متمرکز بود. 
کاپالن و جانسون در کتابي با عنوان زيان مربوط 
در سال 1987مدل بهايابي بر مبناي فعاليت را به 
عنوان يك جايگزين براي مدل هاي بهايابي سنتي 
حسابداري  مدل هاي  زمان  آن  در  کردند.  معرفي 
سنتي در فراهم کردن اطالعات مربوط براي محاسبة 
در  عملکرد  ارزيابي  و  محصوالت  تمام شدة  بهاي 
رقابت شديد  فن آوري سريع،  تغييرات  با  محيطي 
مواجه شده  با شکست  اطالعات  پردازش  وانقالب 
بودند. ابتدا مدل پيشنهادي کاپالن و جانسون در 
شرکت هاي توليدي و براي کاهش هزينه هاي توليد 
توسط  مدل  اين  پذيرش  از  بعد  گرديد.  پيشنهاد 
شرکت هاي توليدي، صنايع خدماتي نيز اين مدل 
محاسبة  براي  بهبو ديافته  روش  يك  عنوان  به  را 

هزينه ها در نظر گرفتند.
ساختار مدل بهايابي برمبناي فعالیت 

از آن جا که بهايابي برمبناي فعاليت مي تواند اطالعات 
صحيح تري در خصوص هزينه هاي محصول ارائه دهد 
،طي سال هاي اخير توجه زيادي را به خود جلب کرده 

برمبناي  بهایابي  مدل 
بهایابي  روش  یک  فعالیت، 

هزینه هاي  ابتدا  درآن  که  است 
سپس  و  فعالیت ها  به  را  سربار 

هریک  استفادة  براساس 
از  بهایابي  موضوعات  از 

را  ها  آن  هزینه  فعالیت ها، 
یا  سفارشات  محصوالت،  به 
مي دهند تخصیص  مشتریان 

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

اختياري به محصوالت تسهيم مي شود.

مراحل اجرايي  مدل بهايابي برمبناي فعالیت 
مدل بهايابي برمبناي فعاليت، يك روش بهايابي است که 
ابتدا هزينه هاي سربار را به فعاليت ها و سپس براساس 
استفادة هريك از موضوعات بهايابي از فعاليت ها، هزينه 
آن ها را به محصوالت، سفارشات يا مشتريان تخصيص 
فعاليت،  برمبناي  بهايابي  مدل  اجراي  براي  مي دهند. 

مي توان از مراحل زير تبعيت کرد:
شناسايي فعاليت هاي مختلف.

با  مختلف  فعاليت هاي  به  سربار  هزينه هاي  تخصيص 
استفاده از محرک منابع .

شناسايي محرک فعاليت براي هر فعاليت .
هزينه هاي  کل  تقسيم  از  فعاليت  محرک  نرخ  تعيين 

فعاليت بر ظرفيت عادي محرک فعاليت.
محاسبة هزينة هر موضوع بهايابي از حاصل ضرب نرخ 

محرک هزينه در مصرف محرک هزينه.

ABC مقايسة سیستم سنتي با سیستم
 ABC در جدول صفحه بعد  تفاوت هاي عمدة  روش 
را با ساير روش هاي بهايابي سنتي )مثاًل بهايابي سفارش 
کار يا مرحله اي با استفاده از نرخ سربار يکپارچه، يا نرخ 
سربار از قبل تعيين شده ب اساس هزينة  کار مستقيم يا 

ساعات کار ماشين آالت( نشان مي دهد.

چالش هاي پیش روي مدل بهايابي
 برمبناي فعالیت 

مدل بهايابي بر مبناي فعاليت با داشتن ساختار جذاب و 
ارزشمند توسط سازمان ها به طور عمومي پذيرفته نشده 
است. نتايج يك تحقيق دربارة ميزان پذيرش ابزارهاي 
مديريتي، نشان مي دهد که اين ميزان در مدل بهايابي 
برمبناي فعاليت در حد متوسط بوده است. چنين نرخ 
پذيرش پايين براي مدلي که به شرکت ها بينشي دربارة 
هزينه و قابليت سودآوري محصوالت، فرآيندها، خدمات 

و مشتريان مي دهد، شگفت آور است. 
واقعيت آن است که در پياده سازي و اجراي سيستم هاي 
بهايابي برمبناي فعاليت، بايد محافظه کارانه وهوشمندانه 
عمل کرد، زيرا هرگونه غفلت و در نظر نگرفتن شرايط 
و عوامل مؤثر در پياده سازي، استقرار و اجراي سيستم 
ميزان  از  شدن  دور  باعث  فعاليت،  برمبناي  بهايابي 

موفقيت و اهداف در نظر گرفته شده مي گردد.
بهايابي  مدل  کارگيري  به  عدم  براي  دليل  مهم ترين 
برمبناي فعاليت، آن است که منافع دريافت شدة حاصل از 
مدل، هزينة به کارگيري آن را توجيه نمي کند. همچنين 
عامل مهم ديگر، وجود اين تصور در ذهن مديران بوده که 

بهبود کنترل هزينه ها توسط مدل بعيد است. 
برخي از شرکت ها به دليل مقاومت هاي سازماني و رفتاري 

است. از ديدگاه حسابداري صنعتي، بهايابي برمبناي 
روش  از  تکامل يافته اي  بسط  مي توان  را  فعاليت 
تخصيص دو مرحله اي هزينه تلقي کرد، که شالودة 
در  است.  صنعتي  حسابداري  نوين  سيستم هاي 
مرحلة اول اين روش، هزينه هاي غير مستقيم منابع 
به مخازن هزينه تخصيص مي يابد و در مرحلة دوم، 
هزينه هاي انباشته شده در مراکز هزينه به محصوالت 
يا به ساير موضوعات هزينه تخصيص داده مي شود. 
ارزيابي  براي  معموال  اول  مرحلة  طبق  تخصيص 
عملکرد مدير مسئول مرکز هزينه و تخصيص طبق 
مرحلة دوم براي تعيين بهاي تمام شدة محصوالت 

به کار مي رود. 
سطوح فعالیت در مدل بهايابي برمبناي فعالیت

فعاليت هايي  بر  فعاليت،  مبناي  بر  بهايابي  مدل 
انجام  بايد  محصوالت  توليد  براي  که  دارد،  تاکيد 
شود. هزينة فعاليت ها با توجه به ميزان استفادة هر 
محصول از فعاليت ها، به محصوالت تسهيم مي شود. 
مدل بهايابي بر مبناي فعاليت، چهار طبقه فعاليت 

مختلف را شناسايي مي کند: 
فعاليت هاي سطح واحد محصول1، که با هربار توليد 

يك واحد محصول انجام مي شود.
بار  هر  با  که  محصول2،  دستة  فعاليت هاي سطح 
توليد يك دسته يا مقدار معيني از محصول، انجام 

مي شود.
نياز  براساس  که  محصول3،  سطح  فعاليت هاي 
اجرا  مختلف،  محصوالت  انواع  توليد  پشتيباني 

مي شود.
عمومي  فرآيند  که  کارخانه4،  سطح  فعاليت هاي 

توليد کارخانه را پشتيباني مي کند.
سلسله مراتب   طبقه اي  چهار  مدل  به  توجه  با 
فعاليت ها ، مدل بهايابي برمبناي فعاليت توليدي به 

شرح زير تعريف مي شود:
مدل بهايابي بر مبناي فعاليت توليدي، فعاليت هاي 
عمدة توليد را شناسايي و سپس در يکي از چهار 
سطح  فعاليت هاي  مي کند:  طبقه بندي  زير  طبقة 

Unit - Level  1
Batch - Level  2

Product - Level  3
Facility - Level  4
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که همراه با ظهور هر ايدة جديد است، مدل بهايابي 20
برمبناي فعاليت را نپذيرفتند يا پس از به کارگيري 
آن را رها کردند. اما اغلب مقاومت ها در عدم پذيرش 
اغلب  است. ساخت  بوده  منطقي  مدل،  نگهداري  و 
پرهزينه،  سنتي  فعاليت  برمبناي  بهايابي  مدل هاي 
است.  مشکل  آن ها  تغيير  و  سخت  آن ها  نگهداري 
صحت تخصيص هاي هزينه، که براساس برآوردهاي 
ذهني افراد دربارة درصد زمان صرف شدة آن ها روي 
فعاليت هاي مختلف انجام مي گيرد، مورد ترديد است. 
همچنين بسياري از مديران بر اين نظرند، که مدل از 
صحت کافي براي کاهش پيچيدگي عمليات واقعي 
جدي  بسيار  مشکل  يك  نهايتا،  نيست.  برخوردار 
از خود فرايند مصاحبه به وجود مي آيد. اغلب افراد 
مخاطب فرايند مصاحبه، تقريبا هيچ درصدي از زمان 
مصرفي خود را به صورت بالاستفاده در نظر نمي گيرند 
و به اين دليل تقريبا تمام مدل هاي سنتي، نرخ هاي 
محرک هزينه را به اين صورت محاسبه مي کنند که 
منابع در ظرفيت کامل کار مي کنند، در صورتي که 

اين نرخ ها بايد در ظرفيت عملي محاسبه شوند.  
برمبناي  بهايابي  به کارگيري مدل  به طور خالصه، 

فعاليت سنتي با مشکالت زير مواجه بوده است:   
فرآيند بررسي و مصاحبه، زمان بر و پر هزينه است .

مشکل  آن  صحت  ارزيابي  و  ذهني  مدل  اطالعات 
است .ذخيره سازي ، پردازش و گزارشگري اطالعات 

پرهزينه است .

از  کاملي  ونگرش  بوده  محلي  مدل ها  از  بسياري 
فرصت هاي سودآوري کل شرکت را فراهم نمي کند.

سهولت  به  محيط،  تغييرات  با  انطباق  منظور  به 
نمي توان مدل را به هنگام کرد.

مدل ظرفيت بالاستفادة  بالقوه را در نظر نمي گيرد و 
اين موضوع از لحاظ مباني نظري صحيح نيست.

تالش ها براي ساده سازي
 مدل بهايابي برمبناي فعالیت 

با وجود سادگي مفهوم بهايابي بر مبناي فعاليت، به 
و  پيچيده  سازمان ها  توسط  آن  اجراي  و  کارگيري 
پرهزينه است. هر سازمان بايد اطالعات زيادي را دربارة 
تمامي منابع، فعاليت ها و محرک هاي وابسته با آن ها 
شناسايي کند، که تعداد آن ها بالغ بر صدها محرک 
و فعاليت مي گردد. درنتيجه، اگرچه مدل بهايابي بر 
اما  مي کند،  فراهم  را  صحيح تري  اطالعات  فعاليت 
به دليل اندازه، پيچيدگي و هزينة اين مدل، توسط 
سازمان ها و شرکت ها به طور گسترده پذيرفته نشده 
مدل  کارگيري  به  مشکالت  حل  منظور  به  است. 
بهايابي بر مبناي فعاليت سنتي، محققين در دو دهة 
اخير تالش هايي را براي ساده سازي بهايابي برمبناي 

فعاليت آغاز کرده اند. 
براساس مدل ساده شده اي که باباد و باالچاندران در 
سال 1993 ارائه کردند، ابتدا زيرمجموعه اي بهينه از 
محرک هاي مدل کامل بهايابي برمبناي فعاليت، به 

ABC مقایسة سیستم سنتي با سیستم   

روش ABCروش هاي سنتي

1ـ هدف اصلي آن ها ارائة اطالعاتي در زمينة  سودآوري است.
2ـ براي جریان هاي توليدي ساده، استاندارد  معمولي به كار گرفته 

مي شود.
اولية مستقيم،  از مواد  با استفاده  3ـ بهاي تمام شدة  محصول را 
دستمزد مستقيم و سربار كارخانه محاسبه مي كنند و رسما اثرات 

تكنولوژي پيشرفته را منظور نمي كنند.
بدون  خدمت  یا  محصول  دایره،  یک  براي  را  تمام شده  بهاي  4ـ 
محاسبه  توزیع  و  توليد  فعاليت هاي الزم جهت  به  توجه مستقيم 

مي كنند.
5ـ داراي یک یا حداكثر چند مركز هزینه براي تخصيص هزینه ها 

در سطح شركت یا دایره هستند. 
كار  ساعات  یا  مستقيم  دستمزد  هزینة  )معموال  مبنا  یک  از  6ـ 
سربار  هزینههاي  تقسيم  جهت  مبنا  چند  حداكثر  یا  ماشينآالت( 

كارخانه استفاده ميكنند.
براساس  الزاما  كه  ميكنند،  استفاده  سرباري  تقسيم  مباني  از  7ـ 

روابط علت و معلولي تمام اقالم سربار سازمان نيستند.
8ـ اكثرا از مبناهاي مالي، جهت تقسيم هزینه هاي سربار استفاده 

مي كنند.
»هزینه هاي  و  محصول«  »هزینه هاي  گروه  دو  به  را  هزینه ها  9ـ 
هزینه هاي  از  را  ثابت  هزینه هاي  مي كنند.همچنين  تقسيم  دوره« 

متغير متمایز  مي سازند.
10ـ مي توانند براي تصميم گيري مدیران گمراه كننده باشند.

دقيق  و  مناسب  چندان  مدیران،  كنترل  و  برنامه ریزي  جهت  11ـ 
نيستند. 

رضایت  سودآوري،  زمينه هاي  در  اطالعاتي  ارائة  آن  اصلي  هدف  1ـ 
مشتریان و رقابت در سطح بين المللي است.

كاربرد  غيراستاندارد  و  پيچيده  ساده،  توليدي  جریان هاي  براي  2ـ 
دارد.

3ـ بهاي تمام شده را با استفاده از مواد اولية مستقيم و سربار كارخانه 
)یا هزینه هاي تبدیل( محاسبه مي كند و هزینه هاي مربوط به تكنولوژي، 

كنترل كيفيت و رقابت در سطح جهاني را در نظر مي گيرد.
الزم  فعاليت هاي  بين  عليت  رابطة  تمام شده،  بهاي  محاسبة  جهت  4ـ 
جهت توليد و توزیع محصول یا خدمت و ارزش اقتصادي منابع به كار 

گرفته شده را به طور مستقيم و با مبالغ كمي ایجاد مي كند.
تعيين  فعاليت ها  ميزان  به  توجه  با  كه  متعدد  هزینه هاي  مراكز  از  5ـ 

مي گردند، استفاده مي كند.
6ـ از مبناهاي مناسبي براي هر مركز فعاليت هزینه استفاده  مي كند 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 مي دهد.
بهره  هزینه هاي سربار  تقسيم  مالي جهت  غير  و  مالي  مبناهاي  از  8ـ 

مي گيرد.
به دید  با توجه  و  تلقي مي كند  را »هزینة محصول«  9ـ كلية هزینه ها 

بلندمدت، كلية هزینه ها را »متغير« در نظر مي گيرد.
10ـ اتخاذ تصميم گيري هاي صحيح و مناسب را با استفاده از اطالعات 

سيستم حسابداري مدیریت ممكن مي سازد.
11ـ براي برنامه ریزي و كنترل بسيار مناسب است و اطالعات دقيق را در 

این زمينه فراهم مي سازد.
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21

صورتي انتخاب مي گردد که بين هزينة جمع آوري، 
نگه داري و پردازش اطالعات و منافع حاصل از صحت 
اطالعات همواره توازن برقرار باشد. اين مدل امکان آن 
را فراهم مي کند تا تصميم گيرندگان بتوانند بيشترين 
ساده شده  سيستم  در  را  مجاز  محرک هاي  تعداد 
مشخص و محدود کنند. در اين رويکرد بايد هزينة 
فعاليت هاي مربوط به محرک هاي حذف شده را با 
هزينة فعاليت هاي محرک هاي منتخب جمع کرد 
و براي هر محرک هزينة منتخب، يك مخزن هزينة 
تلفيقي جديد مشخص کرد. براي ايجاد مراکز هزينة 
تلفيقي بيشتر، تمام هزينة فعاليت هاي مربوط به 
محرک هزينه حذف شده، به مخزن هزينة محرک 

هزينة منتخب منتقل مي گردد. 
داد.  توسعه  را  باالچاندران  و  باباد  مدل  هامبورگ، 
براساس مدل هامبورگ، هزينة فعاليت هاي مربوط 
يك  به  تخصيص  جاي  به  حذف شده  محرک  به 
هزينة  محرک  چند  به  منتخب،  هزينة  محرک 
اين  در  مي شود.  داده  تخصيص  منتخب 
محرک هاي  زيرمجموعة  مدل، 

هزينه هاي  که  مي شوند،  انتخاب  نحوي  به  بهينه 
اطالعاتي آن ها از يك سطح معيني فزوني نيابد و 
را  از محدوديت اطالعاتي  ناشي  زيان عدم صحت 
منتخب؛  محرک هاي  هزينة  مخزن  کنند.  حداقل 
محرک هاي  به  مربوط  فعاليت هاي  هزينة  شامل 
منتخب و سهمي از هزينة فعاليت هاي مربوط به 

محرک هاي حذف شده است. 
که  است  ساده شده اي  سيستم  هامبورگ،  مدل 
سطح پيچيدگي يکساني را نسبت به مدل باباد و 
باالچاندران دارد، اما در مقايسه با آن، هزينه هاي 
محصول صحيح تري را ارائه مي کند. با توجه به اين 
واقعيت که مدل هامبورگ سيستم صحيح تري را 
واضح  مي کند،  فراهم  کمتري  اطالعات  هزينة  با 
باالچاندران،  و  باباد  ساده شدة  مدل  که  است 
سيستم بهينه اي نيست. با اين وجود، در هر دو 
مدل فرض بر اين است که انجام ساده سازي بايد 
انجام  اطالعات  صحت  دادن  دست  از  هزينة  به 
گردد. در هر دو مدل انجام ساده سازي، بر کاهش 
تعداد فعاليت ها و محرک ها متمرکز بوده به نحوي 
که زيان از دست دادن صحت اطالعات ناشي از 
کاهش فعاليت ها و محرک ها به حداقل برسد. با 
اين وجود، تمامي اين تالش ها مستلزم آن بودند، 
انجام  از  قبل  فعاليت  برمبناي  بهايابي  مدل  که 
عمل ساده سازي به طور کامل اجرا شود. به اين 
قبل  بايد  و محرک ها،  فعاليت ها  تمامي  که  معنا 
نوع  اين  شوند.  شناسايي  ساده سازي  انجام  از 
ساده سازي اصطالحا به عنوان ساده سازي بعد از 
وقوع ناميده مي شود. اگر قبل از ساده سازي نياز 
کامل  طور  به  سيستم  که  باشد  اين  به 
ارائه شود، انجام ساده سازي هيچ منافعي 
را به همراه نخواهد داشت، زيرا شرکت 
قبل از ساده سازي بايد مدل را به طور 
وقت  هر  عالوه،  به  کند.  ارائه  کامل 
داشته  به روزرساني  نياز  سيستم 
به طور کامل  بايد  ابتدا مدل  باشد، 
به روزرساني شده و سپس ساده شود، 
که اين کار در درازمدت مستلزم صرف 

هزينه و زمان زيادي است.  
و  کاپالن  توسط  که  ديگري  مهم  تالش 
سال  در  نهايتا  و  گرديد  انجام  اندرسون 
2004 به ثمر رسيد، به نام مدل بهايابي 
برمبناي فعاليت زمان گرا  ناميده مي شود و 
طبقه بندي  وقوع،  از  قبل  ساده سازي  نوع  از 
مي شود. اين مدل مرحلة يك بهايابي برمبناي 
فعاليت سنتي را براي تخصيص هزينه هاي منابع 
از  اجتناب  منظور  به  و  کرده  ساده  فعاليت ها،  به 
معادالت پيچيده و متنوع، معادالت زماني را معرفي 
مي کند. اين معادالت، زماني را که يك فعاليت در 
يك فرآيند انجام مي دهد، خالصه مي کنند. بدين 
دليل، تمرکز مدل زمان گرا به جاي فعاليت ها بر روي 
فرآيندهاست و اين موضوع سيستم را بيشتر قابل 

کنترل مي کند.          
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اقتصاد مرز 

تجارت تسهیل  برای  سامانه ای 

گمرک، يکی از قديمی ترين سامانه های اقتصادی است 
و  تجارت  به  نظم بخشی  وظيفة  ساده  کالمی  در  که 
وضع حقوق و عوارض روی کاالهای تجاری را دارد. در 
مورد تاريخ گمرک شايد همين کافی باشد که بگوييم 
داشته  وجود  گمرک  از  ردی  عثمانی  دولت  اسناد  در 
است و حتی در منابع مختلف آمده که وقتی عثمانی ها 
قسطنطنيه را فتح کردند، با بهره برداری از منابع يونانی 
از ساختار گمرک برای گسترش تجارت خود، مخصوصا 
بودند،  آورده  به دست  از قسطنطنيه  مال التجاره ای که 
آسيای  در  مناطقی  عثمانی  امپراتوری  کردند.  استفاده 
آفريقا،  شمال  از  قسمت هايی  خاورميانه،  اکثر  کوچك، 
می شد.  شامل  را  قفقاز  تا  اروپا  شرقی  جنوب  قسمت 
قلمرو رسمی حکومت عثمانی در اوج قدرت نزديك به 
5.6 ميليون کيلومتر مربع می رسيد. برای همين حوزه، 
بسياری  حد  تا  که  می گرفت  بر  در  را  بزرگی  تجاری 
قرار داشت. در  نظارت های گمرکی  زير ذره بين  زيادی 
دوران نادرشاه نيز می توان ردی از حضور سامانه ای به 

نام گمرک را ديد. البته بسياری بر اين باورند که حضور 
رفتار گمرکی در اقتصاد و تجارت ايران حتی به قبل از 
اما  باز می گردد.  در دوران مدرن  ايران  ورود اسالم به 
از سال 1947 گمرک ساختاری جهانی پيدا می کند. به 
عبارتی بعد از جنگ جهانی دوم که بسياری از نهادهای 
شکل  توسعه  فرآيند  ساده سازی  برای  بين المللی 
ارتباطی تجارت  به عنوان حلقه،  نيز  می گيرند، گمرک 
از طريق  دولت ها  برای  درآمد  و همچنين محل جذب 
عرصه،  و  قطب  يك  به  جهانی  دادو ستدهای  توسعه، 
بين المللی تبديل می شود. در سال 1947 سيزدهمين 
اجالس دولت هاي اروپايي، فعاليت خود را کليد زد. در 
اين اجالس کميتة همکاري هاي اقتصادي اروپا تصميم 
گرفت يك گروه مطالعاتی برای تقويت اقتصاد کشورهای 
اروپايی شکل بگيرد. براساس موافقتنامة گات، اين گروه 
اتحادية  چند  بايد  که  رسيد  نتيجه  اين  به  مطالعاتی 
اروپايی تاسيس شود. برای اين منظور ابتدا  گمرکی – 
دو کميتة اقتصادی آغاز به کار کرد. به فاصلة کوتاهی 

و  اقتصادي  همکاري هاي  »سازمان  به  کميته  دو  اين 
شد.«  تبديل  گمرکي  همکاري هاي  شوراي  و  توسعه 
از بطن شورای  در سال 1952 سازمان جهانی گمرک 
همکاری های گمرکی به طور رسمی فعاليت خود را در 
اين سازمان در حال حاضر يك  آغاز کرد.  کلية جهان 
سازمان مستقل بين المللی محسوب می شود که وظيفة 
بهبود،  و  گمرکی  فعاليت های  استاندارد  بردن  باال  آن 
تقويت و کارآمدی دانش گمرک است. در حال حاضر 
156 کشور عضو اين سازمان هستند، که در بيش از 95 
تسهيل سازی  نقش  تجارت  بين المللی  مراودات  درصد 

خود را ايفا می کنند.
سازمان جهانی گمرک بر اين باور است که سامانه های 
نظم  يا  دولت  هر  توسعه مندی  نشانة  درواقع  گمرک 
نيز  آن ها  اصلی  وظيفة  که  می شوند  محسوب  عمومی 
است.  ملی  منابع  از  نگهداری  و  ملی  درآمدهای  ايجاد 
در  است.  توسعه  نشانة  کارآمد،  گمرک  که  می گويند 
ايران نيز به موازات شکل گيری تعاريف مدرن از گمرک، 

از دیروز تا امروز ایران  نگاهی به گمرک 
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تا  داشته اند  آن  بر  سعی  گمرکی  مختلف  حوزه های 
سازمان  استانداردهای  براساس  را  خود  فعاليت  سطح 
ايران  اما همواره گمرک در  ارتقا دهند  جهانی گمرک 
قرار  تجاری  صاحب نظران  و  کارشناسان  انتقاد  مورد 
در  آنان  نخست  رويکرد  می رسد  نظر  به  است.  داشته 
انتقادی با گمرک، وجود فساد در اين سامانه  مواجهة 
در  البته  است.  بوروکراسی  پيچيدگی های  همچنين  و 
تا  ايران  اداری در گمرک  سال های گذشته دهليزهای 
حد زيادی بر طرف شده اند اما همچنان وجود فساد در 
گمرک چيزی است که مراجعه کنندگان به اين سامانة 
نبايد  البته  را  نکته  يك  می کنند.  گله  آن  از  اقتصادی 
فراموش کرد و آن هم اين که سامانه های گمرک در همه 
جای جهان به دليل آن که با فعاالن تجاری در ارتباط 
است و وظيفة بخشی از تسهيل سازی تجاری را بر عهده 
با پديدة فساد در ميان کارمندان مواجه  دارد، همواره 
بوده است، منتهی اين فساد در کشورهای توسعه يافته 
ظاهرا ضريب بسيار کمتری را نشان می دهد. در حال 
است که وظيفة  نهادی  بيشتر  ايران گمرک  در  حاضر 

تامين مالی برای دولت را بر عهده دارد. درآمد 
گمرک ايران از 7 هزار ميليارد تومان تا نزديك 10 هزار 
ميليارد تومان در چند سال اخير در نوسان بوده است. 
از اين منظر بعد از نفت می توان گفت که گمرک يکی 
محسوب  دولت  مالی  تامين  سامانه های  اصلی ترين  از 

می شود.
مسعود کرباسيان، رئيس کل گمرک ايران، چند وقت 
براي  گفت:  خبرنگاران  به  گمرک  درآمد  دربارة  پيش 
همان  يا  تومان  ميليارد   10600 رقم  گمرکي  درآمد 
106 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده، که اين رقم 
براي سال 92 نيز برآورد شده بود که البته احتماال در 
سال جاري تحقق کمتر خواهد بود، اما باز هم بستگي 
به دو ماه بهمن و اسفند دارد، که معموال تجارت در اين 

دو ماه افزايش مي يابد.
وي افزود: اگر واردات گروه 10 کااليي آزاد شود، درآمد 
از  افزايش مي يابد و همچنين عدة زيادي  نيز  گمرکي 
بازرگانان سعي مي کنند، در دو ماه آخر سال کاالهاي 
مورد نظر را وارد کنند، تا به زعم خود به افزايش نرخ ها 
در سال آينده مانند نرخ تعرفه، ماليات ارزش افزوده يا 
تغيير نرخ ارز برخورد نکنند، بنابراين واردات در دو ماه 

آخر سال افزايش خواهد يافت.
مورد  در  ايران،  اسالمي  جمهوري  گمرک  کل  رئيس 
تحقق درآمد گمرک در سال جاري گفت: »ميزان تحقق 
در سال جاري تاکنون 60 درصد بوده است، علت اين 
است که درآمد گمرکي در سال 91 رقم 7 هزارميليارد 
تومان بود و براي سال 92 رقم 10 هزارميليارد تومان 
افزايش يافته بود، در حالي که واردات گروه 10 کااليي 

با محدوديت مواجه شد.
کاالي  قلم   20 واردات  عمده  امسال  افزود:  کرباسيان 
هستند  گمرکي  اندک  تعرفه  داراي  که  است  اساسي 
تشکيل  را  کشور  واردات  درصد   30 کاال  تعداد  اين  و 
اوليه،  مواد  دارو،  اساسي،  کاالي  شامل  که  مي دهد 
واحدهاي  اولية  مواد  دام،  خوراک  دامي،  نهاده هاي 

توليدي تشکيل مي دهد.
اصل  يك  دولت ها  برای  هميشه  گمرکی  درآمدهای 
باال  برای  نيز  ويژه ای  برنامه های  همين  برای  بوده اند، 

است.  داشته  وجود  همواره  گمرکی  درآمدهای  بردن 
در  تجارت  بالندگی  آستانة  در  و  امروز  اما  به هرحال 
ايران  در  ايران، می توان مدعی شد که سامانة گمرک 
پر  در  نيز  پررنگی  نقش  و  است  گرفته  قطور  ريشه ای 
فعاالن  هنوز  اما  دارد  دولت  درآمدی  چاله های  کردن 
برطرف  در  ايران  گمرک  که  باورند  اين  بر  اقتصادی 
پيش  در  زيادی  راه  اقتصاد  اهالی  تجاری  موانع  کردن 

دارد.

مبادی مجاز گمركی در ايران
اين  به  ايران  در  را  گمرکی  مجاز  مادی  ايران  گمرک 

شرح اعالم کرده است:

توضيحات :
 خارك : مقصد ترانزيت خارجي براي سوآپ سوخت و 

صادرات آن محصوالت نفتي است .
 ایالم : مبداء ترانزيت خارجي صرفاً براي ورود کاميون 

خالي و مقصد ترانزيت خارجي صرفاً براي سوخت .
 سرخس : امور ترانزيت فقط در منطقة ويژة اقتصادي 

سرخس انجام شود.
ريلي  کاالهاي  براي  خارجي  ترانزيت  مبدأ   :  زاهدان 

است.
اروندكنار: فاقد فعاليت است.

ويژه  فقط در منطقه  ترانزيت خارجي  و مقصد   مبداء 
اقتصادي برق و الکترونيك شيراز انجام مي شود .

صورت  سوخت  فقط براي  خارجي  ترانزيت   : ساري 
مي گيرد.

و  مبداء  فقط  رجايي،  اقتصادي شهيد  ويژة  منطقة  در 
مقصد ترانزيت خارجي انجام مي شود .

و مقصد  يزد مبداء  نساجي  اقتصادي  ويژة   در منطقة 
ترانزيت خارجي و کارنه انجام مي شود .

 چذابه : صادرات از محل گمرک اهواز انجام مي شود .
انجام  خرمشهر  گمرک  محل  از  ترانزيت   :  شلمچه 

مي شود .
-منظور از صادرات و واردات در بازارچه ها ، فعاليت در 

محدودة قانوني بازارچه هاي مرزي مي باشد .

مختصری از تاريخچة شکل گیری
 گمرک در ايران

با توجه به قرائن و شواهد تاريخی که داللت بر تمدن 
آن  ايران  سرزمين  بر  قوم  اين  حکومت  و  ماد  قوم 
مقررات  قطع  به  طور  کرد  ادعا  می توان  دارد،  روزگار 
گمرکی و گمرک به شکلی در زمان مادها وجود داشته 
است. همين طور در زمان سلسلة هخامنشی در چنين 

تشکيالتی نيز داير بوده است.
منظم  اداره ای  صورت  به  گمرک  اشکانيان  زمان  در 
ثبت  صادره  و  وارده  اجناس  کلية  و  داشته  فعاليت 
می شده است و اهميت قضيه در اين است که حقوق و 
عوارض گمرکی فقط از کاالهای وارداتی اخذ می شده 
است، که خود نشان دهندة اين است که دولت در حفظ 
بوده  کوشا  زمان  آن  در  داخلی  مصنوعات  حمايت  و 

است.
و  گمرک  وجود  مورد  در  اطالعاتی  ساسانيان  دورة  از 
حقوق و عوارض گمرکی و نحوة دريافت آن نمی توان به 
دست آورد، ولی مواردی که مورد مداقه قرار می گيرد، 
نبايد عنوان کرد که در آن  است که  اين  نشان دهندة 

زمان امور گمرکی وجود نداشته است.
دورة  در  گمرک  وجود  اثبات  در  می توان  که  موردی 
ساسانيان به آن اشاره داشت، عبارت است از اين که در 
دورة قبل از اسالم در کشور عربستان عشر مال التجارة 
تاجران را به صورت حقوق گمرکی دريافت می کرده اند 
با  که  ايران  کشور  که  است  دور  به  سليم  عقل  از  و 
عربستان روابط بازرگانی داشته و اين مبلغ را پرداخت 
می کرده است، مبالغی را از ورود کاال به کشور دريافت 

نمی کرده است.
در مورد قوانين و مقررات گمرکی هم در ايران بعد از 
اسالم اطالعات ناکافی است. ولی تاريخ اشاره ای به وضع 
 قوانين گمرکی از طرف خليفة ثانی عمربن خطاب می کند.

نصاری ها  و  يهودی ها  از  بايد  که  گمرکی  حقوق   .1
بود  درهم  از هر 20  معادل يك درهم  دريافت گردد، 

)5 درصد ارزش کاال(
دريافت  بايد  مسلمانان  خود  از  که  گمرکی  حقوق   .2
می شد از هر 40 درهم يك درهم بود)2/5 درصد ارزش 

کاال(

   گمرک استان کهگيلويه و بويراحمد
   گمرکات استان گلستان
   گمرکات استان گيالن
   گمرک استان لرستان

   گمرکات استان مازندران
   گمرکات استان مرکزي

   گمرکات استان هرمزگان
   گمرکات استان همدان

  گمرکات استان يزد
  گمرکات استان خوزستان

  گمرک استان زنجان
  گمرک استان سمنان

  گمرک استان سيستان و بلوچستان
  گمرکات استان فارس
  گمرک استان قزوين

  گمرک استان قم
  گمرکات استان کردستان

  گمرکات استان کرمان
 گمرکات استان کرمانشاه

 گمرکات استان تهران
 گمرکات استان آذربايجان شرقي
 گمرکات استان آذربايجان غربي

 گمرکات استان اردبيل
 گمرکات استان اصفهان

 گمرک استان ايالم
 گمرکات استان بوشهر

 گمرک استان چهار محال بختياري
 گمرکات استان خراسان رضوي
گمرکات استان خراسان جنوبي
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نظر حکومت  زير  که  اعرابی  از  اخذ حقوق گمرکی   .3
اسالمی اداره نمی شدند عبارت بود از هر 10 درهم يك 

درهم )10درصد ارزش کاال(
حقوق  از  داخلی  نظر  از  تجار  مال التجارة  زمان  آن  در 
گمرکی معاف بوده است. بعد از آن که حکومت خلفا به 
پايان رسيد، حکومت بنی اميه يك سری قوانين مربوط 
به گمرک را پياده کرد؛ از آن جمله اعشار کشتی ها بوده 
يا  به صورت عينی  را  مال التجارة کشتی ها  که ده يك 
ادامه می يابد و  اين وضع همچنان  نقدی می  گرفته اند. 
به علت عدم  ثبات سياسی کشور و نزاع و کشمکش و 
روی کار آمدن متناوب چند سلسه از جمله طاهريان، 
اين وضعيت  صفاريان، سامانيان، غزنويان و سلجوقيان 
در  که  به  طوری  می گيرد،  خود  به  اسفناک  تری  حالت 
زمان سلجوقيان بعضی از احکام در چهارسوق ها و بازارها 

نيز از اجناس و کاالها وجوهی را دريافت می کرده اند.
در دوران صفويه، شاه عباس پس از اين که توانست ارتشی 
منظم و قوی برای خود تدارک ببيند شروع به اصالحات 
ايران سروسامان  امور مالی و گمرکی  به  داخلی کرده و 
بخشيد و دفاتر منظم ورودوخروج کاال را تنظيم و خزانة 
به  او شروع  پايه ريزی کرد.  کامل تری  نحو  به  را  مرکزی 
بسط تجارت خارجی کرد. در دوران صفويه در رابطه با 
سرقت مال التجارة افراد هم تضمين هايی ايجاد شده بود که 
اگر تاجری کااليش به سرقت برود، حاکم آن منطقه بايد 
برحسب اسناد و مدارک موجود در نزد تاجر غرامت کاال را 
بپردازد و در يافتن کاالی مسروقه خيلی تالش می کردند و 
از اين که خبر اين سرقت به گوش شاه برسد، واقعاً بيمناک 
بودند. در زمان صفويه طبق اطالعات موثق می توان اظهار 
کرد که در بندرعباس و بندر لنگه و جزيرة هرمز ادارات 

گمرکی وجود داشته است.
در دوران زنديه از نظر درآمدي، ايران وضعيت مناسبی 
مورد  در  اقدامات  مهم ترين  از  يکی  ولی  است  داشته 
آزادی بازرگانی اروپاييان در ايران در همين دوره و به 
دست کريم خان زند به مرحلة اجرا درآمده است. وی در 
با 1762  مطابق  قمری  به سال 1176 هجری  فرمانی 
اجناس که  “بر همة  است:  داشته  بيان  ميالدی چنين 
انگليسی ها از راه بوشهر يا هر بندر ديگر خليج وارد و 
صادر می کنند، عوارض تعلق نخواهد گرفت... و می توانند 
اجناس خود را بدون حقوق گمرکی به همة نقاط ايران 
بفرستند. آنچه در خود بوشهر يا جای ديگر می فروشند، 
شيخ يا حاکم می تواند فقط 30درصد از تجار حق صدور 
وصول کند و هيچ ملت ديگر اروپايی يا ساير افراد مگر 

کمپانی انگليسی حق ندارد اجناس پشمی به هيچ يك از 
بنادر خليج وارد کنند ... و از اين پس در برابر کاالهايی 
که از روسيه به ايران می برند و خريدهايی که در برابر 
آن جا  در  آنچه  و  می کنند  ديگران  و  ايرانيان  با  آن ها 
می خرند و مبادله می کنند، گمرک ندهند ... و نيز اگر 
اتباع روسيه بخواهند از قلمرو کشور ايران برای کارهای 
در  بروند،  ديگر  کشورهای  يا  هندوستان  به  بازرگانی 
دريا  راه  از  جه  و  راه خشکی  از  چه  ايشان  عبورومرور 
گمرکی گرفته نخواهد شد و هيچ گونه عوارضی به دولت 

ايران نخواهند داد...“
از  يکی  با  که  عهدنامه ای  مهم ترين  قاجار  دوران  در 
همسايگان يعنی روسيه منعقد شد، استقالل گمرکی ايران 
را خدشه دار کرد و علت قرارداد جنگی بود که ميان ايران 
و روسيه درگرفت. و در تاريخ 29 شوال 1228 مطابق ماه 
اکتبر 1813 در قرية گلستان عهدنامة صلح امضا شد. در 
فصل نهم عهدنامة مذکور مقرر گرديد که از مال التجارة 
مملکتين صدی پنج قيمت مال التجاره اخذ گردد. اين تعهد 
اگرچه اختيار دولت ايران را در تغيير و تبديل ميزان حقوق 
گمرکی واردات و صادرات سلب می کرد ولی تا حدودی 
دو جانبه  قرارداد حالت  اين  که  اين موضوع  به  می توان 
از  گمرکی  حقوق  ازدياد  چون  بود،  اميدوار  است  داشته 
طرف روسيه الزمه اش جلب رضايت دولت ايران بوده است 
و از طرف ديگر بدون اطالع دولت ايران کم و اضافه کردن 
حقوق و تعرفه های گمرکی باعث بی اثر شدن مفاد عهدنامه 

می گرديده است، 
فتحعلی شاه  طرف  از  فرمانی  هجری   1246 تاريخ  در 
صادر گرديد که به موجب آن حقوق گمرکی در تمام 
سرحدهای مملکت در موقع ورود و خروج مال التجاره 
معين شده  تجارتی  اجناس  و  امتعه  قيمت  پنج  صدی 
معاهدة  رژيم  که  گفت  می توان  حقيقت  در  است. 
عمومی  تعرفة  جای  به  و  داده  عموميت  را  ترکمنچای 
قرار داده است و اين اولين فرمانی است که در خصوص 

تعرفة گمرکی در زمان قاجاريه صادر گرديده است .
در  خدمت  به  بلژيکی  نفر  سه  هجری   1315 سال  در 
ژوزف  نفر  اين سه  از  يکی  ايران دعوت شدند.  گمرک 

نوز معروف بود.
سال  در  و  شده  مطالعات  مشغول   1316 سال  در  نوز 
1317 رسم اجارة گمرک را برانداخته و در تاريخ 18 
از جانب  را  الغای عوارض داخلی  فرمان  نيز  ذی الحجه 
شاه صادر کرد. در همين ايام شروع به تشکيالت جديد 

گمرک کرد و وزير پست گرديد.

چون  است  بلژيکی  نوز  هم  ايران  گمرک  وزير  آخرين 
بعد از اعالن مشروطيت گمرک جزء مالية مملکت قرار 

گرفته است.
رفته رفته، تشکيالت گمرکی در تمام نقاط مرزی کشور 
بسط و توسعه يافت و نوز رئيس مستشاران بلژيکی که 
شخصی مدبر و فعال بود، به طرز شايسته گمرکات ايران 

را اداره کرد.
خالصه اين که مستشاران بلژيکی، قريب مدت 36 سال 
در ايران به خدمت اشتغال داشتند و در اين مدت سه 
و عوارض  برای وصول حقوق  و  تنظيم  تعرفه، گمرکی 

گمرکی به مورد اجرا گذارده شد.
پس از خاتمة خدمت مستشاران بلژيکی و عزيمت آنان 
ايرانی بنا  ايران و واگذاری ادارة گمرک به مأمورين  از 
دولت،  اقتصادی  و  مالی  و سياست  زمان  مقتضيات  به 
به  يك دفعه  کرد:  پيدا  تغيير  بار  چند  گمرکی  تعرفة 
به  تعرفة جديدی  ارديبهشت 1315  قانون 31  موجب 
مورد اجرا گذاشته شد، که 90 درصد آن از روی وزن و 
تحت 1261 شماره تدوين و تا سال 1320 مآخذ وصول 

حقوق و عوارض گمرکی بود.
سپس تعرفه ای براساس تعرفة جامعة ملل سابق تنظيم 
شد، که در 22 تيرماه 1330 به  موقع اجرا گذاشته شد 
قبلی مفصل تر و شامل 22 فصل  تعرفه های  تمام  از  و 
سال  در  نيز  مذکور  تعرفة  است.  بوده  رديف   2204 و 
1329 تغيير يافت و اصالحاتی در آن به عمل آمد و تا 
سال 1332 تدريجاً مورد اصالحات مجددی قرار گرفت. 
آخرين تعرفة گمرکی در حال اجرا در اين دوره، تعرفة 

مصوب 6 تيرماه 1334 بوده است.
قانون تعرفه و آئين نامة آن در سال 1337 براساس تعرفة 

ژنو به تصويب رسيد، که تا سال 1351 اجرا می شد.
در سال 1350 قانون امور گمرکی به تصويب رسيد، که 
براساس بروکسل تنظيم گرديده و آئين نامة اجرايی آن 

در سال 1351 به تصويب رسيد.
سازگاری  به  نياز  براساس   1351 از  بعد  سال های  در 
مواد و مفاد قانون امور گمرکی و آيين نامة اجرايی که 
با روند اقتصادي، اداری و سياسی کشور اصالحاتی به 
شرح موجود در قانون امور گمرکی و آيين نامة اجرايی 
آن به عمل آمد که اين اصالحات به صورت زيرنويس 
در صفحات مرتبط به مواد اصالح شده درج و به چاپ 

رسيده است.
 بخش تاریخ و حوزه های گمركی از سایت های 
مربوط به گمرك ایران استخراج شده است.
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تاريخ  تقويم  خانواده و  مجله فرهنگ 

12 بهمن

خبرگزاري  دفتر  با  اساسي«  قانون  راه  در  مبارزه  کماندويي  »سازمان  به  نام  گروهي  
داشته  باشد  قصد  امام خميني  اگر  که  مي دهند  و هشدار  گرفته  تماس  آسوشيتدپرس 
از پاريس به سمت تهران پرواز کند، هواپيماي حامل ايشان را منهدم خواهند کرد. در 
پي اين تهديد ها، امام  خمينی به نزديکان و همراهان خود گفتند: »من بيعت خود را از 
شما برمي دارم، ما به طرف کار بزرگي مي رويم. شما هم جانتان را به خطر نيندازيد.« 
ايران در انتظار امام خمينی غرق سرور است. مردم تهران به شوق ورود امام، خيابان ها 
ساعت  شده.  تميز  کيلومتر ها  تا  خيابان  وسط  سفيد  خط های  مي کنند،  جارو  و  آب  را 

نه وبيست وهفت دقيقة صبح، امام وارد خاک ايران شد.
13 بهمن

و  انجام مصاحبه  با  امام، پي درپي  ورود  از  مردم  استقبال عمومي  به  واکنش  در  بختيار 
م  د مر صحبت در مورد برنامه های آتی خويش، سعی در عادی جلوه دادن اوضاع دارد. 
زياد  آن قدر  امام  ديدار  به  مشتاق  جمعيت  دوخته اند.  علوی  مدرسه ی  به  چشم وگوش 

پارچه های  از آدم شده است. مردم  اطراف مدرسه ی علوی مملو  هستند که کوچه های 
دست نويسی روی ديوار ها نصب کرده اند که روی شان نوشته  شده: »زيارت قبول، با يك 

بار زيارت امام، اين توفيق را به ديگران هم بدهيد.«

14 بهمن
در تمام کشور، مردم به اعتصاب عمومي دست زده اند. کارکنان ادارات و وزارتخانه های 
شهرستانی،  جواد  نمی دهند.  راه  خود  کار  محل  به  را  دولت  مديران  و  وزيران  مختلف، 
مي کند  تسليم  ايشان  به  را  استعفانامه اش  و  مي رود  امام  ديدار  به  تهران،  وقت  شهردار 
و البته دوباره از سوی امام شهردار مي شود. بختيار از انتشار اين خبر و احتمال اين که 
سرمشق ديگر زير دستانش قرار گيرد به شدت مي ترسد و طي يك مصاحبه شروع به 
را  خويش  دولت  مسئوالن  و  کارمندان  ساير  و  مي کند  شهرستانی  جواد  به  ناسزاگويی 
تهديد مي کند. با همه ی اين ها شهردار تهران، تنها کسي نبود که به مدرسه ی علوی)محل 

سکونت امام( روی آورد.
15 بهمن

بختيار تمام پايگاه هايش را از دست داده و همچنان با انجام مصاحبه هاي مختلف سعي 
در به رخ کشيدن قدرت خود دارد. محورهاي مورد تاکيد و تهديد او در مصاحبه ها اين ها 

هستند:
- به آيت اهلل خميني اجازة تشکيل دولت موقت را نمي دهم.

- کساني را که جنگ داخلي راه بيندازند اعدام مي کنم.
- تمام نظرات امام خميني را در لباس قانون تحقق مي بخشم.

امام در پاسخ تهديد هاي دولت اعالم کرد: »من بايد نصيحت کنم که دولت غاصب کاري 
نکند که مجبور شويم مردم را به جهاد دعوت کنيم. ما از ارتش مي خواهيم هرچه زودتر 

به ملت متصل شوند. آن ها فرزندان ما هستند. ما به آن ها محبت داريم...«
امام همچنين در سخنراني ها و ديدار هايشان با مردم، اصول سياست هايشان را اين گونه 
براي  ما  کرد.  خواهند  زندگي  آزاد  صورت  به  ايران  در  خارجي  اتباع  »تمام  کرد:  بيان 
اقليت هاي مذهبي احترام قائل هستيم. نظر من راجع به راديو و تلويزيون و مطبوعات اين 

است که در خدمت ملت باشند. دولت ها حق هيچ نظارت ندارند...«
16 بهمن

آزادی بهمن؛ ماه 
سیاوش مفید

همیشه روزهای بزرگ نیاز به يادآوری دارند. نیاز به اين دارند كه بدانیم چه گذشت در اين روزها كه سال ها نیز بگذرد، فراموش نمی شود. دهة فجر يعنی 
از 12 تا 22 بهمن 57 روزهای تاثیرگذار و پر اتفاقی برای ما بوده است. اين دهه سرنوشت چندين نسل را تغییر داد. البته بايد گفت سال ها قبل شروع 
اين اتفاق بود. سال هايی كه سلطة خاندان پهلوی بر ايران باعث بسیاری از تبعیض ها و ظلم ها شد و مردم هم زير بار اين ستم نرفتند و مبارزه كردند و 

سرانجام با رهبری امام )ره( به پیروزی رسیدند تا بلکه بتوانند استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی را لمس كنند.
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ده ها خبرنگار داخلی و خارجی، گروه های مختلف مردم و جمعی از نزديکان امام در سالن 
مدرسه ی علوی اجتماع کرده اند. حجت االسالم هاشمی رفسنجانی حکم نخست وزيری 
پيروزی  به  لحظه  هر  مردم  که  حالي  در  مي کند.  قرائت  را  بازرگان  مهدی  مهندس 
نزديکشان اميدوارتر می شوند، جمعي از امرای ارتش در حال فراهم کردن مقدمات اجرای 

طرحی با حمايت مستقيم آمريکا برای دستگيری امام و سرکوب خونين مردم هستند.
برخی اعضای شورای انقالب، آيت اهلل دکتر بهشتی، آيت اهلل مطهری و مهندس بازرگان 
با تماس های مداوم با فرماندهان نظامی سعی مي کنند ارتش را بدون خونريزی، متحد 

مردم با گل و اشك و شعار به استقبال ارتشيان مي روند. ملت کنند. 
17 بهمن

مردم در خيابان ها و در حمايت از دولت بازرگان تظاهرات مي کنند. شعارها عليه بختيار 
است، مردم بختيار را نمي خواهند. بختيار سعي دارد به مردم بفهماند در انجام وعده های 
خود کوشاست. به همين منظور در جلسه ی مجلس حضور می يابد و نمايندگان در حضور 
بختيار طرح های انحالل ساواک و دستگيری نخست وزيران و وزيران از سال 1341 تا آن 

سال را که متهم به سواستفاده از قدرت بودند تصويب مي کنند.
18 بهمن

نام  داده اند  فرمان  خميني  امام 
و  کشور  به  نوعي  به  که  اشخاصي 

مردم خيانت کرده اند، افشا شود.
متخصصين،  و  مردم  تالش  با 
فرستنده اي سيار در مدرسه ي علوي 
راه اندازي مي شود.اين جا تهران است، 

کانال انقالب!
19 بهمن

سمت  به  تيراندازی  دستور  بختيار 
نقاط  از  بعضي  در  می دهد.  را  مردم 
تيراندازی  مردم  سمت  به  کشور 
و  همافران  از  زيادي  عدة  مي شود. 
لباس های  با  هوايي،  نيروي  افراد 
حيرت  و  شادی  ميان  در  و  نظامي 

مردم به اقامت گاه امام رفتند. امام خمينی در اين ديدار، خطاب به همافران گفتند:
قرآن  پيوستيد.  قرآن  به  بوديد، حال  اطاعت طاغوت  در  تا حاال  »همان طور که گفتيد 
حافظ شماست. اميدوارم با کمك شما بتوانيم اين جا حکومت اسالمی را برقرار کنيم.«

20 بهمن

پس از خبر ساعت 20، تصاويري از دوران اقامت امام خميني در پاريس از شبکة سراسري 
نيروی هوايي در  امام خمينی، همافران  با پخش تصوير  تلويزيون پخش شد. هم زمان 
پادگان، فرياد »اهلل اکبر« سر دادند. شعار همافران در حمايت از امام خميني باعث خشم 
به  آنان به همافران،  افسران و کارکنان ضداطالعات نيروي هوايي شد. اخطارهاي تند 
درگيري و تيراندازي و ورود گارد شاهنشاهي منجر شد.با باال گرفتن درگيری، مردم براي 
کمك به همافران ارتش وارد پادگان شدند اما لوله ی مسلسل گارد شاه به سمت مردم 

چرخيد و آن ها را هدف گلوله قرار داد. درگيری تا صبح ادامه داشت...
21 بهمن

ساعت 10 صبح اسلحه خانة نيروی هوايی به همت مردم و کمك همافران فتح شد.
ساعاتي بعد، کالنتري هاي 9، 10، 11، 12، 16، 26 و کالنتري نارمك به دست مردم افتاد.

مردم تانك ها و نفربرها را به خيابان ها می آورند و به يکديگر روحيه مي دهند. فرمانداري 
نظامي که دست پاچه شده است، در آخرين اعالميه اش که بارها از راديو پخش شد، ساعت 

منع عبورومرور را چهارونيم عصر اعالم کرد.

امام خميني در واکنش قاطع اعتراضی به دستور فرمانداری نظامی پيامی به اين شرح 
»اعالميه  امروز حکومت نظامي، خدعه و خالف شرع است؛ مردم به هيچ  صادر کردند: 
به  که  ندهيد  راه  خود  به  هراسی  عزيزم،  خواهران  و  برادران  نکنند،  اعتنا  آن  به  وجه 

خواست خداوند تعالی، حق پيروز است.«
مردم خيابان ها را ترک نکردند.

22 بهمن
تهران و اغلب شهرستان ها همچنان صحنة جنگ خونين مردم و نيروهای مسلح بود. از 
غروب روز بيستم، کسي خيابان ها را ترک نکرده بود. درحالي که حمالت مردم مسلح به 

تمام مراکز قدرت رژيم شديدتر مي شد خبر رسيد که ستاد ژاندارمری واقع در ميدان 
بيست وچهار اسفند )انقالب( به دست انقالبيون نيروی هوايی، دريايی و مردم افتاده است. 
پس از ساعت ها زدوخورد، پادگان عشرت آباد به تصرف مردم درآمد و بر اثر حمالت مردم 
به تسليحات ارتش،کارخانه ها و انبارهای اسلحه به دست مردم افتاد. سرانجام درحالي 
که همة خيابان ها شاهد حضور جوانان مسلح بود، در ساعت 10/30 دقيقه صبح، شوراي 
عالي ارتش با شرکت رئيس ستاد، وزير جنگ واکثر فرماندهان تشکيل جلسه داد و پس 

از مذاکرات بسيار، طي اعالميه ای، بي طرفی ارتش را اعالم کرد:
 »با توجه به تحوالت اخير کشور، شوراي عالي ارتش در ساعت ده ونيم امروز بيست ودوم 
بهمن سال هزاروسيصدوپنجاه وهفت، به اتفاق آرا تصميم گرفته شد، که براي جلوگيري 
از هرج ومرج و خونريزي بيشتر، بي طرفي خود را در مناقشات سياسي فعلي اعالم و به 
يگان هاي نظامي دستور داده شد به پادگان هاي خود مراجعت کنند. ارتش ايران همواره 
پشتيبان ملت شريف و نجيب و وطن پرست ايران بوده و خواهد بود و از خواسته های 

ملت شريف با تمام قدرت پشتيباني مي کند.«
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 ]کميته ي 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 کالنتري ها، پادگان ها، پاسگاه ها و مراکز نظامي به دست مردم افتاد. زندان قصر و 
زندان جمشيديه نيز تصرف شد و برخی  وابستگان رژيم که به اتهام فساداز مدتی قبل زندانی 
شده بودند نيز 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 
درحالي که مردم به سوي کاخ نخست وزيري  عالي ارتش به پادگان هاي خود برگردند. 
در حرکت بودند، بختيار که پس از فرار نظاميان با تعداد کمي محافظ تنها مانده بود، 
ناهار خود را نيمه تمام رها کرد و از در پشتي ساختمان نخست وزيري گريخت.سپهبد 
رحيمي )فرماندار نظامي تهران و رئيس شهرباني( به دست مردم اسير شد و سرلشکر 
ناجي )فرمانده گارد جاويدان( در حوالي ميدان فوزيه )امام حسين »ع«کنونی( در جريان 
زدوخورد به ضرب گلوله کشته شد. اميرعباس هويدا نخست وزير اسبق نيز خود را به 
شوراي انقالب تسليم کرد. راديو و تلويزيون به تصرف مردم درآمد. در آخرين لحظه ها 
گويندة راديو پيامي را که از سوي آيت اهلل 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 مي لرزيد:
»توجه، توجه ... اين صداي انقالب ملت ايران است...«

سرانجام  ايران،  پادشاهي  سلسله ي  آخرين  برخاست،  ايران  خاک  تمام  از  شادي  فرياد 
سقوط کرد...
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اندر معنی بهمن ماه: »نام ماه يازدهم از سال شمسی عرب، 
که ماه دوم زمستان و پس از جدی و پيش از حوت و مطابق 
دو  از  ...مرکب  است.  فارسی  بهمن  و  سريانی  ثانی  کانون 
.... دومين ماه زمستان  جزو »وهو« به  معنی خوب و نيك 
و يازدهمين ماه سال شمسی به  نام او بهمن خوانده می شود. 
و  دارد  نسبت  بدو  ماه خورشيدی  هر  از  روز  دومين  نيز  و 
اسدی  و  بيرونی  قول  به  که  است  گياهی  بهمن  همچنين 

طوسی، مخصوصاً در جشن بهمنجنه خورده می شد.«
از يادداشت های مرحوم دهخدا.

اخبارعجیب و حکايات غريب ماه بهمن:
با  کرنال  نبرد  در  نادرشاه  برد  خبر  ؛  بهمن  1739  الف( 
محمدشاه گورکانی و تصرف دهلی، گرچه در همان زمستان 
داستان کشتار مردم دهلی هم هست، آن هم به خاطر خشم 

نادر از سپاهيان هندی که علی رغم صلح، مرگ نادر 
را اعالم کرده بودند و چند نفر از فرماندهان نادر را 
کشتند و ماجرای  بسيار تلخی است، چون هزاران 
نفر از مردم دهلی و سپاهيان نادر در اين جهانگشايی 

کشته شدند.
  1327 محرم الحرام  هفتم  یک شنبه  روز  ب( 
قم  متولی باشی  گرديد  مسموع  باز  »امروز  قمری؛ 
متقبل  ....امروز شنيدم سعد الدوله  زده اند  تير  با  را 
شده است قرض از دول خارجه بکند و نيز شنيدم 
ارشد الدوله سردار ارشد را بين راه کشته اند . العهده 
علی الراوی، خداوند رحم کند بر اين مشت فقيرهای 
ايران در اين هوای سرد و اين زمان چه بگذرد به 

آ ن ها.«
تاريخ بيداری ايرانيان – ناظم اسالم کرمانی – برج دلو
جان  به  بار  اولين  برای  شمسی؛  بهمن 1327    16 ب( 
محمدرضاشاه پهلوی سوء قصد شد، آن هم با پنج گلوله از 
نزديك، که بعدها هزار تا قصه و داستان درباره اش گفتند، 
از جمله اين که نقشه ای بوده برای برچيدن بساط احزاب به 

دست شاه. اهلل اعلم !
ج( 12 و 22 بهمن 1357 شمسی؛ خبرهای خوش پيروزی 
مردم ايران در انقالبی بزرگ و تغيير حکومت ايران. هرچند 
ناگفته نماند که اين روزهای خوش، روزهايی از بهمن خونين اند 
و خون ها ريخته شده برای آن پيروزی ها و دل ها شکسته شده 
برای آن انفجار نورها، اما خب آخر داستان خوش است و آنچه 
مانده داستانی جاودانه است در خاطره های مردم و البته اين 
قصه را زياد گفته اند و گفته ايم، از بهمنی  که ديگر همه مان از 

کودکی  خنياگرانش  هستيم.

ه ( بهمن 1382 شمسی؛ انفجار قطار در ايستگاه خيام در 
17 کيلومتری شهر نيشابور، که سبب مرگ دست کم 295 

نفر شد و...

قصة قديمی بهمن:
اما واقعا ماه بهمن چه مشخصه ای داشت برای مردم قديم، که 
موز و توت فرنگی زمستانه نمی خوردند و اتاقشان با يك کرسی 
گرم می شد؟ گفتنش راحت است، اما ماه بهمن بين دو چله 
بود، چلة اول که همان اول دی و اول زمستان بود و چلة دوم 
که اواخر بهمن شروع می شد و می گفتند کمر شکوفه های زود 
آمده را می شکند و بچه را توی گهواره می خشکاند از سوز و 
سردی، از آن طرف هم مثالشان نرم شدن برف چلة اول بود 
در روزهای اواسط بهمن به خاطر يك بهار بی موقع زمستانی 
و هوار شدن برف نيمه آب روی سر مسافران که نامش  هم 

بهمن بود. يك عيدانه بهمنجه ای هم در کار بود، که ستايش 
دورهمی  يك  و  بود  قايم  دلش  توی  زمين  باروری  و  باران 
بی دليل و خوش خوشك زمستانه که شب های بلندشان را 
کوتاه و زود گذر می کرد، بعد هم نزديك وقت خانه تکانی و 
نوروز بود و خوش می گذشت کال، آن هم توی سوز سرما و 

هوار برف روی در خانه، همين و همان.

  متولدین بهمن:
 متولدين ايرانی  ماه بهمن که اگر خوشبينانه نگاه کنيم، انگار 

هنرمندپرور است . 
بزرگ   ،1281 بهمن    28 ؛  )نويسنده(  هدايت  صادق 
فرشچيان؛  محمود   ، بهمن 1282  ؛13   )نويسنده(  علوي 
)مينياتوريست(؛ 4 بهمن 1308، تورج نگهبان؛ )ترانه سرا(؛ 
فيلسوف(؛13   و  )متکلم  مطهری  مرتضی  بهمن 1311،   7

بهمن 1298، بهزاد فراهانی )بازيگر(  ؛1 بهمن 1323 ، فرامرز 
پايور) نوازنده سنتور(  ؛1311 ،علی رضا مشايخی )آهنگساز(، 
غزاله عليزاده؛ 27 بهمن 1325 ، فريدون فروغی )آهنگسازو 
نوازنده( 9 بهمن 1329،  علي نصيريان )بازيگر(،15  بهمن 
شهاب   ،1331 بهمن    9 )بازيگر(؛  خمسه  1313،عليرضا 
)بازيگر(  نونهالي  رويا  بهمن 1353،   )بازيگر(،14  حسيني 
 ،1341 بهمن  )نويسنده(  وفی  فريبا   ،1341 بهمن   24،
ميترا حجار 15 بهمن 13557، عليرضا عصار )خواننده(،4 
بهمن 1348، شادمهر عقيلي )آهنگساز( ، 7 بهمن 1351، 
سيروس قايقران )فوتباليست(، 1 بهمن 1340، افشين قطبي 
بهرامی   نيکخواه  آيدين  بهمن 1343،  فوتبال(؛19   )مربي 

)بسکتباليست(  ؛16 بهمن 1360.
 درگذشتگان بهمن:

 الف( عارف قزوینی ) شاعر( ؛1  بهمن 1312 ؛ می گويند 
دچار  افسردگی  بيماری  به   عمر  اواخر  در  عارف 
بود، خصوصا بعد از پايان مبارزات مشروطه و نابود 
شدن همة آن روياها و آرزوهايی که  مبارزين واقعی 
فراری  مردم  از  عارف  داشتند،  سر  توی  مشروطه 
شد، در قلعه ای متروکه خانه ای ساخت و با صدای 
بسته ای که ديگر نمی توانست شعر بسازد و تصنيف 
بخواند، آن قدر مهجور ماند تا خاموش شد، آن هم در 

يکم  بهمن ماه سرد 1312.
بهمن 1345؛  شاعر(24   ( فرخزاد  فروغ   ) ب 
داستان مرگ بهمنی و سرد اين شاعره را خيلی ها 
جلو  از  مدرسه  اتوبوس  بود،  سرد  هوا  می دانند، 
می آمد، جيپ فروغ لغزيد و برای اين که به اتوبوس 
برفی شاعره  روز سرد  در يك   ، منحرف شد  نزند 

بزرگ معاصر را در گورستان ظهيرالدوله به خاک سپردند .
ج(پرويز ياحقی ) نوازندة ويلون ( 13 بهمن 1385مرگی در 
تنهايی و خلوت، چون نوازنده ای  چيره دست که چندين سال 
بود به خاطر تصادف ناتوان بود در تنهايی و سکوت درگذشت 

و تا روزها کسی از مرگش باخبر نشد.
د ( نعمت نصيری )رئيس ساواك(؛ اعدام و مرگ  بهمن 
برای  مرداد  کودتای 28  جريان  در  که  نصيری  1357نعمت 
دستگيری مصدق رل اصلی را بازی کرده بود و بعد ها به دستور 
شاه رييس ساواک شده بود و داستان هايی هول انگيز ازدوران 
رياستش براين سازمان مخوف در يادها نگاشت، بالفاصله بعد از 

پيروزی انقالب دستگير و در کمترين زمانی تيرباران شد. 
ز( رضا ژیان )بازیگر و كارگردان(؛ 27 بهمن 1381بازيگری 
توانمند که کودکان نسل من کلی از بازی هايش خاطره دارد، 

به ديار باقی رفت. 

تاريخ  تقويم 
زمستانی و  صعب العبور  بهمن  داستان های 

بهمنی  گل  حکایت 
شرمین نادری

بهمن گیر و بهمن پیچ و بهمن نژاد و بهمن شیر و بهمن دز و بهمن آباد و بهمن جادويه و بهمن جادو ... يکی شان دروازة جادوگران و يکی شاه دهی در 
گرگان و يکی ديگرشان داربستی كه جلو ريختن برف آب شده را می گیرد و بس ... گرچه همه شان پر از قصه و ماجرا و اتفاقات عجیب و محیرالعقول، 
چرايی ا  ش بماند برای وقتی كه از گل بهمنی می گويیم؛ همان گلی كه وسط بهمن شکوفه می دهد و ايرانیان قديم می خوردندش و دافع مرض و درد 
زمستانی و سرما می دانستندش، راست و دروغش هم پای خودشان، گرچه راست و دروغ همة اين داستان ها و ماجراها هم پای گوينده اش، چون 
خیال دارم يک چرخ بهمنی ببرمتان به تاريخ و داستان ها و قصه های ماه بهمن را برايتان بگويم، عین همان مادربزرگ های بی دندان كه پای كرسی 

قصه می گفتند ...
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نبودند... اگر 

رويداد

همیشه چیزهايی  در ظاهر بی اهمیت، روزی روزگاری به كار می آيند و بسیاری را بهت زده می كنند. مثل اختراع و كشف ابزار و خلق يک وسیله 
كه در همان سال ها گم و تکامل نیافته هستند ولی با گذر سال ها تبديل به پديده شده اند تا جايی كه زندگی بدون آن ها غیر ممکن است. در 

بهمن ماه سالگرد ظهور چند پديده است كه ديگر بخشی از دنیای ما شده اند. 

مرجان آسمانی

کمتر کسی است که به فرانسه رفته باشد و عکسی به يادگار با برج ايفل نينداخته باشد. 
اين نمای عظيم در حال حاضر نمادی برای فرانسه به شمار می رود. اگر اميل زوال و 
الکساندر دوما چند سال دندان روی جگر می گذاشتند و شکوه اين برج را می ديدند، 
هرگز به ساخت آن اعتراض نمی کردند. ساخت برج ايفل در سال 1887 آغاز و در 31 
مارس 1889 به پايان رسيد. در آغاز برج ايفل برای نمايشگاه جهانی و به مناسبت 
قبول  مورد  بنا  اين  ساخت  از  پس  ولی  شد  ساخته  فرانسه  انقالب  سالگرد  صدمين 
همگان واقع نشد. قبل از اين که برج ايفل ساخته شود ستون ياد بود جرج واشنگتن 
به عنوان بلندترين سازة جهان شناخته می شد ولی در حال حاضر برج ميالد خودمان 
هم از آن بلندتر است. برج ايفل اين افتخار را به مدت 41 سال با خود يدک می کشيد. 
850 نفر در ساخت آن کار کرده اند. اين برج از 18 هزار و 38 قطعه ساخته شده است 
و برای اتصال آن ها از 2ونيم ميليون پيج و مهره و ميخ پرچ استفاده شده است. وزن 
برج ايفل بيش از 10 هزار تن است، که 7 هزار و 300 تن آن فوالد است. نام برج ايفل 

از نام سازنده اش گوستاو ايفل گرفته شده است.

بهمن(  7( تلویزیون  نخستین  اختراع 

بهمن(  21( تام وجری  نخستین 

نخستين  ساخت  از  قبل  تا 
که  می دانيد  امروزی  ساعت های 
حدس  را  زمان  طريق  چه  به 
می زدند! بله حدس می زدند. زيرا 
در آن زمان امکان اين که دقيقه 
بگويند  دقيق  شکل  اين  به  را 
ثانيه و صدم  به  نبود، چه برسد 
ثانيه را! انسان برای اين که خود 
نشان  وقت شناس  موجودی  را 
خود  با  را  وسيله ای  بايد  بدهد 
مطلع  زمان  از  تا  می کرد  حمل 
که  ادواتی  و  وسايل  و  می شد 
نشان  را  زمان  آن،  از  پيش  تا 

می دانند خيلی غير قابل حمل بود. پس بر آن شد نخستين ساعت قابل حمل يعنی 
ساعت جيبی را بسازد. ساعت جيبی يك نسل قبل تر از ساعت مچی است.  اين ساعت 
محبوب ترين ساعت از قرن 16 ميالدی تا پس از جنگ جهانی اول بود و به وسيلة زنجير 
جهت جلوگيری از افتادن استفاده می شد. حتما سريال پوآرو را ديده ايد. اين کارآگاه 
جيبی  ساعت  داشت.  ساعت ها  همين  از  يکی  جيبش  در  هميشه  وقت شناس  و  نابغه 
گاندی که به خواهرزادة خود هديه داده بود نيز در يك حراج به همراه عينك و صندل 

او با قيمت 70 هزار يورو به فروش رفت.

اين ديگر پديده ای است برای خودش. اصال يك 
کالت برای تمام دوران محسوب می شود. کالت به 
زبان ساده يعنی زمان اثری رويش نمی گذارد و از 
ارزشش کم نمی کند و مثل طال هر روز به قيمتش 
اضافه می شود. ما می گوييم از موش وگربة عبيد 
زاکانی تقليد کرده اند ولی با اين حال چه فرقی 
عاشقانة  جدال  بی پايان  داستان  ديگر  می کند. 
تام وجری سر هيچ وپوچ در تمام دنيا شناخته شده است. اولين قسمت های اين 
کارتون دوست داشتنی بين سال های 1940 تا 1957 پخش شد. خالِق آن ها 
ويليام هانا و ژوزف باربارا بودند، که آن را نويسندگی و کارگردانی می کردند. عده ای 
اين عقيده را دارند خشونت در اين کارتون مخرب است. اين منتقدان گفته اند: »اگر 
کارتون هاي والت ديزني را رويا ديدن بناميم، آثار تام وجري کابوس هستند.« ولی باز 

هنوز اين کارتون حس ماجراجويی را در ما زنده نگه داشته است...

خاطرات پدرومادرهايمان را که می شنويم معموال بخش جالبی دارد. رسم بوده که به شب نشينی 
بروند در آن زمان و معموال در خانة بزرگ يا متمول خاندان يك جعبة جادويی بوده که فيلم ها 
و سريال های جذابی پخش می کرده و بچه ها پافشاری می کردند که بيشتر بمانند تا »آخر« آن را 
ببينند. مطمئنا آن ها هيچ فکر نمی کردند سال ها بعد اين جعبة جادويی آنقدر فراگير بشود و در هر 
خانه يکی يا چندتايش پيدا شود، تا جايی که ديگر نمی توان هيچ خانه ای را بدون آن تصور کرد. 
تلويزيون در عصر حاضر جدا از بعد سرگرمی آن، نقش تربيتی و آموزشی نيز دارد. واژة تلويزيون 
که از زبان فرانسوی به فارسی راه يافته، خود واژه ای دورگه است که بخش نخست آن از واژة 
يونانی تله- )دور( و بخش دوم آن از واژة التين ويزيو )ديد( گرفته شده است. 
تاريخچه ساخت نخستين تلويزيون بسيار طوالنی و پيچيده است. تاريخ 
پيدايش تلويزيون به سال 1884 ميالدی برمی گردد. زمانی که يك دانش آموز 
آلمانی به نام پائول نيپکو نخستين سيستم الکترومکانيکی تلويزيونی را با توانايی 
انتقال يك تصوير ثابت اختراع کرد. اين سيستم از طريق روشن 
کردن يك عکس به وسيلة لنز و يك صفحة چرخشی کار می کرد 
)صفحة نيپکو(. روزنه های چهارگوش )سوراخ های کوچك( بر روی 
صفحة بريده شده بودند و خط های عکس را تا جايی که عکس کاماًل 
پويش شود دنبال می کردند. بعدها اين جعبة جادويی توسط کسان 

ديگر تکامل يافت و به شکل امروز درآمد.

)1 بهمن( ایفل  آغاز ساخت برج 
)5 بهمن(  ساخت نخستین ساعت جیبی جهان 
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آمریکا جامعه  نقاد  و  گوشه گیر  نویسنده ای 
دربارة »جی. دی. سالینجر«؛ خالق »ناطوردشت«

ادبیات
فرید دانش فر 

گاهی وقت ها نوشتن تنها يک كتاب كافی است تا اسم نويسنده ای در جهان مطرح شود و برای همیشه در ذهن ها باقی بماند. نمونة مشخص و بارز اين موضوع، رمان »شازده كوچولو« 
اثر آنتوان دوسنت اگزوپری است. موضوع ديگر اين است كه وقتی كتابی در سطح جهانی مطرح می شود، نويسنده انگیزه و شوق بیشتری پیدا می كند برای نوشتن. اين بار سراغ 
نويسنده ای رفتیم كه با اولین اثرش به شهرت جهانی رسید، اما پس از آن برای مدتی طوالنی سکوت كرد. كسی كه ابتدای ماه ژانويه به دنیا آمد و در آخرين روزهای ماه ژانويه از 

دنیا رفت؛ جروم ديويد سالینجر. 

از آن جايی که ايشان اهل مصاحبه نبودند و رابطة چندان خوبی 
با خبرنگارها نداشتند، اطالعات دربارة او را بايد از زير سنگ 
بيرون آورد! بسياری عقيده دارند، که با خواندن آثار او می توان 
به بعضی از مسائل خصوصی و شخصی او رسيد، چراکه او از 
اتفاق ها و اشخاص واقعی برای نوشتن الهام می گرفت. »جروم 
ديويد سالينجر« در سال 1919 به دنيا آمد. پدرش پنير و 
همبرگر وارد می کرد و به اين ترتيب خرج خانواده را به دست 
می آورد و خواهرش مامور خريد بخش لباس فروشی فروشگاه 
بلومين گيد بود؛ اين دو ساليان سال در کار خود باقی ماندند. 
سالينجر در سال 1936 وارد دانشگاه کلمبيا می شود، اما مدت 
زيادی آنجا دوام نمی آورد و تنها يك سال بعد درس و دانشگاه 
را رها می کند. چند وقتی به عنوان مسئول سرگرمی های يك 
کشتی تفريحی ويژة جزاير کارائيب به سفر می رود، ولی در 
اواخر همان سال پدرش دست او را می گيرد و با هم به اتريش 
و لهستان می روند. پدرش در اين سفر قصد داشت تجارت 
همبرگر و کسب و کار را به پسرش ياد بدهد و زبان آلمانی 
و فرانسوی او را تقويت کند. هرچند سالينجر جوان عالقه ای 
به اين چيزها نشان نداد. در اين زمان اوضاع سياسی اروپا 
درگير مسائل مختلفی می شود و آن ها تصميم می گيرند به 
خانه شان برگردند. او اين بار در دانشکدة »اورسينوس« ثبت نام 
می کند، ولی فقط يك سال و نيم دوام می آورد و دوباره ترک 
تحصيل می کند. او که به ادبيات عالقه داشت و اين موضوع را 
به مسئول پذيرش دانشکده گفته بود، در سال 1939 تصميم 
می گيرد در کالس »فن نگارش داستان کوتاه«  شرکت کند؛ 
استاد او در اين دوره، »ويت برنت« نويسنده و ويراستار معروف 
آمريکايی بود. »برنت« تاثير بسيار زيادی بر او گذاشت، تا جايی 
که سالينجر اولين داستان خود را با عنوان »جوانان« می نويسد 
و در نشرية »استوری« منتشر می شود. اين اولين قدم او برای 
پا گذاشتن به دنيای ادبيات بود. پس از آن، چند داستان ديگر 
از او در نشريه های ديگری مانند »اسکوواير« و »کالييرز« و 

»ستردی ايونينگ پست« به چاپ می رسد. 

او به خدمت سربازی فراخوانده و وارد ارتش می شود و در جنگ 
جهانی دوم شرکت می کند. اين اتفاق تاثيرات ناخوشايندی بر 
او می گذارد. تا اين که در سال 1945 بعد از تحمل کردن فشار 
روانی زياد و حمله های عصبی، به دليل خستگی جنگ يا 
چيزی شبيه به اين، در بيمارستان بستری می شود. در همين 
زمان است که با پزشکی فرانسوی به نام »سيلويا وِلتر« آشنا 
می شود. اين دو در همان سال ازدواج می کنند و برای مدتی 
در آلمان زندگی می کنند و بعد به آمريکا می روند. اما چند 
ماه بعد، همسرش به فرانسه برمی گردد. اولين ازدواج سالينجر 
تنها دو سال به طول می انجامد و نتيجة آن دختری به نام 
»مارگارت« می شود. جالب اين که »سيلويا« در سال 1972 
تعريف  بعدها  »مارگارت«  نامه ای می نويسد؛  برای سالينجر 
می کند: »پدرم به پاکت نامه نگاه کرد و بدون آن که آن را باز 

کند و بخواند، پاره اش کرد. پدرم اگر ارتباطش را با کسی تمام 
کند، واقعا تمام می کند و بازگشتی در ميان نيست.« حاال که 
وارد زندگی خصوصی اش شديم، بد نيست اين را هم بدانيد که 
سالينجر در سال 1941 عاشق دختری به نام »اُنا اونيل«، که 
يك نمايشنامه نويس بود، شد. بنا به گزارش نشريه »گاردين«، 
سالينجر هر روز برای او نامه می نوشت، اما »اونيل« با »چارلی 
چاپلين« که سی و شش سال بزرگ تر از خودش بود، ازدواج 
می کند! حاال برای اين که از موضوع اصلی خارج نشويم اين را 
هم بگوييم، که بين سال های 1946 تا 1951 ميالدی، هفت 
داستان از سالينجر در مجله نيويورکر منتشر می شود. اين 
داستان ها مورد استقبال مخاطبان قرار می گيرد و او به عنوان 

يکی از همکاران درجة يك اين نشريه شناخته می شود. 

تا اينجا يك مقدمة طوالنی داشتيم برای گفتن حرف اصلی. 
شايد پيش خودتان بگوييد بهتر بود از همان اول می رفتيم 
سر اصل مطلب، اما تمام اين اتفاق ها که ما خيلی گذرا به 
در  باعث خلق يك شاهکار می شوند.  اشاره کرديم،  آن ها 
سال 1951 ميالدی، رمان »ناطور دشت« وارد بازار کتاب 
آمريکا و بريتانيا شد. اين رمان به سرعت به فروش رفت 
را  بسياری  محبوبيت  و  شهرت  کوتاه،  بسيار  زمانی  در  و 
برای سالينجر به همراه آورد. همچنين، راوی و شخصيت 
به تازگی  که  نوجوانی  کالفيلد«  »هولدن  يعنی  آن  اصلی 
از  بود، پس  اخراج شده  از يك آموزشگاه پيش دانشگاهی 
معروف ترين  به  فين«،  »هاکلبری  نام  به  شخصيتی  خلق 
اين  در  شد.  تبديل  آمريکا  ادبيات  گريز  مدرسه  نوجوان 
رمان، سالينجر جامعه آمريکا را به نقد می کشد و سيستم 
آموزشی را هم از اين نقدش بی بهره نمی گذارد. اين موضوع 

در کنار لحن شخصيت داستان و استفاده کردن نويسنده 
از عبارت عاميانه، باعث می شود که اين کتاب در مناطقی 
از آمريکا به  عنوان کتابی نامناسب و غيراخالقی به حساب 
بيايد و در فهرست کتاب های ممنوعة دهة 1990 ميالدی 
قرار بگيرد. بعد از شهرت فراوان اين اثر، کتابی به نام »9 
در  مجموعه  اين  داستان های  البته  شد.  منتشر  داستان« 
استقبال  وجود  با  بودند.  شده  نوشته  مختلفی  سال های 
بسياری  جوانان،  و  نوجوانان  ويژه  به  و  مردم  بی نظير 
بيشتر  را  سالينجر  دوم  کتاب  نويسندگان،  و  منتقدان  از 

پسنديدند. 

بعد از انتشار اين دو اثر، سالينجر منزوی می شود و تا جايی 
که امکان دارد، از خبرنگارها و اطرافيانش فاصله می گيرد. به 
داليلی نامعلوم، او نمی خواهد کسی به زندگی خصوصی اش 
سرک بکشد. وقتی »ايان هميلتون« با استفاده از مصاحبه ها 
منتشر  او  از  زندگينامه ای  سالينجر،  خصوصی  نامه های  و 
می کند، با اعتراض سالينجر روبرو می شود و دادگاه هم رای 
را به نفع نويسنده گوشه گير می دهد و کتاب توقيف می شود. 
سالينجر در سال 1955 با »کلر داگالس« ازدواج می کند و از 
او صاحب فرزندی به نام »مت« می شود. ولی اين ازدواج هم 
بعد از دوازده سال به جدايی به پايان می رسد. همسر دوم او 
بودم و »جری« مدام  دربارة آن روزها می گويد: »من خانه 
در اتاق کوچکش در استوديو و مشغول نوشتن.«  سالينجر 
در سال 1961 ميالدی، رمان »فرانی و زويی« و بعد از آن 
»تيرهای سقف را باال بگذاريد نجاران و سيمور: پيشگفتار« را 
منتشر کرد. او در 27 ژانوية 2010 ميالدی به مرگ طبيعی 

درگذشت. 
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موهبت سالمتی، اگرچه خدادادی است، اما حفظ 
آن يك امر تصادفی نيست. تداوم سالمتی نتيجة 
سطوح  در  ما  توسط  سالم  زندگی  شيوة  انتخاب 
مختلف مرتبط با حيات انسانی است. همة ما به طور 
روزمره در حال انتخاب کردن شيوة زندگی کردن 
خود هستيم و خطا خواهد بود اگر تصور کنيم بدون 
داشته  سالم  زندگی  می توانيم  سالم،  انتخاب های 
باشيم. تمامی تالش های ما برای زنده ماندن و بقا، 
به هر شکلی و در هر سطحی، از رفع نيازهای اوليه 
گرفته تا برخوردمان با کار، تفريح، روابط خانوادگی و 
اجتماعی و زندگی زناشويی، معنويت، خودشکوفايی 
و... همگی در هر لحظه در حال تاثير گذاشتن بر 

سالمتی ما هستند.
در دنيای امروز که خصوصاً صنعتی شدن جوامع، 
روزافزون  گرفتن  سرعت  و  تکنولوژی  پيشرفت 
رويدادها همة جنبه های زندگی ما را تحت تاثير قرار 
داده اند،  زندگی ما به گونه ای تنظيم شده است که 
گويی انتخاب کننده و حاکم بر شيوة زندگی خودمان 
نيستيم؛ اما اين گونه نيست. ما با هر انتخابی در شيوة 
زندگی خود، يا به سمت سالمتی می رويم، يا از آن 

دور می شويم.
انجام شده  پژوهش های  اساس  بر  که  است  چنين 
در حوزة سالمت، مراجع جهانی بهداشت و درمان 
دنيا  مردم  توجه  مختلف  فرصت های  در  همواره 
را به اهميت تاثير شيوة زندگی در حفظ و تداوم 
سالمتی و بهبودی از بيماری ها، خصوصا بيماری های 
فعالين  می کنند.  جلب  سرطان  مانند  سختی 
سالمتی خاطرنشان می کنند که اوج گيری بسياری 
از بيماری های وخيم در سال های اخير و خصوصا 
شرايطی که از آن با عنوان »سونامی سرطان« ياد 
می کنند، عمدتا به دليل اشکال در انتخاب سبك و 

شيوة زندگی مردم دنيا رخ داده است.
زمانی که از سالمتی سخن می گوييم، آن را در ابعاد 
ابعاد  جمله  از  می دهيم.  قرار  توجه  مورد  مختلف 
جسمی، روانی و ذهنی، معنوی و اجتماعی. يکی 
از ساده ترين تعاريف سالمتی، داشتن وضعيت تعادل 

با سالمتی  زندگی  ارتباط شیوة 

حياتی در اين ابعاد است. ما عمدتا اين تعادل را 
در درون به صورت حالتی از آرامش، احساسات 
خوشايند و رضايتمندی و نبود تنش، احساس 
ناخوشايند و استرس آشکار و پنهان در ارتباط 
با هر يك از ابعاد يادشده، تجربه می کنيم. زمانی 
که می گوييم سالمتی يك فرايند طبيعی است، 
منظور اين است که مفهوم سالمتی در طبيعت 
ما نهاده شده است، و اگر ما با انتخاب های خود، 
سالمتی را به خطر نيندازيم و خود را از تعادل 
خارج نکنيم، شعور ذاتی بدن آن را در وضعيت 

تعادل نگه خواهد داشت.
زمانی که ما در حال تجربه کردن يك احساس 
واسطه های  هستيم،  ناخوشايند  يا  خوشايند 
شيميايی در سيستم عصبی ما ترشح می شوند که 
نه فقط اين سيستم را تحت تاثير قرار می دهند، 
بدن  سراسر  در  خون  جريان  طريق  از  بلکه 
پخش می شوند،  ترشح هورمون ها را کم و زياد 
می کنند و بر فعاليت سلول های سيستم ايمنی 
همين جا  به  تاثيرات  اين  اما  می گذارند.  تاثير 
واسطة شيميايی  اين  با حضور  نمی شود.  ختم 
در مايع ميان بافتی، تمام سلول های بدن به دليل 
غوطه ور بودن در اين مايع، در احساس خوشايند 
يا ناخوشايند ما سهيم می شوند. به عبارت ديگر، 
بدنمان  باشيم، همة سلول های  ما غمگين  اگر 
غمگين می شوند، اگر شاد باشيم، همة سلول های 
ما شاد می شوند و اگر از خشم ذهنی به خود 
بپيچيم، همة سلول ها حتی سلول های دوردست 
رنج  و  می پيچند  خود  به  خشم  از  بدنمان  در 
می کشند. زمانی که سلول های ما مدت طوالنی 
توليدشده  شيميايی  واسطه های  معرض  در 
قرار  ناخوشايند  احساسات  و  استرس  زمان  در 
می گيرند، به دليل آسيب رسان بودن اين مواد، 

بدنمان مستعد بيماری می گردد.

زمان  در  که  شيميايی  واسطه های  مقابل،  در 
احساسات خوشايند در  و وجود  آرامش درونی 
ما  می افتند،  جريان  به  و  می شوند  ترشح  بدن 
جوان سازی  و  بازسازی  ترميم،  وضعيت  به  را 
انتخاب شيوة  اين گونه است که  پيش می برند. 
زندگی که ما را به سمت احساسات خوشايند يا 
ناخوشايند سوق می دهد، می تواند تاثير عميقی بر 

سالمتی ما بر جای بگذارد.
و  حوزه ها  به  بايد  زندگی  شيوة  بهبود  برای 
جنبه های گوناگون آن توجه کرد. پژوهش ها در 
حوزة سالمت نشان داده است که بهبود شيوة 
زندگی با توجه به داشتن تغذيه و خواب سالم 
و فعاليت بدنی کافی و منظم، اهميت دادن به 
و  احساسی  مشکالت  حل  مناسب،  استراحت 
عبور از غم و سوگواری های ناتمام، خوش رويی 
و  کدورت ها  رفع  و  بخشايش  خوش اخالقی،  و 
ناخوشايند،  احساسات  کردن  مديريت  کينه ها، 
با  ناکارآمد  و  ناسالم  ذهنی  باورهای  جايگزينی 
باورهای سالم و کارآمد، زندگی کردن بر اساس 
ارزش های اخالقی و معنوی، داشتن هدف و تعهد 
نزديکان،  با  مناسب  برخورد  زندگی،  در  آن  به 
خانواده و همکاران، حضور رضايتمندانه در کار، 
داشتن  و  اجتماعی  فعاليت های  در  مشارکت 
برنامه ای برای تفريح و شاد زيستن می تواند در 

حفظ سالمتی بسيار موثر باشد.
راستای  در  مناسب  تمرينات  انجام  با  بياييد 
ذهن،  احساس،  جسم،  بيشتر  کردن  متعادل 
مناسبات با حوزه معنوی و روابط اجتماعی، برای 
حفظ تعادل حياتی در زمان رويارويی ناگزير با 
شرايط تنش زا مانند بيماری، فقدان، رنج، بحران 
و... آماده شويم، تا بتوانيم با انتخاب شيوه های 
سالمتی  راستای  در  مسئوالنه  و  فعاالنه  سالم، 

خود گام برداريم.

دکتر بیژن نوذری، عضو هیئت مدیرة موسسة مهیار
پزشک و مشاور درمان های حمایتی 
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چیدمان

زمستانی حس 
كنار همة  در  كرد!  را گرم  خانه  گرمازا  گرمای وسايل  بدون  تغییرات می توان  با كمی  نیمة  راه رسید.  به  زيبا  و  باالخره زمستان سرد 
برنامه های اين فصل در خانه ها، می توانیم نه تنها به محیط آرامش بدهیم بلکه زيبايی خانه را هم در اين فصل دوچندان كنیم تا فضايی 

گرم تر نسبت به قبل در خانه ايجاد شود و در اين روزهای سرد، خانه مکانی همچنان گرم و صمیمی باشد. 

1.گرما را در کف جاری کنیم
کف سالن و اتاق ها يکی از قسمت های مهم خانه در فصل زمستان است. يادتان باشد 
راه  به طوری که  را حسابی سرد می کند،  يا سراميك خانه  کفپوش هايی مثل سنگ 
رفتن بدون دمپايی هم سخت می شود. پس بهتر است اين قسمت ها را با فرش، قاليچه 

يا گليم بپوشانيد.
 شايد عده ای با اين تصور که استفاده از فرش يا قاليچة زيبايی دکوراسيون خانة آن ها 
را به هم می زند از استفاده آن ها صرف نظر کنند، اما انداختن قاليچه ها يا گليم هايی 
با رنگ های شاد و گرم در اين فصل الهام بخش گرما بوده و خانة شما را زيباتر و گرم تر 

خواهد کرد.

  شومینه  ای برای آرامش

با رسيدن زمستان و شروع به کار سيستم های گرمايشی، معموال افراد 
خانواده تمايل دارند بيشتر زمان حضور در خانه را در کنار وسايل 
گرمايشی بگذرانند. شومينه يکی از اين وسيله هاست که به جز گرم 
کردن، آرامش و زيبايی خانه را نيز بيشتر خواهد کرد. اگر در خانه 
شومينه داريد، می توانيد تغييری کوچك در جای مبلمان ايجاد کنيد، 
به طوری که مبل ها در مقابل شومينه قرار بگيرند و يك ميز ميان مبل 
ها باشد. با اين کار، فضايی گرم تر در محيط نشستن افراد خانواده 
ايجاد می شود و همچنين محل مناسبی برای جمع شدن در شب های 
زمستانی مهيا کرده ايد، اما اگر به هر دليلی اين کار امکان پذير نيست 
بهتر است حداقل يك کاناپه را  مقابل شومينه انتقال دهيد تا در اين 
روزهای سرد از گرمای شومينه بيشترين استفاده را ببريد. اين مکان 
می تواند يك فضای مناسب برای مطالعه، بافتن بافتنی و ... باشد. البته 
اگر شومينه نداريد، باز هم می توانيد با انتقال مبلمان به کنار سيستم 

گرمايشی، يك فضای گرم برای اهل خانه تدارک ببينيد.

 فقط رنگ های گرم
استفاده از رنگ های گرم، حرف اول را در دکوراسيون 

فصل زمستان می زند.
1- رنگ های گرم نارنجی تيره، زرد خردلی و قرمز 
ياقوتی تغيير زيادی در اين اتاق ناهارخوری ايجاد 

کرده، گرمای خاصی به آن داده  است.
پتوی پشمی ای که به عنوان روميزی روی ميز قرمز 

انداخته شده، به اين گرما افزوده است.
اين پرده بلند، غذاخوری را از ساير قسمت ها جدا و 

فضای صميمی تری ايجاد کرده است.

  زمستان زیبا در زمستان
برای تزئين خانه، قبل از هر چيز از خود زمستان 
کمك بگيريد. می پرسيد چطور؟ ساده ترين راهش 
استفاده از مجسمه هايی با طرح های زمستانی است. 
به عنوان مثال يك آدم برفی البته از نوع مجسمه ای 
همچنين  کند.  زيبا  بسيار  را  شما  خانة  می تواند 
استفاده از ميوه های درخت کاج که معموال همة 
و  می بينيم  خود  راه  سر  را  آن ها  از  تعدادی  ما 
اغلب بی تفاوت از کنار آن ها رد می شويم ،می تواند 
باشد.  موثر  بسيار  خانه  زمستانی  ايجاد حس  در 
رنگارنگ در يك سبد چوبی هم يکی  کامواهای 

ديگر از تزئينات مناسب فصل زمستان است.
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روزهای سرد برای  پیشنهاد های گرم 

معموال به نیمة زمستان كه می رسیم ، هوا سردتر می شود و شب ها طوالنی تر. دوست داريم خودمان را سرگرم كنیم. اگر هنوز جوان هستیم، با 
رفقا دل به جاده و خیابان بزنیم و كلی خوش بگذرانیم و اگر تشکیل خانواده داده ايم و چشم امید همسر و فرزند به ما است، با يک برنامه ريزی 

اصولی آن ها را از كسالت و رخوت احتمالی اين شب های سرد دور كنیم. اين فهرست پیشنهادی »وخارزم« برای ماه بهمن است.
شقایق مرادی

دهة فجر که می رسد، دوستداران سینما و فیلم بین ها 
حسابی دستشان پر است. جشنوارة فیلم فجر ضیافتی 
است تا بتوانیم فیلم های 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 فیلم های مهم می توانیم به اعترافات ذهن 
خطرناک من، ساختة هومن سیدی اشاره کنیم. این 
فیلم سومین تجربة کارگردانی هومن سیدی است. 
داستان مردی که در یک 24 ساعت، هیچ چیز را 
به یاد نمی آورد. سیامک صفری از چهره های تئاتری 
است، که نقش اول مرد فیلم هومن سیدی را بازی 
می کند. می توان گفت این اولین حضور جدی او در 

سینما است. عالوه بر او نگار جواهریان، عباس غزالی، امیر جعفری، رویا نونهالی، میترا حجار 
و چکامة چمن ماه هم در این فیلم بازی می کنند. اعترافات ذهن خطرناک من؛ اولین تجربه، 
حضور عباس غزالی در سینما است. ایران برگر ساختة جعفر جوزانی هم می تواند جالب باشد. 
مسعود جعفری جوزانی پس از 16 سال، این فیلم را جلوی دوربین برده است. فیلمنامة این 
فیلم توسط محمدهادی کریمی و مسعود جعفری جوزانی به طور مشترک نوشته شده. داستان 
ایران برگر دربارة حرص و طمع و تمایل افراد برای کسب قدرت در شرایط ویژه است. داستان 
فتح اهلل خان و امراهلل خانی که بر سر انتخابات شورا ها در یک روستا، با یکدیگر رقابت می  کنند. 
این فیلم یک کمدی شلوغ است که داستانش در فضای معاصر روایت می شود. علی نصیریان، 
محسن تنابنده، سحر جعفری جوزانی، حمید گودرزی، نیوشا ضیغمی، احمد مهرانفر، شهرة 
لرستانی، گوهر خیراندیش، فریبا متخصص، فتح اله جعفری جوزانی، اسماعیل خلج و هادی 

کاظمی در این فیلم بازی می کنند. کمال تبریزی 
که رکوددار دریافت جایزه در جشنوارة فجر است، 
رقابت  بخش  به  خیال  شیرین  طعم  با  امسال 
می آید. پیش از این تبریزي اعالم کرده بود، که 
آخرین ساخته اش را به جشنواره نمی فرستد. او 
دلیل این تصمیم را »هوچي گري ها« و »رفتار بد 
مخاطبان« در جشنوارة سال پیش با هنرمندان 
پیشکسوت اعالم کرده بود. او گفته بود که ترجیح 
می دهد که مخاطبان »طعم شیرین خیال«، بدون 
فیلم شوند و دوست  با  وارد مواجهه  پیش فرض 
روي  تاثیري  نامناسب،  برخوردهاي  که  ندارد 
قضاوت بینندگان معمولي فیلم بگذارد. اما چندی 
بعد محمد علی حسین نژاد، تهیه کنندة فیلم اعالم کرد که پس از صحبت هایی که با علیرضا 
رضاداد کردند، مشخص شده که امسال تمهیدات خاصی اندیشیده اند 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 می کنند. این فیلم 
طنز رومانتیک است که در آن شیرین ماجرای آشنایی خود و خانواده اش با کسی را که قرار 
است به خواستگاری او بیاید برای ما روایت می کند. در کنار این فیلم ها، تگرگ و آفتاب)رضا 
کریمی(، ارغوان )کیوان علیمحمدی(،  مشرف به کوچه بی نام )هاتف علیمردانی(، من دیه 
گو مارادونا هستم )بهرام توکلی(، عصر یخبندان )مصطفی کیایی(، دوران عاشقی )علیرضا 
رئیسیان(، خانة دختر )شهرام شاه حسینی(، رخ دیوانه )ابوالحسن داوودی( هم دیگر راه یافتگان 

به سی و سومین جشنوارة فجر هستند.

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 
خواننده  این  که  دارد،  را  خودش  خاص  طرفداران 
آلبوم  این  در  دارد،  آن ها  سلیقة  از  که  شناختی  با 
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 
2 سی دی است: سی دی اول شامل هشت ترانه از 
شامل  دوم  دی  سی  و  فوالدوند  اندیشة  سروده های 
. سلول شخصی به دو  ترانه سراهای دیگر  از  ترانه   6
صورت نفیس و معمولی تهیه شده، که نسخة نفیس 

آن می تواند گزینة خوبی برای هدیه دادن باشد.

روزهای تعطیل روزهایی است که باید از خانه دل کند، چند ساعتی 
به سیاحت پرداخت. باغ موزة زندان قصر می تواند گزینة خوب و پر 
عبرتی باشد. اگر وارد خیابان شریعتی بشوید و از آنجا پا به خیابان 
پلیس بگذارید، با این بنا روبه رو می شوید. اگر بخواهیم به تاریخچة 
آن نگاهی بیندازیم، باید گفت مجموعة قصر که پیش از این 24 
هکتار بود،  مجموعة زیبایی را تشکیل می داد که در راس آن کاخ 
فتحعلی شاه قاجار خودنمایی می کرد، اما زمانی که ناصرالدین شاه 

روی کار آمد، از این مجموعه خوشش نیامد و بیشتر ترجیح می داد در کاخ گلستان روزگار بگذراند. این رضاشاه بود 
که تصمیم گرفت در تهران زندانی رسمی داشته باشد. به  همین دلیل نیکوال مارکوف معمار مشهور روسی را به ایران 
آورد تا طراحی زندان قصر را انجام دهد. زندان مارکوف دارای 192 اتاق و گنجایش 700 زندانی بود، که 96 اتاق آن 
پنج نفری و بقیه  انفرادی بودند. مریضخانه ای هم مشتمل بر شش اتاق شش تخته و 16 اتاق یک تخته به  همراه 
باغ و حمام ساخته شده بود. از دهم آذرماه سال 1۳0۸ زندان قصر شکل گرفت. اولین قربانی نیز خود سازنده بود)!( 
تیمسار درگاهی، رئیس وقت شهربانی که به جرم دعوت رضاشاه به یکی از 192 سلول عمومی و انفرادی در جریان 
افتتاح زندان به حبس محکوم شد. قصر پس از آن نیز پذیرای نامدارانی شد که عبدالحسین تیمورتاش، نصرت الدوله 
و سردار اسعد بختیاری از آن جمله بودند. بزرگ  علوی سرگذشت سال های حبس خود و دیگر زندانیان مشهور را در 
کتاب »5۳ نفر« در زندان قصر نوشت. زندان قصر از بدو تأسیس تا سال 1۳57 )پیروزی انقالب اسالمی( در طول 
نیم قرن، آیینه ای است در انعکاس تجدد در دوران پهلوی. از یک سو زندانیان عادی در این زندان از حقوق مدنی و 
تعریف شده ای برخوردار شدند و از سوی دیگر در طول نیم قرن زندان قصر به مشهورترین زندان سیاسی کشور تبدیل 
شد. زندان قصر در سال های اخیر توسط شهرداری تهران به باغ موزه ای پندآموز تبدیل شده است، که بازدیدکنندگان 

می توانند همه روزه از قسمت های مختلف آن دیدن کنند.
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