باقی همه با توست
خدایا رحمت خود را با ابر پرباران و بهار پرآب و گیاهان خوشمنظر شاداب بر ما نازل فرما ،بارانی درشت
قطره بر ما فرو فرست كه مردگان را زنده و آنچه از دست ما رفته ،به ما بازگرداند.
امام علی (ع)
خداوند مهربان ،پروردگار و صاحب هر سال از عمر این دنیا که پیرترین و جوانترین است ،میدانیم که از
اولین روز تا آخرین روز! چه در آن باشیم و چه بار سفر بسته باشیم و به فصلهایی دیگر از هستی رفته
باشیم ،تو همراه ما هستی .همه سالهایی که مهمان دنیا و آفریدگان تو بودهایم ،گذشته است و از غم و
شادی سهمی به ما رسیده است .چه کسی میداند چند سال یا چند لحظه دیگر مهمان خواهد بود؟ اما در
همین لحظه بودن است که میشود یک بار دیگر با دیدن رویش دوباره جوانهها ،بهانهای برای حرف زدن با
تو پیدا کرد .پس اینگونه آغاز میکنیم.
خدای مهربان! به نشان تمام برکتی که از این عمر به ما بخشیدهای ،قلبمان را گواهی میگیریم و قبل از
خواستن دوباره و دوباره برکت در فصل نو ،کلمات شکر را در سر و بر زبان میگذرانیم.
سپاس برای تمام نفسهایی که به سالمت و حکمت کشیدهایم و هنوز مهمان دنیای تو ماندهایم .سپاس برای
تمام لحظههایی که چشممان را به آسمان راهنما شدهای تا نفسی تازه کنیم و عمیقتر دنیای تو را بفهمیم.
خداوند آسمان و زمین که هر نفس و هر لحظه ،برکت را به تمامی «بودن» ارزانی میکنی! این بودن کوتاه ما
را در جهان ،برکت دوباره ببخش .به ما فرصت زندگی را آنطور ببخش که توانمان برای فهمیدن آن بیشتر
و بیشتر شود.
خدای تمام حکمتهایی که ما از آن بیخبریم و گاهی به نادانی برایش «چرا» میبافیم ،هیچکس جز تو که
خالق مایی ،تدبیر باال و پست روزهایمان را نمیداند .گاهی روزمان چون خورشید است و گاهی چون سیاهی
شب .جای پریشانی نیست وقتی بدانیم تدبیر این شب و روز در امان توست.
خدای مهربان قلبها! کمک کن تا محافظان دلهایمان باشیم که به وقت لرزیدن ،بزرگ شوند و محکمتر در
جاده زندگی قدم بردارند .نه آنکه بهآسانی راه تباهی و غم را در پیش گیرند .شادی را از قلبهای آرام دریغ
مکن و قلبهای اندوهگین را شادی ببخش تا یک بار دیگر همراه زندگی مشق تپیدن کنند.
خدای نفسهایی که به وقت سالمت فراموششان میکنیم و به وقت پریشانی ،میشماریمشان! خدای
حالهای خوب که در آن خندههایمان بالهایی میشوند برای رسیدن به تو .خدای مهربان که از ناتوانی
انسان در سپاس این «تمامی نعمت» که به او بخشیدهای ،آگاهی! خوبی و پریشانی حال ،همه از حکمت
توست! گفتهای که اگر همه چیز را به تو بسپاریم ،حال همیشه ما خوب است .به قدمهایمان قدرتی ببخش
تا هر چه میتوانیم ،راه را پیش بیاییم؛ راهی که در آن به تو میرسیم.
حال همیشه خوب ،دعای شروع فصل نوی ما باشد .باقی همه با توست.

فرا رسیدن سال نو مبارک و خجسته باد
ء

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  113ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ

ﺗﻤﻠﻚ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  93ﺍﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  92ﻧﺒﻮﺩ .ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﻭ ﺷﺎﻛﻠﻪﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪﻯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  92ﺑﻨﻴﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩﻯ ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎﻡ( ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  20ﺑﻬﻤﻦ  1392ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﺠﻮﺯ  7ﺑﻬﻤﻦ  92ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ،ﻣﻘﺮﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻯ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ 307ﺭ685ﺭ 4ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 000ﺭ000ﺭ 10ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ،ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ 000ﺭ 10ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺳﻬﻢ 000ﺭ 1ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  113ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻯ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ ،ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 820ﺭ196ﺭ 2ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺣﻞ ﺷﺪﻩﻯ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺁﻭﺭﺩﻩﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 873ﺭ117ﺭ 3ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﺎﻝ
 93ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ،ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻡﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ  60ﺭﻭﺯﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ .ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭ،
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  716ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻧﺸﺪﻩﻯ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ ﻛﻪ ﻃﻰ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ  14ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﺗﺎ  12ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ  93ﻋﺮﺿﻪﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳﻴﺪ.
ﻣﺪﺗﻰ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﺍﺩﺍﺭﻩﻯ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺯ
ﺛﺒﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎﻡ( ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .ﺍﺩﺍﺭﻩﻯ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎﻡ( ﺍﺯ  4,685ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ  10,000ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ  10ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﺳﻬﻢ  1,000ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  27ﻣﺮﺩﺍﺩ  93ﻧﺰﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺮﻭﺭﻯ ﺍﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪﻯ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1393

»ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ« ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ...

»ﺗﻤﻠﻚ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﺎﺋﻢ«» ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ«» ،ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ
ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎﻯ ﺩﻭﻡ ،ﺳﻮﻡ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩ«» ،ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﺎﺩﻯ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮﺩ ﻧﻘﺪﻯ«» ،ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺑﺎ
ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺟﻠﻴﻠﻮﻧﺪ«» ،ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ« ،ﺑﺮﭘﺎﻳﻰ
ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻘﻖ
ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﻫﻔﺖﺳﺎﻟﻪ ،ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻭ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﺳﺎﻝ ،1393ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ

ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎﻡ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﻧﺪ.
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﺔ ﻭﺧﺎﺭﺯﻡ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺳﺎﻝ ﻧﻮ ،ﻣﺮﻭﺭﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﮔﺬﺭﺍ ﺑﺮ
ﺧﻄﻮﻁ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻭ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺰﻣﻰ ﺭﺍﺳﺦ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﺻﻠﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ »ﺛﺮﻭﺕﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﺮﺍﻯ
ﻧﺴﻞﻫﺎ« ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪﻯ ﻣﻌﺎﺩﻝ
ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻰ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﻫﻔﺖﺳﺎﻟﺔ
ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪﻯ ﺭﻳﺴﻚ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  -ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ 1394

ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﺮﺩ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ،ﺩﻛﺘﺮ ﺻﻴﺪﻯ ﻭ ﻫﻴﺌﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭﻯ،
ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﺎ
ﺭﻭﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻃﻰ
ﻧﺸﺴﺘﻰ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﺎﺋﻢ،ﺩﺭ
ﺟﻤﻊ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺄﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﻕ ﻭﺍﻧﺮژﻯ ﺳﭙﻬﺮ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺩﻛﺘﺮ ﺻﻴﺪﻱ ﻃﻰ ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ» :ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻕ ،ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻭﻳﮋﻩﺍﻱ ﺭﺍ
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪﻯ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ
 10ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺷﺒﻜﻪﻯ ﺑﺮﻕ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥﻣﺪﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻯ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻲ ،ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ
ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻫﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﺍﺳﺖ .ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻲ ،ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ.

4

ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺩﺭﺱﮔﻔﺘﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺣﺴﻦ ﻃﺎﻳﻰ
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ﻣﺘﻦ ﺯﻳﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺩﺭﺱﮔﻔﺘﺎﺭ ﺣﺴﻦ ﻃﺎﻳﻰ ،ﺍﺯ
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ،
ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ .ﺑﻪ
ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ
ﺩﻟﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺩﻳﺪﻩﺍﻧﺪ،
ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻳﺶ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ .ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻯ
ﺩﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻃﺎﻳﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﺔ ﺍﻫﺎﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ
ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭﺱﮔﻔﺘﺎﺭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺗﻮﺳﻌﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺎﺭ ،ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻳﻮﻧﻴﺪﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﺷﺪ ،ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
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32

ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻝﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﻣﻰﺧﻮﺭﻳﻢ :ﺁﻳﺎ
ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ؟ ﺍﻳﻦ

ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺧﻼﻗﻴﺖ
ﺻﻮﺭﺕﺑﻨﺪﻯﻫﺎﻯ ﻋﻴﻨﻰﺗﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻭ
ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕﺑﻨﺪﻯﻫﺎ

ﻓﺘﻮ ﺗﺮﺍﭘﻰ

ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ

ﻣﻴﺘﺮﺍ ﻧﺎﻫﻴﺪﭘﻮﺭ

ﺟﺎﺫﺑﻪ ﻣـﺮﮔـﺒـﺎﺭ!

ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻣﻨﮕﻠﺴﻮﻥ؛ »ﺧﺮﺱ ﻗﻬﻮﻩﺍﻯ«

ﻣﺮﻯ ﺍﻟﻦ ﻣﺎﺭﻙ؛ »ﻓﻴﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩﺵ«

ﻓﻘﻂ ﻭﻗﺘﻰ ﻳﻚ ﺧﻮﺭﻩ ﻋﻜﺎﺳﻰ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻣﻰﺩﺍﻧﻴﺪ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﺏ ﻋﻜﺲﻫﺎﻯ ﻋﻜﺎﺱﻫﺎﻯ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺣﺮﻑﻫﺎﻳﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺗﻴﻢ ﻣﺎﻧﺘﻮﺁﻧﻰ ،ﻋﻜﺎﺱ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ،ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻋﻜﺎﺱﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﻜﺲﻫﺎﻯ ﻣﺸﻬﻮﺭﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻗﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﻋﻜﺎﺳﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  2006ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ،ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺎﻧﺘﻮﺁﻧﻰ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﭘﻮﻻﺭﻭﻳﺪﻯ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺳﻪﭘﺎﻳﻪ ﭼﺮﺥﺩﺍﺭﻯ ﺩﺍﺷﺖ .ﻣﺎﻧﺘﻮﺁﻧﻰ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﺍﺯ ﺁﻥﺟﺎ ﻛﻪ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﮔﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ،ﻣﻰﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻯ ﻋﻜﺲ ﺑﮕﻴﺮﻡ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻭ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﻜﺎﺳﻰ ﻛﻪ
ﻣﻰﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ .ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻮژﻩﻫﺎﻳﻢ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻰﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﺎﺭ ﻣﻬﻤﻰ ﻣﻰﻛﻨﻢ؛ ﻛﺎﺭﻯ
ﻛﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻋﻜﺎﺱ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻋﻜﺲ ﺧﻮﺷﺸﺎﻥ ﺑﻴﺎﻳﺪ .ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﭼﻴﺰﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﻜﺴﺸﺎﻥ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺟﺎ،
ﺑﻪ ﻋﻜﺎﺳﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺪﻡ؛ ﺍﺯ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﺗﺎ ﺑﻮﺳﺘﻮﻥ ﺭﻓﺘﻢ ،ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﺍﻯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ،ﺍﺯ  150ﻋﻜﺎﺱ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ
ﻋﻜﺎﺳﻰ ﻛﺮﺩﻡ«.
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ﻧﻴﻞ ﻻﻳﻔﺮ؛ »ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻭ ﻟﻴﺴﺘﻮﻥ«

ﺩﻳﻮﻳﺪ ﺩﻭﺑﻴﻪ؛ »ﺩﺳﺘﻪ ﻧﻴﺰﻩﻣﺎﻫﻰﻫﺎ«

ﺍﺳﺘﻴﻮ ﻣﻚﻛﻮﺭﻯ؛ »ﺩﺧﺘﺮ ﺍﻓﻐﺎﻥ«

ماهنامه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
برای خانواده بزرگ شركت سرمايهگذاری خوارزمی

سال دوم -شماره سیزدهم -فروردین 1394

ﻛﺎﺭﻝ ﻓﻴﺸﺮ؛ »ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ«
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ﻭﻳﻨﺴﻨﺖ ﻻﻓﻮﺭﻩ؛ »ﻣﻦ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ«

 26ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ

ﺭﻭﺳﻴﻪ

 25ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ

ﻣﺎﻟﺰﻯ

ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺁﺑﺰﻯ ﻛﻪ ﻳﺦ ﺯﺩﻩﺍﻧﺪ .ﺷﺎﻳﺪ
ﻏﻢﺍﻧﮕﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻛﺴﻮﻧﺎﻣﺎ
 450ﮔﻮﻧﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎﻯ ﻳﺨﻰ ﺑﺰﺭﮔﻰ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﻧﻮﺭﻫﺎﻯ ﺳﺮﺩ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺻﺤﻨﺔ
ﻏﻢﺍﻧﮕﻴﺰ ﺩﻳﺪﻥ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.

ﻭﺍﻧﺪﺭﻟﻨﺪ ﻛﺎﻟﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ

ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺯﻳﺮﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ،ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺭﻧﮕﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﻛﻮﻧﺮﺍﺩ ﻣﺎﻟﺪﻳﻮ

ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺍﺳﻜﻴﻤﻮ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺟﻨﮕﻞ ﺩﺭ ﻓﻨﻼﻧﺪ

ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﻜﻴﻤﻮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ
ﺩﻳﺪﻩﺍﻳﻢ ،ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻴﺠﺎﻥﺍﻧﮕﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻘﻒ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﻴﺸﻪﺍﻯ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻴﭻﻭﻗﺖ ﻳﺦ ﻧﻤﻰﺯﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﮔﺮ ﺷﺎﻧﺲ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ،
ﺩﺭﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﺭﻭﻯ ﺗﺨﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﻛﺸﻴﺪﻩﺍﻳﻢ ،ﺷﻔﻖ ﻗﻄﺒﻰ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ.

ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎﻯ ﺷﻴﻄﺎﻥ ،ﺁﺑﺸﺎﺭ
ﻭﻳﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ﺩﺭ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ

ﺳﻠﻔﻰ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﺩﺭ ﻟﺒﺔ
ﺁﺑﺸﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﻘﻮﻁ ﻫﺴﺘﻴﺪ،
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻻﻳﻚ ﺑﺨﻮﺭﺩ .ﭘﺲ
ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﻤﺒﺎﻭﻩ ﺳﻔﺮ ﻛﺮﺩﻳﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ
ﺷﻨﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﻴﺪ.

ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺁﺑﺸﺎﺭ ،ﻭﻳﻼ ﺍﺳﻜﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ

ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪﺍﻯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺁﺑﺸﺎﺭ ﻭ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﭼﻮﺏ ﺑﺎﻣﺒﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻰ ﻭ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎﻯ ﻣﺤﻠﻰ ﺁﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﻞ ﻛﻨﻰ ﻭ ﭘﺎﻫﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺯﻻﻝ
ﺑﺎﺷﺪ...ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﺪ؟
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ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﻳﻚ
ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻋﻤﻮﺩﻯ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺸﺮﻯ
ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﺓ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻯ ﻣﺤﺴﻮﺏ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪﺍﻯ
ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺳﻌﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺑﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻯ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ،
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺸﺮﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ
ﺧﻮﺩ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻛﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺭﺍ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ

ﮓ

 .14ﺍﺳﺘﻘﻼﻝﻃﻠﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ
ﭘﻴﺮﻭﻯ ﻛﻨﺪ.
 .15ﺛﺒﺎﺕ ﻋﺎﻃﻔﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺍﺭﺩ.
 .16ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺍﻭ ﺭﺷﺪﻳﺎﻓﺘﻪﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻛﻤﺘﺮﻯ ﺩﺍﺭﺩ.
 .17ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺑﻪﻧﻔﺲ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻛﺎﻣﻰﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ
ﺩﻝﺳﺮﺩ ﻭ ﻣﺎﻳﻮﺱ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
 .18ﺑﺮ ﻏﺮﺍﻳﺰ ﺧﻮﺩ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺍﺭﺩ.
 .19ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺭﺳﺎﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﺓ ﺍﻭ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 .20ﺩﺭ ﻓﻜﺮ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺍﺯ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺟﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩﻯ
ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﺩﺭ
ﻫﻤﺔ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﻳﮕﺮ
ﻳﻚ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻋﻤﻮﺩﻯ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺸﺮﻯ
ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﺓ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﻯ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪﺍﻯ
ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺳﻌﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻯ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ،
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺸﺮﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻛﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺭﺍ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺍﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
»ﺁﻥﻗﺪﺭ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﻛﻠﻰ ﺑﺎ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﺳﻨﺘﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﺍﻭﻳﻪﺍﻯ ﺑﺰﺭگ
ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ .ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ
ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻧﺪ ﺍﺭﺯﺵ
ﺍﻓﺰﻭﺩﺓ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ.
ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ
ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺒﺼﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺁﻥﻫﺎ
ﻋﻘﺎﻳﺪ ،ﺑﺎﻭﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻳﺪﻩﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩ
ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺸﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ
ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻧﺮﻡ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ
ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﺪ .ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﺗﺌﻮﺭﻳﻚ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻧﺮﻡ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
ﺑﺪﻯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ .ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺳﻔﺎﺭﺷﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻛﻞ ﻛﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺭﺍ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻗﺪﺭﺕ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺖ .ﺿﺮﻳﺐ ﺷﻜﺴﺖ ﺩﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺷﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ ،ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﻭ ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﺍﺑﺰﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﻧﻮﻙ ﻫﺮﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺔ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺸﺮﻯ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺷﻮﺩ«.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺁﺩﻡﻫﺎ ﻫﻢﭼﻨﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ
ﺩﺭ ﻣﻰﺁﻭﺭﻧﺪ ،ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺍﻳﻦ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﺬﺭﺩ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ
ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﺭﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻌﻘﻞ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻯ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﻳﺮﻯ،
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﺑﺸﺮﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺟﻬﺎﻧﻰ ،ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺣﺮﻑ ﻧﺨﺴﺖ ﻭ ﺁﺧﺮ ﺭﺍ ﻣﻰﺯﻧﻨﺪ؛ ﻣﺪﻳﺮﺍﻧﻰ
ﻛﻪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪﺍﻧﺪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ ،ﺭﻭﻯ
ﭘﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭ
ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ .ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻖ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﺭﺍﺑﻄﻪﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺸﺮﻯ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ
ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﺭﺑﺎﻁ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﻟﺪ ،ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﺍﺑﺰﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ »ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺁﺩﻡﻫﺎ« ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﺒﺮﺩ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.

ﺍﺯ ﺁﻥﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻧﻔﺖ ،ﺍﺻﻠﻰﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ

ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ
ﻓﺮﻳﺪ ﺩﺍﻧﺶﻓﺮ

ﺑﻬﺎﺭ ﻣﺎﻝ ﻣﺎﺳﺖ

ﺷﺮﻣﻴﻦ ﻧﺎﺩﺭﻯ

ﺑﻮﻯ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺁﻳﺪ ،ﻋﻘﺮﺑﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻰﺍﻳﺴﺘﺪ ﺭﻭﻯ  29ﺍﺳﻔﻨﺪ 1329؛ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﻔﻨﺪﻯ ﻛﻪ ﻧﻔﺖ ﻣﻠﻰ ﺷﺪ .ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭ ﻗﺼﻪ ،ﻳﻚ ﻗﺼﺔ
ﺩﻧﺒﺎﻟﻪﺩﺍﺭ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ؛ ﺍﺯ ﺍﺳﻔﻨﺪﻯ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺔ ﺍﺳﻔﻨﺪﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺷﺖ.

ﮕ ﻯ

ﺧﻴﻠﻰ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺍﺯ ﻛﺴﻰ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺁﺛﺎﺭﺵ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﺩﻩ ،ﻭﻟﻰ ﺣﺮﻑﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩﺍﺵ
ﮔﻔﺘﻪ! ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻋﺠﻴﺒﻰ ﺍﺳﺖ .ﺁﻥﻗﺪﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ
ﻭ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﮔﻔﺘﻦ ﻳﻚ
ﻛﻼﻡ ،ﭼﻬﺮﻩﺍﺵ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ .ﻛﺎﻓﻰ ﺍﺳﺖ
ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻭﻟﮕﺮﺩ ،ﻳﺎ ﻛﻔﺶﻫﺎﻯ ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻪ ﻟﻨﮕﻪ! ﺣﺘﻰ
ﺳﺒﻴﻞﻫﺎﻳﺶ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ .ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮﻯ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ
ﻏﺮﻳﺐ ،ﺷﺨﺼﻴﺘﻰ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻌﺪ
ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ ﻗﺮﻥ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻭ ،ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﻳﺶ ﺩﻳﺪﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺗﻮﻟﺪﺵ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦﻣﺎﻩ ،ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﭼﺎﺭﻟﻰ
ﭼﺎﭘﻠﻴﻦ ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﻴﻢ ﺗﺎ ﻫﻢ ﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻳﻦﻛﻪ
ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ،ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ
ﺑﺨﻨﺪﻳﺪ ...ﻭ ﺣﻮﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺳﻴﺮ
ﺧﻮﺩﺵ ﻧﻜﻨﺪ!

ﻜ

گﺷ

ﺁﻥﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ،ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎﻯ ﺟﻨﻮﺏ
ﺷﻬﺮ ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺭ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺁﻭﺭﻳﻞ ﺳﺎﻝ  1989ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪ.
ﻮﺳﻂ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ
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ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ

ﺸ

ﺍﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻮﻝﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ .ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻓﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻤﻰ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﺝ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﺪﻩﻫﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ
ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺘﺮﺳﻴﺪ.

ﻢ

ﺸﺖ

ﻯ

 23ﺳﺎﻟﻪﺍﻯ ﺑﺎ  5/1ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ

ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ
ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﻨﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻭ ﻟﺮﻯ
ﭘﻴﺞ ،ﻣﻮﺳﺲ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺟﺴﺖﻭﺟﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ،
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ  6/18ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ
ﺩﺭ ﺭﺩﺓ ﺍﻭﻝ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺭﻫﺎﻯ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ
ﻧﻔﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ.
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﻨﻔﻮﺭﺩ ﻭ
ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻰ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺩﺭﺁﻣﺪﺯﺍ ﺧﻴﻠﻰ ﻛﻤﻚ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1998ﻛﻪ ﮔﻮﮔﻞ
ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ ،ﺗﺼﻮﺭ ﻧﻤﻰﺷﺪ ﺛﺮﻭﺕ ﻋﻈﻴﻤﻰ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻣﺎ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻫﺎﻯ
ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﺔ ﻟﺮﻯ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺭﻭﺳﻰﺍﺵ ،ﺳﺮﮔﺌﻰ
ﺑﺮﻳﻦ ،ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺷﺪ .ﺿﻤﻦ
ﺁﻥﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺩ ﺑﺎﻫﻮﺵ ،ﻳﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎﺭﺗﻰ ﺯﺭﻧﮓ،
ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻧﻴﺰ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﻰﻛﻨﺪ.

ﻛﺴﺐ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ

ﺳﻤﻴﺮ ﮔﻴﻼﻭﺕ  34ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪﻯ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺩﺭ ﺭﺩﻩ ﭼﻬﻞﻭﭘﻨﺠﻤﻴﻦ
ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﻫﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ .ﺍﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ  2/1ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﺳﺖ .ﺳﻤﻴﺮ
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2000ﺷﺮﻛﺖ »ﺍﻳﻨﺪﻳﺎ ﺑﻮﻟﺰ« ﺭﺍ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻛﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺯﻣﻴﻨﺔ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﻙ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩ ،ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺶ ﻓﻘﻂ ﺣﻖ ﺩﻻﻟﻰ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﺮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ
ﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻯ
ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﺎﻻ ،ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻰﻛﺮﺩ .ﺳﻤﻴﺮ
ﺩﺭ ﺭﺷﺘﺔ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺑﺎ ﺭﺗﺒﺔ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ  1995ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﻫﻠﻰ ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎﻟﻴﺒﺮﺗﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩ .ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻛﺮﺩ.
ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻣﻰﮔﺬﺍﺷﺖ 26 ،ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻮﺩ.

زير نظر شورای سردبيری
دبير اجرايي تحريريه :سينا قليچخاني
همكاران اين شماره:شرمين نادري
شهرزاد همتی ،میناعینیفر ،فرید دانشفر
علی پویا ،المیرا حصارکی ،نیلوفر مرادی
مجید اعزازی،حمید جعفری ،ایلیا پیرولی
مرجان مصدق ،مانی ساکت ،سحر قاسمنژاد
نادر هوشمندیار ،جعفرخالقآزاد
میترا ناهیدپور ،طاها مرادی ،معصومه یزدانی
نیلوفر نیکبنیاد،حمید حاجیمیرزایی
طراح جلد :سهیل نوری
گرافیک و صفحهآرايی :مجيد مرادی
ويراستار :شیدا محمدطاهر ،مرجان ابری
امور دفتری :وحیده بهزادی

ﺳﺖ
ﺷ

ﺍﻛﺜﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﻓﻴﺲﺑﻮﻙ ﺁﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺲ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻳﻚ ﭘﺴﺮ ﺟﻮﺍﻥ
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺎﺭﻙ ﺍﻟﺒﻮﺕ ﺯﻭﻛﺮﺑﺮگ ﺍﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻮﺭﺑﺲ ،ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2008ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﺩﺭ
ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺓ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺪﺭﺵ ﻧﻴﺰ ﺩﻧﺪﺍﻥﭘﺰﺷﻚ ﺑﻮﺩ .ﻣﺎﺭﻙ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺗﻼﺵ ﻣﻰﻛﺮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ
ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻛﻨﺪ .ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﺭﻓﺖ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ ﻓﺮﺻﺖ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺍﺷﺖ
ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺕ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺛﺮﻭﺕ ،ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻛﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺪﻩ ﺩﺭﻭﻥ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ
ﻋﻤﻠﻰ ﻭ ﺳﺎﻳﺖ ﻓﻴﺲﺑﻮﻙ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﺯﻭﻛﺮﺑﺮگ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻢﺍﺗﺎﻗﻰﻫﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻧﺎﻡﻫﺎﻯ ﺩﺍﺳﺘﻴﻦ ﻣﻮﺳﻜﻮﻳﺶ ﻭ ﺍﻧﺪﺭﻭ
ﻣﻚﻛﺎﻟﻮﻡ ﺳﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺔ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ،ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﺔ ﺯﻭﻛﺮﺑﺮگ ﺣﺪﻭﺩ  5/1ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﻓﻴﺲ ﻣﺶ« ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻛﺮﺩ
ﻛﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺪﻩ ﺑﻌﺪﺍ ﺳﺮﺍﺳﺮﻯ ﺷﺪ.

 5/1ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ

ژﻳﺎﺋﻮ ﻓﻴﻨﮓ ﭘﻨﮓ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺭ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﺮﻭﺗﺶ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 5/1ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﻧﺮﺩﺑﺎﻥ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﺳﻴﺪﻥ
ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺕ ،ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺍﺳﺖ .ﺁﻗﺎﻯ ﭘﻨﮓ  34ﺳﺎﻟﻪ ،ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ
ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺕ ﺑﻮﺩ .ﺍﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺕﻫﺎ ﻓﻜﺮ ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﺍﻯ ﺑﻰﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭ ﺗﻤﺎﻡﻧﺸﺪﻧﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺍﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﺓ ﺍﻧﺮژﻯ ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ
ﺩﺳﺖﻳﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺕ ﺑﻮﺩ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2005ﻣﻴﻼﺩﻯ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﻧﺮژﻯ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻣﻰﺷﺪ ،ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮﺩ .ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻭ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺁﻥ ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺭﻏﺒﺖ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺑﻰﭘﺎﻳﺎﻥ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﻛﺎﺭ ﺁﻗﺎﻯ ﭘﻨﮓ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮕﻴﺮﺩ .ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺍﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2007ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻭ
ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻓﻴﻨﮓ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰﺭگ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ  12ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ
ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﭼﻴﻦ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﭘﻨﮓ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺴﺘﺮﺵ
ﺷﺮﻛﺘﺶ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ  220ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ

ﺟﺎﻥ ﺁﺭﻧﻮﻟﺪ ﻣﺜﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﺟﻮﺍﻥﻫﺎ ﻧﺒﻮﺩ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻼﺵ ﻣﻰﻛﺮﺩ
ﻫﻤﻮﺍﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺶ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻭ ﺍﻳﻨﻚ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺭﻫﺎﻯ ﺟﻮﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺕ
ﺭﺳﻴﺪﻩﺍﻧﺪ ،ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﺛﺮﻭﺕ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  5/2ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ
ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻰﺯﻧﻨﺪ .ﭘﺪﺭ ﺟﺎﻥ ﻳﻚ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ
ﻳﻚ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭ ﺑﻮﺩ .ﺍﻭ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ »ﻭﺍﻧﺪﺭ ﺑﻴﻠﺖ« ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺠﺎﺭﻯ »ﺍﻧﺮﻭﻥ« ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ
ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ  27ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩ ،ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ .ﻛﺎﺭ
ﺍﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮﺩ .ﺑﺎ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2001ﻓﺮﻭﺵ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ  750ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻫﺸﺖﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ
ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺩﺍﺩ .ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺟﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻮﺳﺘﻮﻥ ﺗﮕﺰﺍﺱ
ﺭﻓﺖ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺖ .ﺍﻭ ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺭﺍ ﺩﺳﺖﻣﺎﻳﺔ
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﮔﺔ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺭﻫﺎﻯ ﺟﻮﺍﻥ ﭘﻴﻮﺳﺖ.
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ﺑﭽﻪ ﭘﻮﻝﺩﺍﺭﻫﺎﻯ ﻣﺸﻬﻮﺭ

ﭘﻮﻝﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺟﺴﺖﻭﺟﻮ

ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ ،ﺁﻥ ﻫﻢ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ ﺯﻳﺮ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ،ﺗﺠﺮﺑﻪﺍﻯ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ
ﺑﻜﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺣﺘﻰﻫﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺳﻴﺪ .ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺍﻳﺘﺎ
ﻃﻮﺭﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺁﻛﻮﺍﺭﻳﻮﻡ ﺑﺰﺭگ ﻫﺴﺘﻴﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻏﺬﺍﻫﺎﻯ ﺑﻮﻣﻰ ﻣﺎﻟﺪﻳﻮ ﻭ ﻏﺮﺑﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺍﻳﺘﺎ ﺩﺭ
ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺤﻠﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ.

ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭ ﺍﺗﻤﻰ ﺧﻴﻠﻰ
ﻋﺠﻴﺐ ﺍﺳﺖ ،ﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺭﺍﻛﺘﻮﺭﻯ
ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ،ﺣﺎﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ
ﻳﻚ ﭘﺎﺭﻙ ﺷﺪﻩ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻧﻤﻰﺧﻮﺭﻧﺪ.
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ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻯ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ
ﻧﻔﺖ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﻯ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ
ﺁﻥ ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ
ﺍﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺁﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪﻯ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺟﺪﺍ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﺟﻬﺎﻥ
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻋﻠﺖ ﺍﺻﻠﻰ؛
ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻋﺮﺿﻪﻯ ﻧﻔﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ
ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﺮﺿﻪﻯ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﻧﻔﺖ ﺷﻴﻞ« ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻧﻴﺰ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻧﻔﺖ ﺷﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﻴﻦ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﻭﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ
ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺟﻮﺩ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺧﻮﺍﻩﻧﺎﺧﻮﺍﻩ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ
ﺗﺤﺖﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﺩﺭ ﺍﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ،ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺭﺍﻩ؛ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻭﻟﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻰ ﺷﺪﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻻﻥ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ

ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﺍﺣﻴﺎﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ،
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪ .ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ
ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﺪ.
ﺍﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻃﻰ ﺩﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ،
ﺑﻪﺷﺪﺕ ﺗﻀﻴﻌﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮﺭ
ﺟﺪﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺣﺘﻰ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺭﻧﺞﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﺍﺯ ﺭﻛﻮﺩ ﻛﺸﻴﺪﻩ ،ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﻛﺎﺫﺏ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺍﻥ
ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺁﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ
ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺑﻮﺩ؟
ﺑﻠﻰ .ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﻴﻢﻣﺂﺑﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﺸﻮﺩ؛
ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
ﺑﺨﺶ ﻧﺤﻴﻒ ﺑﺸﻮﺩ.
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﺑﺎﺯﻯ ﺩﺍﺩﻥ ﻓﻌﺎﻻﻥ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﺤﺮﻙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺍﻗﻌﻰ
ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ
ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ،ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﻫﺎﺷﻤﻰ ،ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﺎ  64ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻫﺪﺍﻳﺖ

ﻣﻰﺷﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻰﻛﺮﺩ ،ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻯ ﻭﺍﻗﻌﻰ
ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﻮﺩ ،ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ  140ﻫﺰﺍﺭ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ  250ﻫﺰﺍﺭ
ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﻰ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺯﺩﻩ
ﺑﺎﻻﻯ ﻛﺎﺭﻯ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ.
ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻳﺪ
ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻯﻫﺎﻯ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺭﺍ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮﺩﻳﺪ ،ﺍﻣﺎ
ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﻭﻥﺭﻓﺖ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺭﺍ ﭼﻪ ﻣﻰﺩﺍﻧﻴﺪ؟
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺣﺎﻛﻢ
ﺑﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ
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 .2ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﻰ ،ﻫﻨﺮﻯ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺩﺍﻣﻨﺔ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭﺳﻴﻊﺗﺮ ﺍﺳﺖ.
 .3ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻧﺘﺰﺍﻋﻰ ،ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻴﻨﻰ ﻭ ﻣﻠﻤﻮﺱ،
ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ ﻣﻰﺍﻧﺪﻳﺸﺪ.
.4ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 .5ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻴﺰﻫﻮﺵ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﻫﻢﮔﺮﺍﻳﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺩﺭ
ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺗﺨﻴﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﻮﻃﻪﻭﺭ ﺍﺳﺖ.
 .6ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺣﺴﺎﺱ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻰﺑﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ
ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.
 .7ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ،ﺭﺳﻮﻡ ﻭ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻤﺘﺮ ﭘﻴﺮﻭﻯ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﻜﻰ
ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ
ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﺳﺖ.
 .8ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻃﻨﺰ ﺍﺳﺖ.
 .9ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﺪ ،ﻭﻟﻰ
ﺍﺻﺮﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
 .10ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻨﺠﻜﺎﻭ ﺍﺳﺖ.
 .11ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻄﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 .12ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻩ ﻧﻴﺴﺖ.
 .13ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻰﺩﻫﺪ.

ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﺷﺨﺼﻴﺘﻰ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺧﻼﻕ
ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﺷﺨﺼﻴﺘﻰ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ
ﺍﺳﺖ .ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺧﺼﺎﻳﺼﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﺍﺭﺛﻰ ﺍﺯ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﻛﺴﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ
ﻋﺒﺎﺭﺕﺍﻧﺪ ﺍﺯ:
 .1ﺗﻴﺰﻫﻮﺵﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺁﻛﻮﺍﺭﻳﻮﻡ ﻳﺨﻰ
ﺩﺭ ﻛﺴﻨﻮﻣﺎ ﺩﺭ ژﺍﭘﻦ
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ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ،
ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ
ﺗﺠﺮﺑﻪ -ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺳﻌﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻧﺤﻮﺓ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻧﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺧﻼﻗﻴﺖ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﻥ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺗﺌﻮﺭﻯﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪﻩﺍﻧﺪ .ﻋﻠﻰﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﺍﻣﻴﻦﺍﷲ ﻋﻠﻮﻳﻰ ﺩﺭ
ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ،ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻯ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﻪ
ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻯ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺭﻭﻧﺪﻯ ﺧﻼﺻﻪ ﺍﺯ
ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪ.
 .1ﺍﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻜﺮﻫﺎﻯ ﺑﻜﺮﻯ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ.
 .2ﺍﻳﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺑﻂ
ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﻣﺰﻳﺘﺸﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﻫﺪ.
 .3ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻞ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮﺩﻩ
ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻜﺮ ﺍﺳﺖ.
 .4ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺶﻓﺮﺽﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﻭ ﻋﺎﺩﺕ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﻜﺮﻯ
ﺩﺍﺭﺩ .ﻳﻌﻨﻰ ﺿﻤﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺧﻮﺩ
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ،
ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
 .5ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺍﺣﺴﺎﺳﻰ ،ﺫﻫﻨﻰ ﻭ ﺑﻴﻨﺸﻰ ﻣﺪﺩ
ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺑﻂ ﺑﻴﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﺩ.
 .6ﺩﺭ ﻓﻜﺮ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ
ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﻓﻜﺮﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻓﻜﺮ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﺍﻯ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻓﻜﺮ
ﺧﻮﺩ ﺩﻳﺪ ،ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﺩ.
 .7ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺧﻼﻕ ،ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎﻯ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ
ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ.
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ﺳﻔﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﻊ ﻛﺴﺎﻟﺖ ﻭ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﺍﺳﺖ .ﭘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻜﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﻤﻰﺁﻳﺪ .ﻣﻜﺎﻥﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ
ﻗﺼﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﻭﻟﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺗﻮﺭﻳﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻜﺎﻥﻫﺎ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
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ﻫﺮﻣﺎﻥ ﻟﺌﻮﻧﺎﺭﺩ؛ »ﻣﻮﺳﻴﻘﻰﺩﺍﻥ ﺟﺎﺯ«

ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻭ ﭘﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﺍﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ
ﭼﻴﺰﻯ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ
ﺟﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺿﺎ ﺍﻭﻳﺲ ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
»ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ ﻧﺎﻻﻳﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ ،ﺍﻭ ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﮔﺮ ﺿﻌﻴﻒﺗﺮﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻳﻚ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺑﺸﺮﻯ ﺿﻌﻴﻒ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ ،ﺍﻭ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺪ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻰﺩﻫﺪ .ﭼﻮﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺧﻮﺩ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺧﻼﻕ ﻛﺴﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﺪ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ
ﻫﺮ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﺪ ،ﻳﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﺪ .ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ
ﻛﻞ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻰ ﻣﺜﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﭼﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ
ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺑﺮﺍﻯ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺩﻩﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ
ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﻳﺮﻯ ،ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺑﻪﻧﻔﺲ
ﻧﻴﺰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺪﻳﺮﻯ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ
ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻣﻨﻔﻰﻧﮕﺮﻯ ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮﻥ
ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺑﻪﻧﻔﺲ ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺷﻜﺴﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﻚ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ
ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﻣﻜﺎﻥﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﻥﺟﺎ ﺳﻔﺮ ﻛﻨﻴﺪ
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ﺧﻼﻗﻴﺖ ﭼﻴﺴﺖ
ﻛﺮﻳﺘﻨﺮ ،ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﻭﻗﺘﻰ ﻣﻮﻟﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺭﺍ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺣﺮﻑ
ﻣﻰﺯﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪﻭﺿﻮﺡ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﺮﺩ .ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﺮﺗﺘﻨﺮ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ
ﺭﻫﺒﺮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺳﺖﻳﺎﺑﻰ
ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ
ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪ .ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻳﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ .ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻼﻗﻴﺖ
ﻧﺎﻣﻴﺪ .ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻯ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦﻛﻨﻨﺪﺓ ﺭﻓﺘﺎﺭ
ﻣﻄﻠﻮﺏ ،ﻳﺎ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﺭﺍﻫﺒﺮﻯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﺍﻧﺪﻳﺸﺎﻥ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎﻯ
ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﻳﻮﺩﺍ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻯ
ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ .ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﻗﻊ

ﻋﻜﺎﺱﻫﺎﻯ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺩﺭ ﻗﺎﺏ ﻋﻜﺲﻫﺎﻯ ﻣﻌﺮﻭﻑﺗﺮﺷﺎﻥ
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ﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻳﺎﺩ
ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﭼﻴﺰﻯ ﺟﺰ ﺍﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺳﺖ .ﺭﻓﺘﺎﺭ
ﺗﻮﻳﻮﺩﺍ ﺭﺍ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻃﻰ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻨﺠﻴﺪ ،ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮﺩ .ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺳﻮﺩﻯ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍﻩ ﻧﻴﺎﻓﺖ .ﺍﻣﺎ ﺩﺭ
ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺗﺮﻳﺒﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ،ﺣﺘﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ
ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺧﻮﺩﻛﺸﻰ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭼﺸﻢ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻯ ﻛﺎﻻﻯ
ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ ،ﻳﺎ ﻋﺮﺿﻪﻛﻨﻨﺪﺓ ﻛﺎﻻﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻭﻗﺘﻰ
ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻯ ﺍﻟﻮﺍﻥﺗﺮﻳﻦ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺳﺮ ﺑﺪﻫﺪ،

ﻣﺪﻳﺮ ﺧﻼﻕ ﻛﺴﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﺪ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ
ﻫﺮ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﺪ ،ﻳﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ
ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﻫﺪ .ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ
ﻛﻞ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻰ ﻣﺜﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻧﻴﺰ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﭼﻮﻥ
ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺍﻭﻗﺎﺕ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ
ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ
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ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻓﻮﻕ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﻫﻴﭻ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻯ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺑﺮﺍﻯ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻣﺎ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪﻭﺿﻮﺡ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻳﻢ .ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ،ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮ
ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭﺭﻭﺩﻯ )ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ( ،ﻋﺮﺍﻕ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ،ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﺗﺮﻛﻴﻪ ،ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ،
ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎﻥ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻯ ،ﻛﻮﻳﺖ ﻭ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ

ﺟﻌﻔﺮ ﺧﻼﻕﺁﺯﺍﺩ

ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻭﺍژﻩﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ
ﺁﻥﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻛﻠﻰ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﻥﻗﺪﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻴﺮﺕ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﺍﮔﺮ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪﺍﻧﺪﻳﺸﺎﻥ ،ﺷﺮﻁ
ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﻯ ﻗﻮﻯ ﻭ
ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻰﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻛﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ
ﺧﻮﺵﻧﺎﻡ ،ﻫﻢﭼﻨﺎﻥ ﻳﻚ ﺍﺻﻞ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺩﺍﻧﺎﻳﻰ ،ﺩﺍﻧﺶ ،ﺫﻛﺎﻭﺕ ،ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﺩﺭ ﻋﻨﺼﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ
ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﺩ ﺑﺮﻧﺪﻯ ﻗﻮﻯ ﺷﻜﻞ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻭ ﻧﻪ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺪ ﻗﻮﻯ ﺭﺍ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺑﻬﺘﺮ
ﺍﺳﺖ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺤﺚ ﺭﺍ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻧﻜﻨﻴﻢ .ﺩﺭ ﺗﺌﻮﺭﻯﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﺔ
ﻧﻮﻳﻦ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺃﺱ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺮﻑ ﻧﺨﺴﺖ ﺭﺍ
ﻣﻰﺯﻧﻨﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ »ﻣﺪﻳﺮ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺧﻼﻕ ﺣﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺪ ﺍﺻﻴﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﮔﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﻫﻢ
ﺑﺨﻮﺭﺩ ،ﺍﺯ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺷﻜﺴﺖ ﻭﺍﻫﻤﻪﺍﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﭼﻮﻥ ﺷﻜﺴﺖ ﺁﻏﺎﺯ
ﻳﻚ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﺶ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺑﺎﺷﺪ «.ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ژﺍﭘﻨﻰ ﺍﻳﻦ ﺗﺌﻮﺭﻯﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪﺧﻮﺑﻰ
ﺑﺎﻭﺭ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ،ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ژﺍﭘﻦ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﻧﺸﺪ ،ﺗﻮﻳﻮﺩﺍ ،ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ،ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ ،ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮﺩ
ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﻣﻌﺬﺭﺕ
ﺧﻮﺍﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮﺩ
ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ،ﭼﻮﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﮕﺎﻩ
ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ؛
ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﺩﺳﺖﻳﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﻴﺖﻫﺎﻯ ﺳﺎﺩﻩ ﺯﻭﺩﺗﺮ
ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺗﺎ ﭘﺰﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺳﭙﻬﺮﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺍﺯ ﺁﻥﺟﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺑﻪﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ
ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺁﺣﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻈﻴﺮ ﺩﻭﻟﺖ ،ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ،
ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺳﭙﻬﺮﺯﻳﺴﺘﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺳﭙﻬﺮﺯﻳﺴﺘﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻛﺮﺩ.
ﺳﭙﻬﺮ ﺩﺍﻧﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻮﺍﺩ ،ﺗﺨﺼﺺ ،ﺁﮔﺎﻫﻲ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺳﻄﺢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ،ﺩﺍﻧﺶ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ،ﺗﻨﻮﻉ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ
ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ
ﺁﻥﻫﺎ ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ،ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ
ﻭ ﺗﻔﻜﺮ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ ﻣﺮﺩﻡ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻋﻠﻢ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ

ﺩﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺧﺎﻟﺖﻫﺎ ﻭ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ،ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪﻑﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺮﺑﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ،ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎ ﻭ ﺍﺟﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻳﺎﺩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﻫﺪﻑﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻛﻤﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ .ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻛﺸﻮﺭ ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺭﻡ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻓﺎﻩ ﻭ ﺧﺮﺳﻨﺪﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﺩﻳﮕﺮ
ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﺳﺖ .ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻮﺩ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ
ﻭ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ
ﺩﺳﺘﻪﺑﻨﺪﻯ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺣﺮﺑﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎ ﻭ
ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ،ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ
ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ،ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩﻱ ،ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ،ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﻗﺮﺿﻪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺣﺠﻢ ﭘﻮﻝ ،ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻱ ،ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ
ﻭ ...ﺍﺳﺖ.

 4,4ﺩﺭﺻﺪ
 3,8ﺩﺭﺻﺪ

 3,9ﺩﺭﺻﺪ

ﺍﻳﺮﺍﻥ

 57ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ

ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎﻯ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ،93
ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﺷﻮﻙ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩ؛ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ .ﺩﺭ
ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺳﺎﻝ  ،93ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺑﻬﺎﻯ ﻧﻔﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻛﻤﻰ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺕ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ
ﺍﺻﻠﻰ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺣﻮﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎﻯ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮﻯ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﺎﻝ  94ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﺩ ،ﭼﺮﺥ ﻣﻰﺯﺩ.
ﻣﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍﻯ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﻗﻰ ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺠﺮﺏ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎﺯ ﻭ ﺍﻧﺮژﻯ ﺭﻓﺘﻴﻢ.
ﺍﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺭﺍ ﭼﺎﻟﺶ
ﻣﻬﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ» :ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﺮ
ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﻣﺼﻮﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ«.
ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ،ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎﻝ  93ﺗﺪﻭﻳﻦ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ.
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ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺸﻜﻞ
ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺣﺮﺑﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ
ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ،ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎ
ﻭ ﺍﺟﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﭘﺲ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﻣﻼﻥ ﻳﺎ
ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪﺑﻨﺪﻯ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻳﻦ
ﺯﻳﺮﺑﺨﺶﻫﺎﺳﺖ :ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ )ﻋﺮﺿﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ /ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﺎﻻ
ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ( ،ﺩﻭﻟﺖ )ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻋﺮﺿﺔ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ(،
ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺭﺟﻲ ،ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﻻ ﻭ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ،ﻛﺎﺭ ،ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﻝ ،ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ( ﻭ ﺳﭙﻬﺮﺯﻳﺴﺘﻲ )ﺳﭙﻬﺮ
ﺩﺍﻧﺎﻳﻲ ،ﺳﭙﻬﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺳﭙﻬﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ،ﺳﭙﻬﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ(.

ﻭ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻛﺮﺩ .ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﭙﻬﺮ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ
ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺩﺭﻙ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﺍ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺳﺎﺯﻧﺪ.
ﺳﭙﻬﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻭ ﺧﺮﺩ ﻻﺯﻡ
ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ،ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﻭ ﺩﺭ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺑﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮﺍﻱ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻛﺸﻮﺭ ،ﺍﺣﺰﺍﺏ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺗﺸﻜﻞﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ،ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ،
ﺗﺸﻜﻞﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ،ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ) ...ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ( ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺩ .ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺳﭙﻬﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﺓ ﺳﻄﺢ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻱ ﺻﺤﻴﺢ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻋﺎﻣﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ
ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﺖ .ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﭙﻬﺮ ﻣﻲﮔﺬﺭﺩ،
ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻣﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﻱ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﭘﻲﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺳﭙﻬﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ،ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ،ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻧﺴﺒﻲ ﺁﻧﺎﻥ ،ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺎﺭﺕ
ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺩﻡ ،ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻭ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺎﻱﺑﻨﺪﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ،ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺩ.
ﺳﭙﻬﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻱ
ﻣﺎﻟﻲ ،ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﻭ
ﻧﺤﻮﺓ ﺑﻪﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ

ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ،ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻱ ،ﺳﻄﻮﺡ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻬﺎﺭﺕ،
ﻧﮕﺮﺵ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﻼﺵﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻳﺴﻚﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ
ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ
ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ،ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ،ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ،ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ،ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﻭ
ﻧﻮﺁﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻱ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﺓ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺧﺔ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﭙﻬﺮ ﺍﺳﺖ.

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻩﻫﺎ

ﺳﻬﻤﻴﻪﺑﻨﺪﻱ ،ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻏﻴﺮﺗﻌﺮﻓﻪﺍﻱ...
ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎ
ﻭ ﺍﺟﺒﺎﺭﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
ﻗﻮﺓ ﻣﻘﻨﻨﻪ ،ﺗﺸﻜﻞﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ،ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ
ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﺫﻱﻧﻔﻮﺫ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ »ﺑﻴﻦ ﻫﺪﻑﻫﺎ« ﻭ »ﺑﻴﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ«
ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺑﻨﻴﺎﻥﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻓﻨﻲ،
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻣﻌﺎﻥ ﻧﻈﺮ
ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.
»ﺍﺻﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ« ﻭ »ﺍﺻﻞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ«
ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪﻑﻫﺎﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺳﺮﻟﻮﺣﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻲ،
ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻣﺎﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﺗﺮﺍﺯﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
ﺍﺳﺖ.

ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺁﻥﭼﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪﺷﻨﺎﺳﻰ ﺧﻴﻠﻲ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻪﻭﺟﻮﺩﺁﻣﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺣﺎﺻﻞ
ﺗﻔﻜﺮﺍﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﻔﻜﺮﺍﺗﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﻭ ﺩﮔﺮﺩﻳﺴﻲ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﺍﺩﺍﻳﻢﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﺔ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺁﻥﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ
ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻯ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ،ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﻴﺮﺩ ،ﺑﺤﺚ ﻭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﭼﺎﺭﻩﺍﻧﺪﻳﺸﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﻊ ﻛﺎﺳﺘﻰﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻦ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺷﻮﺍﺭﻯﻫﺎ ﺭﺍ
ﺣﺲ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲﺑﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻭ
ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻮﺍﺟﻬﻴﻢ.
ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ،ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ،
ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻭ ...ﺑﺎ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻭ ﺁﺭﻣﺎﻥﻫﺎﻱ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ،ﺑﻬﺮﻭﺯﻱ ﻭ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻮﻉ ﺑﺸﺮ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﺔ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺟﺴﺖﻭﺟﻮﻱ ﺑﻬﺮﻭﺯﻱ ﻧﻮﻉ ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ،ﺁﻣﻮﺯﺵ ،ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ
ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﺳﺖ.

 5,2ﺩﺭﺻﺪ

 0,5ﺩﺭﺻﺪ

ﺟﻬﺎﻥ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺮﺍﻯ
ﺗﺼﻤﻴﻢﺳﺎﺯﻯ

ﺳﻮﺍﻝﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺍﮔﺮ ﺗﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﻱ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ،ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺁﻥﮔﺎﻩ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻳﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻲﺭﺳﺪ .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎﻝ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﺑﺰﺍﺭ
ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻛﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩﺍﻱ ﻧﻴﺴﺖ .ﺻﺮﻑﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﻭ
ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﻱﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺍﺛﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﺸﻮﻧﺪ،
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭼﻨﺎﻥ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺭﺍ ﺑﻪﺭﺍﺣﺘﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﺮﺍﻳﺖ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ .ﺩﺭﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ
ﺭﺍ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺯﻣﻴﻨﺔ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻧﺪﻩ
ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ
ﻋﻠﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻧﻘﺶ
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ
ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ
ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ،ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺩﺭ ﻳﻚ
ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ،ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻈﺮﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

2020

2010
 - 0,1ﺩﺭﺻﺪ

ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ

 58ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ

ﭼﻴﻦ
ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ

4

ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻤﻪﻯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺬﺏ ﺗﻮﺭﻳﺴﺖ
ﺩﺍﺭﺩ ،ﺳﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﭼﻴﺰﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻳﻚ ﺁﻣﺎﺭ
ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺭﻭﺩ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  126ﻫﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮ ﺧﺎﺭﺟﻰ
ﺩﺭ ﺩﻩ ﻣﺎﻫﻪﻯ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ  92ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ،ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ
ﻣﺸﺎﺑﻪ 21 ،ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺯﻳﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﻭﺭﻭﺩ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ،
ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﺎﻻ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺥ ﻣﻰﻛﺸﺪ:

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭼﻴﺴﺖ ﻭ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟
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ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﺩﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﻳﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﻧﻮﻉ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻛﻪ
ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ؟ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻮﺍﻧﻊ
ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻲ ﻭ
ﺧﺼﻠﺖﻫﺎﻱ ﻛــﺎﺭﻱ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ
ﺭﺷﺪ ﺍﻧﺪﻙ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻭ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﺍﺻﻮﻻً ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﺷﻜﺎﻑ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ
ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮﻱ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻣﺎ ﺭﺍ
ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻝ
ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﭼﺮﺍ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪﺓ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﺩﺭ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﻻﺳﺖ؟ ﻭ...

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ؛
ﻧﻴﺎﺯﻯ ﻣﺒﺮﻡ ﺍﺳﺖ

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺭﺍﺋﺔ
ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺑﺎﺏ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎ
ﻣﻨﺸﺄ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺟﺎﺭﻱ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﺒﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺷﺪ.
ﻭﻗﺘﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺮ
ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻭﻧﻖ ﻭ ﺭﻛﻮﺩ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ،ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ،ﺍﺟﺮﺍ
ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﻭﻗﻔﻪﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﺓ ﺧﻮﺩ
ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ .ﻧﻜﺘﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻋﺎﺭﺿﻲ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﺑﻲﻛﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﻋﺎﺭﺿﺔ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩﻫﺎ ﭘﻲ ﺑﺒﺮﻳﻢ،
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﻲﺩﻫﻴﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺗﻮﺭﻡ
ﻳﺎ ﺑﻲﻛﺎﺭﻱ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ،ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ .ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ،ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻳﻦﻛﻪ
ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ،ﭘﻮﻟﻲ ،ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ،ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ
ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻲﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺍﺩﻭﺍﺭﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ ،ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﻲﺭﺳﺪ.
ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ،
ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻌﻀﻼﺗﻲ ،ﻫﻤﻪ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ
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ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎﻯ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺳﺎﻝ  ،1392ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻯ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﺎﺋﻢ )ﻋﺞ( ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ،
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  93ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻯ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻤﻠﻚ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ.
ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﺒﻠﻎ  16/8ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺼﻪﻯ ﻏﻴﺮﻧﻘﺪ ﺁﻥ ﻃﻰ  16ﻗﺴﻂ
ﺷﺶﻣﺎﻫﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﺭ ﻛﺮﺝ -ﻓﺮﺩﻳﺲ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﺳﻤﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﺎﺋﻢ)ﻋﺞ( ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  1/6ﻫﺰﺍﺭ ﻣﮕﺎﻭﺍﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ 6
ﻭﺍﺣﺪ ﮔﺎﺯﻯ 4 ،ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺨﺎﺭ ﻭ  3ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺮژﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
ﺑﻰﮔﻤﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﺎﺋﻢ)ﻋﺞ( ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ ﺩﺭ
ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺳﻴﺎﺳﺖ »ﺍﺭﺯﺵﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﺮﺍﻯ
ﻧﺴﻞﻫﺎ« ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ .ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﻛﺘﺮ
ﺣﺠﺖﺍﻟﻪ ﺻﻴﺪﻱ ،ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻲ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎﻡ( ﻧﻬﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ  93ﺩﺭ ﺭﺃﺱ
ﻫﻴﺌﺘﻰ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺳﺘﺎﺩﻯ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ ﺍﺯ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  -ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ 1394

ﺗﻤﻠﻚ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﺎﺋﻢ

ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻯ ﻛﻤﻴﺘﻪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎﻡ( ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﺎﻩﻫﺎﻯ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻝ  93ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻛﻨﺘﺮﻝ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﻭ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ
ﺷﺮﻛﺘﻰ ،ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ،ﺩﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﺎﻛﺰﺍﺩ ،ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ ﺑﻪ ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺭﺳﻤﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚﻫﺎﻱ ﺑﺮﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ)ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻳﺴﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ ،ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻛﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ
ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ( ،ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﻳﺴﻚﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻨﺸﺎ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ
ﺭﻳﺴﻚﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺁﻥﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﺮﺩ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪﻯ ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ »ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ« ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺑﻮﺩ :ﺍﺯ ﺁﻥﺟﺎ ﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩﻯ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
ﺑﻪ ﺩﺭﻙ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ،ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﻭ
ﺩﻗﻴﻖ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﻳﺴﻚ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺑﻪﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺭﻭﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﺻﻮﻟﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻯ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺍﺯ ﺳﻮﻯ
ﺩﻳﮕﺮ ،ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩﻯ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ،ﺑﺎﻳﺪﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺍﺻﻮﻟﻰ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮ،
ﺯﻣﻴﻨﻪﻯ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﺩ .ﮔﺎﻡ ﺍﻭﻝ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ »ﻣﻨﺸﻮﺭﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ« ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺘﻪﺍﻯ
ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭ ،ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ »ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ« ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺪﻭﻳﻦ
ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ
ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰﺍﻳﻰ ﺩﺭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ،ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﭘﻮﻳﺎ ﻛﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩﺍﻯ ﺭﻭﺷﻦ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﺩ .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺟﺎﺫﺑﻪﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺟﺬﺏ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ
ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ
ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻠﻰ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﺍﺭﺯﻯ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ
ﻭ ﻋﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩﻛﻨﻨﺪﻩﻯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ .ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ
ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺟﺎﺫﺑﻪﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺭﺯﻯ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺻﺤﻴﺢ
ﻭ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﻮﺃﻡ ﺑﺎ ﺁﻳﻨﺪﻩﻧﮕﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ .ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ
ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻭﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺭﺯﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﻚﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺩﺭﺁﻣﺪ
ﻧﻔﺘﻰ ﮔﺮﺩﺩ .ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺧﺎﺹ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺟﺎﺫﺑﻪﻫﺎﻯ ﺗﻮﺭﻳﺴﺘﻰ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﻻﻯ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﻯ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ،ﺍﻭﺿﺎﻉ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻬﺘﺮﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺭﻳﺴﻢ ﻳﺎ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺎﺫﺑﻪﻫﺎﻯ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﻭﻧﻖ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ،ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ
ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﻛﻠﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪﻩﺍﻯ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ
ﮔﺮﺩﺷﮕﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜﺎﻝ ﺟﺎﺫﺑﻪﻫﺎﻯ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ،ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩﻯ ﻋﺮﺑﻰ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﺭﻳﺴﺘﻰ ﺭﺍ ﻳﺪﻙ ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ ﻭ ﮔﻮﻯ ﺳﺒﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺭﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ،
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ .ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ wtoﺩﺭ ﺁﻣﺎﺭ ﺧﻮﺩ
ﻛﻪ ﺍﺧﻴﺮﺍ ً ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻩ ،ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 2020ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 181
ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺷﺪﻩ ،ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺫﺑﻪﻫﺎﻯ ﺗﻮﺭﻳﺴﺘﻰﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﺻ ً
ﻼ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ.
)ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  (1ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ 2010ﺗﺎ  2020ﺩﺭ ﻳﻚ
ﺑﺎﺯﻩﻯ ﺯﻣﺎﻧﻰ  10ﺳﺎﻟﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺭﻳﺴﻢﺍﺵ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻛﻮﺩ ﻣﻰﺭﻭﺩ .ﻳﻌﻨﻰ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2010ﺭﺷﺪ  3/9ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ،ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2020ﺭﺷﺪﺵ ﺑﻪ  3/8ﺩﺭﺻﺪ
ﻣﻰﺭﺳﺪ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ
ﺭﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ )ﺍﺯ  0/5ﺗﺎ  4/4ﺩﺭﺻﺪ( ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ.

)ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ (1
ﺭﺷﺪ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ

 70ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ

ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ

3

30ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ

2
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ﻧﻮﺭﻭﺯ )ﻳﻌﻨﻰ ﺩﻳﺮﻳﻨﻪﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻔﺮ
ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻰ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ( ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻣﻰﺭﺳﺪ،
ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻍ ﺭﺍ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺭﺁﻣﺪﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻯ
ﺍﺯ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻳﺶ
ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸﻮﺭ ،ﻫﻢ ﻣﻨﺰﻭﻯ ﻣﺎﻧﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻛﻨﺪ .ﺑﺮﺍﻯ
ﻧﻮﺭﻭﺯ 1393ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺍﺣﻤﺪﻯﻣﻘﺪﻡ ﮔﻔﺖ» :ﺩﺭ
ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺍﻣﺴﺎﻝ  670ﻫﺰﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ
ﺳﻔﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  35ﺩﺭﺻﺪﻯ
ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻧﻮﺭﻭﺯ

ﺧﺒﺮ ﻣﻰﺩﻫﺪ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭ  190ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ
ﺳﻔﺮ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  43ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ «.ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ
ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰﻫﺎ ﻧﻈﺮ
ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻳﺎﺑﻰﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻧﻴﺰ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻇﺎﻫﺮﺍ ً ﺩﺭ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ
ﺗﺮﻛﻴﻪ  134ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ .ﻛﻤﻰ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ؟ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ  134ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ
ﭼﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰﺷﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﺮﺩ؟
ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﻮﻟﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﺒﺪﻳﻞ

ﻛﻨﻨﺪ ،ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  93ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦﻫﻤﻪ
ﻣﺸﻜﻞ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻰﻛﺮﺩ؟ ﺩﺭ ﻧﻮﺭﻭﺯ  92ﻧﻴﺰ ﻭﺿﻊ
ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ
ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  92ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﺳﻔﺮﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺧﻮﺩ 5/2ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻭﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ
ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺎﺭ  94ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻰﺭﺳﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ .ﺁﻳﺎ ﻭﻗﺖ ﺁﻥ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺍﺣﻴﺎ
ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺣﺠﻢ ﺧﺮﻭﺝ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﻭﻃﻨﻰ
ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ
ﺭﺍﻫﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﻮﻧﺪ؟

 85ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ

ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ

1

ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺷﺪ:

ﺁﺛﺎﺭ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺍﻳﻠﻴﺎ ﭘﻴﺮﻭﻟﻰ
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4

ﺑﻰﮔﻤﺎﻥ ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﺳﺎﻝ  ،93ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﺩﻛﺘﺮ ﺣﺠﺖﺍﷲ ﺻﻴﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ ﺑﻮﺩ .ﭘﻴﺎﻣﻰ ﻛﻪ
ﻣﺴﻴﺮ ﻳﻚﺳﺎﻟﺔ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻯ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ
ﻣﻰﻛﺮﺩ .ﺩﻛﺘﺮ ﺻﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ:
ﻧﻮ ﺷﺪﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻬﺎﺭﺍﻥ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ
ﺭﺍﺯﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﭘﺎﻙ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﺧﺎﻛﻴﺎﻥ
ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺑﻰﺩﺭﻧﮓ ﻣﻰﮔﺬﺭﺩ .ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ ﺁﻥ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭﻧﮓ ﻛﻨﻴﻢ ﺩﺭ ﺭﺍﺯ ﺧﻠﻘﺖ ﻭ ﻧﻮﺷﺪﻥ
ﭘﻰﺩﺭﭘﻰ ﺁﻥ ،ﺗﺎ ﺩﺭﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﺓ ﻫﺴﺘﻰ ،ﻧﻮ
ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖﺗﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺮﺁﻣﺪﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﻭﻋﺪﻩ
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﭼﻪ ﺑﺮﺁﻣﺪﻥ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﭘﺲ ﺳﻴﺎﻫﻰ
ﺷﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺮﺁﻣﺪﻥ ﺑﻬﺎﺭ ﺍﺯ ﺳﺮﺩﻯ ﺟﺎﻧﺴﻮﺯ
ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ.
ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﺔ ﻧﻮﺷﺪﻥ ﺯﻣﻴﻦ
ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ،ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ ﻧﻴﺰ
ﻋﺰﻡ ﺁﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺳﺨﻨﻰ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺟﻬﺎﻥ
ﺗﺎﺯﻩ ﺷﻮﺩ  ....ﺍﻳﻦ ﺩﻏﺪﻏﺔ ﻣﺒﺎﺭﻙ ،ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ
ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﻭﻯ ﺁﻭﺭﻧﺪ .ﭼﻪ ﺁﻥﻛﻪ ﻫﻢ ﻓﻀﺎﻯ
ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺭﻭﻳﺶ ﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺩﺭ ﭘﻰ ﻧﻮ
ﺷﺪﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻰ ﺩﺭ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ،ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮﻯ ﻧﻮ ،ﺗﺎ
ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﻭﺍﻡ ﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﺪﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺁﺫﺭﻣﺎﻩ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﺪ ﻭ
ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﺮﺗﺮ ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﺔ
ﺳﺎﻝ ﻳﻚﻫﺰﺍﺭﻭﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮﺥ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ،ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻯ
ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.

ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻝ ﻛﻨﺪﻥ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻧﻔﺘﻰ؛

ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ؛ ﻋﺮﺻﻪﺍﻯ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮ ﻭﺭﻭﺩﻯ

ﻛﺸﻮﺭ

ﺭﺩﻳﻒ

ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎﻯ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼﻯ ﺳﻴﺎﻩ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ  -ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ 1394

3
9
3
ﻣﺠﻠﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

22

ﺩﺭ ﺭﺩﻩﺑﻨﺪﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡﺷﺪﻩ ﺑﻴﻦ  181ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻰﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻰ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺳﻔﺮ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻯ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪﻯ  ،30ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻠﻰ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪﻯ  95ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﺷﺪ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪﻯ  135ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ  12ﻛﺸﻮﺭ
ﻣﻨﻄﻘﻪﻯ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻯ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪﻯ  ،3ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻣﻠﻰ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪﻯ  8ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪﻯ  9ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻟﺒﺘﻪ
ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻮﺭﻡ ﺁﻥﻫﺎ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ  12/3ﺷﻐﻞ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ
ﺩﻧﻴﺎ ،ﻳﻚ ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﻯ ﺍﺳﺖ .ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺩﺭ  10ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ،ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ  10ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻛﻞ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺩﻧﻴﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ  3/3ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  19ﻫﺰﺍﺭ ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰﺁﻳﺪ.
ﺑﺮﺭﺳﻰﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﻞ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺍﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺪﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ »ﺗﻮﺭﻳﺴﻢ ﺭﻳﭙﻮﺭﺕ« ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ
ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  43ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ2030ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﻗﻤﻰ ﻧﺰﺩﻳﻚ 1/8ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪﺷﺪﻩ ،ﺳﻔﺮﻫﺎﻯ ﻫﻮﺍﻳﻰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻔﺮ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ

ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ .ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎﻥ ،ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪﻯ ﺁﺳﻴﺎﻳﻰ ،ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ،ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻰ ﻭ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﮔﺮﺩﺷﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ:

ﺟﺰﻳﺮﻩﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﺑﻪﺷﺪﺕ ﻏﻴﺮ ﺷﻔﺎﻑ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻤﻴﻦﻃﻮﺭ ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺩﻭﺭ ﺯﺩﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭ
ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺍﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﺷﻔﺎﻑ ﺷﺪﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺻﺤﻴﺢ ،ﺑﻪﺟﺎ ﻭ
ﻣﻨﻀﺒﻂ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪﻯ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ .ﺑﺮﺍﻯ
ﺳﺎﻝ  94ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼﺵ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻔﺎﻑﺳﺎﺯﻯ
ﺻﻮﺭﺕ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ
ﺳﺎﻝ  94ﺑﺎﺷﺪ.
ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺷﻜﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟
ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭﺳﺘﻰ ﺑﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺣﺎﻛﻢ
ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺍﺭﺯﺍﻥ
ﺍﺳﺖ ،ﺫﺧﻴﺮﻩﺳﺎﺯﻯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ
ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺫﺧﻴﺮﻩﻫﺎﻯ
ﻧﻔﺘﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻯ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻭﻗﺘﻰ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺍﺯ ﻫﺮ
ﺑﺸﻜﻪ  100ﺩﻻﺭ ﺑﻪ  108ﺩﻻﺭ ﺭﺳﻴﺪ ،ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺎﺯﺍﺩ
ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺠﺎ ﺧﺮﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﺴﻰ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺒﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺍﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺖ
ﻧﻔﺖ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﻭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺑﻌﻀﺎً ﺁﺭﻣﺎﻧﻰ
ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﺍﺳﺎﺳﻰ
ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺍﺳﺖ ﭼﺮﺍﻛﻪ
ﻋﺪﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺣﺴﺎﺱ ،ﺿﺮﺑﻪﻫﺎﻯ
ﺟﺒﺮﺍﻥﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻔﺘﻰ ،ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻯ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺩﺭ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﺭﻳﻢ.
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ
ﺗﺨﺼﺺ ﻛﺎﻓﻰ ﻳﻚ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻃﻰ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺳﺖ.
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ،ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻨﻰ ﻭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪﻯ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺪﻑ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﺍﻣﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﺷﻌﺎﺭﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﭼﻪ
ﻣﻮﺍﻧﻌﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻫﻢ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺮﻓﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﮔﻔﺘﻦ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ،ﻗﻮﻯ
ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ .ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ
ﺍﻳﺪﻩﺁﻝ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩ ،ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﺑﺪ .ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﻪ ﻣﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻪ
ﻣﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ،ﭼﻮﻥ ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺍﺻﻞ ﻣﻬﻢ
ﺑﻰﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ
ﻭ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻰ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ
ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﻢ.

ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺭﻭﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟
ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺁﺳﻴﺐ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﻳﺪ ،ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
 50ﺩﻻﺭ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻯ ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ
ﺁﻥ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻯ ﻛﻼﻥ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻳﻚﺳﺮﻯ ﺍﺯ
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ،ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺍﺳﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ.
ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺷﻌﺎﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪﻯ
ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻗﻌ ًﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺁﻥﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻰﺭﻓﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﺪ ،ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺑﻬﺘﺮﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺒﻮﺩ؟
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺣﺮﻑ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﻻﻳﺤﻪﻯ ﺑﻮﺩﺟﻪﻯ  94ﻫﻢ
ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺍﺳﺖ .ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺯ  10ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  93ﺑﻪ  5ﻫﺰﺍﺭﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ،ﮔﻮﺍﻩ ﺍﻳﻦ
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺍﺳﺖ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ  10ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻮﺩ ،ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺑﻪ 5
ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  200ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺑﺎ ﺣﺬﻑ  2ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻯ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ،ﺑﻪ  3ﻫﺰﺍﺭ ﻭ
 200ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ ،ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  200ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦﺟﺎﻯ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢﻫﺎ ﺩﺭﺩﻯ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﻭﺍ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻗﻢ
ﻫﻢ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮﺩ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ،ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ  30ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻛﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﺣﺎﺻﻞ
ﺍﺯ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻯ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻬﻢ،
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎﺳﺖ  .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ
ﺍﺩﺍﺭﻩﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻧﻔﺖ ﻣﺜ ً
ﻼ  20ﺩﻻﺭﻯ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ؟!
ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ،ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ
ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺑﻮﺭﺳﻰ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﻯ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ؟
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺑﻮﺭﺳﻰ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ
ﻗﻄﻌﺎً ﺩﭼﺎﺭ ﻳﻚﺳﺮﻯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻰﺭﻭﺩ
ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻰ ﺑﻠﻜﻪ ﻗﻄﻌﺎً
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ
ﻛﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺗﺤﺖﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﺭﻓﺘﺎﺭﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻫﻢ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ
ﭘﻴﺸﺮﻭ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ،ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮﺩ ،ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ
ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮﻟﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

60

نشاني :خيابان مالصدرا ،شيراز جنوبي،
برزيل غربي ،شماره 25
تلفن88623895 :
فاكس88623896 :
نشانی الکترونیک vakharazm@kharazmi.ir :

انعکاس نظرات اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب

مقاالت ،مصاحبه ها و گزارشها ،لزوماً به معنای تایید
محتوای تمامی آنها ازسوی ماهنامه نیست.
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سخن نخست

موسم جوش و خروش وخارزم
دكترحجت اله صيدي ،مدير عامل شركت سرمايهگذاري خوارزمي

صبا به تهنیت پیر میفروش آمد
که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد
هوا مسیح نفس گشت و باد نافهگشای
درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد
تنـور الله چـنان برفروخت باد بهـار
که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد
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درآمدن بهار افزون بر نشاطی که در تمامی ارکان طبیعت ایجاد
میکند ،برای اعضای گروه وخارزم موسم دوچندان مبارکی است
تا سالگرد برآمدن آن را که زبان گویای مدیران و کارکنان گروه با
سهامداران ،مشتریان ،ذینفعان و اعضای خانوادة بزرگ سرمایهگذاری
خوارزمی به حساب میآید ،به شادی نشینند و عهد خود با مخاطب را
تازه کنند؛ عهدی که با آرمان ثروتآفرینی پایدار برای نسلها شروع شد،
با برنامهریزی راهبردی هفتساله ،که نام «راه خوارزمی» به خود گرفت،
قطعیت یافت و از پانزده ماه قبل مراحل اجرایی خود را شروع کرد .یکی
از ابزارهای الزم برای تحقق اهداف برنامه ،نشریهای بود تا از طریق آن با
تمامی ذینفعان تبادل نظر شود ،گزارشهای الزم ارائه شده و دستاوردها
و دشواریها به اطالع برسد ،هر چند انتشار دوازده شماره در سال با تمام
دشواریهایش ،به دلیل پیچیدگیهای متعدد محیط کسبوکار ،برای
تبادل نظر و ارائة گزارشهای مختلف ممکن است کافی به نظر نرسد.
اکنون در آستانة انتشار سیزدهمین شمارة وخارزم ،وقتی به
مطالب طرحشده در شمارة اول درخصوص راه خوارزمی مراجعه میشود،
بیاختیار زبان شکر و سپاس گشوده میشود از اینکه آن یار دلنواز
چگونه اعضای گروه خوارزمی را بیش از آنکه در تصور میگنجد ،یاری
داد تا گامهای نخستین را استوارتر بردارند و در پایان سال به اهداف خود
رسیده باشند ،اگرچه همواره زان یار دلنوازم شکری است با شکایت،
حتی اگر شکایت مورد نظر در مقابل آنچه شکر نامیده میشود ،بسیار
ناچیز است و فراموششدنی.
در سال نودوسه گروه خوارزمی بیش از سه برابر بزرگتر شد ،سود
آن افزایش یافت و پایههای کسب سود قابل تقسیمی بهمراتب بیشتر از
سالهای گذشته ریخته شد .به گونهای که اکنون تنها سود حاصل از
عملیات نیروگاه منتظر قائم در سال جاری بیش از میزان سود تقسیمی
سال گذشتة کل گروه برآورد میشود و بدیهی است که با تحقق سود
پیشبینیشدة سایر شرکتها ،میتوان سالهای آتی را برای خوارزمی،
طالیی پیشبینی کرد .اکنون نیروگاه منتظر قائم بزرگترین دارایی گروه
است و در آستانة ورود به بورس در قالب یک شرکت مادر تخصصی
در صنعت برق و انرژی .اما با توجه به برنامة راهبردی گروه و آنچه
بر اساس برنامههای اجرایی و عملیاتی شرکتها در حال پیادهسازی
است ،وزن این شرکت در کنار شرکتهای بزرگی مانند توسعة ساختمان
خوارزمی ،توسعة مدیریت و سایر شرکتهای مهم دیگر تنها بخشی از
داراییهای ارزشآفرین گروه خواهد بود .اکنون سال نودوسه در حالی به
پایان میرسد که تمامی شرکتهای گروه برنامههای راهبردی و عملیاتی،
خود را برای رسیدن به اهداف ساالنه که درنهایت به میزانی از دارایی
به ارزش سیصدوسی هزار میلیارد ریال در سال نودونه شمسی و تحقق
سود هشتادوپنج هزار میلیارد ریالی در همان سال خواهد رسید ،تنظیم
و تصویب کردهاند .و هم از اینروست که نماد شرکت سرمایهگذاری

خوارزمی در بین شرکتهای سرمایهگذاری بورس ،از نظر ارزش شرکت
و ارزش ذاتی با فاصلة قابل توجهی باالتر از دیگر شرکتهای همگروه
خود ایستاده است.
ازجمله ،آنچه تاکنون به دست آمده ،به تاریخ پیوسته و شایسته
آن است تا در آستانة سال جدید ،که مرغ در خروش و گل به جوش
میآید ،با طلب مدد از انفاس قدسی و در هوای مسیح نفس ،با شتابی
افزونتر به عملیاتی ساختن اهداف سال نودوچهار پرداخت و تاریخی
دیگر ساخت .آنچه در این روزها دغدغة اصلی گردانندگان گروه
پیش روست؛ سالی
خوارزمی به شمار میآید ،تحقق برنامههای سال ِ
که با توجه به عوامل مهمی مانند کاهش قیمت نفت ،کسری بودجة
قابل پیشبینی برای دولت و پایداری تورم  -البته با نرخی بهمراتب
پایینتر از گذشته – همچنان سال سخت و ناهمواری به شمار میرود
و گمان میرود که حتی با حصول کامل توافق هستهای مبتنی بر منافع
ملی و مصالح کشور ،هر چند امید زیادی در جامعه ایجاد میشود
و محدودیتهای بینالمللی یک به یک برچیده میشوند ،اما حداقل
در نیمة اول سال بخش واقعی اقتصاد از آثار آن برخوردار نخواهد
شد .با وجود این دشواری ،برنامة عملیاتی گروه در این سال ،دارای
سرفصلهای مهمی ،ازجمله ورود شرکت برق و انرژی سپهر ـ مالک
نیروگاه منتظر قائم  -و شرکت توسعة ساختمان خوارزمی به بورس،
عملیاتی کردن طرحهای شرکت توسعة معادن صدر جهان ،تشکیل
شرکت مادر تخصصی نفت و گاز و پتروشیمی ،توسعة عملیات و بازار
شرکت البراتوارهای سینادارو ،توسعة فعالیتها در بورسهای اوراق
بهادار و کاال از طریق شرکتهای توسعة مدیریت سرمایة خوارزمی
و سرمایهگذاری آتی نگر سپهر ایرانیان ،ورود مفاخر به عرصههای
جدید فناوری اطالعات که مقدمات آن در سال گذشته فراهم شده،
تقویت و توسعة سرمایهگذاریها در صنعت پرآتیة بانکداری ،توسعة
عملیات و متنوعسازی فعالیتهای بازرگانی و همچنین ورود جدی
به عرصة فعالیتهای بینالمللی است که پایههای آن با فعال کردن
شرکت تخصصی بینالمللی در خارج از کشور نهاده شده و بهتدریج
در سایر نقاط راهبردی جهان گسترش خواهد یافت .در این راستا با
اجرای مرحلة دوم افزایش سرمایه که در ماههای آغازین سال انجام
میگیرد ،گام نخست اجرای برنامة راهبردی در سال دوم برداشته
میشود و بدیهی است که جز با توکل و امید به فضل الهی و یاری
سهامداران ارجمند ،تالش بیوقفة مدیران و کارکنان گروه و پشتیبانی
تمامی ذینفعان از جمله مدیران و کارکنان بانکهای معظم صادرات
ایران و مسکن دستیابی به این اهداف میسر نخواهد بود.
گاه آن است که ضمن عرض شادباش بهاری به تمامی اعضای
گروه بزرگ خوارزمی و تالشگران عرصة ثروتآفرینی پایدار برای نسلها
 اعم از همکاران ارجمند و خانوادههای فداکارشان ،سهامداران دقیقو حمایتگر ،مشتریان وفادار و حرفهای ،و تمامی شرکا و ذینفعان
راهبردی و اهالی بزرگ بازار سرمایه و پول -به بیتی از مالی رومی اشاره
شود که آدمی را به یاد روز واقعه و حسابدهی  -چه روز مجمع ساالنة
شرکت باشد و چه رستاخیز و دنیای دیگر که تمام سرائر آشکار میشوند-
میاندازد و قیاس لطیف آن با بهار و دگرگونی و نو شدن طبیعت:
این بهار سبز بعد از برگریز
هست برهان بر وجود رستخیز
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مروری اجمالی بر کارنامهی گروه سرمایهگذاری خوارزمی در سال 1393

«خوارزمی» در سالی که گذشت ...

«تملک نیروگاه منتظر قائم»« ،افزایش سرمایه»« ،برگزاری
همایشهای دوم ،سوم و چهارم مدیران گروه»« ،برگزاری مجمع
عادی ساالنه و تقسیم سود نقدی»« ،برگزاری کارگاه آموزشی با
سخنرانی پروفسور جلیلوند»« ،ارتقای ساختار سازمانی» ،برپایی
سازوکارهای مدیریت ریسک و مجموعة تدابیر متنوع برای تحقق
اهداف مرحلهای برنامة راهبردی هفتساله ،از جمله مهمترین
تحوالتو رویدادهای سال 1393در شرکت سرمایهگذاری

پیام نوروزی مدیرعامل
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بیگمان برای گروه خوارزمی ،نخستین رویداد
سال  ،93انتشار پیام نوروزی دکتر حجتاهلل
صیدی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی
بود .پیامی که مسیر یکسالة پیش روی خوارزمی
را ترسیم میکرد .دکتر صیدی در این پیام نوشته
بود :نو شدن زمین و زمان در بهاران هر سال را
رازی است که یزدان پاک برای ما خاکیان تدارک
دیده است ،تا غافل نمانیم از قیمت روزگاری که
بیدرنگ میگذرد .بایسته آن است که درنگ کنیم
در راز خلقت و نوشدن پیدرپی آن ،تا دریابیم که
آفرینندة هستی ،نو شدن را دوستتر دارد و
برآمدن دوباره را وعده داده است .چه برآمدن
آفتاب از پس سیاهی شب باشد و چه برآمدن بهار
از سردی جانسوز زمستان.
هم از اینروست که در آستانة نوشدن زمین
و زمان ،شرکت سرمایهگذاری خوارزمی نیز
عزم آن کرده تا سخنی تازه بگوید تا دو جهان
تازه شود  ....این دغدغة مبارک ،گروه مدیران و
کارشناسان خوارزمی را از ابتدای پاییز گذشته
بر آن داشت که به بازنگری در برنامههای
راهبردی گروه روی آورند .چه آنکه هم فضای
کسبوکار در اثر رویش امید و تدبیر در پی نو
شدن بود و هم خوارزمی در پی بالندگی در
بازار اوراق بهادار و فراتر رفتن از بیست هزار
میلیارد ریال دارایی ،نیازمند تدبیری نو ،تا
راه را استوارتر از آنچه آمده است دوام بخشد.
بدینگونه بود که در روزهای آغازین آذرماه
گذشته کلیات برنامة راهبردی نهایی شد و
چشمانداز رسیدن به جایگاه یکی از پنج شرکت
برتر هلدینگ و سرمایهگذاری ایران در آستانة
سال یکهزا روچهارصد خورشیدی و دارای
باالترین نرخ بازده سرمایهگذاری ،پیش روی
کارکنان گروه خوارزمی قرار گرفت.

خوارزمی(سهامی عام) به شمار میروند.
ماهنامة وخارزم در اولین شمارة سال نو ،مروری دارد گذرا بر
خطوط اصلی این تحوالت و رخدادها در مجموعهای اقتصادی
که با عزمی راسخ شعار اصلی خود را «ثرو تآفرینی پایدار
برای نسلها» اعالم کرده و هدف اصلی خود را کسب درآمدی
معادل یک درصد تولید ناخالص ملی در پایان برنامة راهبردی
هفتسالة شرکت قرار داده است.

تملک نیروگاه منتظر قائم

اگرچه در ساعتهای پایانی وقت اداری سال  ،1392مدیران شرکت سرمایهگذاری خوارزمی و بانک
صادرات ایران بر سر معاملهی مجموعهی نیروگاه منتظر قائم (عج) به توافق دست یافتند ،اما در عمل،
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی در سال  93این مجموعهی نیروگاهی را به تملک خود درآورد.
ارزش معاملهی مذکور معادل مبلغ  16/8هزار میلیارد ریال است و حصهی غیرنقد آن طی  16قسط
ششماهه پرداخت خواهد شد.
این نیروگاه در محور کرج -فردیس واقع شده است .ظرفیت اسمی تولید
نیروگاه منتظر قائم(عج) بیش از  1/6هزار مگاوات است و دارای ۶
واحد گازی ۴ ،واحد بخار و  ۳واحد سیکل ترکیبی است.
این اقدام شرکت سرمایهگذاری خوارزمی در راستای
برنامهی استراتژیک گروه خوارزمی و با هدف تقویت
حضور در بخش انرژی صورت پذیرفت.
بیگمان نیروگاه منتظر قائم(عج) یکی از اقدامات
ارزنده و مثبت گروه سرمایهگذاری خوارزمی در
چارچوب سیاست «ارزشآفرینی پایدار برای
نسلها» به شمار میرود .از همین رو بود که دكتر
حجتاله صيدي ،مديرعامل شركت سرمايهگذاري
خوارزمي (سهامی عام) نهم مهرماه  93در رأس
هیئتی متشکل از مدیران ستادی گروه خوارزمی از

این نیروگاه بازدید کرد.
در اين بازدید ،دکتر صیدی و هیئت همراه وی،
با حضور در سايت نيروگاه منتظر قائم از نزديك با
روند فعاليتهاي جاري این نیروگاه آشنا شدند .سپس طی
نشستی در دفتر مديرعامل شركت مدیریت توليد برق منتظر قائم،در
جمع اعضای هیأت مدیرهی شرکت برق وانرژی سپهر و مدیران شرکت مدیریت تولید برق منتظر
قائم به تبيين و تشريح استراتژي و اهداف شركت خوارزمي در مجموعهی صنعت برق پرداخت.
در این نشست ،دکتر صيدي طی سخنانی اظهار کرد« :شركت خوارزمي در بخش برق ،استراتژي ويژهاي را
ترسيم کرده است .بر اين اساس استراتژي و هدف بلندمدت شركت ،توسعهی نيروگاه منتظر قائم و تأمین
 10درصد از برق مورد نیاز شبکهی برق کشور است .در ميانمدت برنامهی گروه خوارزمي ،بهينهسازي
و افزایش ظرفیت و بازدهی عملیات نیروگاه منتظر قائم است .شركت خوارزمي ،در بخش كوتاهمدت
انجام عمليات تعمير و نگهداري را بر اساس پيشبيني و زمانبندي مطلوب در دستور كار دارد.

افزایش  113درصدی سرمایه خوارزمی

تملک نیروگاه منتظر قائم در سال  93اما تنها رویداد برنامهریزیشده در سال  92نبود .افزایش سرمایهی شرکت سرمایهگذاری خوارزمی
اقدام دیگری بود که تصمیمگیری و شاکلهی اولیهی آن در سال  92بنیان گذاشته شده بود .مجمع عمومی فوقالعادهی شرکت
سرمایهگذاری خوارزمی (سهامی عام) که در تاریخ  20بهمن  1392برگزار شده بود ،با استناد به مجوز  7بهمن  92سازمان
بورس و اوراق بهادار ،مقرر کرده بود تا سرمایهی این شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 307ر685ر 4میلیون ریال
به مبلغ 000ر000ر 10میلیون ریال ،منقسم به 000ر 10میلیون سهم 000ر 1ریالی افزایش یابد .به این ترتیب بود که
این افزایش  113درصدی سرمایهی خوارزمی ،از محل اندوختهی سرمایهای این شرکت به مبلغ 820ر196ر 2میلیون
ریال و از محل مطالبات حل شدهی سهامداران و آوردهی نقدی به مبلغ 873ر117ر 3میلیون ریال در تابستان سال
 93انجام شد.
البته در این میان ،برخی از سهامداران از حق تقدمهای خود در مهلت قانونی  60روزه استفاده نکردند .از همین رو،
بیش از  716میلیون حق تقدم استفادهنشدهی خوارزمی که طی روزهای  14تیرماه تا  12مردادماه سال  93عرضهی
عمومی شده بود ،در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران به فروش رسید.
مدتی بعد نیز ادارهی ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با انتشار آگهی از
ثبت افزایش سرمایهی شرکت سرمایهگذاری خوارزمی (سهامی عام) خبر داد .ادارهی مزبور بهطور رسمی اعالم کرد که افزایش
سرمایهی شرکت سرمایهگذاری خوارزمی (سهامی عام) از  4,685میلیارد ریال به  10,000میلیارد ریال منقسم به  10میلیارد
سهم  1,000ریالی در تاریخ  27مرداد  93نزد این اداره به ثبت رسیده است.

3

تشکیل کمیتهی ریسک در خوارزمی

شکلگیری کمیتهی مدیریت ریسک شرکت سرمایهگذاری خوارزمی (سهامی عام) نیز در ماههای نخست سال  93صورت پذیرفت .این کمیته با هدف کنترل
مسئولیتهای مرتبط با مقررات و ضوابط سازمانی بورس و اوراق بهادار و همچنین استقرار ضوابط مندرج در نظامنامهی مدیریت ریسک و تحکیم رویکرد حاکمیت
شرکتی ،براساس منشور مدیریت ریسک این شرکت در اردیبهشت ماه تشکیل شد.
در همین رابطه ،دکتر علیرضا پاکزاد ،مشاور مدیرعامل و مدیریت ریسک گروه سرمایهگذاری خوارزمی به وب سایت رسمی شرکت سرمایهگذاری خوارزمی
گفته بود :مديريت ريسكهاي برونسازماني به دليل دارا بودن منشا بيروني(از جمله ريسك تغييرات نرخ ارز ،تصميمات كالن اقتصادي دولت و نهادهاي دولتي
و همچنين بحرانهاي مالي داخلي و بينالمللي) ،بسيار دشوار است .از طرفي ديگر ريسكهاي درونسازماني داراي منشا دروني بوده و اثرات نامطلوب اينگونه
ريسكها را میتوان از طريق شناخت بهموقع و مدیریت صحيح آنها كنترل کرد.
وی با اشاره به مقدمهی توجیهی «منشور مدیریت ریسک» شرکت سرمایهگذاری خوارزمی افزوده بود :از آنجا که اعضای هیئت مدیرهی هر شرکت ناگزیر
به درک شرایط محیط تجاری و مسئولیتهای خود در رابطه با موقعیت شرکت و حفاظت از سرمایه و دارایی آن هستند؛ از این رو ،به کسب آگاهی بهموقع و
دقیق از عوامل و موارد ریسک در ارتباط با فعالیت تجاری شرکت و بهکارگیری رویهها و راهکارهای اصولی در زمینهی از بین بردن آن اهتمام دارند .از سوی
دیگر ،هیئت مدیرهی هر شرکت بنا به وظیفه و مسئولیت خود ،بایداز ویژگیهای رقابتی شرکت بهطور اصولی حفاظت کند و با هدف دور شدن از هرگونه خطر،
زمینهی الزم برای مدیریت ریسک را فراهم سازد .گام اول دراین عرصه ،تدوین و تنظیم «منشورمدیریت ریسک» است و مسئولیت اجرای این منشور با کمیتهای
تخصصی در شرکتهای وابسته خواهد بود .از همین رو ،شرکت سرمایهگذاری خوارزمی در اواخر اسفندماه سال گذشته «منشور مدیریت ریسک» خود را تدوین
و به شرکتهای تابعه ابالغ کرده است.
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همایش دوم مدیران خوارزمی؛گامی دیگر به سوی افقهای نو

خوارزمی که  28و  29خرداد در شهر مشهد برگزار شد ،مهمترین رویداد سومین ماه سال  93به شمار
دومین همایش از سلسله همایشهای مدیران گروه سرمایهگذاری
میرود.
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حجتاله صیدی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی با تأکید بر این نکته که همایشها در
در روز نخست این همایش ،دکتر
سالهی شرکت خوارزمی برگزار میشود ،گفت« :همایشهای اینچنینی که به صورت فصلی برگزار
راستای برنامهی راهبردی 7
تبادل نظر در مورد اقدامات انجامشده و همینطور بازنگری در امور شرکتها منجر شود ».صیدی در
میشود ،میتواند به
فعالیت هرکدام از شرکتهای زیرمجموعه یادآور شد که «شش ماه از ترسیم افق خوارزمی میگذرد،
ادامه با تشریح
هی آن در همین شهر -مشهد -نوشته شد و امروز به برخی از مهمترین اهداف تعریفشدهی آن
افقی که طرح اولی
رسیدهایم».
بخشی از صحبتهای خود با اشاره به اینکه تحقق اهداف افق  7ساله با توسل به شیوههای سنتی
دکتر صیدی در
نخواهد بود ،گفت« :برای رسیدن به اهداف باید از کوچکترین فرصتها استفاده کرد ».به گفته صیدی
قابل اجرا
تشکیل اولین هولدینگ فلزات گرانبها هم به تصویب رسیده و کارهای آن در حال پیگیری است.
سخنرانیهای اولین روز دومین همایش مدیران گروه سرمایهگذاری خوارزمی به این شرح بود :سخنرانی
برنامهی
آتینگر با موضوع «چشمانداز بازار مسکن در سال »93؛ سخنرانی مهندس حیدری مدیرعامل
معاون شرکت
ی ساختمان خوارزمی و مهندس فرشچیان رئیس هیئت مدیرهی این شرکت با محوریت «عملکرد
شرکت توسعه
ساختمان خوارزمی»؛ سخنرانی دکتر ثقفی با موضوع «مفاهیم ،اصول و اهداف حسابرسی داخلی»؛
شرکت توسعهی
برکچیان با موضوع «اقتصاد ایران در سال  »93و سخنرانی آقایان عرفانی (نایب رئیس هیئت
سخنرانی دکتر
صادرات ایران) ،دکترپاکزاد و دکترابنالرسول(مشاوران مدیرعامل گروه سرمایهگذاری خوارزمی) به ترتیب
مدیرهی بانک
استقرار مدیریت ریسک در شرکتها»« ،مفاهیم ،موازین و فرآیند استقرار مدیریت ریسک» و
با موضوعهای «اهمیت
سخنران روز پنجشنبه همایش هم دکتر علوی است که با محوریت «کاربرد مفاهیم رهبری خود و
«برنامهریزی استراتژیک».
رهبری اصیل برای مدیران ارشد» انجام خواهد شد.

همایش سوم مدیران خوارزمی؛
عزمی نو برای تحقق راهبردها

سومین همایش مدیران گروه سرمایهگذاری خوارزمی اما در روزهای اول تا
سوم مهرماه  1393با حضور حدود  80نفر از مدیران شرکتهای وابسته به این
گروه در شهر تبریز برگزار شد .در این همایش ،دکتر حجتاله صیدی ،مدیرعامل
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی ،از مدیران شرکتهای وابسته به گروه خوارزمی
خواست تا با استفاده از شیوههای خالقانه و ابتکاری در مسیر تحقق برنامهی 7
سالهی این گروه گام بردارند .مهندس محمدرضا پیشرو ،مدیرعامل بانک صادرات
نیز در این همایش بر لزوم استفاده از ظرفیتهای مالی و ارتباطی بیرون از گروه
خوارزمی تأکید کرد .دکتر مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سابق
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی نیز در این همایش از اعالم آمادگی ایمیدرو برای
همکاری با گروه خوارزمی در بخش صنایع معدنی خبر داد.
در سومین همایش مدیران گروه سرمایهگذاری خوارزمی ،دکتر فضلاهلل ریاحی
دربارهی «تأمین مالی در ایران و جهان» ،دکتر حامد شادکام دربارهی «بازار
سرمایه ،ضرورت توسعهی کسبوکار در آینده» ،پرهام سیدین با موضوع
« شرکت سرمایهگذاری آتیهنگر سپهر ایرانیان در یک نگاه» ،دکتر مهدی
برکچیان دربارهی «عملکرد اقتصاد ایران در فصل اول
سال  ،»93دکترعیسی شهسوار خجسته رئیس
کل اسبق سازمان امور مالیاتی کشور
با موضوع «نگاهی به نظام مالیاتی
ایران با تأکید بر تأثیر اصالح قانون
مالیاتهای مستقیم بر بنگاههای
اقتصادی ایران» ،دکتر اصغر
ابنالرسول مدیر طرح و برنامهی
گروه خوارزمی دربارهی «سنجش
عملکرد-کارت امتیازی متوازن»،
دکتر ابراهیم صفوی دربارهی
«سالمندی و سالمت» و منوچهر
زمانی ،مدیرعامل صرافی سپهر دربارهی
«مبادالت ارزی» سخنرانی کردند.

دورانی جدید برای گروه خوارزمی

دکتر صیدی در سومین همایش مدیران گروه سرمایهگذاری خوارزمی ،با
بیان اینکه از حدود یک سال گذشته دوران جدید خوارزمی را با همت
مدیران و کارکنان شروع کردهایم،اظهار کرد :در این دوران ،اولین قدم این
بود که به این سؤال پاسخ دهیم که چرا در خوارزمی کار میکنیم و ذینفعان
استراتژیک خوارزمی چه مطالبهای از ما دارند؟ در پی پاسخ به این پرسش،
مأموریت خوارزمی در یک عبارت شفاف و صریح «ثروتآفرینی پایدار برای
نسلها» تعریف شد .این عبارت کوتاه و در عین حال نمادی پرمعنا و بسیار
مهم برای تحقق اهدافی کالن است .برای تحقق این اهداف ،برنامههای
راهبردی و چشمانداز  7ساله تهیه شد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی افزود :بر اساس برنامهی راهبردی
 7سالهی گروه خوارزمی ،قرار است در سال  99این گروه  33هزارمیلیارد
تومان دارایی داشته باشد  -حدود  10میلیارد دالر و معادل یک درصد تولید
ناخالص داخلی -و 8هزار و  500میلیارد تومان هم سود خلق کند و به
ذینفعان خود انتقال دهد.
دکتر صیدی با بیان اینکه  11ماه از تدوین برنامهی راهبردی  7سالهی
گروه خوارزمی و حدود  10ماه از معرفی این برنامه در همایش شیراز گذشته
است ،اظهار کرد :سال اول اجرای این برنامه سال سختی بود ،سال رکود
اقتصادی بود و از همین رو ،سال سختی برای بنگاهها بود ،اما ما با موفقیت
این سال را طی کردیم و شرکتهای زیرمجموعهی گروه خوارزمی کارنامهی
خوبی داشتند.

ارزمی تصویب شد .انتخاب مؤسسهی حسابرسی دایارایان
سود نقدی برای هر سهم خو
ازرس قانونی اصلی و مؤسسهی حسابرسی کوشامنش
برگزاری مجمع خوارزمی و تصویب
ب هعنوان حسابرس مستقل و ب
ازرس علیالبدل و انتخاب روزنامههای کثیراالنتشار
ب هعنوان حسابرس مستقل و ب
سود  150ریالی
درج آگهیهای شرکت سرمای هگذاری خوارزمی نیز
مهرماه  93با برگزاری سومین همایش مدیران گروه خوارزمی شروع شد ،با اطالعات و دنیای اقتصاد جهت
اگرچه
سالیانهی این شرکت بود .احمد دودانگه از مؤسسهی
گزاری مجمع عمومی عادی سالیانهی شرکت سرمای هگذاری خوارزمی(سهامی عام) از دیگر مصوبات مجمع عادی
بر
شرکت سرمای هگذاری تأمین آتیهی مسکن به عنوان
سال مالی منتهی به  31خرداد  1393به پایان رسید .این مجمع به ریاست همیاری غدیر و بهروز امیدعلی از
برای
تایش ب هعنوان منشی جلسه انتخاب شدند .همچنین
مدرضا عرفانی ،نایب رئیس بانک صادرات ایران با حضور بیش از  90درصد سهامداران ناظرین مجمع و محمدرضا س
مح
مؤسسهی حسابرسی ،شاهدان جهت قرائت گزارش
مدیران شرکت سرمای هگذاری خوارزمی یکشنبه  27مهرماه سال جاری در تهران منصور شمساحمدی از سوی
نیز
و
ستقل و بازرس قانونی شرکت در مجمع حضور داشت.
برگزارشد .در این مجمع ،پس از ارائهی گزارش هیئت مدیرهی خوارزمی توسط حسابرس م
زارش حسابرس و بازرس قانونی ،تقسیم  150ریال
مدیرعامل این شرکت و ارائهی گ
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داشته است .همچنین بخش مسکن و ساختمان یکی
مسکن و ساختمان تعلق
اقتصادی کشور بهشمار رفته و حدود  12درصد از
ثروتآفرینی پایدار برای نسلها
از اشتغالزاترین بخشهای
رعامل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی طی سخنانی
بخش تعلق دارد .بنابراین صنعت ساختمان با وجود
دکتر حجتاله صیدی ،مدی
کل اشتغال کشور به این
هی این شرکت ،تدوین برنامهی راهبردی شرکت،
دآوری مطلوب برای سرمایهگذاران و ارزشآفرینی
در مجمع عمومی عادی سالیان
برخی چالشها به لحاظ سو
سرمایهگذاری ،بهینهسازی ترکیب سرمایهگذاریهای
جایگاه ویژهای در اقتصاد ایران برخوردار است».
ورود به حوزههای جدید
در تولیدات داخلی کشور از
انتقال شرکتها از بازار اولیه به بازار ثانویه و افزایش
گذاری خوارزمی گفت« :ایران با دارا بودن حدود 3
موجود و توسعهی آنها،
مدیرعامل شرکت سرمایه
گامهای برداشتهشده در شرکت برشمردند .وی با
رتبهی نخست خاورمیانه و سوم آسیا را در اختیار
سرمایهی شرکت را مهمترین
درصد از ذخایر معدنی جهان،
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی با تدوین و تصویب
برتر از نظر ارزشمندی معادن طبیعی در جهان قرار
بیان اینکه هیئت مدیرهی
دارد و در شمار  10کشور
شرکت در آذرماه  1392چشمانداز تازهای را پیش
ذخایر معدنی کشور بالغ بر  770میلیارد دالر برآورد
کلیات برنامهی راهبردی
دارد ،بهطوری که ارزش
شرکت ترسیم کرده است ،گفت« :بر اساس برنامهی
روی سهامداران و ذینفعان
میشود» .
سرمایهگذاری خوارزمی در  31خرداد  1399یکی
جموع مزیتهایی همچون دسترسی به معادن غنی
راهبردی هفتساله ،شرکت
وی همچنین افزود« :در م
چنین یکی از  5شرکت سرمایهگذاری و هلدینگ
ولوژی استخراج و فرآوری سنگهای معدنی از
از  50شرکت برتر ایران و هم
در کشور و دسترسی به تکن
داراییها در ترازنامه خواهد بود .همچنین در تاریخ
انرژی در کشور نسبت به رقبای جهانی از سوی دیگر،
برتر ایران از نظر ارزش جمع
یک سو و ارزانتر بودن
شرکت معادل حداقل یک درصد رقم تولید ناخالص
فلزات اساسی را در اولویتهای سرمای هگذاری قرار
یادشده ارزش داراییهای
فعالیت در صنایع معدنی و
است و شرکت سرمایهگذاری خوارزمی دارای باالترین
داخلی کشور به نرخ جاری
داده است».
بین شرکتهای سرمایهگذاری ایرانی خواهد بود».
«ایران با دارا بودن  155میلیارد بشکه ذخایر اثباتشده
نرخ بازدهی داراییها در
دکتر صیدی اظهار کرد:
برنامهی راهبردی  7سالهی شرکت ،مأموریت
جهان و با  33هزار میلیارد متر مکعب ذخایر
وی با بیان اینکه براساس
نفت خام در رتبهی چهارم
رزمی ،افزایش ثروت سهامداران از طریق خلق
رتبهی دوم جهان قرار دارد ،که این موضوع
شرکت سرمایهگذاری خوا
اثباتشدهی گاز طبیعی در
تعیین شده است ،اظهار کرد« :کمک به توسعهی
کفایی ایران در بخش انرژی را فراهم میآورد .همچنین
سود پایدار و با کیفیت
زیربنای خود
گذاری در حوزهی نفت و گاز از مزایای دسترسی
و افزایش کارایی بازار سرمایه ،از اهداف مهم
سرمای ه
اقتصادی کشور
منابع تأمین انرژی و خوراک مصرفی ،موقعیت
شرکت است .بههمین منظور اساسیترین شعار گروه
به
این
استراتژیک ایران به لحاظ جغرافیایی و نزدیکی به
ارزمی «ثروتآفرینی پایدار برای نسلها» است.
خو
آبهای بینالمللی و بازارهای صادراتی ،مشوقها
رعامل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی گفت:
مدی
و حمایتهای دولتی و امکان تکمیل زنجیرهی
«با توجه به چشمانداز و مأموريت تعيينشده
ارزش و ایجاد ارزش افزودهی باال برخوردار
در برنامهی راهبردی ،شركت سرمايهگذاري
خوارزمی در نظر دارد با گسترش فعاليتها در
است».
به گفتهی وی ،در حوزهی برق نیز مجموع
زمينههای مختلف با محوريت سرمايهگذاري
ظرفیت تولید برق ایران در سال  2013در
در صنايع بانکداری ،مسکن و ساختمان،
حدود  60هزار مگاوات بوده است .مطابق
معادن و صنایع معدنی ،انرژی (نفت ،گاز و
پیشبینیهای معتبر ،میزان تولید خالص
پتروشیمی) ،فناوری اطالعات ،بازرگانی ،بازار
سالیانه و همچنین مصرف سالیانهی برق ایران در
سرمایه و سایر فرصتهای پربازده سرمایهگذاری،
سال  2014میالدی به ترتیب معادل  186و 190
یکی از شرکتهای برتر سرمایهگذاری
به
ساعت خواهد بود .میزان رشد تقاضای برق در
شود و باالترین نرخ بازده داراییها در بین
تراوات
تبدیل
 2022نیز ساالنه حدود  3/6درصد خواهد بود،
سرمایهگذاری کشور را به خود اختصاص دهد».
ایران تا سال
شرکتهای
تولید برق در دورهی مذکور معادل  3/5درصد
ساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی ،بانکها
این در حالی است که رشد
به گفتهی وی ،بر ا
پولی کشور در حوزهی تجهیز منابع ،نقشی اساسی و
وضیح است که ایران از نظر جغرافیایی در مجاورت
بهعنوان مهمترین رکن بازار
برآورد شده است .الزم به ت
سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد کشور دارند.
قرار دارد ،که با مشکل کمبود برق مواجه هستند و
مؤثر در تأمین منابع برای
کشورهای پاکستان و هند
توجه به بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور در
صادرات برق به کشورهای مذکور فراهم کرده است.
از سویی دیگر انتظار میرود با
این امر فرصت مناسبی را برای
کداری از سودآوری مطلوب و پایدار برخوردار شود.
خوارزمی گفت« :ایران در زمره کشورهای در حال توسعه
عرصهی بینالمللی ،صنعت بان
مدیرعامل شرکت سرمای هگذاری
ررسی سهم بخش مسکن و ساختمان در تولید ناخالص
صنعت  ITدر ایران بسیار روشن ارزیابی میشود و انتظار
دکتر صیدی اظهار کرد« :ب
قرار دارد ،از این رو چشمانداز
بخش مذکور طی چهار سال اخیر حدود  7درصد از
صنعت با رشد روزافزون همراه باشد .از این رو ،سرمای هگذاری
داخلی کشور نشان میدهد
میرود سمت تقاضا در این
کشور را به خود اختصاص داده و طی چند سال اخیر
العات از جمله صنایع سودآور دستهبندی میشود. » .
کل تولید ناخالص داخلی
در حوزهی فناوری اط
 44درصد از کل تشکیل سرمایهی کشور به بخش
بهطور متوسط بین  38الی
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تحقق افزایش سرمایهی 113
درصدی
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مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی همچنین با
اشاره به مصوبهی مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 20
بهمن ماه سال گذشتهی این شرکت ،مبنی بر افزایش
سرمایه در دو مرحله از مبلغ  4,685میلیارد ریال به
 15,000میلیارد ریال اظهار کرد« :در مرحلهی اول،
افزایش سرمایه بیش از  113درصدی شرکت با هدف
اجرای بخشی از برنامهی تأمین منابع مورد نیاز شرکت
در سال  1393از مبلغ  4,685میلیارد ريال به مبلغ
 10,000میلیارد ريال از محل مطالبات و آوردهی
نقدی به میزان  5/66درصد و از محل اندوختههای
شرکت بهمیزان  9/46درصد ،پس از تصویب در مجمع
عمومی فوقالعادهی صاحبان سهام و اخذ مجوز از
سازمان بورس و اوراق بهادار در بهمنماه  1392و طی
مراحل قانونی ،در مردادماه  1393ثبت شد.

8

رشد  74درصدی
سود خالص

دکتر صیدی در بخش دیگری از سخنان
خود گفت« :بهطور کلی عملکرد مالی شرکت
سرمایهگذاری خوارزمی برای سال مالی
منتهی به 31خرداد  1393نشاندهندهی
رشد سود عملیاتی و سود خالص شرکت
به ترتیب معادل  64و  74درصد است».
وی افزود« :سود حاصل از سرمایهگذاریها
در سال مالی مورد گزارش ،با رشد 74
درصدی از مبلغ  1,353میلیارد ریال به
 2,351میلیارد ریال افزایش یافته است».

دکتر صیدی همچنین از خرید نیروگاه منتظر قائم ،تأسیس شرکت توسعهی
معادن صدر جهان ،خرید بخشی از سهام شرکت توسعهی آهن و فوالد گلگهر،
افزایش سرمایهگذاری و عضویت در هیئت مدیره در بانک صادرات ایران به
عنوان مهمترین فعالیتهای انجامشده در خصوص تنوعبخشی به ساختار
پرتفوی گروه خوارزمی ،در جهت نیل به اهداف برنامهی راهبردی شرکت نام برد.
دکتر صیدی گفت« :در حوزهی انرژی ،نیروگاه منتظر قائم در واپسین روزهای
سال  1392با قیمتی منصفانه و شرایطی مناسب توسط گروه خوارزمی
خریداری گردید .این نیروگاه از طریق شرکت توسعهی برق و انرژی سپهر
(با مالکیت  100درصدی گروه خوارزمی) بهمنظور مدیریت حرفهای و بهبود
عملکرد نیروگاه خریداری شد .همچنین اقداماتی برای تجهیز تیم تخصصی
مدیریتی نیروگاه و برنامهریزی برای بهبود عملکرد آن از طریق افزایش بهرهوری،
افزایش تولید ،تغییر ساختاری بهای تمامشده صورت پذیرفت .شایان ذکر
است ،نیروگاه منتظر قائم دارای مزایای بالقوهای شامل امکان افزایش راندمان
نیروگاه ،امکان افزایش سودآوری ،اجرای طرحهای بهبود فرآیندها و تولید
با هدف افزایش ارزش در میانمدت است و افزایش ظرفیت نیروگاه جهت
تأمین  10درصد از برق مورد نیاز کشور در برنامهی بلندمدت آن قرار دارد».
وی با بیان اینکه حوزهی فناوری اطالعات با محوریت صنعت بانکداری و
نظام پرداختهای الکترونیکی از مهمترین فرصتهای سرمایهگذاری کشور
طی سالهای اخیر و با چشمانداز روبه رشد برای آینده است ،اظهار کرد:
«گروه خوارزمی با شناسایی فرصتهای دارای ارزش افزوده در این بخش،
از طریق سرمایهگذاری در سهام شرکتهای توسعهی فناوری اطالعات
خوارزمی و دادهپردازی خوارزمی و همچنین سهامداری در شرکت کارت
اعتباری ایران کیش ،برنامهی توسعهی فعالیت در حوزهی مذکور را دارد».

مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی افزود:
«از سویی دیگر به جهت افزایش شفافیت و
شناسایی ارزش سهام توسعهی فناوری اطالعات
خوارزمی ،برنامهی عرضهی سهام این شرکت با
نماد مفاخر در بازار دوم فرابورس عملیاتی شد ،که
با استقبال سرمایهگذاران خرد و نهادی مواجه شد».
به گفتهی وی  ،گروه خوارزمی در حوزهی بانکداری،
با خرید  6/1درصد از سهام بانک صادرات ایران با
شرایطی مناسب ،اقدام به سرمایهگذاری بلندمدت
در یکی از بانکهای دارای پتانسیل باال کرده است.
همچنین شرکت سرمایهگذاری خوارزمی از طریق
عضویت در هیئت مدیرهی بانک صادرات ایران ،در
سیاستگذاریهای کالن این بانک معظم ایفای
نقش میکند .از این رو ،انتظار میرود با توجه
به اهداف بلندمدت گروه خوارزمی در تنوعبخشی
به پرتفوی سرمایهگذاریها ،شاهد توسعه و توازن
هرچه بیشتر سرمایهگذاریها در صنایع هدف
باشیم.
دکتر صیدی همچنین از اجرای بخشی از طرح
توسعهی شرکت البراتوارهای سینادارو ،توسعهی
فعالیتها در بخش امالک و مستغالت ،گسترش
فعالیتها در بخش واسطهگری مالی و افزایش
نقدشوندگی پرتفوی سیمانی به عنوان سایر
اقدامهای مهم گروه خوارزمی در مسیر دستیابی به
اهداف برنامهی هفتسالهی این شرکت نام برد.

تص
دکتر ویب  150ریال سود تقسیمی به ازای هر سهم

صیدی با بیان اینکه
میزان سود تقسیمی برای سال مالی مورد گزارش،
بالغ بر  1,000میلیارد
ريال برآورد میشود ،افزود :سود تقسیمی شرکت طی
سالهای  1391و  1392به ت
رتیب معادل  888و  1,171میلیارد ريال بوده است.
همچنین پیشنهاد هیئت
مدیره برای سال مالی منتهی به  31خرداد 1393
مبلغ  110ریال به ازای هر
سهم با سرمایهی جدید است( .مبلغ  150ريال به
ازای هر سهم معادل 0
 1,50میلیارد ريال مورد تصویب مجمع قرار گرفت(.
مدیرعامل شرکت سرمای ه
گذاری خوارزمی اعالم کرد« :بازدهی سهام شرکت
طی سال مالی مورد گ
زارش معادل  68درصد محاسبه شده است .همچنین
بررسیها حاکی از آن
است که طی دورهی مذکور ،بازدهی شاخص کل
بورس معادل  50درصد و
بازدهی شاخص صنعت سرمای هگذاری معادل 67
درصد بوده است .هم
چنین مقایسه بازدهی شرکت سرمای هگذاری خوارزمی
با شرکتهای سرمای ه
گذاری فعال بورسی و فرابورسی طی سال مالی
منتهی به 31خرداد 3
 ،139نشان میدهد شرکت سرمای هگذاری خوارزمی
با وجود سهام شناور 49
درصدی ،با کسب بازدهی  68درصد رتبهی
پنجم را در میان 14
شرکت سرمای هگذاری به خود اختصاص داده است» .
به گفتهی وی ،بهطور م
توسط تعداد سهام معاملهشدهی روزانهق شرکت
از حدود  5میلیون سهم
در سال مالی منتهی به  31/03/1392به بیش از
 10میلیون سهم در سال
مالی منتهی به  31/03/1393افزایش یافته است.
همچنین طی سال مالی
منتهی به  31/03/1393متوسط ارزش معامالت
روزانهی سهام شرکت با
رشد 243درصدی نسبت به سال مالی ماقبل از 7
م
یلیارد ریال به  24میلیارد ریال افزایش یافته است.
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مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی همچنین با تأکید
بر تدوام حرکت گروه خوارزمی بر مبنای برنامهی راهبردی
هفتساله ،از پایش پیوستهی پرتفوی گروه خوارزمی در راستای
تحقق برنامهی راهبردی هفتسالهی شرکت از طریق بهبود
ساختار و مدیریت ریسک سرمایهگذاریهای گروه ،توسعهی
سرمایهگذاریها در صنایع هدف در جهت دستیابی به اهداف
عملیاتی برنامهی هفتسالهی شرکت ،ارتقاء فعالیتهای
نیروگاه منتظر قائم شامل افزایش بهرهوری و راندمان نیروگاه،
افزایش ضریب بهرهبرداری ،کاهش بهای تمامشدهی تولید برق
از طریق اصالح ساختار مصرف سوخت نیروگاه و نیز انجام
اقدامات عملیاتی جهت کوتاهتر کردن دورهی وصول مطالبات
و اجرای برنامههای عملیاتی هلدینگ معدنی توسعهی معادن
صدر جهان نام برد .او همچنین گسترش فعالیت در حوزهی
انرژی از طریق تأسیس هلدینگ نفت ،گاز و پتروشیمی،
توسعهی سرمایهگذاریها در حوزهی فناوری اطالعات از
طریق شرکت توسعهی فناوری اطالعات خوارزمی (مفاخر) و
تجدید ساختار آن در قالب هلدینگ ،ارتقاء بهرهوری و بهبود
عملکرد شرکتهای گروه خوارزمی ،پیادهسازی نظام ارزیابی
عملکرد در جهت توسعهی فرآیندهای اجرایی و ارزیابی عملکرد
شرکتهای گروه خوارزمی و برنامهریزی جهت ورود شرکتهای
گروه به بورس اوراق بهادار را از جمله دیگر برنامههای آتی
شرکت برشمرد.

93
توصیههای کاربردی پروفسور به شرکتهای ایرانی
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حضور پروفسور ابوالحسن جلیلوند ،عضو هیئت مشاورهی دانشکدهی بازرگانی دانشگاه
ایالتی شیکاگو در جمع مدیران و کارشناسان ارشد شرکت سرمایهگذاری خوارزمی و
برگزاری دومین کارگاه آموزشی مباحث پیشرفته در امور مالی و سرمایهگذاری ،یکی از
رویدادهای قابل توجه پاییز  93در خوارزمی بود.
پروفسور جلیلوند در حاشیهی این کارگاه آموزشی ،با وب سایت
رسمی شرکت سرمایهگذاری خوارزمی به گفتوگو
نشست .وی در این گفتوگو با اشاره به قوت
گرفتن توافق جامع میان ایران و  5+1و
رفع تحریمهای ظالمانهی اقتصادی غرب
علیه ایران ،به شرکتهای فعال در داخل
کشور توصیه کرد ،خود را برای شرایط
پس از رفع تحریمها آماده کنند.
او در بخشی از این گفتوگو اظهار
کرد :شرکتهای بورسی ایران به
خاطر تحریمها دچار مشکالتی هستند،
اما ایران هنوز با بسیاری از کشورهای
خارجی ارتباط دارد و خیلی از شرکتهای
ایرانی در حال کار با این کشورها هستند .در
عین حال ،به نظر من مذاکرات ایران و  5+1که در
حال انجام است ،به نتیجه خواهد رسید .از این رو ،مهمترین
کاری که شرکتهای ایرانی باید انجام دهند ،این است که خود را برای شرایط پس از
رفع تحریمهای ظالمانهی غرب علیه ایران آماده کنند.
به گفتهی وی ،در صورت پیشرفت مذاکرات هستهای ،تقاضا برای معامله با شرکتهای
ایرانی بسیار زیاد میشود و شرکتهایی که آیندهنگری نکردهاند ،دچار مشکل
میشوند.
وی افزود :االن به نظر من یکی از مهمترین کارهایی که شرکتها باید انجام دهند ،این
است که باید فکر کنند که چگونه خود را با این شرایط هماهنگ کنند ،برای اینکه
شرکتهای خارجی برای انتخاب شرکای خود صبر نخواهند کرد.
پروفسور جلیلوند پیش از این در تابستان سال جاری اولین کارگاه آموزشی مباحث
پیشرفته مدیریت مالی را برای مدیران و کارشناسان ارشد شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی برگزار کرده بود .همچنین قرار است در تابستان سال  94نیز سومین کارگاه
آموزشی خود را برای مخاطبان یادشده برگزار کند.

نشست تخصصی نوآوري در مديريت ريسك

«چشمانداز اقتصاد جهانی و نوآوریهای جدید
برگزاری نشست تخصصی
همت شركت سرمايهگذاري خوارزمي ،مركز مالي
در مدیریت ریسک» به
سخنرانی پروفسور جلیلوند در آن ،تحول پاییزی
ايران و شركت سمات و
دیگری بود.
رعامل شركت سرماي هگذاري خوارزمي ،علي نقوي
دكتر حجتاله صيدي مدي
ايران ،حامد سلطانينژاد مديرعامل شركت سمات،
مديرعامل مركز مالي
گزاري پارسيان از جمله چهرههاي شناختهشدهی
دكتر عنايت مديرعامل كار
حاضر در اين نشست تخصصي بودند.
اما در اين نشست تخصصي در دو بخش «چشمانداز
سخنان پروفسور جليلوند
هاي جديد در مديريت ريسك» ارائه شد و در پايان
اقتصاد جهان» و «نوآوري
نيز دكتر جليلوند به سؤاالت حاضران پاسخ گفت.

ارتقای ساختار سازمانی شرکت
سرمایهگذاری خوارزمی

ساختار سازمانی جدید شرکت سرمایهگذاری خوارزمی
(سهامی عام) اما در آذرماه در هیئت مدیرهی این
شرکت تصویب شد.
در ساختار جدید این شرکت ،مدیریتهای «امور
مالی و اقتصادی»« ،امور اداری و پشتیبانی»« ،امور
سرمایهگذاری و توسعه»« ،امور طرح و برنامه» و «امور
شرکتها و مجامع» به «معاونت» ارتقا یافتند.
از همین رو ،دکتر حجتاله صیدی مدیرعامل شرکت
سرمایهگذاری خوارزمی با صدور احکام جداگانهای،
معاونان خود در «امور مالی و اقتصادی»« ،امور اداری و
پشتیبانی»« ،امور سرمایهگذاری و توسعه»« ،امور طرح
و برنامه» و «امور شرکتها و مجامع» را منصوب کرد.
بر این اساس ،دکتر محمدرضا ستایش به عنوان
معاون امور مالی و اقتصادی؛ دکتر سیدرضا موسوی
به عنوان معاون امور سرمایهگذاری و توسعه؛ مرتضی
داودی به عنوان معاون امور اداری و پشتیبانی؛ دکتر
سیداصغرابنالرسول به عنوان معاون امور طرح وبرنامه
و فریبرز ثقفی به عنوان معاون امور شرکتها و مجامع
منصوب شدند .دکتر صیدی همچنین در نشست
شورای برنامهریزی و هماهنگی گروه خوارزمی ضمن
تبیین اهداف این تغییرات ،با تقدیر و تشکر از زحمات
و تالشهای بیوقفهی عباسعلی ارجمندی(مدیر سابق
امور شرکتها و مجامع گروه سرمایهگذاری خوارزمی)،
از ادامهی همکاری فعاالنهی وی با گروه خوارزمی در
سمت مدیرعامل شرکت توسعهی مدیریت سرمایهی
خوارزمی خبر داد و برای وی در ارتقای سطح کیفی و
کمی فعالیتهای این شرکت آرزوی توفیق کرد.

پایش برنامهی  7سالهی خوارزمی در
چهارمین همایش سراسری مدیران

چهارمین همایش از سلسله همایشهای سراسری
مدیران گروه سرمایهگذاری خوارزمی ،هشتم و نهم
بهمنماه  93با حضور بیش از  70نفر از مدیران ارشد
گروه خوارزمی ،مدیران عامل و اعضای هیئت مدیرهی
کلیهی شرکتهای این گروه ،با سخنرانی دکتر
حجتاله صیدی ،مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی در شهر کرمان برگزار شد .او در سخنرانی
خود از جمله تأکید کرد که اهداف مرحلهای برنامهی
راهبردی  7سالهی گروه خوارزمی مربوط به سال اول
اجرای این برنامه محقق شده است.
دکتر حسن درگاهی ،اقتصاددان؛ مهندس مسعود
خوانساری ،عضو اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تهران؛ سعید جمشیدیفر ،نایب رئیس
شورای عالی جامعهی حسابداران رسمی ایران؛ دکتر
محمودی مظفر ،روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه
نیز از جمله سخنرانان این همایش دو روزه بودند.
بر اساس این خبر ،دکتر صیدی در این همایش با اشاره

139
11

شماره سیزدهم  -فروردین 1394

به اینکه یک سال از نخستین همایش مدیران گروه خوارزمی و معرفی
برنامهی راهبردی  7سالهی گروه خوارزمی میگذرد ،گفت :بر اساس این
برنامه ،مأموریت اصلی ما حول شعارمحوری شرکت یعنی «ثروتآفرینی
پایدار برای نسلها» است.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی افزود :بر اساس برنامهی راهبردی
 7سالهی گروه خوارزمی ،قرار است در سال  99این گروه  33هزارمیلیارد
تومان دارایی داشته باشد  -حدود  10میلیارد دالر و معادل یک درصد
تولید ناخالص داخلی -و 8هزار و  500میلیارد تومان هم سود خلق کند و
به ذینفعان خود انتقال دهد.
به گفتهی وی ،همایشهای دورهای مدیران گروه خوارزمی برای کمک به
تضمین تحقق این اهداف است.
دکتر صیدی افزود :در این همایشها تالش میکنیم اشکاالت احتمالی را
مرور کنیم تا قدمهای بعدی را استوارتر برداریم .همچنین وظیفه داریم
گروه و شرکتهای تابعه را از نظر دانش و اطالعات ارتقا دهیم .از این رو،
این همایشها ،ابزاری برای ارتقای کیفیت مدیریت کارآمد بر این مجموعه
است.
وی همچنین خبر داد که در یکسالهی اول اجرای برنامهی راهبردی
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی ،اهداف مربوط به سال نخست اجرای
آن تحقق یافته است .این واقعیت باعث شد که مجمع
عمومی عادی سالیانهی خوارزمی نیز به گونهای
موفق برگزار شود.
دکتر صیدی افزود :این موفقیت در شرایطی
حاصل شده که اقتصاد کشور در شرایط
خاص رکود تورمی قرار داشته است ،اما
با وجود این مسئله ،گروه خوارزمی
عملکرد خوبی داشت و توانست سود
نقدی مناسبی را نیز تقسیم کند.
هادی بیک ،مدیرعامل شرکت
تجارتگستران ،دکتر علی کاظمی،
عضو هیئت مدیرهی شرکت
تجارتگستران و دکتر حسن درگاهی
اقتصاددان سخنرانان بعدی نشست صبح
روز نخست چهارمین همایش مدیران
خوارزمی بودند.
هادی بیک با بیان اینکه فعالیت رسمی شرکت
تجارتگستران از سال  1386شروع شده است ،مأموریت
اصلی این شرکت را حضور فعال در عرصهی بازرگانی بینالمللی
عنوان کرد.
دکتر کاظمی نیز دربارهی «روندهای آتی توسعهی راهبردی بنگاهها و
نگاهی به وضعیت بازرگانی کشور» سخن گفت .دکتر درگاهی ،استاد اقتصاد
دانشگاه شهید بهشتی نیز «مکانیزمهای خلق پول بانکی و سیاست پولی
در ایران» را محور سخنرانی خود قرار داد .به گفتهی وی ،سیاستهای
انبساطی پولی کمکی به تولید نمیکند .از این رو ،در صورتی که دوباره
نقدینگی افزایش یابد ،غیر از باال رفتن تورم نتیجهی دیگری حاصل نخواهد
شد.
دکتر ابنالرسول از چگونگی طراحی و اجرای برنامهی راهبردی
شرکتهای تابعهی گروه سرمایهگذاری خوارزمی همسو با اهداف کالن
گروه خوارزمی ،گزارشی اجمالی ارائه کرد.
مهندس مسعود خوانساری نیز دربارهی «پیششرطهای توفیق
سیاستهای مالی  1394کشور» سخنرانی کرد .وی با تأکید بر اینکه
برنامهریزی و بودجهریزی مطلوب سالیانه و سیاستهای مالی دولت یکی

از مهمترین ابزارهای دولت در تحقق سیاستهای مالی و اقتصادی است،
گفت« :الیحهی پیشنهادی بودجهی سال  1394در شرایطی توسط دولت
به مجلس تقدیم شد که با وجود تالش مؤثر ،ملموس و قابل تحسین دولت
در رعایت قانون و تنظیم و ارائهی بهموقع برنامه و بودجهی سال آتی به
مجلس ،به نظر میرسد به دلیل نوسانات و شرایط بیرونی قیمت جهانی
نفت و تداوم تحریمها ،تحقق درآمدها و منابع با اطمینان الزم مواجه
نیست».
وی بر ضرورت تداوم انضباط مالی دولت ،گشودن راههای مؤثر برای حضور
هرچه وسیعتر بخش خصوصی در اقتصاد و کاهش مداخالت دولت در
اقتصاد و کاستن از حجم گستردهی قوانین و مقررات دستوپاگیر در این
عرصه تأکید کرد.
دکتر مظفر محمودی ،روانشناس نیز بحثی پیرامون «زبان بدن» در
ارتباطات انسانی و اجتماعی را محور سخنان خود قرار داد.
دکتر درگاهی دربارهی موضوع «چرخههای اقتصادی در بخش نفت،
صنعت و بازار مالی» سخنرانی کرد .او گفت« :شوک منفی نفتی نسبت به
شوک مثبت نفتی اثر بزرگتری بر شاخص بازار سهام دارد».
این اقتصاددان همچنین اظهار کرد« :تجزیه و تحلیل مدلهای اقتصادی،
نشان میدهد که ارزش افزودهی بخش صنعت ،درآمدهای
نفتی ،نقدینگی ،نرخ ارز حقیقی ،مالیات بر شرکتها
و همچنین سایر داراییهای جایگزین(شامل
قیمت مسکن و نرخ سود سپردهی بانکی) در
تحوالت بلندمدت بازار سهام ایران نقش
دارند و وجود یک رابطهی بلندمدت
میان متغیرهای مذکور تأیید شده
است».
وی افزود« :شوکهای وارد بر این
متغیرها بر بازار سهام اثرگذار
است ،اما بیشترین تأثیر را در
بلندمدت عوامل درونی بازار و
قیمت داراییهای جایگزین به
عهده دارند».
به گفتهی وی ،در کوتاهمدت،
بیشترین تغییرات قیمت سهام تحت
تأثیر عوامل درونی بازار سهام ،قیمت
داراییهای جایگزین و تحوالت درآمدهای
نفتی است.
دکتر سیدمهدی برکچیان نیز برای سخنرانی دربارهی
موضوع « چشمانداز میانمدت و کوتاهمدت اقتصاد ایران» پشت تریبون
قرار گرفت .او با مرور روند تاریخی تحوالت اقتصادی کشور طی  5سال
گذشته ،برآوردی از تحوالت میانمدت اقتصاد ایران را برای  7سال
پیش رو ارائه کرد.
دکتر برکچیان همچنین گفت« :اگر طی سالهای  91و  92تحریمهای شدید
نفتی و بانکی علیه ایران اعمال نمیشد ،رشدهای منفی -6.8و -1.9در این دو سال،
نزدیک به صفر میشد و به عبارت دیگر ،حتی در صورت عدم اعمال تحریمهای
مذکور ،باز هم شرایط و عوامل الزم برای رشد اقتصادی مطلوب فراهم نبود».
موضوع «راهبری شرکتی و وظایف هیئت مدیره» موضوع سخنرانی سعید
جمشیدیفرد نایب رئیس شورای عالی جامعهی حسابداران رسمی ایران بود.
دکتر حجتاله صیدی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی نیز در
پایان این همایش دو روزه ،ضمن جمعبندی اجمالی برنامههای همایش،
چشماندازی از مهمترین فعالیتهای پیش روی گروه خوارزمی را ارائه
کرد.
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پرداخت سود نقدی  150ریالی برای هر سهم خوارزمی ،تثبیت
جایگاه خوارزمی در میان شرکتهای فعال بورس و تقدیر از
«خوارزمی» در نخستین کنفرانس بینالمللی هلدینگ ایران ،اهدای
لوح سپاس به شرکت مفاخر و اهدای تندیس «سازهی برتر فاخر» به
توسعهی ساختمان خوارزمی را میتوان در شمار موفقیتهای گروه
سرمایهگذاری خوارزمی طی چند ماههی انتهایی سال  93محسوب
کرد.
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی (سهامی عام) توانست در یک
زمانبندی منظم و با همکاری بانک صادرات ایران از تاریخ  15دیماه
تا  30بهمنماه  1393سود نقدی  150ریالی بابت هر سهم گروه
خوارزمی برای سال مالی منتهی به  31خرداد  1393را به سهامداران
حقیقی خود پرداخت کند.
افزون بر این ،به گواه آخرین گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار
از رتبهبندی  50شرکت فعالتر بورس در سه ماههی دوم ،1393
شرکت سرمایهگذاری خوارزمی(سهامی عام) در رتبه  36این
رتبهبندی قرار گرفت .اما از آنجا که شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی در طبقهبندی شرکتهای بورسی ،در گروه سرمایهگذاری-
واسطهگری مالی قرار میگیرد ،مقایسهی شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی با شرکتهای همگروه خود صحیحتر به نظر میرسید.
به همین دلیل بررسی کارشناسان شرکت سرمایهگذاری خوارزمی
نشان داد که این شرکت در بین شرکتهای سرمایهگذاری حاضر،
در فهرست  50شرکت فعالتر بورس ،رتبهی  6را کسب کرده است.
تقدیر از شرکت سرمایهگذاری خوارزمی در نخستین کنفرانس
بینالمللی هلدینگ ایران ،موفقیت دیگری بود که در بهمنماه رقم
خورد .در این کنفرانس ،از شرکتهای سرمایهگذاری نفت و گاز و
پتروشیمی تأمین(تاپیکو) ،سرمایهگذاری غدیر ،گروه
گسترش نفت و گاز پارسيان ،سرمایهگذاری
خوارزمی و گروه مالی ملت به عنوان
هلدینگهای پیشرو و بانک مهر اقتصاد در
بخش اهتمام به هلدینگ با اهدای لوح و
تندیس تقدیر شد .این کنفرانس شامگاه
 11بهمن با حضور دکتر سلطانیفر ،معاون
رئیسجمهور برگزار شده بود.
دراولیننشستهماندیشیبانکهاوشرکتهای
فناوری با عنوان «چالشهای امروز و چشمانداز فردا»
اما شرکت توسعهی فناوری اطالعات خوارزمی(مفاخر) ،به پاس
ارائهی خدمات نوین و حمایت از اقدامات دانش بنیان ،لوح سپاس
دریافت کرد.
موفقیت دیگر مربوط به پروژهی ساختمانی «مجتمع چندمنظورهی
کودکان هما» است ،که شرکت توسعهی ساختمان خوارزمی را در
دست احداث دارد .این پروژه در اولین همایش ملی مهندسی سازهی
ایران به دلیل دارا بودن ویژگیهای خاص معماری با دریافت تندیس
و تقدیرنامه به کسب عنوان «سازهی برتر فاخر» کشور نائل آمد.
مجتمع چندمنظورهی کودکان هما ()Homa Kids Complex
با هدف ایجاد مجموعهای تخصصی برای کودکان توسط شرکت
توسعهی ساختمان خوارزمی – یکی از شرکتهای وابسته به گروه
سرمایهگذاری خوارزمی (سهامی عام) -طراحی و وارد فاز اجرایی شده
است .این پروژه در حوزههای تجاری ،اداری و فرهنگی با هدف ایجاد
فضایی مطابق با استانداردهای بینالمللی و اختصاصی برای کودکان
برنامهریزی و طراحی شده و در حال ساخت است.

گفتوگوهای دکتر حجتاله صیدی ،مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی(سهامی عام) با
مطبوعات داخلی و خارجی در حوزهی اقتصاد و بازار سرمایه و همچنین نگارش یادداشتهای تخصصی
برای رسانهها را نیز در شمار رویدادهای مهم شرکت سرمایهگذاری خوارزمی میتوان ارزیابی کرد.
پاسخ دکتر صیدی به سؤال روزنامهی دنیای اقتصاد (تسهیالت بانکی برای بنگاهها؛ کدام مهمتراست :نرخ
ارزان یا دسترسی آسان؟) در قالب یادداشت در تاریخ  29مرداد  1393در روزنامهی یادشده به چاپ رسید .به
نظر وی ،راهکار مناسب پیشنهادی در کوتاهمدت برای اعطای تسهیالت جهت حل مشکل سرمایه در گردش
بنگاهها ،آسانسازی شرایط اخذ وام برای آن دسته از بنگاههای بخش پیشران اقتصاد است ،که دالیل توجیهی
و علمی متقنی را برای نیاز خود داشته باشند و در این رابطه تخصیص رقمی حداقل حدود  300هزار میلیارد
تومان در ماههای آینده ضرورت دارد.
ماهنامهی معتبر «یورومانی» اما ناشر دیگر اظهارات دکتر صیدی بود .در اواخر شهریورماه این مجلهی معتبر در
گزارشی نظر چند نفر از مدیرعامالن بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری و از جمله دکتر صیدی را دربارهی اقتصاد
ایران انعکاس داده بود .صیدی به فهرست بلندباالیی از این منابع مانند مس ،طال ،نیکل ،روی ،کبالت ،فسفات ،گچ و
سنگ آهک اشاره میکند (وی اشارهای به منابع اورانیوم نمیکند که خود داستان دیگری است) و معتقد است «اگر
درها به روی این جمعیت جوان باز شوند ،کارهای بسیاری میتوان انجام داد».
گزارش یورومانی توسط وب سایت رسمی شرکت سرمایهگذاری خوارزمی ترجمه و منتشر شد .سپس
روزنامهی اقتصادی «تعادل» در روز یکشنبه  18آبان ترجمهی گزارش یادشده را در صفحهی نخست
خود منعکس کرد.
در تحولی دیگر ،روزنامهی دنیای اقتصاد 25 ،آذرماه سال جاری یادداشتی از دکتر حجتاله صیدی
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی را با عنوان «ریشهیابی ریزش شاخص بورس» در صفحهی نخست
خود منتشر کرد .دکتر صیدی در این یادداشت  6دلیل برای افت شاخص کل بورس در هفتههای منتهی
به  25آذر عنوان کرده بود -1 :برآورده نشدن انتظارات بیش از واقع و بسیار خوشبینانهی سرمایهگذاران از
مذاکرات هستهای در اوایل ماه جاری -2 .افت شدید قیمت نفت در هفتههای اخیر (که موجب افت بورسهای
منطقه نیز شده است)  -3ارائهی بودجهی انقباضی و البته تا حدود زیادی منطقی از طرف دولت با تأکید
بر اینکه ابهامهای مهمی نیز در آن وجود دارد -4 .موارد تعیین تکلیف نشدهی مهمی مانند سیاستهای
خصوصیسازی ،وضعیت پاالیشگاهها و قانون مالیاتها -5 .سیاستهای پولی بلندمدت و کوتاهمدت -6 .از
همه مهمتر رکود شدیدی که همچنان در اقتصاد وجود دارد.
تاله صیدی همچنین در میزگردی که به همت هفتهنامهی تجارت فردا برگزار و در روز شنبه 6دیماه
دکتر حج 
 1393در این مجله منتشر شد ،دالیل افت شاخص کل بورس در هفتههای منتهی به دیماه 93را تشریح کرد.
دکتر صیدی در میزگرد تجارت فردا ،برخی ریزشهای شاخص بورس در طول امسال را امری طبیعی
دانست و گفت« :در شرایط فعلی فضای شفافی برای سرمایهگذاری وجود ندارد .وقتی این فضا مهیا نیست
و با عدم شفافیتها مواجهیم ،نمیتوان انتظار داشت بازارها با مشکل مواجه نشوند .وقتی سیاستهای دولت
نامشخص است (البته منظور از دولت تمام نهادهای سیاستگذار و قانونگذار اعم از مجلس و دولت و سایر
نهادهای مرتبط است) چگونه شرکتها میتوانند بر اساس آن پیشبینیهای خود را انجام دهند و انتظار
داشته باشیم نهتنها زیان ندهند بلکه سوددهی هم داشته باشند».
«نقش فرهنگي فعاالن در بازار سرمايه» عنوان یادداشتی بود که دکتر صیدی برای روزنامهی اقتصادی
تعادل نوشت و  10دیماه  93در صفحهی نخست این روزنامه به چاپ رسید .او در این یادداشت نوشته
بود :از ديرباز رابطهی متقابل اقتصاد و فرهنگ مورد توجه متفكرين و نظريهپردازان مختلف بوده است و
آنچه اجماالً ميتوان به آن اشاره كرد ،اين است كه اين دو مقولهی اجتماعي تأثير عميقي بر يكديگر داشته
و گسترش يا ارتقای يكي بدون بهبود ديگري ميسر نبوده است .بنگاههاي اقتصادي بهويژه شركتهاي
سرمايهگذاري همواره در كنشهاي عملياتي خود به دو نكتهی مهم توجه دارند .كه اولي سودآوري و دومي
ايفاي مسئوليت اجتماعي است .بديهي است كه توجه صرف به يكي از اين دو ميتواند تبعات ناپسند يا
غيرقابل تأييدي داشته باشد .از سوي ديگر موفقيت اين بنگاهها تا حدود زيادي در گرو فراهم بودن زمينههاي
فرهنگي و رفتاري مناسب در بازار سرمايه است.
در تحولی دیگر ،تصویر تمام قد دکتر حجتاله صیدی در دیماه  93با تیتر «نسبت به خروج از بحران
خوشبینم» روی جلد ماهنامهی بازار و سرمایه قرار گرفت .او در گفتوگویی با ماهنامهی یادشده ،وضعیت
بازار سرمایه در روزهای پس از  3آذر را تشریح کرده بود .به اعتقاد وی ،اقتصاد کشور به دالیل مختلف با
بحران مواجه است و بازار سرمایه نیز متأثر از این بحران دچار ریزش شده است .وی همچنین پیشبینی
ن حال به حلوفصل مشکالت
کرده بود که بورس با همین شرایط سال  93را به پایان خواهد رساند ،اما در عی 
خوشبین هستم.
روزنامهی تعادل نیز در روزهای نخست بهمنماه 93گفتوگوی مفصل خود با دکتر صیدی را منتشر کرد .تحلیل
برخی از مسائل اقتصاد کالن مرتبط به بازار سرمایه ،محور این گفتوگو بود .دکتر صیدی به روزنامهی تعادل گفته
بود« :دولت باید در نقش یک پدر برای بنگاهها ظاهر شود نه در نقش یک رقیب .این مسئله مربوط به دولت ششم،
هشتم و دهم نیست ،متأسفانه نهاد دولت ،در  20سال اخیر شرکتها را گاهی رقیب خود دیدهاند .وقتی وضع
بنگاهها خوب بوده است ،دولت دنبال این بوده سریع بند یا تبصرهای را پیدا کند و مالیات یا عوارض بیشتر از بنگاهها
مطالبه کند ».این در حالی است که «وقتی بنگاههایی حال و روزشان خوب است ،جامعه را توسعه میدهند و به
همین دلیل دولت نباید مانع از اثرگذاری مثبت آنها بر کل اقتصاد شوند».

اقتصاد

سال 93؛ سال غروب تورم

در مقابل بحثهای اقتصادی باید از سیاستبازی و
سیاستپروری دور شد .هرچند که جامعه و اقتصاد ایرانی به
چنین روندی عادت ندارد ،اما باید آموخت که اقتصاد را بدون
گرایشهای سیاسی تحلیل کرد .یکی از گرفتاریهای اقتصاد
ایران در دو سال گذشته ،که دور تازهای از مقابله با تورم شکل
گرفته است در واقع همین ماجرای سیاستزدگی اقتصاد
است .تورم به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی در سالهای
 84تا  92نتیجهی تصمیمگیریهای سیاسی مسئولین دولتی
در حوزهی اقتصاد است ،اما به موازات این فعالیت سیاسی در
دو سال گذشته به نظر میرسد خیلی دست مدیران دولتی
برای بیان چرایی شکل گرفتن «اوج تورم» باز نبوده است،
اما با همهی اینها این واقعیت را نمیتوان انکار کرد که مانور
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را به مجلس برد نیز نتوانست یادی از تورم نکند .او خطاب
به نمایندگان گفت« :وقتی مردم آمار تغییر سریع قیمتها
و نرخ تورم  40درصد را در سال گذشته لمس میکردند،
نوید دستیابی به تورم  35درصد در پایان سال  92دشوار
بود و اعالم تورم  25درصدی در سال  93بلندپروازانه تلقی
میشد .برخی معتقد بودند به این اهداف نخواهیم رسید ،اما
بهبود در شرایط اقتصادی با سرعت آنچه پیشبینی میشد،
محقق شد .ما به هدف  35درصدی رسیدیم و مدتی است
که به هدف 25درصدی دست یافتهایم .ما امیدواریم تورم تا
پایان سال کمتر از  20درصد باشد .در این دولت پایهی پولی
را به عنوان خط قرمز تعیین کردهایم و نگاه به بانک مرکزی به
عنوان قلک دولت تغییر کرده است .دولت سختی را خرید ،اما
به سمت تأمین منابع از بانک مرکزی نرفت .کاهش تورم شرط
الزم خروج از رکود است .آمارها در فصل بهار خود شاهدی بر
صحت این تحلیل است .امروز اعتقاد داریم هیچ رشد باثباتی به
قیمت تورمهای  30و  40درصدی حاصلشدنی نیست».
رضا نادری ،یک فعال اقتصادی میگوید« :تورم در محاسبات
دولت کاهش یافته است اما در فضای اقتصادی این مسئله
دیده نمیشود ،چون رکود با تمام توان سعی در ایستادن
دارد».
وی اضافه میکند« :رکود وقتی اتفاق میافتد که در یک
دورهی مشخص مردم ،از هر صنفی نتوانند تقاضای مطلق

یکی از مدیران نزدیک به ساختار اقتصادی دولت میگوید:
«یک نکته را نباید فراموش کرد که کاهش تورم قبل از هر چیز
به در پیش گرفتن الگوهای انضباط مالی نیاز داشت .منتقدین
دولت یازدهم فراموش میکنند که این دولت تالش کرد تا
انضباط مالی داشته باشد ،همین یک قدم بزرگ برای کاهش
تورم است .این روزها همه از بیانضباطیهای مالی در دولت
دهم خبر دارند .ایستادن در مقابل این ناهنجاری خودش به
کاهش تورم کمک میکند».
این مدیر اقتصادی میگوید« :نوع مدیریت اقتصاد در سالهای
قبل باعث شده بود تا بسیاری از شاخصهای اقتصادی از منظر
روانی و تاثیرهای منفی روانی در جامعه دگرگون شوند و رشد
منفی نامطلوب داشته باشند .به همین خاطر نرخ تورم نیز به
شکل افسارگسیختهای از دست خارج شده بود .دولت یازدهم
با تزریق آرامش تا حد زیادی توانست این نرخ را کاهش دهد.
برای همین هنوز نمیتوان توقع داشت که این کاهش شکل
راهبردی -اقتصادی به خود بگیرد و بتواند در سطح عمومی
قیمتها نیز خود را نشان دهد ».این سخنان در واقع تفاوت
دو دورهی تصمیمسازی و تصمیمگیری را نشان میدهند که
هرکدام به نوبهی خود توانستهاند با تاثیر روانی که روی اقتصاد
میگذارند ،نقش خود را در تاریخ ثبت کنند .اما برای آینده
باید در انتظار چه تورمی در اقتصاد باشیم؟
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«تورم» .این واژه شاید آشناترین مفهوم اقتصادی برای مردم
در ایران باشد .البته میتوان اینگونه هم مطرح کرد که این
واژه در ایران طی چند سال گذشته به معروفترین پدیدهی
اقتصادی تبدیل شده است .اما بدون شک برای اثبات این
ادعا خیلی نباید به ادلهی ریز و درشت فنی رو کرد ،چون
تورم آنقدر به پوست و گوشت اقتصاد ایرانی نزدیک بوده
که کسی نمیتواند در جهت لغو شهرت تورم حرکت کند
یا اقدامی راهبردی انجام دهد .باید این واقعیت را بپذیریم
که تورم حتی از همهی بزرگان و اندیشمندان اقتصادی نیز
معروفتر شده است .این شهرت آنقدر زیاد است که دورترین
مردم از تحلیلهای اقتصادی نیز وقتی میخواهند پای سفرهی
ثوجدل بنشینند ،بارها از واژهی تورم استفاده میکنند.
بح 
در واقع یک پای ثابت همهی بحثهای اقتصادی تورم شده
است .فرقی هم نمیکند که این بحثها در دانشکدههای معتبر
شکل بگیرد یا در پای شبنشینیهای مرسوم ایرانی ،یادی از
اقتصاد به میان آید .به هر حال مردم ،از هر طبقه و صنفی
سعی میکنند که آسوده از کنار تورم عبور نکنند .این شهرت
در ابتدای سال  92وقتی رقابتهای انتخاباتی برای یازدهمین
دورهی ریاست جمهوری به اوج خود رسید ،باعث شد تا همهی
کاندیداهای ریاست بر دولت نیز یکی از اصلیترین برنامههای
خود را مبارزه با تورم معرفی کنند .انگار تورم با آن شهرتی
که داشت ،میتوانست شهرت نامزدهای ریاست جمهوری را
نیز افزایش دهد .بر همین اساس دولت یازدهم با محوریت
مقابلهی جدی با تورم شکل گرفت و علی طیبنیا نیز به خاطر
این به وزارت اقتصاد فرستاده شد که در سوابق علمیاش آمده
بود« :تئوریسین و طراح مقابله با تورم ».درست از همینجا
رویارویی با تورم بعد از  8سال میدانداری تورم شکل گرفت.
اما آیا تا امروز این رویارویی نتیجهای هم داشته است؟

سیاست در اقتصاد از یک سو و فقدان کارآمدی برنامهریزان
دولتی از سوی دیگر ،باعث شده بود که تورم تا مهر ( 92و
درست تا زمانی که دولت یازدهم کابینه را از تیم دولت
قبلی تحویل گرفت) به مرز  37درصد نیز نزدیک شود .البته
کارشناسان معتقدند این نرخ با احتیاط محاسبه و اعالم شده
 ،چون تورم واقعی از مرز  40درصد نیز عبور کرده است یعنی
رقمی که حسن روحانی زمانی که الیحهی بودجهی  94را به
مجلس برده بود نیز از آن یاد کرد .از مهر  92به بعد مسئولین
اقتصادی دولت یازدهم آستینها را باال زدند تا شاخ تورم را
بشکنند .تا پایان سال  92اتفاق مهم در رابطه با کاهش نرخ
تورم رخ نداد و همچنان این پدیدهی اقتصادی در قلب میدان
توسعهی کشور میانداری میکرد و بر شهرت خود میافزود.
اما در سال  93ورق به کلی برگشت و دولت توانست پایش
را مثل یک سرعتگیر در مقابل تورم بگذارد .این مسئله را
همهی آمار و ارقام اقتصادی که از سوی بانک مرکزی و سایر
نهادهای اقتصاد منتشر شدهاند تایید میکنند.

خود را به دلیل کاهش عرضه و ضعف در تولید به تقاضای
مؤثر تبدیل کنند .این اتفاق اکنون بهوضوح در اقتصاد ایران
دیده میشود ،برای همین تا زمانی که برنامهها و اعداد نتوانند
قدرت خرید مردم را افزایش دهند ،نمیتوان مدعی شد رکود
وجود ندارد و تورم نیز کاهش یافته است ».ادعای فوق که
از سوی یکی از دستاندرکاران بازار مطرح شد ،در سال 93
نقل بسیاری از محافل اقتصادی بود .یعنی از یکسو دولتیها
مدعی بودند تورم را کاهش دادهاند و از سوی دیگر برخی از
کارشناسان اقتصادی این ادعا را نقد میکردند .هرچه بود اما
کاهش نرخ تورم ادامه داشت و این مسئله را گروهی دیگر از
کارشناسان صاحبنام اقتصادی نیز پذیرفته بودند .به باور این
گروه از کارشناسان همین که دولت دهم به کار خود پایان
داده است ،بهترین مؤلفه برای کاهش روانی نرخ تورم محسوب
میشود و نباید آن را نادیده گرفت .این نکتهای است که در
تحلیلهای زیادی در سال  93دست به دست شد .آنطور
که شواهد اقتصادی نشان میدهد ،همین که یک دولت مثل
دولت دهم در حوزهی اقتصاد رفتار نکند ،خیلی از شاخصها
به نقطه و جایگاه اصلی خود باز میگردند اما آیا میتوان این
تحلیل را پذیرفت؟

سالی که گذشت

بازار سرمایه در سال 93؛ در یک اپیزود

زمستان طوالنی بورس کی تمام میشود؟

سحر قاسمنژاد

شماره سیزدهم  -فروردین 1394

14

سال که به ماه آخر میرسد ،فصل کارنامه
و بررسی عملکرد هم کلید میخورد .این
سیاههی اعمال در مورد بازار سهام تهران
نه تنها چندان چنگی به دل نمیزند بلکه
در بسیاری از موارد ناامیدکننده به نظر
میرسد .سررشتهی مشکالت بورس هم
به زمستان  92برمیگردد ،یعنی همان
زمان که مصوبات جدید برای خوراک
پتروشیمیها و بهرهی مالکانه از راه رسید
و شوک سهامداران از این تصمیمات هم
آنطور که انتظار میرفت شدید بود ،به
این ترتیب بازار سهام به خواب زمستانی
رفت و این خواب هم آنچنان سنگین بود
که با رسیدن بهار و تابستان سال بعد هم
به آخر نرسید و رخوت زمستان  92به
رکود زمستان  93گره خورد.

سال جدید آن روزها و سال کهنهی امروز هم
اتفاقات بزرگ و کوچک فراوان در آستین داشت.
تفویض اختیار تعیین خوراک پتروشیمیها به
دولت ،اخبار امیدوارکننده در مورد بهرهی مالکانهی
معادن ،تشکیل صندوق ثبات برای بازار ،توافق با
سیمانیها در مورد مصرف گاز ،کشمکش بر سر
قیمتگذاری خودروهای وطنی ،راهاندازی پروژهی
بیمهی سهام و تعریف ابزارهای جدید تامین مالی از
جمله صندوقهای زمین و ساختمان .قطع به یقین
هم مهمترین اتفاق سال ،جابهجایی در ساختمان
مالصدرا بود .علی صالحآبادی رئیس سازمان بورس،
به عنوان جوانترین سکاندار بازار سرمایه ،زمستان
 93از این بازار خداحافظی کرد و جای خود را به
فطانت داد که تازه از همین بازار آمده است.
البته همهی این اتفاقات و تحوالت نتوانست برآیند
حرکت بورس و شاخص آن را از مسیر نزولی خارج
کند ،به عبارت دیگر سالی که گذشت از یک وجه

دیگر هم شاخص بود یعنی میزانی از بدبینی و
احتیاط که به سهامداران تزریق کرد و همین فضای
خوف و گاهی رجا ،باعث شد گروهی از صاحبان
سرمایه ،عطای سهامداری را به لقایش ببخشند و با
وجود زیان و از دست رفتن بخشی از اصل آوردهی
نقدیشان ،از تاالر شیشهای بروند .میل به مهاجرت
از بورس هم با افزایش میزان زیاندهی این بازار
افزایش مییافت ،به عبارت دیگر خیل مشتاقانی
که به امید کسب سودهای طالیی راهی بورس
شده بودند ،وقتی با زیان مواجه شدند همانطور
که حرفهایها و سردوگرمچشیدهها پیشبینی کرده
بودند ،صفهای فروش را شلوغتر کردند و تب نزول
و رکود در تاالر را باال بردند .در نهایت اینکه سرمای
بورس تهران و رخوت سهامداران ،نه با امیدواریهای
بهاری مرسوم از بین رفت ،نه با گرمای معمول
فصل داغ مجامع و حتی نیمهی اول سال هم با
افت شاخص و زیان سرمایهگذاران و صاحبان سهام

به آخر رسید و دشوارترین نیمسال بورس طی شش
سال اخیر در سال  93رقم خورد.

سهامداران میل به خریدوفروش نداشتند
خبر بد دیگر در نیمهی اول سال  93،میل کم
سهامداران به خریدوفروش در تاالر بود ،به عبارت
دیگر با آغاز سال  93کاهش حجم و ارزش معامالت
در بورس رقم خورد .به این ترتیب ارزش معامالتی
که در برخی روزهای سال  92به  800میلیارد تومان
رسیده بود ،در نیمهی ابتدایی سال  93در برخی
روزها حتی به  100میلیارد تومان نیز نمیرسید.

تمدید  7ماههی مذاکرات با وجود
اعالم رضایت دو طرف از نتایج
سوم آذر ،موجب شد تا بسیاری
از سهامداران حقیقی نه تنها شاهد
تحقق پیشبینیها و انتظارهای
خود نباشند بلکه ضمن مشاهدهی
کاهش قیمتها ،اقدام به فروش
سهام و خروج کنند.

تداوم کاهش قیمت سهام
به این ترتیب اکثر فعاالن بازار که در روزهای آخر
ماه آبان چشم امید به نهایی شدن نتیجهی مذاکرات
داشته و امیدوارانه و گاه همراه با چاشنی افراط
اقدام به خرید سهام شرکتهای مرتبط با مذاکرات
کردند ،تا بعد از سوم آذر با خیالی آسوده نظارهگر
رشد قیمتها و افزایش سودآوری شدند .اما تمدید
 7ماههی مذاکرات با وجود اعالم رضایت دو طرف از
نتایج سوم آذر ،موجب شد تا بسیاری از سهامداران
حقیقی نه تنها شاهد تحقق پیشبینیها و انتظارهای
خود نباشند بلکه ضمن مشاهدهی کاهش قیمتها،
اقدام به فروش سهام و خروج کنند.
این جریان منفی دو هفته طول کشید اما در رویدادی
دیگر ،سقوط دور از انتظار قیمت جهانی نفت به همراه
الیحهی بودجهی  ،94موجب شد تا بازار سهام بیش
از گذشته در فشار قرار گیرد و اکثر سهامداران با زیان

زمستانی سرد بعد از پاییز توفانی
دست آخر اینکه بورس تهران بعد از یک پاییز توفانی،
زمستانی خبرساز اما راکد را آغاز کرد ،البته اینبار با
مشکلی مضاعف .قیمت نفت با سرعتی سرسامآور
سقوط کرد و به عجیبترین نرخهایی رسید که
انتظار نمیرفت .این نزول با توجه به وابستگی ایران
به درآمد نفتی ،بهشدت از اهمیت برخوردار است و
الجرم بورس را هم تحت تاثیر میگذارد ،هرچند که
میزان این اثربخشی با توجه به صنعت و وابستگی
آن به نفت کام ً
ال متفاوت است اما به هر جهت
برآیند اثرگذاری افت قیمت نفت بر بازار سهام کامالً
محسوس و قابل پیشبینی بود.
همه به صرافت کمک افتادند
اما در نهایت سومین فصل سال که به آخر رسید،
دولت و مجلس به صرافت کمک جدی به بورس
افتادند .شواهد و قراین نشان میداد و هنوز هم نشان
میدهد که بازار سهام از دو جهت بهشدت تحت فشار
قرار دارد؛ اول ابهامات داخلی و دوم نگرانی از آیندهی
مذاکرات به عنوان عاملی خارجی .با این اوصاف کم
شدن سایهی رکود از بازار سهام ظاهرا ً راهی ندارد
جز رفع این دو مشکل .از آنجایی هم که راه حلی
کوتاهمدت برای حل مشکل مذاکرات دست کم
برای متولی بازار سرمایه وجود ندارد ،راهی به نظر
نمیرسید جز ابهامزدایی از قوانین حاکم بر اقتصاد،
که احیاناً بر بازار سهام هم مؤثر است .با توجه به
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رکوردشکنی بعد از  6سال
آمار و ارقام میگوید در نیمهی نخست امسال ،بورس
تهران بازدهی منفی  9/3درصدی را به جا گذاشت،
که بدترین وضعیت طی سالهای اخیر را نشان
میدهد .البته در این شرایط صنایع کوچک عملکرد
بهتری نسبت به صنایع بزرگ از خود نشان دادهاند .به
عبارت دیگر صنایع کوچک که کمتر درگیر مشکالتی
همچون قیمتگذاری ،محدودیت صادراتی و خوراک
بودند ،به همین دلیل روند مناسبتری را هم در بازار
تجربه کردهاند .در بررسی روند شاخص به تفکیک
فصلها هم باید گفت دماسنج بازار که بهار امسال
زیان 7/6درصدی را به سهامداران تحمیل کرده بود،
تابستان نیز نتوانست بازدهی مثبتی ایجاد کند .براین
اساس با احتساب 1/7درصد نزول طی تابستان،
شاخص کل در مجموع نیمهی ابتدای سال 93
معادل  9/3درصد نزول کرد تا به این ترتیب بورس
تهران یک رکورد منفی در کارنامهاش ثبت شود.
این شرایط بدترین نتیجهای بود که بازار دست کم
در نیمهی اول پرهیجان سال نصیب سهامدارانش
میکرد ،به این معنی که در سالهای اخیر دست کم
 6ماههی اول سال به مدد نفس بهار ،فصل مجامع
و تقسیم سود و از راه رسیدن گزارشهای  3و 6
ماهه ،حالوروز بازار در مجموع خوب و امیدوارکننده
بود .کارنامه و عملکرد بورس هم نشان میدهد در
 6سالی که نحوهی محاسبهی شاخص تغییر کرده،
هر سال تنها یک فصل منفی در نامهی اعمال بازار
به ثبت رسیده اما سال به نیمه نرسیده این رکورد
شکست ،چون هم در بهار و هم در تابستان هوای
بورس زمستانی بود و شاخص هم در مدار منفی
حرکت میکرد .زیر سایهی همین فضای نه چندان
امیدوارکننده هم زیان سهامداران از مرز  9درصد
گذشت ،که اگر هزینهی خریدوفروش سهام نیز لحاظ
شود ،حدود  1/5درصد دیگر به زیان سهامداران افزوده
میشد و به 10/8درصد میرسید .با این حساب طی
شش ماه عم ً
ال به ازای  10میلیون سرمایهگذاری در
بورس ،بهطور میانگین بیش از یک میلیون تومان
زیان برای سرمایهگذار به جا ماند.
البته در همین بازار ،برخی سهامداران با خریدوفروش
سهام برخی شرکتها توانستند به سود برسند و البته
برخی دیگر از سهامداران هم زیانی بیشتر از میانگین
بازدهی بازار متحمل شدهاند.

اما سال که از نیمه گذشت ،امید کمکم و با تردید
به تاالر بورس برگشت .سهامداران و بازار ،شمارش
معکوس برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای را
از نیمهی مهر ماه آغاز کردند و پیشاپیش به استقبال
 3آذر یعنی تاریخ پایان ضرباالجل رایزنیهای ایران
و  5+1رفتند .گرمای این امیدواری هم باعث میشد
نگرانیها موقتاً از خاطرهها محو گردد .نتیجه اینکه
این بار هم بازار از آن سوی بام از جهت خوشبینی
افتاد.
اهالی بازار بهشدت امیدوار بودند که تکلیف مذاکرات
در اولین روزهای آخرین ماه پاییز به نتیجه برسد و جو
روانی آن بورس را به حرکت درآورد .این خوشبینی
هم عم ً
ال خاطرهی تلخ روزهای سپریشده را کمرنگ
میکرد  .ماحصل این خوشبینی افراطی هم البته
پشیمانی بود .یعنی درست آنطور که حرفهایها
پیشبینی کرده بودند ،بازار اثرات مثبت حادثهای
را که هنوز رخ نداده بود پیشخور کرد و شاخص
هم تا حدودی احیا شد اما وقتی شامگاه سوم آذرماه
تنها خروجی از مذاکرات هستهای ،تداوم چانهزنیها
تا تیرماه  93شد ،ورق برگشت؛ سهامداران سرخورده
قافیه را باختند و به صفهای فروش پناه بردند.
وضعیت رو به تیرگی گذاشت.

بیشتری دست و پنجه نرم کنند .در ادامه هم تغییر
رئیس سازمان بورس بعد از نه سالونیم موجب بر هم
خوردن برخی معادالت و شرایط بازار شد و برخی
فعاالن ،با نگاه به این موضوع درونسازمانی ،اقدام به
فروش سهام کردند.
به این ترتیب بورس متاثر از این رویدادهای مهم ،با
ثبت رکوردهای منفی تازهای مواجه شد و متغیرهای
اصلی به کمترین حد ممکن رسیدند .بهطوری که
طی  20روز کاری آخرین ماه پاییز  ،93کاهش
قیمت سهام اکثر شرکتهای بزرگ موجب شد تا
در رویدادی کمسابقه طی سال جاری ،بیش از 5
هزار و  711واحد از ارقام شاخص کاسته شود و این
متغیر مهم با ایستادن در عدد  69هزار و  537واحد،
پایینترین رقم ممکن خود در  14ماه اخیر را به ثبت
برساند .عالوه بر این میانگین زیان سرمایهگذاری در
بورس که رو به کاهش گذاشته بود ،دوباره افزایش
یافت و این رقم برای  9ماه به  12درصد رسید.
نکتهی دیگر اینکه ابهام در ترسیم افقی مثبت از
آیندهی کوتاه و میانمدت به همراه وجود برخی
نگرانیها و نبود نقدینگی ،موجب شد تا سه متغیر
اصلی معامالت هم در آخرین ماه پاییزی با کاهش
ارقام مواجه شوند .به این ترتیب با حضور  368هزار و
 418خریدار بیش از  16/4میلیارد سهم به ارزش 4
هزار میلیارد تومان جابهجا شد که نسبت به آبانماه،
تعداد خریداران 18درصد و تعداد سهام و ارزش
معامالت 3/6و  5/8درصد کاهش داشتهاند.
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اتفاقات یک سال اخیر هم نشانی راه حل چندان دور
از ذهن نبود .دولت و مجلس برای حل مشکل ابهام در
قوانین اقتصادی به سراغ ضوابط ناظر بر فعالیت معادن
و پتروشیمیها رفتند که چشم اسفندیار بورسیها به
شمار میرفت .البته این تمام تالشها برای نجات بازار
سهام از مخمصه نبود.
یکی از اولین قدمهایی که در ماههای زمستانی
برای کمکرسانی اورژانسی به بورس و سهامدارانش
صورت گرفت ،انتشار اوراق سهام خزانه بود .با توجه
به تصویب انتشار این اوراق توسط مجلس ،که به
وسیلهی آن ناشران بورسی میتوانند به بازارگردانی
و حمایت از سهام خود بپردازند تا سهامدارانشان
کمترین ضرر مالی را متحمل شوند .این قانون البته
در شرایطی تصویب شد که تا پیش از آن و بر اساس
قانون تجارت ،انتشار اوراق سهام خزانه ممنوع بود.
در هر صورت با استناد به مصوبهی مجلس شورای
اسالمی هرگاه ناشر به این نتیجه رسید که سهامش
با وجود ارزنده بودن ،به دلیل جو یا هیجانات کاذب
در حال کاهش است ،میتواند بخشی از سهام خود
را از بازار جمع کند و تحت مالکیت خود درآورد تا
جو و روند منفی قیمتی سهم به پایان برسد و دوباره
نسبت به عرضهی آن اقدام کند .در نتیجه ناشر با این
اقدام کمک میکند که سهامدارانش با کاهش هرچه
بیشتر قیمت ،دچار زیان مالی روزافزون نشوند.
تدبیر دیگر در مسیر احیای بازار ،تاسیس صندوق
ثبات بازار سرمایه بود؛ صندوقی که هدف از راهاندازی
آن افزایش نقدشوندگی به شمار میرود تا شاید در راه
بازگشت رونق و اعتماد به بازار به کار آید.
بعد از آن هم نوبت به توافق با سیمانیها رسید؛ به
این ترتیب انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
خطاب به مدیران شرکتهای سیمانی نامهای منتشر
کرد که بر اساس آن با توجه به ذخیره و دپوی
١٨میلیونتن کلینکر و پیشبینی ادامهی این روند
در ماههای آتی با هماهنگی وزارت نفت ،تولید این
محصول متوقف اعالم شد البته با این خبر خوش
که وزارت نفت هم این همکاری را در پروسهی
فروش مازوت جبران خواهد کرد ،این اتفاق بالفاصله
با واکنش منفی بازار مواجه شد اما متولیان بازار و
بسیاری از حرفهایهای بورس اعتقاد دارند اقدام
هماهنگشدهی وزارت نفت و صنعت میتواند به
نفع شرکتهای سیمانیای باشد که با مازاد تولید و
کاهش قیمت و حتی دپوی محصول مواجهاند.
اما یکی از مهمترین خبرها البته بعد از خبر تغییر رئیس
سازمان بورس ،تفویض اختیار قیمتگذاری محصوالت
پتروشیمی به دولت بود ،که باعث شد در صاحبان
سهام پتروشیمیهاهم باالخره نفسی بهراحتی بکشند.
به این ترتیب با تایید مصوبهی مجلس در شورای
نگهبان تصمیم نمایندگان برای محول شدن وظیفهی
قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها به دولت نهایی شد تا
تکلیف این شرکتها با حساب و کتاب دخل و خرجشان
بهزودی روشن شود.
موج بعدی خبرهای خوش هم از وزارت اقتصاد به
بازار سهام مخابره شد ،که از نظر تحلیلگران میتواند
با اجرای درست بازار را تکان دهد و از رخوت خارج

کند .در آخرین روز دیماه وزارت اقتصاد خبر داد
که علی طیبنیا در نامهای رسمی از معاون اول
رئیسجمهوری خواسته دستور بازگرداندن پروانهی
بهرهبرداری معادن به نام دوقلوهای سنگ آهنی
را صادر کند .چند روز پیشتر هم دیوان عدالت
اداری رأی مهمی دربارهی توقف پرداخت بهرهی
مالکانه توسط شرکتهای گلگهر و چادرملو صادر
کرد و از رسیدگی به پروندهی بازگرداندن پروانهی
بهرهبرداری معادن به شرکتهای مزبور خبر داد .به
هر حال وقتی شخص وزیر اقتصاد دست به قلم شده
و در نامهای رسمی از معاون اول رئیسجمهوری

به نظر میرسد بانک مرکزی با
تصمیم جدید خود با یک تیر دو
نشان زده ،یعنی از یکسو برای
بانکهایی که از بنگاهداری منع
شدهاند راهی جایگزین برای
سرمایهگذاری معرفی میکند،
از سوی دیگر با ترغیب آنها
به حضور در صندوقهای
سرمایهگذاری ،منافع دو بازار پول
و سرمایه را با هم گره میزند
میخواهد که دستور بازگرداندن پروانهی بهرهبرداری
معادن به نام دوقلوهای سنگ آهنی را صادر کند،
میتوان پیشبینی کرد که احتماالً خبرهای خوشی
برای دوقولوهای سنگ آهنی در راه است.
نکتهی مهمتر اینکه در میان موج حمایت از بازار
سرمایه ،بانک مرکزی که پیشتر با کاهش نرخ سود
بانکی ،یکی از دالیل سقوط شاخص را فراهم کرده
بود ،این بار تصمیم گرفت در کسوت حامی بورس
ظاهر شود .براساس بخشنامهی متولی بازار پول،

بانکها و مؤسسات اعتباری مجوز سرمایهگذاری
در صندوقهای سرمایهگذاری مشترک را به دست
آوردند ،البته با رعایت حدود مقررات .بانک مرکزی
در بخشنامهی خود تأکید کرده صندوقهای
سرمایهگذاری مشترک به عنوان یکی از نهادهای
نوظهور در بازارهای مالی ،میتوانند سهم عمدهای در
جمعآوری پساندازهای اشخاص بهویژه وجوه خرد
و به تبع آن تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاههای
اقتصادی داشته باشند .با توجه به همین خصیصه،
این بانک مجوز سرمایهگذاری در صندوقها را به
بانکها و مؤسسات مالی غیر بانکی داده تا به این
وسیله ضمن حمایت از صندوقهای سرمایهگذاری،
از نوسانات شدید و غیر متعارف شاخص کل سهام
ل آید .برکات این ثبات هم که قطعاً
جلوگیری به عم 
بر سر سفرهی سرمایهگذاران این صندوقها یعنی
آحاد مردم قرار میگیرد .به این ترتیب به نظر
میرسد بانک مرکزی با تصمیم جدید خود با یک
تیر دو نشان زده ،یعنی از یکسو برای بانکهایی
که از بنگاهداری منع شدهاند راهی جایگزین برای
سرمایهگذاری معرفی میکند ،از سوی دیگر با ترغیب
آنها به حضور در صندوقهای سرمایهگذاری ،منافع
دو بازار پول و سرمایه را با هم گره میزند تا از این
پس بانکها و سرمایههایشان همراستا با رونق بازار
سرمایه حرکت کنند و دست بورس را بگیرند.
بورس هم ناامید است هم بدبین
اما واقعیت این است که مجموعهی این حمایتها در
بازگرداندن اعتماد سهامداران چندان موفق ظاهر نشد
و بورس دست کم تا پایان یازدهمین ماه زمستانی به
ادامهی حرکت روی موج نزول اصرار کرد .به این ترتیب
بازار سهام تهران در شرایطی به استقبال آخرین ماه از
سال  93رفت که میزان زیان سهامداری در بورس از
ابتدای فرودین و طی  11ماه به صورت میانگین بیش
از  18درصد بود و در کوتاهمدت امیدها برای عبور از
بحران هم باز به نتیجهی مذاکرات گره خورده است.

دیپلماسی اقتصادی

توافق به اقتصاد ایران نیرو میدهد

چشمانداز ثبات و رونق در اقتصاد ایران

علی پویا

منافع برد در مذاکرات
مهدی تقوی ،استاد دانشگاه و از اساتید صاحبنام
اقتصاد ،یکی از کسانی است که به پرسش ما پاسخ
داد .او میگوید« :نمیتوان منکر این واقعیت شد که
اقتصاد ایران در التهاب مذاکرات هستهای قرار دارد
و شاخصها در انتظار نتیجهی این مذاکرات هستند.
بدون شک نتیجهی مطلوب در مذاکرات میتواند
معنایش حذف تحریمها باشد و این یعنی تزریق روحیه
به اقتصاد ایران».
وی میگوید« :به دست آوردن نتیجهی مطلوب در
اقتصاد یک امتیاز مهم برای دیپلماسی اقتصادی

اگر خو شبین باشیم ،باید اعتراف
کنیم که مذاکرات هستهای اگر
نتیجهی خوبی در بر داشته باشد
کمک بزرگی برای اقتصاد ایران
است ،که خود را از چالشهای
بزرگ خالص کند .در این شرایط
نگاه سرمایهگذاران خارجی نیز
به ایران تغییر میکند و میتوان
منتظر تغییرات مثبت در حوز هی
سرمایهگذار یها در صنایع مولد
نفت و گاز باشیم
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شاید بتوان به جرات گفت که در سال  93اخبار مربوط
به مذاکرات هستهای و رفع تحریمها بیشترین مخاطب
را به خود اختصاص داده بودند و به نظر میرسد سال
 94نیز با همین رویکرد آغاز شود .یعنی در سال جدید
هم باید منتظر باشیم که همه در پی نتیجهی نهایی
مذاکرات باشند .واقعیت آن است که در سالهای
گذشته مشکالتی که به دلیل سوء مدیریت بر اقتصاد
ایران تحمیل شد ،کار را به جایی رسانده که برخی از
کارشناسان بر این باورند که اقتصاد ایران با پیروزی در
مذاکرات و حذف تحریمها میتواند جانی تازه بگیرد.
این رویکرد را مشکالت دیگری مانند کاهش ناگهانی
قیمت نفت نیز تقویت کردهاند .البته یک نکته را نباید
فراموش کرد که تقریباً همهی کارشناسان بر این باورند
که معضالتی که در سالهای اخیر گریبان اقتصاد ایران
را گرفته است ،بیشتر ناشی از نوع مدیریت اقتصادی
بوده و تحریمها به عنوان گزینهی بعدی در شکلگیری
مشکالت موجود نقش داشتهاند اما اکنون آنقدر
گرفتاریها در اقتصاد ایران تنیده شده که ظاهرا ً
کارشناسان را به این باور رسانده که در میانمدت
فقط رفع تحریمها و موفقیت در مذاکرات میتواند حل
مشکالت را تسریع کند .در سال  93مانند سال قبل از
آن ،بازار ارز محلی بود که به نوسان مذاکرات واکنش
میداد ،برای همین از سوی فعاالن اقتصادی این بازار
با عنوان ویترین اقتصاد ایران معرفی شد ،که میتوان
در آن تب و تاب مذاکرات و ماجرای رفع تحریمها را
تماشا کرد .برای سال  94نیز بدون شک بازار ارز یکی
از بازارهایی است که با نتیجهی مذاکرات ،هرچه باشد
رابطهای مبنایی برقرار کرد .از همین منظر با تعدادی از
کارشناسان گفتوگو کردیم .آنها در پاسخهایی کوتاه
پیشبینی خود را از آیندهی مذاکرات و نتیجهی آن در
اقتصاد کشور و پیشبینی بازار ارز و بازار سرمایه مطرح

کردند .متن این گفتوگوها در ادامه آمده است:

محسوب میشود ،که نتیجهی این امتیاز در اقتصاد
خود را نمایش میدهد .اگر نتیجهی این مذاکرات
بهگونهای باشد که تحریمها به شکل مطلوبی حذف
شوند ،حتماً بار درآمدی در اقتصاد ایران آزاد میشود
چون بخش زیادی از منابع بلوکه شدن ایران آزاد
خواهد شد .این منابع میتوانند موجب آسودگی بازار
ارز شوند .یعنی قیمت ارز کاهش را تجربه میکند .این
اتفاق هم طبیعی است .با این اقدام زمینهی عرضهی
ارز به یکباره تقویت میشود».
تقوی ادامه میدهد« :اگر خوشبین باشیم ،باید اعتراف
کنیم که مذاکرات هستهای اگر نتیجهی خوبی در بر
داشته باشد کمک بزرگی برای اقتصاد ایران است،
که خود را از چالشهای بزرگ خالص کند .در این
شرایط نگاه سرمایهگذاران خارجی نیز به ایران تغییر
میکند و میتوان منتظر تغییرات مثبت در حوزهی
سرمایهگذاریها در صنایع مولد نفت و گاز باشیم .این
تغییر چشمانداز بیکاری و تورم را نیز تا حد خوبی
مهارشده نشان میدهد .در چنین شرایطی حتی بازار
سرمایه نیز رونق مطلوبی خواهد داشت ،چون بنگاههای
سرمایهگذاری داخلی نیز با توان و امید بیشتری وارد
اقتصاد میشوند».
این استاد دانشگاه میگوید« :تنها چیزی که میتواند
تا حدی نتیجهی مطلوب مذاکرات را تحت تاثیر قرار
دهد ،ادامهی کاهش بهای نفت در سال  94است.
کاهش بهای نفت میتواند قیمت ارز را افزایش دهد.
در سالهای گذشته به دلیل ضعفی که صنایع نفتی
گرفتار آن شدهی میزان تولید نفت ایران کاهش زیادی
را تجربه کرده است برای همین کاهش قیمت نفت
تاثیر خودش را بهوضوح در بازار ارز نشان میدهد چون
عرضهی ارز کام ً
ال تحت تاثیر قرار میگیرد».
تقوی میگوید« :به نظر من ماجرای مذاکرات هستهای

مؤلفهای است که از شروع سال  94همهی اذهان را
درگیر خود میکند».
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توافق قابل دستیابی است
جمشید عدالتیان ،عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی
ایران نیز با روی خوش به آیندهی مذاکرات نگاه میکند.
او که از صنعتگران باسابقه است میگوید« :به نظر من
در سال  94باید منتظر توافق در مذاکرات باشیم .من
اص ً
ال این توافق را بعید نمیدانم .به نظر میرسد توافق
به خواستی عمومی در جهان و در میان خیراندیشان
جهان تبدیل شده است ،برای همین باید در انتظار
توافق باشیم».
وی ادامه میدهد« :توافق در مذاکرات اگر با رفع
مطلوب تحریمها همراه باشد ،حتماً برای صنعت و
سرمایهگذاریهای صنعتی مفید است .از همین منظر
تولیدکنندگان و بنگاههای سرمایهگذاری میتوانند به
آینده خوشبین باشند ،چون بیشتر از هر زمان دیگری
احساس میشود توافق در مذاکرات نزدیک است.
این نکته را هم نباید از یاد برد که ایران توانسته به
شکل مطلوبی در انرژی هستهای پیشرفت کند .غرب
نیز به این نکته واقف است .برای همین اگر بخواهد
به تحریمها ادامه دهد ،ما میتوانیم به پیشرفت خود
در انرژی هستهای ادامه دهیم .این یعنی ما هم جایگاه
خوبی در مذاکرات داریم که باید از آن استفاده کنیم .از
این منظر غرب هم از تحریمها زیان میبیند».
عدالتیان میگوید« :اگر توافق شکل بگیرد نباید منتظر
معجزه باشیم ،به نظر من نتیجهی توافق خودش را
سریع در بازار ارز و سایر بازارها نشان نمیدهد .البته اگر
این توافق با افزایش سرمایهگذاری همراه باشد ،حتماً
بورس از این توافق بهرهمند میشود اما در مورد ارز به
نظر من بهترین حالت ثبات نرخ ارز است .مگر اینکه
قیمت نفت کاهش یابد ،که این امر میتواند قیمت ارز
را گران کند».
عدالتیان ادامه میدهد« :البته قیمت نفت به دورهی
افزایش برمیگردد اما این بازگشت زمانبر است و باعث
میشود اقتصاد ایران نزدیک  60میلیارد دالر زیان
ببیند .آمریکا به دلیل دستیابی به نفت شیل توانست
تولید را افزایش دهد ،این مسئله یکی از دالیل کاهش
قیمت نفت بود ولی چون هزینهی تولید در آمریکا
باالست ،به نظر میرسد این تولید نفت در این کشور
متوقف شود و حتی تعدیل نیروی انسانی در شرکتهای
نفتی نیز شکل بگیرد ،برای همین در سال آینده روند
افزایشی نفت آرام آرام آغاز میشود اما همانطور که
گفتم ما به خاطر همین دورهی کاهش ،زیان مالی را
تجربه کردهایم».
سال بورس
رضا اسفندیاری ،کارشناس ارشد اقتصاد مالی نیز به
آیندهی مذاکرات خوشبین است .او میگوید« :سال
 93همهی فعاالن اقتصادی در انتظار بودند تا مذاکرات
به توافق برسد ،سال  94نیز با همین انتظار آغاز
میشود منتهی در سال جدید این انتظار شدت بیشتری
دارد چون به نظر میرسد در سال  94باالخره تکلیف
مذاکرات مشخص شود».
وی ادامه میدهد« :به نظر میرسد این مذاکرات نتیجهی
مطلوبی داشته باشد .البته توافق در هر اندازهای هم که
صورت بگیرد به لحاظ روانی تاثیر مثبتی بر اقتصاد ایران
دارد و چون بسیاری از گرفتاریهای اقتصادی ناشی از

پارامترهای روانی است ،برای همین میتوان امید داشت
که در سال جاری این توافق بتواند بار بزرگی از روی
دوش اقتصاد بردارد».
اسفندیاری میگوید« :در چند سال گذشته آنقدر
اقتصاد ایران آسیب دیده است که نمیتوان بدون
یک پارامتر روانی در انتظار افزایش رشد اقتصادی
ماند .صنایع و بنگاههای سرمایهگذاری به دلیل فضای
اقتصادی چند سال گذشته ،بدون یک اتفاق تازه که
بتواند به صورت جهشی به آنها نیرو بدهد ،نمیتوانند
بهسرعت روی پای خود بایستند .رفع تحریمها خاصیت
این انرژی فوریتی را دارد».
این تحلیلگر مالی میگوید« :مشکل اصلی اقتصاد
ایران فقدان سرمایهگذاری کارآمد در بخشهای مولد

سال  93همهی فعاالن
اقتصادی در انتظار بودند تا
مذاکرات به توافق برسد ،سال
 94نیز با همین انتظار آغاز
میشود منتهی در سال جدید
این انتظار شدت بیشتری دارد
چون به نظر میرسد در سال
 94باالخره تکلیف مذاکرات
مشخص شود

است .در این سالها بورس نیز در مقابل بانکها تضعیف
شده است و برای همین منابع به صورت بهینه نیز
تخصیص نیافته است .به همین خاطر توافق میتواند
سرمایهگذاری را تقویت کند و از این ناحیه بورس نیز به
رونق برسد .البته چنین چیزی نیاز به یاری دولت دارد.
در سال  93دولتیها به این نتیجه رسیدند که بورس
باید وظیفهی تخصیص منابع را به عهده بگیرد ،وگرنه
فعالیتهای مولد نصیبی از منابع نمیبرند».
اسفندیاری توضیح میدهد« :توافق در مذاکرات و عزم
دولت برای بازگرداندن رونق به بورس ،میتواند سال
آینده را به سال بازار سرمایه تبدیل کند و این معنایی
ندارد جز اینکه اقتصاد ایران به مرز مولدگرایی نزدیک
میشود».
وی در مورد نرخ ارز نیز میگوید« :بازار ارز در سالهای
قبل ،هم به دلیل دستکاریهایی که از سوی چرخهی
فساد صورت گرفت و هم به دلیل ناکارآمدیها و
اتفاقات اقتصادی ،به یک نقطهی بحران تبدیل شده
است .توافق هرچند میتواند زمینهی سرمایهگذاری و
افزایش عرضهی ارز را فراهم کند اما در کوتاهمدت نباید
انتظار کاهش قیمت ارز را داشته باشیم .در میانمدت ـ
به نظر من بعد از توافق ـ نرخ ارز به سمت واقعی شدن
کاهش مییابد».
چشماندازی امیدبخش
آنطور که فعاالن اقتصادی و کارشناسان میگویند،
در سال  94میتوان منتظر بود که توافق حاصل شود.
البته این بوی خوش توافق فقط در محافل اقتصادی
و سرمایهگذاری وجود ندارد ،در میان مردم نیز امید
زیادی برای رسیدن به توافق در سال  94شکل گرفته
است .تا به اینجای کار البته نباید فراموش کرد که
دولت یازدهم ،روی خوب دیپلماسی را باالخره به ایران
بازگرداند .متوقف کردن فرآیند شتابندهی تحریمهای
تحمیلی و جلوگیری از افزایش آنها اتفاق کوچکی
نیست و نباید بنگاههای اقتصادی بهسادگی از کنار آن
عبور کنند .اگر این ثبات رخ نمیداد حتماً تا امروز اقتصاد
ایران در پیچ بزرگتری از بحران ایستاده بود .برای سال
 94نیز همین ثبات میتواند شروع خوبی باشد ،تا در
زمان کوتاهی به توافق نهایی دست یابیم .اما این پایان
کار نیست .معضالتی که در چند سال گذشته گریبان
اقتصاد ایران را گرفتهاند ،اجازه نمیدهند تا معجزهای
در اقتصاد کشور رخ دهد ،برای همین از فضای به وجود
آمده بنگاههای سرمایهگذاری و واحدهای صنعتی باید
بهترین استفاده را بکنند تا هرچه زودتر شاخصها در
اقتصاد ایران به نقطهی مطلوب نزدیک شوند.

گفتوگو
اقتصاد ایران در سال  93و دورنمای آن در سال  94در گفتوگو با پدرام سلطانی

مالیات تهاجمی جواب نمیدهد

ایلیا پیرولی

نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است« :عملکرد
اقتصادی دولت یازدهم در سال  93در مجموع خوب بوده
است ».پدرام سلطانی میگوید« :طی  17ماه که از عمر
دولت یازدهم گذشت ،دولت دربارهی مدیریت نرخ ارز،
کنترل آهنگ رشد نرخ تورم ،بازگرداندن رشد اقتصادی،
تسهیل روابط تجارت خارجی ،کنترل شاخص فالکت ،اعمال
سیاستهای پولی و مالی عملکرد قابل قبولی داشته است.
اما فارغ از تمام اینها ،کاهش نرخ بیکاری از دغدغههای
اصلی دولت یازدهم بوده است .موضوعی که با وجود
تالشهای این دولت هنوز مهمترین معضل اقتصادی کشور
محسوب میشود .دولت در این حوزه عملکردی خاکستری
داشته است».
اینها بخشهایی از سخنان نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران
است .در پایان سال  93به سراغ او رفتیم تا گزیده و مختصر
به پرسشهای کوتاه ما در مورد اقتصاد ایران در سال 93
و چشماندازش در سال  94پاسخ دهد .او بیشتر از هر چیز
نگران رفتار مالیاتی دولت در سال  94بود ،که به نظر میرسد
به خاطر کاهش بهای نفت بخواهد به شکل تازهای سهم
و نقش فعاالن اقتصادی را در این بخش پررنگ کند .متن
توگو با پدرام سلطانی در ادامه آمده است:
گف 
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وضعیت اقتصادی دولت یازدهم را در سال  93چطور
ارزیابی میکنید؟
در خصوص اهم متغیرهای کالن اقتصادی ،دولت آقای
روحانی تا به امروز در کنترل نرخ تورم و همچنین
بازگرداندن رشد اقتصادی کشور نسبتاً موفق عمل کرده
است ،البته الزم به ذکر است که این رشد اقتصادی ،رشد
منتشرشده و گسترده در تمام فعالیتهای اقتصادی کشور
نیست و ایرادی که به عملکرد دولت یازدهم در سال 93
وارد است ،این است که هنوز در مقایسه با سنوات گذشته
نتوانسته شرایط اقتصادی را برای بنگاههای کوچک و
متوسط بهبود ببخشد.
در خصوص مدیریت نرخ ارز ،دولت یازدهم در سال 93
عملکرد قابل قبولی داشته است ،البته در سال جاری
نوساناتی در خصوص نرخ ارز مشاهده شد اما بروز این
نوسانات بر اساس شرایط اقتصادی کشور و تقویت و
تضعیف ارزهای معتبر در مقایسه با سایر ارزها ،طبیعی و
منطقی است.
عملکرد دولت یازدهم در سال  93در خصوص اشتغالزایی
پایدار مثبت ارزیابی نمیشود ،بهطوری که با مثبت شدن
نرخ رشد اقتصادی انتظار میرفت که نرخ اشتغال ایجادشده
در کشور هم افزایش پیدا کند ،اما این نرخ رشد اقتصادی
بیشتر بر اساس ظرفیت اشتغال موجود در بنگاهها به عمل
آمده و فرصت شغلی جدیدی در کشور ایجاد نکرده است،
بهطوری که اگر هم فرصت شغلی جدیدی در کشور ایجاد

شده میزان آن قابل توجه نبوده است .متاسفانه دولت هنوز
نتوانسته انتظار شهروندان بهویژه جوانان را در خصوص
ایجاد فرصتهای شغلی فراهم کند.
عملکرد دولت یازدهم در سال  93در خصوص تجارت
خارجی ،از جمله میزان واردات و صادرات با رشد
مثبتی همراه بوده است .معتقدم رشد تجارت خارجی از
دستآوردهای مثبت دولت در سال  93است ،زیرا با اجرای
این شیوه تا حدی ارتباط کشور با جامعه و تجارت جهانی
ترمیم شد ،به همین دلیل دولت تا به امروز در بهبود روابط
با جهان و تسهیل تجارت خارجی موفق عمل کرده است.
آیا رشد  4درصدی اقتصادی در سال ،93باعث
خروج کشور از رکود شده است؟
رشد  4درصدی اقتصادی از جنبهی آماری نشان میدهد
که کشور از رکود اقتصادی خارج شده است ،اما از جنبهی
تحلیلی در بخشهای مختلف باید با دقت نظر بیشتری
بررسی شود ،زیرا نرخ رشد اقتصادی بیشتر بر پایهی
رشد قابل توجه در چند حوزهی صنعتی مانند خودرو،
پتروشیمی ،خدمات گردشگری و خردهفروشی بوده است.
بنابراین تعداد بخشهایی که رشد اقتصادی قابل توجه و
مورد قبولی داشتند ،در مقایسه با سایر بخشها بسیار اندک
هستند به همین دلیل هنوز رکود سایهی خود را از سر
اقتصاد کشور برنداشته است .مادامی که بنگاههای کوچک،
متوسط و بخشهایی از اقتصاد کشور که بار اشتغال بیشتری
بردوش آنها است از رکود خارج نشوند ،آثار خروج از رکود

در اقتصاد کشور مشاهده نخواهد شد.
چرا کاهش نرخ تورم در سال  93در سبد خانوارها
چندان ملموس نبوده است؟
کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن نیست ،بلکه به
معنای کندترشدن آهنگ رشد قیمتها است .در نرخ تورم
بیش از  30درصد بهطور متوسط نرخ عمومی قیمتها باید
حدود یکسوم درطول یکسال افزایش پیدا کند .در حال
حاضر نرخ تورم به  17درصد رسیده و نرخ عمومی قیمتها
17درصد افزایش پیدا کرده ،به همین جهت همچنان روند
رشد نرخ تورم در کشور افزایشی و فقط سرعت رشد آن
کند شده است .شهروندان با افزایش قیمتها احساس
کاهش نرخ تورم در جامعه را نخواهند داشت اما الزم به
ذکر است که رشد قیمتها درسال  92به صورت روزافزون
بود ،در حالی که در سال  93رشد قیمتها با فواصل زمانی
زیادی صورت گرفته است.
رکود تورمی سال  93چه تاثیری بر دهکهای جامعه
در سال آینده خواهد گذاشت؟
تبعات منفی ناشی از رکود تورمی در بازهی زمانی نزدیک
به اوج رکود در جامعه منجر میشود ،به همین دلیل اثرات
منفی ناشی از رکود تورمی در آینده در مقایسه با اثرات
منفی کوتاهمدت ،تا حدودی تعدیل پیدا خواهد کرد.
مهمترین ویژگی رکود اقتصادی ،افزایش نرخ بیکاری
و کاهش نرخ اشتغال است و چنانچه دولت با اتخاذ
سیاستهای اقتصادی موفق به کاهش نرخ بیکاری
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در جامعه نشود ،بیشک آثار رکود تورمی در اقتصاد کشور
دامنهدار خواهد شد .بنابراین اگر هر زمان دولت موفق به
کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ اشتغال پایدار در کشور
شود ،احساس خروج از رکود و تحمل تورم در جامعه بیشتر
خواهد شد ،زیرا ثروت بیشتری به اقشار متوسط و کمدرآمد
جامعه منتقل و تعداد نفرات بیشتری در خانوارها مشغول به
کار میشوند و همچنین درآمد متوسط خانوارها افزایش پیدا
خواهد کرد.
آیا راهکارهای خروج از رکود دولت در سال  ،93با توجه
به کاهش درآمدهای نفتی برای سال  94نیز مناسب
خواهد بود؟
بهطور حتم آثار خروج از رکود سال  ،93در مقایسه با آثار
پررنگ کاهش درآمدهای نفتی دولت در سال  ،94کمرنگتر
خواهد شد.
دولت به دلیل فشارهای ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت،
بهتدریج از سیاستهای خروج غیر تورمی ،از رکود فاصله
گرفته است ،در حال حاضر دولت رویکرد خود را در خصوص
نرخ مالیات تهاجمیتر کرده ،بهطوری که اکنون نرخ مالیات
بر ارزش افزوده کام ً
ال مغایر با سیاستهای اعالمشدهی دولت
است ،زیرا ظاهرا ً دولت میخواهد برای سال  94نرخ مالیات
بر ارزش افزوده را افزایش دهد .ادامهی این اصول و رویهی
سیاستی؛ یعنی دولت از یک سیاست ثابت و راهبردی پیروی
نمیکند که بهطور حتم این امر باعث نااطمینانی در اقتصاد
کشور خواهد شد .من هم مثل خیلی از فعاالن اقتصادی نگران
مالیات تهاجمی هستم.
همچنین ممکن است که ناهنجاریهای دولت گذشته هم در
دولت کنونی تکرار شود ،بهطوری که تکلیف سرمایهگذاران
و فعاالن اقتصادی با سیاست و رویکردهای دولت مشخص
نباشد .کاهش قیمت جهانی نفت ابتدا آثار روانی و سپس
آثار منفی در تصمیمگیریهای دولت گذاشت بهطوری که
معتقدم هنوز اتاق فکر دولت در ارتباط با تنظیم سیاستها با
قیمت نفت کنونی و تدوین سیاست منطبق با شرایط فعلی،
به جمعبندی نهایی نرسیده است.
عملکرد دولت را در خصوص نرخ ضریب جینی چطور
ارزیابی میکنید؟ آیا توزیع درآمدها در سال  93عادالنه
بوده است؟
در حال حاضر فضای روانی کشور فضای خوشبینانهای نیست
و به همین دلیل شکاف طبقاتی در جامعه بیشتر به چشم
میخورد .فساد اداری و اقتصادی موجود در کشور باعث شده
که سوءظن جدی نسبت به عملکرد دولت گذشته به وجود
آید و همچنین در دولت کنونی به دلیل اینکه سیاستهای
مبارزه با فساد هنوز اثر عینی و ملموسی در اقتصاد نگذاشته ،
باورهای مردم نیز نسبت به این موضوع تغییرنکرده است.
همچنان در زندگی روزمرهی مردم ،آثار فساد در دستگاههای
دولتی مشاهده میشود .به همین دلیل دولت باید در خصوص
مبارزه با فساد بسیارجدی ،همهجانبه و بدون هیچگونه رانتی
عمل کند ،بهطوری که ناکامی در بحث جمعآوری و کاهش
فساد اداری ،میتواند پاشنهی آشیل دولت در آینده به حساب
آید.
سیاستهای پولی ،مالی ،بانکی و اعتباری دولت یازدهم
را چطور ارزیابی میکنید؟
تا کنون نقش سیاستهای پولی دولت در کنترل نرخ تورم و
مدیریت نرخ ارز مثبت بوده ،بهطوری که دولت در خصوص

اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها
در دولت یازدهم با نگاهی مثبت
پیگیری شده است .شاید کاهش قیمت
جهانی نفت یک تهدید تلقی شود ،اما
در خصوص اجرای قانون هدفمندی
یارانهها یک فرصت است ،زیرا شکاف
قیمتی بین قیمتهای حاملهای
انرژی در کشور ،با قیمتهای فوب
خلیجفارس کمتر شده ،بنابراین در
حال حاضر از میان برداشتن فاصلهی
قیمتی و اجرای قانون هدفمندی یارانه
عملیترشده است.
سیاستهای پولی در مقایسه با سایر سیاستهای اقتصادی
موفقتر عملکرده است.
همچنین در خصوص سیاستهای مالی بهویژه در الیحهی

بودجهی سال  ،94بودجهای که دولت پیشبینی کرده بود
از نظم و انضباط بیشتری پیروی میکرد ،به همین دلیل در
دولت یازدهم بینظمی حاکم بر سیاستهای مالی دولت
گذشته تا حدی مرتفع شده است.
دولت در خصوص سیاستهای بانکی و اعتباری ،عملکرد
قابل قبولی نداشته بهطوری که هنوز شرایط نظام بانکی
کشور بهبود قابل توجهی پیدا نکرده است .دولت تا کنون در
خصوص دریافت مطالبات معوق بانکی ،کاهش شکاف تامین
مالی برای بنگاههای کوچک و متوسط ،کنترل بانکها و اعمال
نظارتهای الزم نسبت به سایر سیاستهای اقتصادی عملکرد
چندان مثبتی نداشته است.
چه بخشهایی در تولید ناخالص داخلی سال  93سهم
بیشتری داشتهاند؟
بخشهای صنعتی مانند خودرو ،پتروشیمی ،کشاورزی،
گردشگری و خردهفروشی سهم بیشتری در تولید ناخالص
داخلی سال  93داشتهاند.
شاخص فالکت را در طول  17ماه گذشته از عمر دولت،
چطور ارزیابی میکنید؟
شاخص فالکت از اضافه شدن نرخ بیکاری به نرخ تورم به
دست میآید .دولت هنوز نتوانسته عملکرد مثبتی در خصوص
کاهش نرخ بیکاری داشته باشد ،اما در کنترل نرخ تورم موفق
عمل کرده است ،بنابراین شاخص فالکت به دلیل کاهش نرخ
تورم در دولت یازدهم ترمیم جدی شده است.
اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در دولت
یازدهم چگونه بوده است؟
اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در دولت یازدهم با
نگاهی مثبت پیگیری شده است .شاید کاهش قیمت جهانی
نفت یک تهدید تلقی شود ،اما در خصوص اجرای قانون
هدفمندی یارانهها یک فرصت است ،زیرا شکاف قیمتی
بین قیمتهای حاملهای انرژی در کشور ،با قیمتهای
فوب خلیجفارس کمتر شده ،بنابراین در حال حاضر از میان
برداشتن فاصلهی قیمتی و اجرای قانون هدفمندی یارانه
عملیترشده است.
بهطور کلی در مجموع ،طی  17ماه گذشته از عمر دولت
یازدهم ،دولت در خصوص مدیریت نرخ ارز ،کنترل آهنگ
رشد نرخ تورم ،بازگرداندن رشد اقتصادی ،تسهیل روابط
تجارت خارجی ،کنترل شاخص فالکت ،اعمال سیاستهای
پولی و مالی عملکرد قابل قبولی داشته است ،اما در رابطه با
کاهش نرخ بیکاری هنوز نتوانسته شرایط اقتصادی را برای
بنگاههای کوچک و متوسط بهبود ببخشد ،به همین دلیل
مادامی که بنگاههای کوچک و متوسط از
رکود خارج نشوند ،آثارخروج از رکود در
اقتصاد یعنی کاهش نرخ بیکاری و افزایش
نرخ اشتغال پایدار در کشور مشاهده نخواهد
شد.

طالی سیاه
حمید جعفری

سال  94میتواند سال ایفای نقش بازار سرمایه در رونق صنعت گردشگری

کاهش بهای نفت؛ فرصت یا تهدید؟

نباید از توان شرکتهای
سرمایهگذاری و نقشی که بازار
سرمایه میتواند برای رونق
فعالیتهای مولدی نظیر صنعت
توریسم ایفا کند ،غافل شد .سال
 94باید سالی باشد که به کمک
شرکتهای سرمایهگذاری و پتانسیل
بازار سرمایه ،یکبار برای همیشه
گردشگری بار نفت را از روی دوش
اقتصاد بردارد.
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کارشناسان اقتصادی میگویند که نقطهی عطف اتفاقات
اقتصادی در سال  93کاهش بهای نفت است .به نظر
میرسد باید به آنها حق داد ،چون اقتصاد ایران در
سه دههی گذشته بارها نوسان را در مؤلفههای مختلف
تجربه کرده است .به عنوان مثال در این دوران بارها
تورم کاهش یا افزایش یافته یا رشد و رکود اقتصادی نیز
همیشه شکلهای مختلفی را از خود نشان داده است.
موبیش وجود داشته
فساد اقتصادی نیز بدون تعارف ک 
است .هرچند که در  8یا  9سال گذشته کار مدیریت
اقتصاد بهگونهای بوده که برای نخستین بار اقتصاد ایران
بوغریب عادت کرده است.
به شنیدن اخبار فسادهای عجی 
در این میان کاهش بهای نفت میتواند نقطهی عطف باشد.
البته این برای نخستین بار نیست که کاهش هیجانی بهای
نفت در اقتصاد کشور تجربه میشود .منتهی این کاهش
در زمانی رخ داده که اقتصاد ایران بهتازگی دوران پرشکوه
بهای نفت را هم تجربه کرده است اما نتیجهی کارش
در این دورهی شکوفایی قیمت نفت ،تضعیف صنعت و
فعالیتهای مولد اقتصادی بوده است .در چند سال قبل
برای نخستین بار قیمت نفت به باالی  120دالر رسید.
همهی فعاالن اقتصادی بهدرستی از این دوران نفتی با
عنوان طالییترین روزگار نفتی ایران یاد میکنند .به نظر
میرسید ما به دلیل آنکه دهها سال اقتصاد نفتی را تجربه
کرده بودیم و درست به همین اندازه در آرزوی فرار از
اقتصاد نفتی بودیم ،از این افزایش شدید نفت برای تقویت
مکانیزم اقتصاد مولد استفاده کنیم اما در عمل نه تنها
این اتفاق رخ نداد بلکه مدیریت اقتصادی بهگونهای بوده
که این درآمدهای نفتی به زیان اقتصاد مولد عمدتاً صرف
هزینههای جاری و مصرفی و واردات کاالها و مصنوعات
خارجی شد .بعد از تغییر سیستم مدیریت اقتصادی کشور،
کولهباری از گرههای اقصادی به مدیریت جدید به ارث
رسیده بود ،که برای رهایی از آن چشم امیدی هم به
درآمدهای نفتی داشت .درست در این مقطع قیمت نفت
با سر بر زمین خورد و یک شوک تاریخی به اقتصاد ایران
وارد کرد .به همین خاطر کارشناسان اقتصادی میگویند
باید از این کاهش قیمت نفت با عنوان کلیدیترین اتفاق
در سال  93یاد کرد .چون به نظر میرسد ایران را در
شرایط ویژهای قرار داده که حاال دیگر چارهای جز دور
شدن از اقتصاد نفتی ندارد .مشکالت و گرههای متعددی
که در زمان گرانی نفت به دلیل مدیریتهای نامناسب
نصیب اقتصاد ایران شد ،اقتصاد کشور را بر سر دورراهی
تعیینکنندهای قرار داده است .این نکته دقیقاً تنها چارهی
باقیمانده در مقابل اقتصاد ایران را نشان میدهد .اگر تا
امروز همیشه در تئوری و تحلیلهای اقتصادی این باور
وجود داشت که باید از نفت دور شد ،حاال کار اقتصاد
در زمانی کوتاه پس از طالییترین دوران نفتی به جایی
رسیده که با کاهش بهای نفت چارهای جز این باقی
نمیماند که نفت را از اقتصاد دور کرد .سال  93میتواند

تاریخیترین سال برای اقتصاد ایران باشد؛ اگر مدیران
اقتصادی کشور از کاهش بهای نفت بهخوبی و به نفع
تقویت اقنصاد مولد و خروج از اقتصاد نفتی استفاده کنند.
گرانی نفت که نتوانست کمکی به اقتصاد ایران بکند ،پس
حاال در دوران رکود منابع ،کاهش بهای نفت باید چارهی
کار اقتصاد باشد که بتوانیم اقتصاد غیر نفتی را اجرا کنیم.
اگر خوب دقیق شویم ،این میتواند یک نقطهی شروع
دوباره در تاریخ اقتصاد کشور باشد .به نظر میرسد بهترین
و مؤثرترین اقدام فوری نیز برای اجرای اقتصاد بدون نفت،
پرداختن به صنعت گردشگری و استفاده از پتانسیلهای
این صنعت باشد .در سالهای گذشته صنعت و بخشهای
مولد اقتصادی زیان دیده و آسیبپذیر شدهاند ،برای
همین نمیتوان از آنها انتظار داشت که فوری در زمان
کاهش بهای نفت به داد اقتصاد ایران و منابع مورد نیاز
برای احیای این اقتصاد برسند .اما در مقابل ،پتانسیلهای

صنعت گردشگری ایران برای درآمدزایی نیاز به اقدام فوری
و عاجل ندارند و فقط با بهینهسازی فضای گردشگری
میتوان بهترین درآمدها را از این طریق به دست آورد .در
سال  92با آنکه هنوز اقتصاد ایران تاوان مدیریت ناکارآمد
را میداد و گردشگران بهجای ایران سایر کشورهای منطقه
را برای گردشگری انتخاب میکردند ،اقتصاد ایران توانست
 6میلیارد دالر از این طریق به دست آورد .حاال در
نظر بگیرید که فضای صنعت توریسم ایران از تمایالت
ایدئولوژیک و بازیهای سیاسی سلیقهگراییها از یک سو و
ناکارآمدیهای اقتصادی از سوی دیگر زدوده شود ،آنوقت
باید دید که چه درآمدهای بزرگی از این طریق نصیب
ایران میشود .کارشناسان میگویند که صنعت توریسم
اگر مورد توجه قرار بگیرد ،میتواند تا چند برابر درآمدهای
نفتی برای ایران دالر به ارمغان بیاورد؟ بخش خصوصی
و شرکتهای سرمایهگذاری میتوانند برای برپا کردن
فوری این درآمد ،بهترین کمک باشند .فقط کافی است
که آنها به این اطمینان برسند که حضورشان در صنعت
گردشگری دستخوش سالیق سیاسی قرار نمیگیرد.
نباید از توان شرکتهای سرمایهگذاری و نقشی که بازار
سرمایه میتواند برای رونق فعالیتهای مولدی نظیر
صنعت توریسم ایفا کند ،غافل شد .سال  94باید سالی
باشد که به کمک شرکتهای سرمایهگذاری و پتانسیل
بازار سرمایه ،یکبار برای همیشه گردشگری بار نفت را از
روی دوش اقتصاد بردارد .اگر کاهش بهای نفت و احتمال
قطع درآمدهای حاصل از منابع نفتی  ،به رونق صنعت
گردشگری ختم شود ،آیا نباید این رخداد را طالییترین
اتفاق تاریخ اقتصاد ملی بدانیم؟

گرد شگری
بهترین فرصت برای دل کندن از درآمدهای ناپایدارنفتی؛

صنعت گردشگری؛ عرصهای مطمئن برای سرمایهگذاری
نوروز (یعنی دیرینهترین سنت ایرانی برای سفر
و پذیرایی از گردشگران) هرگاه از راه میرسد،
این داغ را تازه میکند که ایران میتوانست یکی
از پردرآمدترین کشورها به لحاظ برخورداری
از صنعت گردشگری باشد اما پتانسیلهایش
برای رونق اقتصادی کشور ،هم منزوی مانده
است و هم نتوانسته از خروج گردشگران ایرانی
از کشور در روزهای نوروز جلوگیری کند .برای
نوروز 1393سردار احمدیمقدم گفت« :در
نوروز امسال  670هزار ایرانی به خارج از کشور
سفر کردند ،که این آمار از افزایش  35درصدی
مسافرت ایرانیها به کشورهای دیگر در نوروز
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خبر میدهد .از این شمار  190هزار نفر به ترکیه
سفر کردهاند که با افزایش  43درصدی نسبت
به سال گذشته مواجه بوده است ».کارشناسان
زیادی در مورد این حجم از سفر ایرانیها نظر
دادند و هزینهیابیهای زیادی نیز صورت گرفت.
ظاهرا ً در نوروز گذشته ایرانیها فقط در کشور
ترکیه  134میلیون دالر هزینه کردهاند .کمی به
این رقم توجه کنید؟ با این  134میلیون دالر
چه کارهایی میشد برای اقتصاد ایران کرد؟
اگر اینگونه درآمدها در اختیار شرکتهای
سرمایهگذاری بود و میتوانستند آن را از طریق
بازار سرمایه به فعالیتهای مولد اقتصاد تبدیل

نیاز به برنامهریزی
امروزه هیچ شکی باقی نمانده است که صنعت گردشگری تاثیر بسزایی در
اقتصاد کشورها دارد .این صنعت با ویژگیهای خاص خود ،صنعتی است بسیار
پویا که آیندهای روشن پیش رو دارد .سرمایهگذاری در این صنعت در تمام
کشورهای جهان که دارای جاذبههای جهانگردی هستند رو به افزایش است.
به طوری که جذب گردشگران خارجی به رقابتی فزاینده در بین نهادهای
درگیر در صنعت گردشگری تبدیل شده است .چراکه این صنعت نه تنها در
پیشبرد اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی نقش اساسی دارد ،بلکه صنعتی پاکیزه
و عاری از آلودگی و در عین حال ایجادکنندهی مشاغل جدید است .گردشگری
برای کشورهای دارای جاذبههای جهانگردی مانند ایران ،میتواند به مهمترین
منبع کسب درآمد ارزی تبدیل شود .اما این کار نیاز به برنامهریزی صحیح
و همهجانبه توأم با آیندهنگری برای تنظیم و اجرای آن دارد .هنگامی که
جهانگرد وارد کشور میشود ،در مقابل خدماتی که به
وی ارائه میشود ،باید هزینه پرداخت کند و این
پرداخت ارزی خواهد بود .بنابراین این صنعت
میتواند جایگزین اقتصاد تکمحصولی یعنی درآمد
نفتی گردد .کشورهایی که بهطور خاص جهانگردپذیرند و به دلیل داشتن
جاذبههای توریستی ساالنه تعداد باالی مسافر در خود جای میدهند ،اوضاع
اقتصادی بهتری نسبت به سایر کشورها دارند .صنعت توریسم یا گردشگری
تنها با وجود جاذبههای یک کشور رونق پیدا نمیکند ،تبلیغات ،تسهیالت
و سیاستهای کلی در یک کشور هرکدام میتوانند سهم عمدهای در جذب
گردشگر داشته باشند .برای مثال جاذبههای تاریخی ،باستانی و طبیعی ایران
نسبت به کشورهایی مانند امارات متحدهی عربی و ترکیه که در حال حاضر
عنوان کشور توریستی را یدک میکشند و گوی سبقت را از ما ربودهاند،
بسیار بیشتر است .شورای جهانی سفر و گردشگری wtoدر آمار خود
که اخیرا ً ارائه کرده ،وضعیت نامطلوبی را برای صنعت گردشگری
ایران تا سال 2020پیشبینی میکند .طبق این آمار که بین 181
کشور بررسی شده ،جایگاه ایران با توجه به جاذبههای توریستیای که دارد
اص ً
ال مطلوب و خوشایند نیست.
(جدول شماره  )1نشان میدهد که ایران بین سالهای 2010تا  2020در یک
بازهی زمانی  10ساله صنعت توریسماش رو به رکود میرود .یعنی صنعتی که
در سال 2010رشد  3/9درصدی داشته ،در سال 2020رشدش به  3/8درصد
میرسد .در حالی که در همین زمان در چشمانداز جهانی صنعت گردشگری
رشد بسیار مطلوبی (از  0/5تا  4/4درصد) را نشان میدهد.

کنند ،آیا در سال  93باز هم اقتصاد ایران اینهمه
مشکل را تحمل میکرد؟ در نوروز  92نیز وضع
اینگونه بوده است .گزارشهای موجود نشان
میدهد که در سال  92خانوار ایرانی برای
سفرهای خارجی خود 5/2هزار میلیارد تومان
هزینه کردهاند .هرچه به عقب برویم نیز این
ارقام وجود دارند و برای بهار  94نیز به نظر
میرسد وضع اینگونه است .آیا وقت آن نرسیده
است که صنعت گردشگری را به گونهای احیا
کنیم که هم از حجم خروج گردشگران وطنی
کاسته شود و هم گردشگران خارجی بیشتری
راهی ایران شوند؟

(جدول شماره )1
2020

2010

رشد واقعی تولید ناخالص داخلی حاصل از گردشگری

 5.2درصد

 - 0.1درصد

خاورمیانه

 4.4درصد

 0.5درصد

جهان

 3.8درصد

 3.9درصد

ایران

در ردهبندیانجامشده بین  181کشور بررسیشده در گزارش سازمان جهانی
شورای سفر ،تولید ناخالص داخلی حاصل از گردشگری کشور ایران از نظر
اندازهی خالص در رتبهی  ،30نسبت به اقتصاد ملی در رتبهی  95و از نظر رشد
اقتصادی در رتبهی  135قرار گرفته است .ایران همچنین در بین  12کشور
منطقهی خاورمیانه هم از نظر اندازهی خالص در رتبهی  ،3نسبت به اقتصاد
ملی در رتبهی  8و از نظر رشد اقتصادی در رتبهی  9قرار گرفته است .البته
رشد اقتصادی کشورها با توجه به درصد تورم آنها سنجیده میشود.
بر اساس آخرین آمار این سازمان در حال حاضر از هر  12/3شغل در سراسر
دنیا ،یک شغل مربوط به صنعت جهانگردی است .پیشبینیهای این سازمان
در  10سال آینده ،نشان میدهد که نزدیک به  10درصد از کل مشاغل دنیا
مرتبط با صنعت گردشگری خواهد بود و  3/3میلیون و  19هزار شغل مرتبط
با گردشگری به وجود میآید.
بررسیها نشان میدهد تعداد کل گردشگران جهان همواره رو به افزایش
است ،تا حدی که به گزارش «توریسم ریپورت» تعداد گردشگران هر سال
بهطور میانگین  ۴۳میلیون نفر افزایش مییابد .این رقم با گسترش ارتباطات و
صنایع حملونقل تا سال2030میتواند به رقمی نزدیک 1/8میلیارد نفر برسد.
در حال حاضر بر اساس آمار ارائهشده ،سفرهای هوایی کمترین میزان سفر
را در جهان تشکیل میدهند اما تا چند سال آینده این میزان افزایش پیدا

خواهد کرد .انتظار میرود با تغییر مقاصد گردشگری برتر جهان ،کشورهای در
حال توسعهی آسیایی ،پاسیفیک ،آفریقایی و خاورمیانه شاهد بیشترین میزان
گردشگر باشند.
در حال حاضر کشورهای زیر بیشترین آمار گردشگر را به خود اختصاص
دادهاند:

تعداد گردشگر ورودی

کشور

ردیف

 85میلیون

فرانسه

1

 70میلیون

آمریکا

2

 58میلیون

چین

3

 57میلیون

اسپانیا

4

 47میلیون

ایتالیا

5

 36میلیون

ترکیه

6

 35میلیون

آلمان

7

30میلیون

انگلیس

8

 26میلیون

روسیه

9

 25میلیون

مالزی

10

ارقام فوق بدون شک هیچ نسبتی با موقعیتها و پتانسیلهای برتر ایران
برای گردشگری ندارند .بدون تعارف ما اکنون بهوضوح از کشورهای منطقه
جا ماندهایم .بر اساس گزارشهای موجود ،کشورهای اول در تعداد گردشگر
خارجی ورودی (در منطقه) ،عراق آذربایجان ،افغانستان ،ترکیه ،پاکستان،
ترکمنستان ،عربستان سعودی ،کویت و هندوستان بودهاند ،که از این تعداد
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همانطور که این جدول هم نشان میدهد ایران هیچ جایگاهی در میان این
کشورها ندارد .متأسفانه ایران با وجود همهی امکاناتی که برای جذب توریست
دارد ،سهم بسیار ناچیزی از این صنعت را از آن خود کرده است .طبق یک آمار
از مسئوالن گردشگری کشور ورود چهار میلیون و  126هزار گردشگر خارجی
در ده ماههی اول سال  92به کشور ثبت شده ،که این آمار نشان میدهد
میزان ورود گردشگران خارجی به کشور نسبت به مدت
مشابه 21 ،درصد رشد داشته است .نمودار زیر میزان
ورود گردشگران خارجی به کشور را نشان میدهد،
که در مقایسه با ارقام جدول باال وضعیت نامطلوب
اقتصاد گردشگری ایران را به رخ میکشد:

حدود دو میلیون و  500هزار نفر از آنها با هدفهای خاص گردشگری سفر
کردهاند .سفر به منظور زیارت در اولویت این گردشگری خاص بوده است.
بنابراین آمارها سهم ایران از تعداد رو به افزایش گردشگران جهان حدود 0/33
تا 0/34درصد است.
در این جدول وضعیت  5کشور برتر خاورمیانه نشان داده شده که به دلیل
خروج سوریه از لیست ،ایران به مقام پنجم رسیده است.
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گردشگر ورودی

کشور

ردیف

 17میلیون

عربستان

1

 10میلیون

مصر

2

 9میلیون

امارات

3

 5میلیون

اردن

4

 4میلیون

ایران

5

نکتهی جالب توجه دیگر اینکه از هر  10گردشگر جهان یک نفر چینی است.
چینیها تنها درسال  2013میالدی 129 ،میلیارد دالر پول به کشورهای
مختلف سرازیر کردند .این رقم به مراتب بیشتر از  86میلیارد دالر پولی است
که گردشگران آمریکایی درهمان سال خرج کردند .به عبارت دیگر بهتر است
بگوییم که از هر  10گردشگر بینالمللی در جهان ،یک نفر چینی است.
با توجه به این نکات میتوان فهمید چرا گردشگران چینی تبدیل به یک کاالی
پرسود شدهاند ،که هر کشوری میکوشد بیش از پیش سهمی از آن بردارد .اما
سهم ایران از حدود  70تا  80میلیون گردشگر چینی که هر سال به قصد مسافرت
از کشور خارج میشوند بسیاراندک است .در صورتی که با جذب گردشگران چینی
میتوان تا حدودی صنعت گردشگری ایران را از رکود نجات داد.
بهطور کلی ورود گردشگران خارجی به ایران یکی از راهای ورود دالر به
اقتصاد کشور است .طبق آماری که مسئوالن میراث فرهنگی ارائه دادهاند ،طی
سه ماههی اول سال  93معادل  19هزار اروپایی و در کل  23هزار و 625نفر
گردشگر خارجی به ایران سفر کردهاند ،که نسبت به سال گذشته پیشرفت
خوبی داشته و تقریباً سه برابر شده .در صورتی که روند ورود گردشگران
به ايران افزايش يابد ،فضا براي جذب درآمدهاي ارزي نيز مساعد ميشود.
در مجموع مشکالت زیادی در هر کشور میتواند تاثیر مستقیمی بر صنعت
توریسم آن بگذارد ،در ایران نیز این مشکالت بیتاثیر نیست .بیثباتی قیمتها،
تورم و چندگانگی موجود در نرخگذاریها و سهمیهبندی سوخت ،صنعت
متنوع و درآمدزای گردشگری را بیشازپیش در ایران دچار مشکل کرده است.
طبق آمارهایی که ارائهشده ،درآمد جهانی جهانگردی همه ساله بالغ بر صدها
میلیارد دالر است ،اما ایران که از زمرهی پراستعدادترین کشورها در این
زمینه به شمار میرود و جاذبههای فراوان طبیعی ،تاریخی و فرهنگی آن
زبانزد خاص و عام است ،تنها چند صدهزار دالر از این صنعت بهره میبرد.

صنعت توریسم یکی از زیربخشهای مهم اقتصادی کشور است ،که به خاطر
مشکالت موجود هنوز نمیتواند بار زیادی از اقتصاد مملکت را بر دوش بکشد.
گذشته از مشکالت ذکرشده ،مسائل دیگری همچون کمبود امکانات مالی برای
توسعه و تجهیز تاسیسات مورد نیاز هم به رشد نکردن این صنعت دامن میزند.
دیپلماسی اقتصاد و بنگاههای سرمایهگذاری
سالهاست که مشکالت و گرههای مربوط به ماجرای صنعت گردشگری
ایران مطرح میشود ،به نحوی که همهی کارشناسان و همهی برنامهریزان
اقتصادی نیز بهخوبی از وجود این معضالت آگاهی دارند .در حال حاضر به نظر
میرسد که دیگر زمان برای فرصتسوزی باقی نمانده است .سقوط به ورطهی
کاهش بهای نفت در سال  93نشان داد که اقتصاد نفتی به یک مو وصل
است و کوچکترین نوسان منفی در بهای نفت میتواند باعث تضعیف اقتصاد
کشور شود .سال  93و کاهش بهای نفت یک نشانه بود؛ نشانهای که بهخوبی
واهمهی مسئولین اقتصادی کشور را از سقوط بهای نفت به تصویر کشید .البته
آنها حق دارند .قیمت نفت اگر از سطح مشخصی کمتر شود ،اقتصاد ایرانی
باید آسیبهای زیادی را تجربه کند .بر همین اساس باید باور کرد که دیگر
زمان آن رسیده است تا از پتانسیلهای اقتصادی کشور برای مقابله با «ترس
نفتی» استفاده کرد .در کشوری که بهترین آثار باستانی وجود دارد ،آیا فقط
باید  4میلیون گردشگر خارجی متقاضی ورود به این کشور باشند .موقعیت
گردشگری ایران را مقایسه کنید با کشوری مثل انگلستان.
درست که بریتانیا نیز تمدن تاریخی و گردشگری بزرگی دارد اما بنا بر اعتراف
کارشناسان ،همهی آنها شاید به اندازهی کتیبهی بیستون ،تخت جمشید و
بسیاری دیگر از موقعیتهای تاریخی ایران ارزش دیده شدن نداشته باشند،
آنوقت برای انگلیس  30میلیون نفر گردشگر ثبت میشود و برای ایران
این رقم به  4میلیون نفر میرسد .بهطور قطع نمیتوان همهی مشکالت
گردشگری را به پای مسائل سیاسی نوشت هرچند که این مؤلفه نیز در افت
گردشگر بیتاثیر نیست ،اما بخش اصلی دلیل سقوط صنعت توریسم در ایران
به مدیریت نامطلوب فضای اقتصادی کشور بازمیگردد.
ما هنوز آنطور که باید از دیپلماسی اقتصادی فعالی برخوردار نیستیم .یعنی
نوعی از دیپلماسی که فقط مراودات اقتصاد و زمینهی رشد توسعه را نمایندگی
بکند و راهبردهایش و کارهایش نیز مورد تایید همهی حوزههای توسعه در
کشور باشد .برای خروج از بنبست اقتصادی باید از یک سو دیپلماسی اقتصاد
را کارآمد کرد و از سوی دیگر مسیر ورود بنگاههای سرمایهگذاری را برای
مولدسازی در این حوزه هموار ساخت .شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری اگر
بر اساس ضوابط اقتصادی آزاد باشند ،بهخوبی میدانند که چگونه میتوانند با
سرمایهگذاریهای خود در حوزهی گردشگری ،این حوزه را برای درآمدزایی
تقویت کنند و آن را بهجای نفت بنشانند .ساختارهای صنعتی ایران به دلیل نوع
مدیریت اقصادی در چند سال اخیر بسیار آسیبپذیر شده است .به نظر میرسد
دستیابترین مؤلفه برای کسب درآمد و تقویت اقتصاد ایران ،استفاده از مواهب
صنعت گردشگری باشد .این راهبرد را نباید برای سال  94از یاد برد.

توریسم

بیشترین درآمدهای توریستی را کدام شهرهای جهان جذب میکنند؟

پارک مرکزی – نیویورک (تعداد ساالنة بازدیدکنندهها:
 38,000,000نفر)
بازار بزرگ – استانبول (تعداد ساالنة بازدیدکنندهها:
15,000,000نفر)
پارک دیزنی لند – آناهیم کالیفرنیا (تعداد ساالنة
بازدیدکنندهها 15,980,000 :نفر)
بازار تاالر  – Faneuilبوستون (تعداد ساالنة بازدیدکنندهها:
 18,000,000نفر)
دنیای جادویی دیزنی – اورالندو (تعداد ساالنة
بازدیدکنندهها16,972,000:نفر)
ترمینال بزرگ مرکزی – نیویورک (تعداد ساالنة
بازدیدکنندهها 21,600,000 :نفر)
آبشار نیاگارا – نیویورک و اونتاریو (تعداد ساالنة
بازدیدکنندهها 22,500,000 :نفر)
الس وگاس(تعداد ساالنة بازدیدکنندهها 29,467,000 :نفر)
ایستگاه ایالتی – واشنگتن دیسی (تعداد ساالنة
بازدیدکنندهها 37,000,000 :نفر).
این ارقام هر چند که از سویی نشاندهندة جذابیت
آثار باستانی محسوب میشوند ،اما از سوی دیگر این
مسئله را گوشزد میکنند که در توسعة اقتصادی ایران
چه غفلت بزرگی در حوزة توریسم رخ داده است و
همچنان نیز این غفلت ادامه دارد .ایران یکی از
معروفترین کشورها به لحاظ در اختیار داشتن آثار
باستانی است؛ آثاری که میتوانند هر سال میزبان چند
ده میلیون گردشگر باشند .درآمدی که آنها میآورند،
بدون شک درآمد نفت و اقتصاد نفتی را از دایرة توسعة
ایرانی بیرون میکند .اما هنوز این اتفاق شکل نگرفته
است و همچنان صنعت توریسم در اقتصاد ایران
جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده است .به نظر میرسد
برنامهریزان اقتصادی با ورانداز کردن این ارقام باید یک
بار برای همیشه به این اندیشه کنند که چگونه میتوانند
از مواهب پتانسیلهای گردشگری ایران بهرهمند شوند.
بدون شک یکی از راههای دستیابی به درآمدهای صنعت
گردشگری باز کردن مسیر بخش خصوصی برای ورود بهتر
به این صنعت و استفاده از پتانسل بنگاههای سرمایهگذاری
است.
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نوروز و فرا رسیدن بهار اقتصاد ایران را نیز تحتتاثیر
قرار میدهد .در این ایام ایران بیش از دو هفته میزبان
تعطیلی مردم و گردشگران است .در همة کشورها در
چنین روزهایی ،برنامهریزان اقتصادی درهای کشور را روی
گردشگران خارجی باز میکنند و حجم دالرهای خود را
افزایش میدهند .اما در چنین روزهایی در ایران شاهد
فوج بزرگی از مردم هستیم که برای سفر راهی کشورهای
همسایه میشوند و بخشی از ثروت کشور را در آنجا خرج
میکنند.
در میان کشورهای اروپایی ،انگلیس و فرانسه و در
سوی دیگر جهان آمریکا از سهم باالیی در این صنعت
برخوردارند .اما مدتی است در آسیا صنعت توریسم در چند
کشور بهشدت رونق گرفته و ساالنه دالرهای فراوانی در
آنها خرج میشود .تایلند ،مالزی و ترکیه خود را بهعنوان
سردمداران آسیایی این صنعت به اروپاییها و آمریکاییها
تحمیل کردهاند .طبق آخرین گزارش مجلة فوربس و سایت میشود که نقش بسزایی در تقویت صنعت توریسم دارد .غیر
بیزینس اینسایدر ،هماکنون بانکوک بهعنوان پربازدیدترین از کشورهایی که صرفا برای لذت بردن افراد از هوا و دریا
و اماکن تفریحی گردشگر میپذیرند ،کشورهای دیگری هم
شهر جهان در سال جاری مطرح است.
اگر  20کشور را (طبق جدول زیر) به ترتیب برترین هستند که برای آثار باستانی و قدمت تاریخیشان توریستی
کشورها با صنعت گردشگری در نظر بگیریم ،گردش مالی به حساب میآیند .این کشورها شاید خیلی اماکن تفریحی و
در آنها  191.1میلیارد دالر پیشبینی میشود .این در سرگرمکننده نداشته باشند ،اما برای عالقهمندان به تاریخ و
حالی است که انتظار میرود  178.26میلیون نفر تا پایان موزه و آثار باستانی قطعا جذابتر از سواحل ترکیه هستند.
سال جاری از آنها دیدن خواهند کرد.
شهر
تعداد بازدیدکننده کشور
درآمدانتظاری(میلیارددالر)
ردیف
و
بانکوک
شهرهای
در میان مقاصد توریستی جهان
1
بانکوک
تایلند
15.98
14.3
2
انگلیس لندن
15.96
استانبول و سنگاپور صعود قابل توجهی داشتهاند .ضمن 16.3
3
پاریس
فرانسه
13.92
اینکه نیویورک با آنکه در رتبة پنجم جدول است ،اما 14.6
4
سنگاپور سنگاپور
13.5
هنوز با گردش مالی  18.6میلیارد دالری پردرآمدترین 11.57
5
نیویورک
آمریکا
11.52
18.6
شهر گردشگری جهان است .یعنی گردشگران در
6
استانبول
ترکیه
10.37
8.6
نیویورک بسیار بیشتر پول خرج میکنند.
7
دبی
امارات
9.9
10.4
صنعت
هفتم
طبق جدول صفحه که امارات در ردة
کوآالالمپور 8
مالزی
9.2
7.8
بینی
ش
پی
توان
جهانی توریسم قرار گرفته ،اما می
هنگ کنگ 9
8.72
6.3
10
بارسلون
اسپانیا
8.41
کرد با توجه به روند ساختوساز و پیشرفتهای 8.9
11
سئول
کره
8.2
چشمگیری که در سالهای اخیر در حوزة جذب 10.8
12
میالن
ایتالیا
6.83
توریست داشته ،تا چند سال آینده حداقل چند رده 6.6
13
رم
ایتالیا
6.7
6.4
در این جدول صعود داشته باشد .از سوی دیگر ترکیه
14
شانگهای
چین
6.5
6.9
که در ردة ششم جدول جای گرفته ،فقط استانبول را
15
آمستردام
هلند
6.35
6.3
مالک قرار داده .در صورتی که اگر بخواهیم جزایر ریز
16
توکیو
ژاپن
5.8
12.7
17
وین
اتریش
5.37
و درشتی را که هر سال از میان آبهای مدیترانه سر 4.8
18
تایپه
تایوان
5.19
درمیآورند و توریستها را به ترکیه و این جزایر زیبا 8.1
19
عربستان ریاض
5
میکشانند در نظر بگیریم ،ترکیه میتواند رتبههای 3.4
لسآنجلس 20
آمریکا
4.84
7.8
باالتری داشته باشد.
جمع
178.26
191.1
نکتة دیگری که بسیار در صنعت توریسم تاثیرگذار
است ،بهخصوص برای مردم آسیا ،عدم نیاز کشورها به
ویزا برای ورود است .در نظر بگیرید یک خانوادة چهار نفره با مکانهایی همچون برج ایفل فرانسه ،برج کج پیزا ،سافاری
وضع مالی خوب وقتی بخواهد به اروپا یا آمریکا سفر کند ،آفریقا یا اهرام ثالثة مصر ،نامهایی هستند که زیاد آنها را
چقدر باید وقت و هزینة اضافه صرف گرفتن ویزا بکند که شنیدهایم .این نامها درواقع یادآور این نکته است که آثار
در اکثر مواقع هم همة اعضای خانواده موفق نمیشوند با هم باستانی چه حجم بزرگی از درآمد را میتوانند نصیب کشورها
ویزا دریافت کنند .بنابراین تصمیم میگیرند به این کشورهای کنند .به برخی از این نامها و تعداد بازدیدکنندههای آن توجه
حاشیة خلیج فارس یا جزایر زیبای ترکیه سفر کنند که هم در کنید.
کنار هم باشند و هم تا حدودی در هزینهها صرفهجویی شود .میدان تایمز – نیویورک (تعداد ساالنة بازدیدکنندهها:
وجود آثار باستانی و دیدنی یکی دیگر از مولفههایی محسوب  39,200,000نفر)

بازار سر مایه

ارزیابی کاهش بهای نفت و موقعیت بازار سرمایه بعد از افت قیمت طالی سیاه
در گفتوگو با محمدعلی صادقی بررسی شد:

آثار نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ایران

ایلیا پیرولی
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کاهش بهای نفت در سال  ،93بزر
گترین شوک را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد؛ یعنی اقتصادی که هنوز تا حد بسیار
زیادی به نفت وابسته است و به
خاطر
مدیریت
اقتصادی
چند
سال
اخیر،
بخش خصوصی خود را نیز تضعیف شده میبیند .در
روزهای پایانی سال  ،93با
وجود
ای
ن
که
بهای
نفت
تا
حد
کمی
دوباره
افزایش
یافته بود اما میتوان به جرات گفت که بخش
اصلی گفتوگوها در محافل
اقتصادی
حول
کاهش
بهای
نفت
و
تاثیری
که
این
کاهش بر اقتصاد سال  94میگذارد ،چرخ میزد.
ما هم در تحلیل این
ماجرای
اقتصادی
سراغ
محمدعلی
صادقی،
کا
ر
شناس
مجرب امور بینالملل نفت ،گاز و انرژی رفتیم.
او کاهش
درآمدهای
نفتی
را
چالش
مهم
اقتصاد
م
ی
داند
و
معتقد
است:
«اقتصاد ایران نیاز به اصالحات ساختاری دارد تا بر
اساس این اصالحات بتواند خود را از کاهش درآمدهای نفتی مصون نگه دارد».
این کارشناس اقتصادی ،با بیان این
که در حال حاضر با کاهش قیمت نفت ،چراغ قرمز اقتصاد کشور روشن شده است ،ایجاد
یک مرکز مدیریت بحران را در این
شرایط
بسیار
با
اهمیت
ارزیابی
کرد.
این
گف

توگو در روزهای پایانی بهمن سال  93تدوین
شده است .متن این مصاحبه را در ادامه بخوانید.

قبل از اینکه به پیامدهای ناشی از کاهش قیمت
نفت بپردازیم و دربارهی چالشها و راهکارهای
آن بحث کنیم ،از شما این پرسش را دارم که
افت قیمت نفت آیا سیاسی است یا تنها جنبهی
اقتصادی دارد؟
برای پاسخ به این پرسش نمیتوان جنبههای سیاسی و
اقتصادی را از هم جدا ساخت .به لحاظ اقتصادی ،جهان
در حال رکود است و افت قیمت نفت به دو علت اصلی؛
یعنی کاهش تقاضا و افزایش عرضهی نفت بوده است .از
طرف دیگر عرضهی نفت به خاطر «نفت شیل» در آمریکا
نیز رخ داده است .نفت شیل تولید آمریکا را باال برده و
باعث شده که قیمت نفت کاهش یابد.
از سوی دیگر منازعات سیاسی بین روسیه وآمریکا و
همچنین افزایش تولید نفت در عربستان نیز موجب
کاهش قیمت نفت شده است.
البته برای اقتصاد نفتی ایران ،مبنای شاخص قیمت وجود
ندارد و این پدیده خواهناخواه همواره اقتصاد ایران را
تحتالشعاع قرار میدهد.
به نظر من این عدم تعیین شاخص قیمت ،بیشترین عامل
در افت قیمت نفت ایران بوده است.
و برای این منظور ،راهکاری وجود دارد؟
تنها یک راه؛ مدیریت بحران از سوی دولت.
چگونه؟
ببینید از زمان ملی شدن صنعت نفت ،این محصول
استراتژیک همواره در انحصار دولت بوده است ،االن
شرایط بهگونهای است که دولت میتواند با استفاده از

توانمندی بخش خصوصی و احیای بازارهای سرمایهای،
شرایط را به سود اقتصاد بازگرداند .یکی از راهکارها
میتواند این باشد که دولت بخش خصوصی را نیز در
بحث فروش نفت وارد کند.
اما بخش خصوصی طی دو دولت آقای احمدینژاد،
بهشدت تضیعف شده است و در صحنه حضور
جدی ندارد .حتی این بخش به خاطر رنجهایی که
از رکود کشیده ،دیگر در بازارهای کاذب نیز توان
رقابت ندارد .آیا میتوان به این بخش همچنان
امیدوار بود؟
بلی .به شرطی که به این بخش قیممآبانه نگاه نشود؛
موضوعی که در سالهای گذشته باعث شده بود که این
بخش نحیف بشود.
اهمیت دادن به بخش خصوصی و بازی دادن فعاالن
اقتصادی به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور ،باید واقعی
باشد .چراکه در شرایط فعلی ،بخش خصوصی همچنان
وابسته به دولت است و نمیتواند سود و زیان خود را
مشخص کند.
به عنوان مثال ،در زمان دولت آقای هاشمی ،وزارت
صنایع و معادن با  ۶۴پرسنل هدایت

میشد و تمام مجموعه از طریق بخش خصوصی فعالیت
میکرد ،که این عملکرد نشاندهندهی استفادهی واقعی
از بخش خصوصی بود ،این درحالی است که در شرایط
کنونی صنعت نفت  ۱۴۰هزار پرسنل دارد و  ۲۵۰هزار
نفر هم غیر متمرکز و در شرکتهای مختلف هستند ،که
نسبت به برخورداری این حجم از منابع نفتی شاهد بازده
باالی کاری نیستیم.
شما در گفتههایتان از مدیریت بحران نام بردید
و برای این مدیریت استفاده
از نیرویهای فعال در بخش
خصوصی را توصیه کردید ،اما
راهکار نهایی برای برونرفت
از این معضل را چه میدانید؟
قبل از هر اقدامی باید به
دنبال اصالح سیستم اقتصادی
باشیم .سیستم اقتصادی حاکم
بر کشور در شرایط فعلی

جزیرهای است و درآمدها بهشدت غیر شفاف است.
همینطور فربه شدن برخی از بخشهای اقتصادی
مثل نهادها ،عامل دور زدن دولت و ضعف نظارت در
برخی از بخشها است .بنابراین ابتدا باید به دنبال
شفاف شدن درآمدها در کنار نظارت صحیح ،بهجا و
منضبط بود تا نتیجهی مطلوب حاصل شود .برای
سال  94دولت باید تالش کند که این شفافسازی
صورت بگیرد یا به عبارتی یکی از برنامههای اصلی
سال  94باشد.
یعنی شما معتقدید که تمامی این معضالت به
خاطر این است که هنوز در کشور مدیریت
مطلوب اقتصادی شکل نگرفته است؟
تمام تبعات موجود نشاندهندهی این است که
متاسفانه مدیریت اقتصادی درستی بر کشور حاکم
نیست.
به عنوان مثال آمریکا در دورانی که نفت خام ارزان
است ،ذخیرهسازی استراتژیک میکند و موقعی که
نفت خام با افزایش قیمت مواجه است از ذخیرههای
نفتی استفادهی بهینه میکند.
اما متاسفانه در کشور ما وقتی قیمت نفت خام از هر
بشکه  ۱۰۰دالر به  ۱۰۸دالر رسید ،در ارتباط با مازاد
فروش و اینکه این مبلغ کجا خرج شده است کسی
پاسخگو نبود ،اما در حال حاضر با افت شدید قیمت
نفت ،شاهد بحثها و نظرات مختلف و بعضاً آرمانی
هستیم.
تجربه ثابت کرده است که یکی از چالشهای اساسی
در کنترل شرایط بحرانی ،مدیریت کارآمد است چراکه
عدم مدیریت صحیح در شرایط حساس ،ضربههای
جبرانناپذیری به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

به نظر میرسد برای داشتن مدیریت کارآمد بهویژه
در بخش اقتصاد نفتی ،نیاز به یک بازنگری اساسی در
تعریف مدیریت داریم.
یکی از فاکتورهای مهم و اساسی صاحبنظر بودن و
تخصص کافی یک فرد در مدیریت ،بخش مورد نظر
است که این مهم طی سالیان گذشته در بخشهای
مختلف بهویژه در مدیریت صنعت نفت کشور نادیده
گرفته شده است.
موضوع دیگری که به نظر میرسد دارای اهمیت باشد
صادرات است.
یکی از مهمترین راهکارهایی که میتواند در این
شرایط اقتصاد کشور را حفظ کند ،صادرات فنی و
مهندسی ،باال بردن کیفیت محصوالت و توسعهی
صادرات به کشورهایی است که میتوانند ب ه عنوان
بازار هدف مورد توجه قرار بگیرند.
اما حمایت از تولیدکنندگان اغلب به صورت
شعارگونه مطرح شده است .فکر میکنید چه
موانعی برای تحقق این امر وجود دارد؟
البته موفقیت بخش خصوصی هم شرایطی دارد.
زمانی بخش خصوصی میتواند حرفی برای گفتن
داشته باشد که در حوزهی کیفیت محصول ،قوی
عمل کند .اگر در حوزهی کیفیت شرایط محصوالت
ایدهآل و مناسب بود ،در هر شرایطی در بازار رقابتی
میتواند حضور یابد .رقابت هم زمانی حاصل خواهد
شد که محصوالت داخلی از انحصار خارج شوند.
بدیهی است تا زمانی که بحث انحصار مطرح باشد،
نه میلی به رقابت برای تولیدکننده وجود دارد و نه
میلی به افزایش کیفیت ،چون نیازی برای ارتقای
فعالیت خود احساس نمیکند .بنابراین نباید نسبت
به کیفیت محصوالت داخلی به عنوان یک اصل مهم
بیتفاوت باشیم.
به هرحال امیدوارم به شرط استفاده از مدیران کارآمد
و صاحبنظر و همچنین توجه ویژه به تولید و بخش
خصوصی ،به سمت اقتصاد پایدار بدون وابستگی به
درآمدهای نفتی حرکت کنیم.
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از آنجایی که درآمدهای حاصل از صادرات
نفت ،اصلیترین منبع درآمد

برای کشور بوده است ،روند کاهش قیمت آن را
چگونه ارزیابی میکنید؟
بدون تردید بخش تولید در کشور بیشترین
آسیب را خواهد دید ،چراکه با در نظر گرفتن
 ۵۰دالر به ازای هر بشکه نفت خام و به تبع
آن قیمتهای کالن محصوالت یکسری از
پاالیشگاهها ،بسیاری از پروژهها برای واحدهای
تولیدی به صرفه نخواهد بود و تولیدکننده ناچار است
منابع خود را کاهش دهد.
دولتها بارها شعار حمایت از تولید را سرلوحهی
کار خود قرار دادند اما واقع ًا اگر به بخش تولید
آنطور که انتظار میرفت توجه میشد ،شرایط
بهتراز این نبود؟
تناقض حرف با عمل دولتها مبنی بر حمایت از
بخش تولید ،حتی در الیحهی بودجهی  ۹۴هم
مشهود است .کاهش سهم تولید از  ۱۰هزار میلیارد
تومان در سال  ۹۳به  ۵هزارمیلیارد تومان ،گواه این
تناقض است چراکه ابتدا قرار بود  ۱۰هزار میلیارد
تومان به بخش تولید پرداخت شود ،این رقم به ۵
هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان تبدیل شد ،اما در ادامه
با حذف  ۲هزار میلیاردی توسط دولت ،به  ۳هزار و
 ۲۰۰میلیارد تومان رسید ،که درنهایت این میزان
هم به هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان کاهش پیدا کرد که
متاسفانه این رقم نیز تا به اینجای کار نیز پرداخت
نشده است .بنابراین هرچند که این رقمها دردی را از
تولید دوا نمیکند ،اما امیدوارم که حداقل همین رقم
هم بهطور کامل محقق شود .ناگفته نماند بر اساس
قانون ،قرار شد  ۳۰درصد از کل درآمدهای حاصل
از هدفمندی به تولید اختصاص یابد ،اما موضوع مهم،
میزان تحقق واقعی این برآوردهاست  .با این اوصاف
ادارهی کشور با نفت مث ً
ال  20دالری چگونه امکانپذیر
خواهد بود؟!
کاهش قیمت نفت خام ،بر بازار سرمایه و
سودآوری شرکتهای بورسی چه تاثیری
خواهد گذاشت؟
بازار سرمایه و شرکتهای بورسی با تغییر قیمت نفت
قطعاً دچار یکسری تغییرات خواهند شد و پیشبینی
میشود بازار سرمایه نه به سمت بازار مسکن میرود
و نه به سمت سرمایهگذاری زیربنایی بلکه قطعاً
بیشترین توجه خود را به سمت سرمایهگذاریهای
کوتاهمدت معطوف میکند.
به هر حال بازار سرمایه همیشه
تحتالشعاع رفتارسرمایهگذاران
است ،در عین حال بایستی
به این نکته توجه داشت که
سرمایهگذاران اوراق بهادار هم
همیشه ترجیح میدهند که
پیشرو باشند  .در صورت حمایت
دولت از صنایع ،بازار سرمایه
میتواند تقویت شود ،در غیر این
صورت نمیتواند عملکرد قابل
قبولی داشته باشد.

یاددا شت

زیانهای فروش نفت خام
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به نظر اینجانب ،اساس بودجهریزی کشور نادرست
است ،بهطوری که تا کنون بخش عمدهی درآمدهای
نفتی بهجای هزینه در زمینهی اشتغالآفرینی بهویژه
پروژههای نفتی ،خرج هزینههای جاری دولت شده
است ،به همین دلیل با وجود این نوع سیستم هیچگاه
زمینهی اشتغالزایی پایدار در کشور فراهم نخواهد شد.
کاهش قیمت جهانی نفت بر روند تکمیل و بهرهبرداری
پروژههای میادین مشترک نفتی در سال  94تاثیرگذار
است .به همین دلیل با توجه به ناچیز بودن درآمدهای
ارزی نفتی ،باید درآمد حاصل از فروش داخلی
فرآوردههای نفتی و گاز در پروژههای میادین نفتی
مشترک ،طول خطوط گاز و غیره هزینه شود.
درآمد حاصل از فروش نفت و گاز داخلی 5 ،برابر
صادرات نفت خام است و تا کنون عالوه بر درآمدهای
ریالی ،درآمدهای ارزی حاصل از فروش فرآوردههای
نفتی ،گاز و نفت خام هم در جای مناسب هزینه نشده
است ،به همین دلیل باید سیستم فروش فرآوردههای
نفت و گاز در داخل کشور اصالح و اقتصادی شود.
با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت ،تخصیص
درآمدهای نفتی به تکمیل و بهرهبرداری پروژههای
میادین مشترک نفتی به منظور توسعهی صنعت نفت
و اشتغالزایی تا مدت زمان مشخصی عملکرد معقول و
کارشناسانه است ،اما باید درآمد حاصل از فروش نفت و

گاز داخلی برای تکمیل و بهرهبرداری پروژههای میادین
مشترک نفتی پرداخت شود ،زیرا صادرات تا سالهای
آتی به جایی نمیرسد ،به همین دلیل انتظاری که
دولت و مجلس برای درآمدهای ریالی نفت دارند ،وارد
و متناسب است.
بر اساس قانون در راستای افزایش درآمدهای ریالی
نفت ،باید قیمت فرآوردههای نفتی و گاز مصرفی به
قیمت فوب خلیجفارس نزدیک و سپس درآمدهای
ریالی نفت و گاز در پروژههای نفتی سرمایهگذاری
شود .درحال حاضر قیمت هر لیتر بنزین آزاد در
کشورهزارتومان است ،که این نرخ در مقایسه با
کشورهای ترکیه ،بنگالدش و پاکستان که هر لیتر
بنزین آزاد  6000تومان عرضه میشود ،گران نیست
و همچنین ارزانفروشی فرآوردههای نفتی و گاز در
داخل فقط به سود قاچاقچیان است .در سال 94
درآمدهای ارزی قابل توجهی برای کشور به دست
نمیآید و درآمد حاصل از خامفروشی نفت در
سال آینده چون منجر به آسیب اقتصادی میشود،
در واقع فقط کمک به قدرتمندان جهانی است،
به همین دلیل برای تحقق و جلوگیری از کسری
بودجهی سال  94و اشتغالزایی ،باید درآمدهای
ریالی نفت و گاز افزایش پیدا کند ،بهطوری که
باید در وهلهی اول پروژههای میادین مشترک نفتی

علی شمس اردکانی /تحلیلگر اقتصاد نفت

تکمیل و سپس مابقی درآمدهای ریالی نفت و گاز
برای اجرای پروژههای میادین مشترک نفتی جدید
هزینه شود .این امر از چند جهت به سود اقتصاد ایران
است .در قدم نخست باعث میشود که پروژههای نفتی
رونق بگیرند .در واقع این رونق معنایی ندارد جز تقویت
بخشهای صنعتی که هم در نفت حضور دارند و هم
در رابطه با نفت به فعالیتهای مولد مشغول هستند.
اگر این اتفاق بیفتد ،بیکاری که یکی از بزرگترین
مشکالت اقتصادی کشور هست تا حد زیادی برطرف
میشود و این موقعیت را در اختیار دولت میگذارد که
با سرعت بیشتری به آهنگ رشد اقتصادی کشور کمک
کند .ما از این طریق میتوانیم به سمت صنعتیسازی
اهداف نفت نیز حرکت کنیم .دوباره تاکید میکنم که
خامفروشی نفت هیچ مزیتی برای کشور ندارد ،جز
اینکه برای دشمنان کشور این موقعیت را به وجود
میآورد تا با شفافیت بیشتری به گرههای اقتصادی
ایران نگاه کنند و لذت ببرند .پس چارهای نمیماند
جز اینکه دستاندرکاران مدیریت اقتصادی کشور از
مجلس تا دولت این اندیشهی واقعی را پیگیری و راهبرد
اجرایی آن را طراحی کنند تا درآمدهای ریالی نفت
صرف میادین مشترک موجود و میادین مشترک جدید
شود .اینگونه حلقهی فعالیتهای مولد در صنعت نفت
تکمیل میشود.

قیمت انرژی را واقعی کنیم

جمشید پژویان /تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه

بحث کاهش قیمت جهانی نفت جدا از موضوع تکمیل
و بهرهبرداری پروژههای میادین مشترک نفتی است.
بهطوری که مادامی که هزینهی استخراج نفت خام
بیشتر از قیمت تمامشدهی نفت نباشد ،تمایل به برداشت
نفت خام از میادین مشترک نفتی وجود دارد .کشورها در
هر شرایطی اهتمام به افزایش سهم برداشت نفت خام از
میادین مشترکی نفتی دارند ،زیرا اهمال دراین موضوع
به معنای از دست دادن منافع ملی است ،بنابراین کاهش
قیمت جهانی نفت تاثیری بر روند بهرهبرداری پروژههای
میادین مشترک نفتی نخواهد داشت.
پروژههای نفتی برای سرمایهگذاری ،حفظ و افزایش
سطح تولید به کار میروند ،به همین دلیل ارائهی اعتبار
مالی ثابت در هر سال از سوی دولت به شرکت نفت،
بدون حساب و مطالعهی دقیق عملکرد صحیحی نیست
و بیشک شرکت نفت به صورت بهینه از این میزان
اعتبار ثابت استفاده نخواهد کرد .در سنوات متعدد میزان
درآمد ،هزینههای سرمایهگذاری و ضرورت سرمایهگذاری
در حوزهی نفت متفاوت است ،به همین دلیل باید برای
هر دوره محاسبات دقیقی به منظور مشخص کردن میزان
اعتبار مورد نیاز برای سرمایهگذاری در پروژههای نفتی

صورت گیرد .زمانی پرداخت اعتبارمالی ثابت به شرکت
نفت صحیح است  ،که اعتدال در هزینهکرد شرکت نفت
رعایت و مازاد اعتبار مالی به خزانه برگردانده شود.
در حال حاضر قیمت فرآوردههای نفتی و گاز مصرفی
داخل کشور پایینتر از قیمت فوب خلیجفارس است.
به همین دلیل ثابت نگه داشتن طوالنیمدت قیمت
حاملهای انرژی در کشور و عدم افزایش قیمت این
حاملها در راستای افزایش نرخ تورم ،باعث کاهش نسبی
قیمت فرآوردههای نفتی و گاز در کشور شده است.
قیمت فرآوردههای نفتی و گاز در داخل ،تفاوت قابل
توجهی با قیمت حاملهای انرژی در سایر کشورها
دارد ،بهطوری که قیمت حاملهای انرژی مصرفی در
ایران نسبت به کشورهایی که مالیاتهای سنگینی در
خصوص مصرف حاملهای انرژی میپردازند ،بسیار
پایینتراست .افزایش  5درصدی قیمت حاملهای انرژی
در سال آینده بسیار کم است و با توجه به لزوم نزدیک
شدن قیمت فروش فرآوردههای نفتی و گاز در داخل
به قیمت تجاری در خلیجفارس ،باید قیمت حاملهای
انرژی در سال آینده افزایش بیشتری پیدا میکرد .ما اگر
میخواهیم که اقتصاد ایران از گرداب بسیاری از مشکالت

رها شود ،باید به این درک برسیم که بهای واقعی انرژی
را در اقتصاد کشور جاری سازیم .برای سال  94به نظر
من نرخ  5درصدی برای افزایش نرخ حاملهای انرژی
باید افزایش یابد و از سوی دیگر دولت باید عزمش را
جزم کند که در سال  94بخشهای مختلف جامعه را
برای درک واقعیتهای اقتصادی آماده کند .ما تا کی
میتوانیم انرژی خود را به دور از قیمتهای واقعی به
فروش برسانیم و از سوی دیگر راهبرد اجرایی و واقعی
هم برای استفاده از درآمد ناشی از حاملهای انرژی
نداشته باشیم .از سوی دیگر به نظر میرسد حاال که
بهای نفت کاهش یافته است ،سال  94باید حتماً
شفافسازیهای زیادی در رابطه با بخشهای نفتی
صورت بگیرد .سال  94از این منظر میتواند بهترین
زمان برای این اقدام باشد ،که دولت به شکل عملیاتی
بودجه و منابع مالی مورد نیاز شرکت ملی نفت را
تخمین بزند ،چون دیگر اوضاع درآمدهای کشور
بهگونهای نیست که بدون حساب و کتاب عملیاتی
بخواهیم وارد مدار سرمایهگذاری و تزریق منابع به
پروژههای نفتی باشیم .از این منظر فرصت کاهش
بهای نفت را نباید بهسادگی از دست داد.

یاددا شت

دشواریها و آیندهی صنعت نفت

میلیارددالری نیاز دارد .اگرچه نمایندگان مجلس و وزارت نفت
دولت دهم این رقم را حدود  45میلیارددالر برآورد کرده بودند،
ولی با توجه به اینکه عمده چاههای نفت ایران در دههی دوم
عمر خود قرار دارند ،به نظر میرسد که همان رقم  60میلیارددالر
درستتر باشد .دولت گذشته چندین بار وعده داده بود که تولید
نفت را به روزانه  7میلیون بشکه افزایش خواهد داد ،ولی در
این زمینه نه تنها موفقیتی قابل توجه به دست نیاوردند بلکه
تولید نفت ایران به دلیل کمبود بودجه و منابع مالی در پیش
از تحریمهای کنونی نیز ساالنه  200تا  300هزار بشکه کاهش
مییافت .میرکاظمی وزیر نفت دولت سابق تأکید کرده بود که
ایران بایستی در طول  5سال  200میلیارددالر سرمایه برای
صنعت نفت و گاز ایران جذب کند ،در حالی که تأمین این
رقم با توجه به خروج سرمایهگذاران و کارتلهای نفتی و حتی
شرکتهای نفتی چینی ،ترک و مالزیایی از ایران به امری نشدنی
بدل گردید2.از اینرو معادالت انرژی در خلیجفارس ،دریای عمان
ب ماندن
و خزر و قفقاز بدون حضور ایران رقم میخورد .عق 
ایران در پروژههای نفتی در دست اجرا ،در اثر نبود سرمایه و
فناوری مورد نیاز ،روزبهروز بیشتر خود را به رخ میکشد .برای
مثال فقط در پروژهی پارس جنوبی به بیش از  50میلیارددالر
فاز
سرمایهگذاری دیگر نیاز است و بخش زیادی از 18
باقیمانده از  24فاز پارس جنوبی ،به قرارگاه خاتم واگذار شده
است .اما ظرفیت و توان شرکتهای داخلی نیز محدود است.
طبق گزارشهای رسمی موجود ،پیمانکاران تعهدهای خود را
به نحو مطلوب انجام ندادهاند .بنا به گزارشها در پروژهی پارس
جنوبی ،در زمان دولت اصالحات بیش از  60هزار نفر در عسلویه
کار میکردند اما تعداد کارکنان آن در دولت گذشته به حدود
 15هزار نفر رسید ،که حاکی از رکود شدید کاری در فازهای 24
3
گانهی پارس جنوبی است.
از اینرو دولت کنونی نیاز جدی به کاهش تحریمهای ظالمانهی
غرب برای جذب سرمایهی شرکتهای خارجی دارد .اما با وجود
کاهش شدید بهای نفت حتی در صورت برداشتن تحریمهای
صنعت نفت ،یافتن سرمایهگذار برای این پروژهها کاری است
بسیار دشوار.
به نظر میرسد با وجود لولههای حمل نفت که در سالهای اخیر
ایران را دور زده و نفت را بدون نیاز به گذر از آبراههی هرمز
یا خاک ایران به دست مشتریان میرساند از یکسو و کاهش
بهای نفت و پیدا شدن رقبایی مانند کردستان عراق ،ترکیه و
حتی اخیرا ً به اصطالح دولت خودخواندهی داعش ،دامنهی
محدودیتها برای صنعت نفت ایران ،بیش از پیش گسترش
یافته است .از این رو مدیریت چنین شرایطی نیازمند تدابیر
هوشمندانهی تازه و ابتکار عمل دوراندیشانهی ایران است.
()Endnotes
1روزنامهی دنیای اقتصاد ،پیامهای جدید تهران به تحریمهای یکجانبهی نفتی،
 1390/5/15دیده شده در تاریخ  8بهمن 1393
2سایت تلکس نیوز ،تشکیل بانک خصوصی نفت 28 ،فروردین 1389دیده شده
در تاریخ  8بهمن 1393
3سایت شفاف 90 ،درصد
کارگران عسلویه اخراج شدند.
 28فروردین 1389دیده شده
در تاریخ  8بهمن 1393
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بهطور معمول حفظ منافع ملی در عرصههای داخلی و خارجی
در رأس سیاستهای هر کشوری در جهان است؛ و به طریق
اولی دقت در تعریف منافع ملی و میزان پایبندی به آن نیز
از اصلیترین مؤلفههای موفقیت کشورهاست .برای مثال دولت
ایاالت متحدهی آمریکا ممکن است در دوران اوباما رویه و
روشهای دیگری به دور از تنشهای نظامی نسبت به بوش،
که از جناح جنگطلب حزب جمهوریخواه بود در پیش گرفته
باشد اما هدفگذاریهای استراتژیک حاکمیت آمریکا هیچگاه در
دولت اوباما که از حزب مخالف دمکرات است ،تغییر چشمگیر یا
عمدهای نکرده است .یکی از این موضوعها استراتژی آمریکا برای
تسلط بر جریان انرژی ،نه تنها در خاورمیانه بلکه در سراسر جهان
است .در همین زمینه از سال  2000تا کنون آمریکا همواره این
موضوع را به عنوان یکی از مهمترین منافع استراتژیک خود در
نظر داشته و بایستی گفت که اوباما حتی موفقتر از بوش در این
زمینه عمل کرده است .ایجاد امنیت نسبی بر مناطق نفتخیز
عراق و جذب سرمایهگذاریهای کالن از سراسر جهان ،از 7
خواهران نفتی گرفته تا شرکتهای روسی ،چینی  ،مالزیایی ،
ترک و کرهای که به منابع بکر عراق حملهور شدهاند ،از این دست
موفقیتهای سیاست خارجی آمریکا است .حتی کشور کوچکی
مانند امارات نیز توانسته با پی بردن به مزیتهای آن سرزمین و
ترسیم نقشهی راه برای رسیدن به رفاه و آبادی سرزمین خشک
و برهوت آن ،با استمرار بخشیدن به روند مطلوب و یکنواخت
سرمایهگذاریهای عظیم در منابع گازی آن کشور ،گوی رقابت
از سایر کشورها برباید .از این دست نمونهها در دوروبر ما کم
نیستند .ترکیه با صنعتی ضعیف و منابع طبیعی فقیر ،با استفاده
از موقعیت استراتژیک جغرافیایی و با استفاده از بهبود نسبی
روابط خود با آمریکا و غرب از یکسو و همسایگان و سایر
کشورهای آسیایی از سوی دیگر ،توانسته است نه تنها موقعیت
سیاسی و سوقالجیشی خود را بهبود بخشد بلکه از این راه به
اقتصاد خود سامان نیز بخشیده .اما در این سو باید اشاره کرد
که چه در عرصهی کسب درآمد از منابع مشترک نفتی ایران با
عراق و امارات و کویت و چه استفاده از موقعیتهای اقتصادی و
سیاسی و سوقالجیشی ،کشور ما بسیاری از عرصههای اقتصادی
را به همسایهها واگذاشته است .برخی از تهدیدات موجود
عبارتنداز :تحریم نفتی .هماکنون تولید نفت ایران از روزانه در
حدود  4میلیون 200هزار بشکه ،به حدود  3میلیون بشکه افت
کرده که به گفته ،زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم ،حدود  2میلیون
بشکه از آن در داخل کشور استفاده و بقیه نزدیک به  1میلیون
بشکه نیز صادر میشود ،که بازگشت پول آن نیز با دشواری
مواجه است .بر پایهی اظهارات
کارشناسان نفتی و نمایندگان
مجلس ،ایران برای حفظ
جایگاه کنونی خود در اوپک
و سهمیهی صادراتی ،نیاز به
سرمایهگذاری ساالنه حدود
 60میلیارددالر دارد ،در حالی
که چنین منابعی در کشور
وجود نداشته و گردآوری
چنین سرمایهی عظیمی با

وجود تحریمهای غرب از محل منابع خارجی غیر ممکن است.
در واقع تحریمهای آمریکا از چند جنبه بر حفظ روند کنونی
تولید نفت ایران تأثیر داشته است.
تحریم دستیابی به فناوری .مدیر وقت برنامهریزی شرکت نفت
در دولت دهم ،اعالم کرد با کنار کشیدن شرکتهای بینالمللی
از همکاری با ایران و محدودیتهای ناشی از قطعنامههای
شورای امنیت علیه ایران ،پروژههای زیادی در ایران متوقف یا
معلق مانده است .برای مثال از فازهای  9و  10پارس جنوبی نام
برد ،که به گفتهی وی اجرای این دو فاز طبق قرارداد بایستی با
سرمایهگذاری یکمیلیاردو 800میلیون دالر به پایان میرسید،
در حالی که هماکنون هزینههای آنها به  4میلیارد دالر رسیده
1
است.
تطمیع و تهدید مشتریان نفت ایران .از سوی دیگر آمریکا بر
اساس استراتژی نفتی خود با تهدید ،تطمیع و زور شرکای ایران
را از سفرهی انرژی ایران دور کرده و با اهدای طعمههای چربتر،
آنها را به دور سفرهی کشورهای همسایهی ایران میکشاند
یا مینشاند .مث ً
ال در ارتباط با چین که تا سال  2010میالدی
11درصد از انرژی مورد نیاز خود را از ایران تأمین میکرد و
کشور ما سومین تأمینکنندهی نیاز چین به انرژی بود ،پس
از گستردهتر شدن تحریمها در اثر برخی سیاستهای نادرست
دولت گذشته ،آمریکا توانست از طریق فشار و تطمیع این کشور
برای همراهی بیشتر با سیاستهای مداخلهگرانه علیه ایران ،چین
را در مواردی با خود همراه کند .همچنین خط لولهی صلح با
وجود داشتن جذابیتهای فراوان برای هند و پاکستان ،در اثر
دخالتهای آمریکا به سرانجام نرسید.
از سوی دیگر عمده برداشتهای سه کشور همسایهی ایران یعنی
امارات ،عراق بهعالوه کویت ،از سفرههای نفت و گاز مشترک
با ایران است .کویت سالها است که به دور از هیاهو مشغول
برداشت نفت از سفرههای نفتی مشترک با ایران است .برداشت
امارات از مخزن نفتی پارس جنوبی نسبت به ایران ،به دو برابر
رسیده و عراق نیز چند سفرهی نفتی مشترک با ایران دارد ،که
از برخی از آنها در حال برداشت است و برخی را نیز به مزایده با
کارتلهای نفتی گذاشته است.
تحریم سرمایهگذاری .بر پایهی بررسیهای کارشناسان نفتی
که مورد تأیید دولت ایران نیز قرار دارد ،ایران با توجه به منابع
کشفشدهی موجود ،قادر به تولید روزانه  7میلیون بشکه نفت
است ،در حالی که هماکنون تولید نفت ایران بسیار کمتر از
این حد است .در حالی که دولت عراق با توجه به قراردادهای
اعالمشده و در دست انجام ،برای تولید روزانه  12میلیون
بشکه نفت برنامهریزی کرده است .اما ایران تنها برای حفظ
موقعیت کنونی تولید نفت و گاز به سرمایهگذاری ساالنه 60

فریبرز مسعودی  /روزنامهنگار

بور س
نادر هوشمندیار
استاد دانشگاه
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حل مشکالت ساختاری اقتصاد؛ چالشی تاریخی

گرههای بورس را در سال جدید باز کنیم
اقتصاد ایران در سال  93هرچه بود یا هرچه تجربه
کرد ،گذشت .سال  93فقط میتواند تجربهی مفیدی برای
سال  94و رشد شاخصهای اقتصادی در این سال باشد.
به نظر من باید برای سال  94با نگاهی واقعبینانه وارد
طراحی سیستم اقتصادی کشور شویم .به نحوی که دیگر
جایی برای افسوس خوردن نباشد .تجربهی تاریخی اقتصاد
ایران نشان میدهد که ما همیشه از یکسری مشکالت
ساختاری ضربه خوردهایم و مدیران اقتصادی کشور نیز
به دلیل ضعف در عملکرد ،بر تنور این مشکالت اقتصادی
دمیدهاند .برای همین ،در سال  94باید این اصل برای اجرا
راهبردسازی شود که مشکالت ساختاری اقتصاد کشور بر
جای نماند .منظور از این ادعا این نیست که در سال 94
و به فوریت پایههای جدیدی برای اقتصاد طراحی شود یا
اقتصاد پوست بیندازد و و زیر و رو شود .این مسئه به یک
فرصت تاریخی نیاز دارد.
به نظر من اصلیترین مشکل ساختاری ایران تولیدگریزی
است .یعنی ما اگر بخواهیم به صورتی فوریتی بار مشکالت
ساختاری را از اقتصاد کشور باز کنیم ،باید به تولید
بپردازیم .از این منظر سال  94میتواند یک شروع جدی و
به دور از شعارپردازی برای تولید باشد .کاهش بهای نفت
البته این فرصت را در اختیار اقتصاد ایران گذاشته است
که به دور از شعارها بخواهد سعی کند که هرچه زودتر
روش اجرایی پرداختن به تولید را ساماندهی کند .اما چرا
کاهش بهای نفت به رفع شر از سر تولید کمک میکند؟

چون تولید در ایران همواره معنایش برای نوع مدیریت
اقتصادی کشور با تولید نفت همراه بوده است .به عبارتی
در بسیاری از مواقع مدیران نفتی گمان میکردند همین
که نفت تولید میکنند کار تولیدی نیز انجام میدهند.
برای همین نفت محوری بوده است که تولید در ایران
ضعیف مانده ،بازار سرمایه شکل نگرفته و بنگاههای
سرمایهگذاری نیز با ترس و لرز حرکت کردهاند .عملکرد
دولتهای نهم و دهم گویای این جهتگیری نادرست
بود ،که افزایش درآمد ناشی از تولید نفت میتواند نیاز
به صنایع مولد را مرتفع سازد! برای همین مشاهده
کردیم که افزایش درآمد به زیان اقتصاد تمام شد .در
سال  94دولت همین که بتواند این نکته را جا بیندازد
که تولید تنها معنایش تولید نفت نیست ،گام بزرگی
برداشته است.

آگاهانه صرف تولید میشد ،حتماً این اصلیترین مشکل
ساختاری تا امروز حل شده بود ولی چون این اتفاق رخ
نداده است و دولت نفتی برای تقویت بنیادهای سیاسی
خود تن به راهکارهای فوری ومصرفی داده است ،در نهایت
درآمدهای نفتی یا از طریق واردات یا از طریق تامین کاال
به هر شکل غیر مولد دیگری بر تنور تورم دمیدهاند .در
این دور تاریخی ،تورم نیز به یک مشکل ساختاری تبدیل
شده است .در سال  93دولت بهخوبی توانست تورم را
کاهش دهد اما این پایان کار تورم نیست ،یعنی باز هم
تورم در ایران مستعد است که به فوریت افزایش یابد ،چون
به شکل ساختاری مشکل تورم حل نشده است .اگر در
سال  94به این سمت برویم که برطرف ساختن معضالت
ساختاری تولید در دستور کار قرار بگیرد ،حتماً تورم نیز
به صورت ساختاری برطرف میشود.

اینگونه هم میتوان این مسئله را تحلیل کرد ،که
اصلیترین مشکل ساختاری در اقتصاد ایران اندیشهی
نفتی است که منجر به مدیریت نفتی اقتصاد کشور شده
است .این مدیریت ،تولید را تبدیل به گرهای تاریخی کرده
است و این گره از تورم نیز یک مشکل ساختاری ساخته
است .اما چگونه؟ مدیریت ناکارآمد اقتصاد وقتی تولید را با
عنوان تولید نفت درک کرده است ،مدیریت بر درآمدهای
ناشی از این تولید نیز به صورت دلبخواهی و کام ً
ال به
دور از استانداردهای اقتصادی شکل گرفته است .یعنی
مدیریت بر درآمدهای نفتی نیز با ضعفهای فراوانی همراه
بوده است .اگر درآمدهای ناشی از فروش نفت به صورت

تولید طرف عرضه را در اقتصاد ایران تقویت میکند
و این مسئله باعث یکسان شدن شرایط عرضه و تقاضا
میشود؛ این مسئله نیز نقش بسزایی در کم کردن وزن
مشکل ساختاری تورم دارد .به دلیل ضعیف بودن تولید،
چرخهی بزرگ معیوبی شکل گرفته است که برای نیل به
اهداف مصرف همواره طرف عرضه را به شکل مصنوعی یا
به شکلی که موجب تضعیف صنعت داخلی شده ،تقویت
کرده است .این فساد نقش زیادی در ساختاری شدن تورم
دارد ،چون منابع و از جمله منابع رسمی مانند منابع
بانکی بهجای آنکه در اختیار تولید قرار بگیرد ،از طریق
دهلیزهای این چرخهی معیوبی که در اختیار داللیگری

و واسطهگری قرار میگیرد .علم اقتصاد ثابت کرده است
که چنین رفتاری موجب باز شدن و هموار شدن مسسیر
رشد تورم میشود .از این منظر نیز در اولویت قرار گرفتن
رفع مشکالت تولید ،میتواند منجر به برطرف شدن یکی
از بزرگترین مشکالت ساختاری اقتصاد یعنی تورم شود،
چون منابع اگر از چرخهی فساد رد شوند و به تولید برسند،
در جریان سرمایهگذاریهای مولد قرار میگیرند که این
اتفاق ،یعنی تقویت بنیهی تولید که حتماً در مرحلهی
نخست دو فاکتور اصلی شاخص فالکت ،یعنی بیکاری
و تورم را کنترل میکند .این منابع اگر در چرخهی فساد
نباشند ،در اختیار بنگاههای سرمایهگذاری و بازار سرمایه
قرار میگیرند .یعنی بخشهایی از اقتصاد که رفتاری
تورمگریز دارند .بازار سرمایه منابع را به شکل بهینه در
اختیار بخشهای واقعی قرار میدهد .وقتی فضای اقتصاد
به زیان تولید و به نفع رشد تورم شکل میگیرد و یکی از
ریشههای این ماجرا در وجود چرخهی فساد است ،حتماً
بازار سرمایه برای فعالیت خود با موانع زیادی دست به
گریبان است .در سال  93نیز دیدیم که این مسئله یک
گره برای اقتصاد ایران بود .بانکها منابع را در اختیار
داشتند و به دلیل تضعیف شدن بورس این منابع را در
اختیار فعالیتهای مولد قرار نمیدادند بلکه در نقطهی
مقابل از آنها برای رشد بنگاهداری استفاده میکردند.
بنگاهداری بانکها در سال  93موجب اعتراض بسیاری از
قشرهای فعال جامعه شد ،چون این بنگاهداری به بورس
آسیب میزند و از سوی دیگر منابع را از چرخهی فساد،
داللی و واسطهگری عبور میدهد .این رفتار مولود تورم و
قطور شدن بدنهی تورم به لحاظ ساختاری است.

البته باید به کارتلهای سرمایهگذاری
حق داد که فاقد انگیزه باشند .در
ی معیوبی که مولود داللی و
چرخ ه 
واسطهگری و رشد پدیدههایی چون
بنگاهداری بانکهاست ،آنها میدانند
که هر لحظه امکان سقوط دارند.
اما اگر در سال  94برطرف کردن
مشکالت تولید به شکل ساختاری
در رأس کار قرار بگیرد ،حتماً
میتوان امید داشت که شرکتهای
سرمایهگذاری نیز با نیروی تازهتری
وارد میدان شوند

وجود مشکل ساختاری تولید همانطور که گفته شد
منجر به شکلگیری چرخهی فساد شده است و عملکرد
این چرخهی فساد در استفاده از منابع بر قطر مشکل
ساختاری تورم و بیکاری افزوده است .حاال این نکته
را نیز باید یادآور شد که در چنین شرایطی اص ً
ال نباید
انتظار داشت که تورم به شکل تاثیرگذاری کاهش یابد
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فضایی که تا اینجا از آن سخن گفتم ،موجب وجود
یک مشکل ساختاری دیگر به نام بیکاری شده است.
بدون تعارف باید گفت که بیکاری در حال حاضر
یکی از غدههای بد اقتصاد ایران است ،که موجب
نگرانیهای فراوانی شده است چون بیکاری میتواند
موجب تضعیف امنیت اجتماعی شود .البته تورم نیز
این خاصیت را دارد اما بیکاری بدون شک بیش از
هر مؤلفهی دیگری در بطن خود انگیزه برای بر هم
زدن نظم اجتماع را پرورش میدهد .مشکل ساختاری
تولید دلیل اصلی این بیکاری است اما اگر برطرف
کردن ناهمواریهای تولید در دستور کار اقتصاد ایران
در سال  94قرار بگیرد ،میتوان امیدوار بود که نیروی
انسانی زیادی در بخش عرضه مشغول به کار شوند .این
مسئله ،یعنی تقویت بخش عرضه با نیروهای بیکار،
منابع را کنترل میکند و باعث کاهش تورم نیز میشود.
منتهی شرط دستیابی به این هدف همانطور که گفته
شد ،پرداختن جدی به مشکالت ساختاری تولید است.
اگر بتوانیم گرههای تولید را باز کنیم و نیروی انسانی
را در طرف عرضه به کار بگیریم ،سطح عمومی درآمد
افراد در مقیاس بزرگی از جامعه افزایش مییابد  .در
این حالت فقط طرف عرضه نیست که قوی شده است
بلکه طرف تقاضای اقتصاد نیز رشد میکند و این
یعنی تحرک بیشتر و بزرگتر سرمایهگذاریهای مولد
اقتصادی .در این دایره چون منابع با هدف تولید به کار
گرفته شدهاند و چرخهی عرضه و تقاضا در فضای تولید
ملی تکمیلکنندهی همدیگر هستند ،تورم به اندازهی
بسیار مطلوبی کاهش مییابد .در واقع تنور فعالیتهای
اقتصاد گرم میشود .در چنین شرایطی انگیزهی بیشتری
برای صاحبان سرمایه و بنگاههای سرمایهگذاری برای

حضور مولد در اقتصاد به وجود میآید .اکنون یکی
از بزرگترین مشکالت اقتصاد ایران فقدان این انگیزه
است .البته باید به کارتلهای سرمایهگذاری حق داد
که فاقد انگیزه باشند .در چرخهی فسادی که مولود
داللی و واسطهگری و رشد پدیدههایی چون بنگاهداری
بانکهاست ،آنها میدانند که هر لحظه امکان سقوط
دارند .اما اگر در سال  94برطرف کردن مشکالت
تولید به شکل ساختاری در رأس کار قرار بگیرد ،حتماً
میتوان امید داشت که شرکتهای سرمایهگذاری نیز با
نیروی تازهتری وارد میدان شوند.

یا تاثیر کاهش آن بهراحتی دیده شود .در سال  93به
دلیل تغییر تیم مدیریت اقتصادی کشور ،تورم کاهش
یافت و این اتفاق مثبتی برای اقتصاد بود اما تاثیر آن
بهطور طبیعی در زندگی و معیشت مردم دیده نشد چون
به نظر میرسد هنوز چرخههای فساد به زیان تولید و
به ضرر رشد بازار سرمایه به کار مشغول هستند .در این
شرایط با وجود تالش مدیران ،تورم به شکل ساختاری
کاهش نمییابد .فراموش نکنیم که این فساد در سالهای
قبل حتی اجازه نمیداد که سیاستهای ضد تورمی شکل
بگیرد .به جرأت میتوان گفت که در اقتصاد ایران این
سیاستها وجود نداشت .برای همین باید با دید مثبت
به کاهش تورم نگاه کرد .هرچند این کاهش ساختاری
نیست اما میتواند شروع خوبی برای آغاز رفع ناهمواری
مشکالت ساختاری تولید در سال  94باشد .برای کاهش
بیشتر تورم ،دولت باید روند کنترل مخارج خود را نیز
تقویت کند .این یکی از عمدهترین راهها برای مقابله با
تورم ساختاری است .به عبارتی کنترل مخارج دولت یکی
از اصلیترین سیاستهای مقابله با تورم است .از سوی
دیگر دولت در سال  94برای آنکه زودتر از فعالیت خود
برای رفع گرههای ساختاری تولید نتیجه بگیرد ،باید هرچه
زودتر و به صورت اورژانسی بازار سرمایه را تقویت کند.
بورس اگر خوب عمل کند و اگر مسئولیت توزیع منابع را
در اختیار داشته باشد ،میتوان بهوضوح و با سرعت دید
که در هر اقتصادی تورم و بیکاری کاهش چشمگیری
را تجربه میکند .در سال  93اگر بنگاهداری بانکها
باعث شد که همه متوجه شوند انحراف در توزیع منابع
چه نقش بزرگی در شکلگیری تورم دارد ،در واقع این
مزیت را داشت که همهی دستاندرکاران اقتصادی به این
نتیجه برسند که باید هرچه سریعتر تکلیف بازار سرمایه را
مشخص کنند .سال  94تقویت بورس باید از شعار خارج
شود و راهبردهای اجرایی آن نیز طراحی شود .البته اگر به
این درک رسیده باشیم که مشکل ساختاری تولید و به تبع
آن تورم و بیکاری توان اقتصاد کشور را بهشدت کاهش داده
است .بهطور قطع اگر بخواهیم سریعتر به نتیجه برسیم و در
همین سال  94ببینیم که تولید سامان گرفته و به واسطهی
آن دو شاخص فالکت یعنی تورم و بیکاری کاهش یافته،
چارهای نداریم که به بورس و بنگاههای مولد سرمایهگذاری
اطمینان کنیم .کاهش بهای نفت به نظر میرسد زمینهی این
چیدمان اقتصادی را فراهم کرده است ،چون حاال دیگر به
درآمدهای نفتی هم نمیتوان امید بست که اقتصاد کشور را
به شکل پایدار تغذیه کنند.

کا رگاه آمو زش
درسگفتاری از حسن طایی

تغییر گفتمان اقتصادی؛
نیازی مبرم است
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متن زیر آخرین درسگفتار حسن طایی ،از
صاحبنظران اقتصادی و معاون وزیر کار است که
چند وقت پیش برای گروهی از اساتید دانشگاه،
مدیران اقتصادی و اصحاب رسانه برگزار شد .به
دلیل آنکه در سالهای اخیر تولید و اقتصاد مولد به
دلیل سیاستهای دولتی آسیبهای فراوانی دیدهاند،
این درسگفتار و راهبردهایش توانست مورد استقبال
کارشناسان قرار بگیرد .بدون شک مطالعة نظریههای
دکتر حسن طایی میتواند برای همة اهالی اقتصاد و
در شرایط فعلی مفید باشد .درسگفتار معاون توسعة
برنامهریزی و اشتغال وزارت کار ،تعاون و رفاه
اجتماعی در کارگاه آموزشی توسعة اشتغال پایدار که
با همکاری یونیدو به مدت پنج روز در تهران برگزار
شد ،ارائه شده است.
مسائل و مشکالت اقتصاد و بازار کار ایران نیازمند ارائة
رويکردی جديد و طرح باب تازه است .مشکالتی که بعضا
منشأ در سياستهاي اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگی
گذشته دارند و برخي هم از مسائل و مشكالت جاري
سرچشمه ميگيرند .اما بخش دیگری از آنها مبين مسائلی
است كه در آينده با آنها مواجه خواهيم شد.
وقتي ميگوييم كه در سالهاي گذشته اقتصاد و بازار کار
میتوانسته از موقعيت بهتری برخوردار باشد ،مانند بررسي هر
دوره رونق و ركود با چهار مرحله تشخيص ،تصميمگيري ،اجرا
و تأثيرگذاري مواجه هستيم كه هريك با وقفههاي ويژة خود
نيز همراه است .نكتهاي كه در اين مرحله بسيار اهميت دارد،
اين است كه در شناخت و مطالعة وضع موجود بايد مسائل
عارضي و واقعي از يكديگر بهخوبي تميز داده شود.
بهطور مثال تورم و بيكاري دو عارضة نامطلوب در اقتصادها
هستند .براي اينكه به داليل وقوع اين پديدهها پي ببريم،
بايد به مسائلي كه احتمال ميدهيم باعث بهوجود آمدن تورم
يا بيكاري شدهاند ،بپردازيم .در غير اين صورت ،انتظار اينكه
يك سياست مالي ،پولي ،اعتباری ،آموزشی و سیاستهای
علم و فناوری بتواند سطح بيكاري و تورم را براي مقابله
با حركتهاي ادواري كاهش دهد ،چندان صحيح به نظر
نميرسد.
بسياري از مشكالت اقتصادي كه در يك جامعه وجود دارند،
ناشي از مسائل اجتماعي و فرهنگي هستند و براي حل چنين
معضالتي ،همه كارگزاران اقتصادي و مراكز اتخاذ تصميم بايد

اقداماتي را انجام بدهند.
به عبارت ديگر هنگامي كه يك موضوعي بهعنوان مشكل
اصلي اقتصاد جامعه تشخيص داده شد ،سياست اقتصادي
ايجاب ميكند كه همة مراكز اتخاذ تصميم حربهها و ابزارهاي
تحت كنترل خود را با در نظر گرفتن امكانات ،محدوديتها
و اجبارهاي موجود به كار گيرند .پس ابتدا باید عامالن یا
کارگزاران اقتصادی را شناخت .این دستهبندی شامل این
زیربخشهاست :خانوارها (عرضة عوامل توليد /تقاضای کاال
و خدمات) ،دولت (مسئول نظارت و عرضة کاالهای عمومی)،
بنگاهها ،بخش خارجي ،بازارهاي اقتصادي (بازار كاال و
خدمات ،كار ،بازار پول ،بازار سرمايه) و سپهرزيستي (سپهر
دانايي ،سپهر سياسي ،سپهر حقوقي ،سپهر اقتصادي).

سپهرشناسی ایران

از آنجا که توليد حاصل چگونگی بهکارگیری عوامل تولید در
چهارچوب سياستهاي آحاد اقتصادي نظير دولت ،بنگاهها،
خانوارها و بخش خارجي در بازارهاي اقتصادي و سپهرزيستي
جامعه است ،ابتدا باید به بررسی سپهرزیستی پرداخت و باید
به بخشهای آن توجه ویژه کرد.
سپهر دانايي را میتوان سطح عمومي سواد ،تخصص ،آگاهي
اجتماعي ،سطح اطالعات ،دانش ،ارتباطات ،تنوع و كاركرد
رسانهها ،تجربيات و ارزشها و چگونگي بهرهمندي جامعه از
آنها ،همچنين نهادها و فرايندهاي آموزشي ،جايگاه انديشه
و تفكر در نزد مردم ،توجه به علم و پذيرش علم در استفاده

و حل مسائل عمومي جامعه در گذار به مراحل باالتر توسعه
قلمداد كرد .عناصر و مولفههاي موجود در اين سپهر درواقع
سطح توانمنديهاي علمي جامعه و درك شعور اجتماعي را
مشخص ميسازند.
سپهر سياسي جامعه را میتوان ميزان تمايل و خرد الزم
براي همكاري بين خانوارها ،بنگاهها و دولت از يكسو و در
تعامل با دنياي خارج از سوي ديگر و همچنين رعايت قواعد
بازي در عرصة اجتماع توسط قواي سهگانه كشور ،احزاب
سياسي ،تشكلهاي صنفي ،نهادهاي علمي و تخصصي،
تشكلهاي غيردولتي ،مطبوعات ،رسانهها و( ...بازیگران
اجتماعی) تعريف کرد .عناصر و مولفههاي موجود در اين
سپهر تعيينكنندة سطح اميد به آينده و شكلگيري صحيح
انتظارات و تصميمگيريهاي منطقي عامالن اقتصادي و
بازیگران اجتماعی است .تحوالتي كه در اين سپهر ميگذرد،
كامال توسط عامالن اقتصادي داخل و خارج كشور براي
چگونگي حضور در بازارهاي اقتصادي پيگيري ميشود.
سپهر حقوقي جامعه را میتوان مجموعه قوانين و مقررات
موجود ،پويايي ،كارآمدي و پايداري نسبي آنان ،حسن نظارت
بر اجراي قوانين توسط مردم ،نهادها و حكومت و همچنين
ميزان پايبندي افراد ،نهادها و حكومت به قوانين و مقررات
تعريف كرد.
سپهر اقتصادي جامعه شامل سطح موجودي سرمايههاي
مالي ،انساني ،طبيعي و فيزيكي از يك سو و سطح تكنولوژي و
نحوة بهكارگيري و تلفيق عوامل توليد ،ميزان تكامل نهادها و

مقياس توليد چه مشكالتي را ايجاد كرده است؟ آيا در حال
حاضر سطح تكنولوژي در بنگاههاي اقتصادي مطلوب است؟ آيا
ميزان موجودي دانش يا توانايي دسترسي کارفرمايان به دانش
جهانی در بنگاههاي اقتصادي مطلوب است؟ آیا نوع نگرشي كه
مديران بنگاهها به موضوع دانش دارند ،مناسب است؟ بنگاهها
براي افزايش توانايي استفاده از تكنولوژي در آينده با چه موانع
و مشكالتي مواجه هستند؟ آيا ويژگيهاي منابع انســاني و
خصلتهاي كــاري آنها در بنگاههاي اقتصادي موجبات
رشد اندك آنها را فراهم كرده است؟ آيا توان كارآفريني و
مديريت آنها مناسب است؟ آيا اصوالً تفكيك موضوع مالكيت
از مديريت براي آنها قابل قبول است؟ آيا شكاف روزافزون
علمي و تكنولوژيك توان رقابتپذيري كاالهاي تولیدی ما را
محدود کرده است؟ آیا جهاني شدن بازار عوامل و محصول
مشكالت زیادی را براي بنگاههای ما به وجود آورده است؟
چرا قيمت تمامشدة كاال و خدمات تولیدی در بنگاههای ما در
مقايسه با قيمتهاي مشابه بينالمللي باالست؟ و...

اهمیت شناخت موقعیت کنونی اقتصاد برای
تصمیمسازی

سیاست اقتصادی

در تعریف سياستهاي اقتصادي از مجموعه دخالتها و تدابير
مراكز اتخاذ تصميم ،براي تحقق هدفهاي اقتصادي معين با
استفاده از حربهها و ابزارهاي تحت كنترل خود و با در نظر
گرفتن امكانات ،محدوديتها و اجبارهاي موجود یاد میکنند.
هدفهاي كلي در سياستهاي اقتصادي آن است که افزايش
كمي و كيفي توليد و ايجاد اشتغال و توزيع متناسب درآمد
ایجاد شود .افزايش موجودي دانش و ارتقاي سرماية انساني
كشور ،كاهش تورم ،افزايش رفاه و خرسندي جامعه هم دیگر
محورهاست .افزايش مطلوبيت خانوارها ،افزايش سود بنگاهها
ط زيست هم در این بخش
و توسعة منطقهاي ،حفاظت از محي 
دستهبندی میشود.
حربهها و ابزارها در سياست اقتصادي نیز مالياتها و
درآمدهای دریافتی سازمانها ،ساير درآمدها ،سرمايهگذاري
عمراني ،مخارج مصرفي و دستمزدي ،نرخ بهره ،انتشار اوراق
قرضه ،تغييرات در حجم پول ،ابزارهاي ارزي ،حداقل دستمزد
و ...است.

سهميهبندي ،تعرفهها و موانع غيرتعرفهاي...
حال با توجه به این مسائل میتوان گفت که دولت در اتخاذ
تصميم تنها بازيگر اقتصادي نبوده و حتما بايد به محدوديتها
و اجبارهای زیر توجه داشته باشد:
قوة مقننه ،تشكلهاي صنفي ،احزاب سياسي و ديگر
گروههاي ذينفوذ همواره «بين هدفها» و «بين ابزارها»
ديدگاههاي متفاوتي دارند كه توسط دولت بايد لحاظ شود.
اوضاع اقتصادي ،بنيانهاي اجتماعي و فرهنگي و فني،
مسائل نهادي و شرايط بينالمللي نيز بايد مورد امعان نظر
دولت قرار گيرد.
«اصل بيشترين كارآيي» و «اصل كمترين هزينه»
بهعنوان ضوابط مربوط به انتخاب مناسبترين ابزارها به
منظور تحقق هدفهاي معين بايد در سرلوحة مراكز اتخاذ
تصميم قرار گيرند.
امكانات يك جامعه عبارت از سرمايههاي انساني و دانشي،
داراييها و منابع مالي و منابع طبيعي و مادي است كه در
چهارچوب ترازهاي منابع انساني ،مالي و فيزيكي قابل برآورد
است.

بنگاهها و مسئلة اشتغال

در این مبحث به سوالهایی از این دست برمیخوریم :آيا
مقياس توليد بنگاهها در اقتصاد ایران مناسب است؟ اين

واقعیت اقتصاد ایران

آنچه در اين مسئلهشناسی خيلي اهميت دارد ،اين است
كه بدانیم مشكالت بهوجودآمده براي اقتصاد ایران ،حاصل
تفكرات گذشته و اكنون ماست .براي حل معضالت آينده
نيازمند تفكراتي نوين و دگرديسي در پارادايمهاي اقتصادي
خود هستيم .برای توسعة همهجانبة استانها آنچه باید بیش
از هر چیزی در دستور کار نخبگان ،مدیران و کارشناسان قرار
گیرد ،بحث و گفتوگو پیرامون مسائل استان و چارهاندیشی
برای رفع کاستیها و ارتقای توانمندیهاست .باید باور کنیم که
مسائل ما را کسانی که از دور با استان آشنا هستند ،نمیتوانند
حل کنند ،بلکه ما هستیم که با تن و روان خود دشواریها را
حس میکنیم .اکنون در دنيايي ب ه سر ميبريم که با تمايل و
توانايي عظيم انساني براي رشد و توسعة همهجانبه مواجهيم.
خواست مشترك مردمان ،حكومتها ،سازمانهاي بينالمللي،
نهادهای غيردولتي و غيرانتفاعي و ...با عقايد و آرمانهاي
گوناگون ،بهروزي و سعادت نوع بشر است .همة كساني كه
در جستوجوي بهروزي نوع بشر هستند ،بر این باورند كه
مهمترين ابزار نيل به اين هدف ،آموزش ،يادگيري ،ارتباط و
گفتوگوست.
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بازارها ،رقابتپذيري ،فرهنگ بهرهوري ،سطوح و انواع مهارت،
نگرش جامعه به كار و تالشهاي انساني و ريسكپذيري در
بين عامالن اقتصادي از سوي ديگر است .همچنين وجود
كارفرمايان ،كارآفرينان ،مديران ،مشاوران ،نظريهپردازان و
نوآوران در محيطهاي كسبوكار تعيينكنندة سطح چرخة
فعاليتهاي اقتصادي در اين سپهر است.

کنترل قيمت محصوالت و نهادهها

سوالهایی كه تدوين میشوند ،اگر تا اندازهاي بتوانند ،وضعيت
اقتصادي را خوب تبيين كنند ،آنگاه نوبت به مرحلة تعيين
يا تخصيص ابزار به اهداف ميرسد .بههرحال تخصيص ابزار
به اهداف كار سادهاي نيست .صرفنظر از جهت ابزارها و
سياستگذاريهاي گوناگون براي رسيدن به اهداف مختلف،
هركدام از ابزارها را بايد در جهتي به كار گرفت كه بيشترين
اثر را داشته باشند .سياستهاي تركيبي ناصحیح يا حتي
سياستها ،ابزارها و تخصيصهايي كه بهاندازه تجويز نشوند،
داراي چنان پويايي هستند كه منشأ اختالل را بهراحتي از يك
بازار به بازارهاي ديگر سرايت ميدهند .درنتيجه کارشناسان
اقتصادي از يك سو بايد موقعيت اقتصادي را خوب تشخيص
دهند و نقطة عزيمت و ترتيب منطقي تخصيص ابزار به اهداف
را معين كنند و از سوي ديگر ضمن تعيين تركيبات مختلف
سياستهاي اقتصادي ،زمينة همكاري مقامات تصميمگيرنده
را نيز در عرصههاي گوناگون حكومت فراهم كنند .به هر صورت
علم اقتصاد توانايي و هنر انتخاب كردن است ،درخصوص نقش
سياستهاي اقتصادي در رابطه با افزايش اشتغال و كاهش
تورم و تسريع رشد اقتصادي میتوان به اتفاقنظر قابل قبولي
دست یافت ،ولي در اين خصوص كه آيا اين اهداف در يك
ق نظري وجود ندارد.
زمان قابل حصول هستند يا خير ،اتفا 

مدیر یت ریسک

اصول و رهنمودهای
مدیریت ریسک
مبتنی بر استاندارد
ISO31000:2009
ن رسول
سید اصغر اب 
رضا درخشانی
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بررسی عوامل و تشخیص نقاط حادثهخیز و خطرآفرین در واحدهای اطالعاتی سازمانها به منظور پیشگیری از بروز حوادث ،از
اهمیت ویژهای برخوردار است .ریسک در پروژهی رویدادها یا وضعیتهای ممکنالوقوع نامعلوم است ،که در صورت وقوع ،به
صورت پیامدهای منفی یا مثبت بر اهداف پروژه مؤثر است .هریک از این رویدادها یا وضعیتها ،دارای علل مشخص و نتایج و
پیامدهای قابل تشخیص هستند .پیامدهای این رویدادها مستقیماً در زمان ،هزینه و کیفیت پروژه مؤثر است .بنابراین شناسایی
ریسک و تعیین میزان پیامدهای مثبت و منفی آن بر اهداف پروژه ،از اهمیت خاصی برخوردار است .در این مقاله با هدف موارد
ارائهشده در باال ،یکی از استانداردهای مطرح در زمینهی مدیریت ریسک تحت عنوان  ISO31000:2009تشریح میگردد.
سازمانها فارغ از نوع و اندازه با عوامل تاثیرگذار داخلی و
خارجی روبهرو میشوند ،که زمان رسیدن به اهداف سازمان
را غیر قطعی میکند .تاثیر این عدم قطعیت بر اهداف سازمان،
ریسک نام دارد .ریسک در کلیهی فعالیتهای یک سازمان وجود
دارد .سازمانها عمدتاً ریسک را با شناسایی ،تحلیل و سنجش
تعدیل کردن آن مدیریت میکنند .مدیریت ریسک را میتوان
در کل سازمان ،در بسیاری از حوزهها و سطوح آن در هر زمان و
همچنین برای وظایف ،پروژهها و فعالیتهای خاصی به کار برد.
تعریف و تقسیمبندی ریسک
ریسک را میتوان به تهدیدهایی که سازمان بایستی با آنها
مواجه شود تعریف کرد[ .]4در تعریفی دیگر ،ریسک را تاثیر
عدم قطعیت بر اهداف تعریف کردهاند ]1[.در يك تعريف کلی
میتوان چنین بیان داشت که نوسانپذيري بازده سرمايهگذاري
را ريسك سرمايهگذاري مینامند ،به عبارت ديگر،هر قدر بازده
يك قلم سرمایهگذاري بيشتر تغيير كند ،سرمايهگذاري مزبور
ريسك بيشتري دارد.
مدیریت ریسک عبارت است از ،فرآیند شناسایی ،تحلیل ،پذیرش
یا کاهش عدم قطعیت در تصمیمگیری ]1[.مطابق استاندارد
 ،73:2009 Guide ISOبه فعالیتهای هماهنگشده برای
هدایت و کنترل یک سازمان با توجه به ریسک ،مدیریت ریسک
گفته میشود]2[.
 -1-2تقسیمبندی ریسک
تا کنون حوزههای مختلفی به منظور بررسی و مطالعهی ریسکها
ارائه شده است .مطابق نظر جوریون[ ،]4که شباهت زیادی به
نظریهی ارائهشده توسط اولسن و وو []5دارد ،ریسکها را از سه

منظور مورد مطالعه قرار میدهند .این سه دسته عبارتند از:
ریسکهای شناختهشده شناختهشده ()knowns /known
ریسکهای ناشناخته شناختهشده ()unknowns /known
ریسکهای ناشناخته شناختهنشده (/unknown
)unknowns
مطابق نظر وو و همکاران [ ،]6ریسک را میتوان از دو حوزهی
نوع و ویژگی بررسی کرد.
بررسی ریسکها از منظر نوع ریسک ()based field
این دسته از ریسکها خود به دو دسته؛ ریسکهای مالی و غیر
مالی تقسیمبندی میشوند .از جمله ریسکهای مالی میتوان
به ریسک بازار ،ریسک اعتبار ،ریسکهای عملیاتی ،ریسکهای
نقدینگی و از جمله ریسکهای غیر مالی میتوان به ریسکهای
سیاسی ،ریسکهای شهرت ،ریسکهای خطر و  ...اشاره کرد.
بررسی ریسکها از منظر ویژگی ()based property
برای هر ریسک میتوان  4ویژگی متصور شد ،که این ویژگیها
عبارتند از :عدم قطعیت ،پویایی ،ارتباطات داخلی و وابستگی و
همچنین پیچیدگی[]6
روشها و استانداردهای گوناگونی در خصوص مدیریت ریسک
تا کنون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.از جمله
متداولترین روشها ،استاندارد  ، 31000:2009 ISOتحت
عنوان «مدیریت ریسک  -اصول و رهنمودها» است .در ادامه
به معرفی این استاندارد میپردازیم.
معرفی استاندارد ISO31000:2009
استاندارد «مدیریت ریسک  -اصول و رهنمودها» که پیشنویس
آن در کمیسیونهای مربوط توسط شرکت «مهندسی
سیستمهای قابلیت اعتماد توازن» تهیه و تدوین شده و در

یکصدوسیزدهمین اجالس کمیتهی ملی استاندارد مدیریت
کیفیت مورخ  1389/11/17مورد تصویب قرار گرفته است،
اینک به استناد بند یک مادهی  3قانون اصالح قوانین و مقررات
مؤسسهی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمنماه
 ،1371به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود]1[ .
سرفصلهای کلی استاندارد
این استاندارد از  5بخش کلی که در ادامه به تشریح آنها
میپردازیم تشکیل شده است .ارتباط بین قواعد ادارهی ریسک،
چارچوبی که در آن مدیریت ریسک اتفاق میافتد و فرآیند
مدیریت ریسک را میتوان مطابق این استاندارد در شکل 1
نمایش داد.
هدف و دامنهی کاربرد
هدف از تدوین استاندارد ایزو  ،31000ارائهی اصول و
رهنمودهایی عام در مورد مدیریت ریسک است .این استاندارد
میتواند مورد استفادهی هر بنگاه عمومی ،خصوصی یا اجتماعی،
انجمن ،گروه یا فرد قرار گیرد .بنابراین این استاندارد خاص هیچ
صنعت یا بخشی نیست.
اصطالحات و تعاریف
این بخش از استاندارد اصطالحات و تعاریف استفادهشده در
استاندارد را مطابق با  73:2009 Guide ISOبه صورت
مبسوط تشریح میکند]2[ .
اصول و قواعد
برای اینکه مدیریت ریسک اثربخش باشد ،سازمان بایستی در
تمامی سطوح ،منطبق با اصول زیر باشد:
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برآورد ریسک نیز میشود .تحلیل ریسک شامل در نظر گرفتن
به بهبودهایی در مدیریت ریسک سازمان و فرهنگ آن شوند.
الف -مدیریت ریسک ارزش را ایجاد و حفاظت میکند.
دالیل و منابع ریسک ،عواقب مثبت و منفی آنها و احتمال
فرآیند
ب -مدیریت ریسک به عنوان یک قسمت جداییناپذیر از
مطابق استاندارد  ،73:2009 Guide ISOبه کارگیری وقوع این عواقب است.
فرآیندهای سازمانی.
سیستماتیک خط مشیها ،روشهای اجرایی و رویههای  -5-5-4سنجش ریسک
ج -مدیریت ریسک قسمتی از تصمیمگیری است.
مدیریت در فعالیتهای تبادل اطالعات ،مشاوره ،ایجاد فضا و فرآیند مقایسهی نتایج تحلیل ریسک با معیارهای ریسک،
د -مدیریت ریسک به صراحت به عدم قطعیت میپردازد.
هـ -مدیریت ریسک ،سیستماتیک ،ساختاریافته و بههنگام شناسایی ،تحلیل ،سنجش ،برخورد ،پایش و بازنگری ریسک را برای تعیین اینکه آیا ریسک یا بزرگی آن قابل قبول یا قابل
فرآیند مدیریت ریسک میگویند ]2[ .فرآیند مدیریت ریسک تحمل است .مقصود از سنجش ریسک کمک در تصمیمگیری،
است.
بر اساس پیامدهای تحلیل ریسک در مورد این است که چه
و -مدیریت ریسک بر اساس بهترین اطالعات موجود قرار بایستی:
ریسکهایی نیاز به برخورد دارند و ارجحیت برای اجرای
یک قسمت جدانشدنی از مدیریت باشد.
دارد.
برخورد با کدام است.
در فرهنگ و رویهها تعبیه شده باشد.
ز -مدیریت ریسک سازگاریشده است.
 -6-5-4برخورد با ریسک
ح -مدیریت ریسک عوامل انسانی و فرهنگی را به حساب با فرآیندهای کسبوکار سازمان سازگارسازیشده باشد]1[ .
فرآیند مدیریت ریسک در شکل  1نشان داده شده است .در فرآیندی است برای تعدیل ریسک .برخورد با ریسک شامل
میآورد.
ذیل بهطور خالصه هریک از اجزای فرآیند مدیریت ریسک فرآیند گردشی موارد زیر است:
ط -مدیریت ریسک شفاف و جامع است.
ارزیابی برخورد با ریسک
تشریح میگردد:
ی -مدیریت ریسک ،پویا ،تکراری و پاسخگو به تغییر است.
تصمیم در مورد اینکه آیا سطوح ریسک باقیمانده قابل تحمل
 -1-5-4تبادل اطالعات و مشاوره
ک -مدیریت ریسک بهبود مداوم سازمان را میسر میکند.
فرآیندهای مداوم و تکرارشونده که یک سازمان انجام میدهد هستند
چارچوب
به مجموعهای از اجزا که بنیادها و تمهیدات سازمانی را برای تا اطالعات را فراهم سازد ،در اطالعات شریک شود یا اطالعات در صورتی که قابل تحمل نباشند ،ایجاد برخورد با ریسکی
طراحی ،پیادهسازی ،پایش ،بازنگری و بهبود مداوم مدیریت را کسب کند و وارد گفتوگویی در مورد مدیریت ریسک با جدید
ارزیابی اثربخشی این برخورد
ریسک در کل سازمان فراهم میسازند ،چارچوب مدیریت ذینفعان شود.
ریسک گفته میشود ]1[ .چارچوب اطمینان میدهد که تبادل اطالعات و مشاوره با ذینفعان اهمیت دارد ،چراکه  -7-5-4پایش و بازنگری
پایش و همچنین بازنگری بایستی قسمتی
اطالعات در مورد ریسک که از فرآیند مدیریت
طراحیشده از فرآیند مدیریت ریسک باشند و مورد
ریسک آمده است ،به نحو مناسب گزارش شده و
شکل  :1ارتباط میان قواعد ،چارچوب و فرآیند مدیریت ریسک
وارسی یا نظارت منظم قرار گیرند .نتایج پایش و
به عنوان اساسی برای تصمیمگیری و پاسخگویی
منطبق با استاندارد ]1[ISO31000:2009
بازنگری بایستی ثبت شوند و بهطور مناسب به
در تمام سطوح سازمانی مربوطه به کار میرود.
صورت خارجی و داخلی گزارش شوند و همچنین
همانطور که از شکل  1نیز برمیآید ،چارچوب از
بایستی به عنوان ورودیهای بازنگری چارچوب
پنج بخش تشکیل شده ،که ارتباطات آن مشخص
مدیریت ریسک به کار روند.
شده است .در ذیل بهطور خالصه هریک از اجزای
نتیجهگیری
چارچوب مدیریت ریسک تشریح میگردد:
مهمترین فایدهی ارزیابی ریسک ،کمک به
تصمیمگیری صحیح برای انتخاب راه حلهای
 -1-4-4اختیار و تعهد
امنیتی است .طبعاً مدیران وقت حوصلهی ورود به
این بخش از چارچوب مدیریت ریسک بهطور
جزئیات فوق را ندارند ،بنابراین خروجی ارائهشده
خالصه شامل فعالیتهای ذیل میگردد:
به آنها ،اعداد و ارقام و نمودارهایی است که به
تعریف خط مشی مدیریت ریسک و بررسی
تصمیمگیری آنها کمک میکند .ارزیابی ریسک
انطباق آن با فرهنگ سازمانی
میتواند لزوم هزینه کردن برای امنیت را به
تعریف شاخصهای عملکردی مدیریت ریسک
تصمیمگیرندههای سازمان اثباتکند .نتایج ارزیابی
همسوسازی اهداف سازمان با اهداف مدیریت
ریسک به جهتگیری صحیح در انتخاب راه حلها
ریسک
حصول اطمینان از اختصاص منابع مناسب به مدیریت ریسک آنها بر اساس درکشان از ریسک ،در مورد ریسک کارشناسی (که همانا دفع تهدیدهای اصلی است) کمک میکند ،همچنین
میکنند .این ادراکها ممکن است بنا به تفاوتهایی در میتواند در تولید و اصالح خط مشیهای امنیت سازمان
 -2-4-4طراحی چارچوب برای ادارهی ریسک
این بخش از چارچوب مدیریت ریسک بهطور خالصه شامل ارزشها ،نیازها ،فرضیات ،مفاهیم و دغدغههای ذینفعان ( )Policy Securityاستفاده شود .حال با توجه به موارد
متفاوت باشند .تبادل اطالعات و مشاوره بایستی مبادلهی ذکرشده ،میتوان به این سؤال پاسخ داد:
فعالیتهای ذیل میگردد:
اطالعات صادقانه ،مرتبط ،صحیح و قابل فهم را میسر سازد و تفاوت مدیریت ریسک ( )Management Riskو اداره
فهمیدن سازمان و فضای آن
کردن ریسک ( )Risk Managingچیست؟ در استاندارد
جنبههای انسجام محرمانه و شخصی را به حساب آورد.
برقراری خط مشی مدیریت ریسک
 ISO31000:2009هر دو عبارت فوق استفاده شدهاند .به
 -2-5-4برقراری فضا
تعریف پارامترهای خارجی و داخلی ،که هنگام اداره کردن صورت کلی مدیریت ریسک به معماری (استفاده از اصول،
پاسخگویی
ریسک و تنظیم دامنهی کاربرد معیارهای ریسک برای خط قواعد و فرآیند (شکل  ))1برای ادارهی اثربخش ریسک اشاره
انسجام چارچوب مدیریت ریسک و فرآیندهای سازمان
برقراری تبادل اطالعات داخلی و خارجی و سازوکارهای مشی مدیریت ریسک در نظر گرفته میشوند .سازمان با دارد ،در حالی که اداره کردن ریسک به کاربرد این معماری
برای ریسکهای سازمانی اشاره میکند]1[ .
برقراری فضا ،اهدافش را بیان میکند.
گزارشدهی
 -3-5-4شناسایی ریسک
 -3-4-4پیادهسازی مدیریت ریسک
منابع و مآخذ:
این بخش از چارچوب مدیریت ریسک بهطور خالصه شامل فرآیند یافتن ،به رسمیت شناختن و توصیف ریسکها.
[Risk Management-Principles and ,ISO31000:2009 .]1
شناسایی ریسک شامل شناسایی منابع ریسک ،رخدادها،
فعالیتهای ذیل میشود:
guidelines
[Risk Management- Vocabulary ,73:2009 ISO Guide .]2
دالیل و عواقب بالقوهی آنها میشود .شناسایی ریسک
پیادهسازی چارچوب برای ادارهی ریسک
[Risk Management-Risk Assessment ,31010 ISO/IEC .]3
میتواند شامل دادههای تاریخچهای ،تحلیل نظری افراد مطلع
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در دنیای امروز ،تعریف بسیاری از واژهها تغییر کرده و جایگاه
آنها نیز بهکلی در نمودار توسعه دگرگون شده است .این
تغییرات آنقدر گسترده است که گاهی اوقات موجب حیرت
میشوند .مثال اگر تا همین دیروز توسعهاندیشان ،شرط
پیروزی در رقابتهای اقتصادی را وجود برندهای قوی و
با کیفیت میدانستند ،امروز در عین حال که باور به برند
خوشنام ،همچنان یک اصل محسوب میشود ،اما قبل از آن
دانایی ،دانش ،ذکاوت ،اندیشه و انعطاف در عنصری به نام
مدیریت مطرح میشود که اگر خارج از حداقل استانداردهای
خالقیت باشد ،نه میگذارد برندی قوی شکل بگیرد و نه
میتواند یک برند قوی را جاودانه کند .به نظر میرسد بهتر
است خیلی بحث را پیچیده نکنیم .در تئوریهای توسعة
نوین ،عناصر انسانی و در رأس آنها مدیریت حرف نخست را
میزنند .همین چند سال پیش یکی از مدیران معروف تویوتا
گفته بود که «مدیر خوب و خالق حتی میتواند بیابانی را نیز
به یک برند اصیل تبدیل کند و در این مسیر اگر شکست هم
بخورد ،از پذیرفتن شکست واهمهای ندارد ،چون شکست آغاز
یک شروع دوباره است که انتهایش میتواند پیروزی باشد ».به
نظر میرسد اما مدیران ژاپنی این تئوریهای خود را بهخوبی
باور کردهاند ،چون در همین ژاپن وقتی محصوالت تویوتا
با استقبال مشتریان جهانی روبهرو نشد ،تویودا ،مدیرعامل
تویوتا ،در مقابل دوربین رسانههای جهانی ایستاد ،گریه کرد
و از همه مردم جهان به خاطر افت کیفیت محصولش معذرت
خواست .بعد از این اتفاق تویوتا دوباره به جایگاه نخست خود
در بازارهای جهانی بازگشت ،چون مدیریت در این بنگاه
صنعتی بر طبق همان الگوهای نوین توسعه حرکت میکند؛
الگوهایی که میگویند مدیران باید مسیر دستیابی به اهداف
سازمانی را کوتاه کنند و این کار با خالقیتهای ساده زودتر
به نتیجه میرسد تا پزهای مدیریتی که فاقد هر گونه نوآوری
هستند.
خالقیت چیست
کریتنر ،از اندیشمندان علم مدیریت ،وقتی مولفة مدیریت
را تعریف میکند ،از سازمانی به نام سازمان بشریت حرف
میزند که این روزها میتوان بهوضوح جایگاه این سازمان
را در معادالت توسعه مشاهده کرد .به باور کرتتنر ،مدیریت
فرایندی است که در آن مسائل مربوط به تامین اهداف
سازمانی از سوی یک مدیر مرتفع میشود .درواقع مدیران
رهبران سازمان بشریت محسوب میشوند که برای دستیابی
به توسعة برتر باید سازمان خود را به بهترین شکل به هدف
نزدیک کنند .حرکت مطلوب شاخصهایی دارد که آنها را به
مدیریت نسبت میدهند .میتوان این شاخصها را خالقیت
نامید .درواقع شاخصهای خالقیت تضمینکنندة رفتار
مطلوب ،یا الگوی راهبری مدیران محسوب میشوند .از همین
منظر توسعهاندیشان میگویند که مبنای رقابت در لحظههای
کنونی جهان به رقابت میان این شاخصها و مدیران تبدیل
شده است .یک بار دیگر باید از تویودا سخن گفت .او برای
نجات دادن محصولش حاضر شد در مقابل دوربین رسانهها
گریه کند تا دوباره تویوتا به بازار برگردد .همان موقع

تحلیلگران از این کار بهعنوان یک شاخص خالقیت یاد
کردند .پذیرفتن چیزی جز این هم بسیار مشکل است .رفتار
تویودا را میتوان با بسیاری از مدیران اقتصادی ایران طی
چند سال گذشته سنجید ،یا مقایسه کرد .مدیران اقتصادی
ایران در سالهای مورد نظر بهترین درآمدهای نفتی ایران را
هزینه کردند و هیچ سودی به زمین تولید راه نیافت .اما در
عین حال همواره از هر تریبونی برای دفاع از خود استفاده
میکردند ،حتی بر این باور بودند که بهترین عملکرد تاریخی
را داشتهاند .چنین رفتاری درواقع خودکشی مدیران در مقابل
چشم مشتریان است .فرقی نمیکند که یک مدیری کاالی
مصرفی بفروشد ،یا عرضهکنندة کاالی سیاسی باشد .وقتی
در اوج ناکارآمدی الوانترین شعارها را برای خود سر بدهد،

مدیر خالق کسی است
که از انتقاد نمیترسد و
میتواند در هر شرایطی
فکر کند ،یا حداقل زمانی
برای اندیشیدن به خود
اختصاص دهد.
گاهی مدیران کل فرایند
اندیشیدن را به مشاوران
خود واگذار میکنند.

مشتریانش به محصول او پشت میکنند .بدون شک اما چنین
چیزی در دنیای صنعت ،سرمایهگذاری و اقتصاد بیش از هر
جای دیگری قابل لمس و مشاهده است.
رضا اویس ،کارشناس ارشد مدیریت ،دربارة خالقیت میگوید:
«هیچ شکی باقی نیست که اگر بهترین عوامل تولید در اختیار
یک مدیر ناالیق قرار بگیرد ،او این عوامل تولید را نابود میکند
و در مقابل اگر ضعیفترین ابزار تولید به همراه یک سازمان
بشری ضعیف در اختیار یک مدیر توانا قرار بگیرد ،او یک برند
تحویل میدهد .چون چنین مدیری میتواند از خالقیت خود
استفاده کند.
مدیر خالق کسی است که از انتقاد نمیترسد و میتواند در
هر شرایطی فکر کند ،یا حداقل زمانی برای اندیشیدن به خود
اختصاص دهد .این را از این جهت میگویم که گاهی مدیران
کل فرایند اندیشیدن را به مشاوران خود واگذار میکنند .این
مسئله در جایی مثل ایران نیز زیاد دیده میشود ،چون مدیران
در برخی از اوقات بر حسب صالحیت برگزیده نشدهاند .برای
همین میتوان گفت که سادهترین بخش خالقیت اندیشه
کردن است.
انعطافپذیری ،ابتکار ناشی از همان اندیشه و اعتمادبهنفس
نیز عناصر دیگری از خالقیت هستند .مدیری که این مولفهها
را داشته باشد نیز از منفینگری بیهوده پرهیز میکند ،چون
همواره این اعتمادبهنفس متکی بر اندیشه را به همراه دارد
که در بعد از هر شکستی میتواند یک راهبرد برای پیروزی
نهفته باشد».
ویژگیهای مکتوب خالقیت
صورتبندیهای عینیتری برای خالقیت مدیران تجویز و
طراحی شده است .در بسیاری از کشورها این صورتبندیها

به شکل ترازنامههای اخالقی در اختیار مدیران قرار میگیرد،
یا مدیران در دورههای مشخص با حضور در کارگاههای
تجربه -خالقیت سعی میکنند نحوة ایجاد نوآوری را بیاموزند.
این نکته را نیز باید یادآور شد که اندیشمندان زیادی خالقیت
را در یک جمله توانایی ایجاد نوآوری تعریف کردهاند .در ایران
نیز متون زیادی تئوریها را به تصویر کشیدهاند .علیمحمد
اقتداری در سیستم و رفتار سازمانی و امیناهلل علویی در
روانشناسی مدیریت و سازمان ،الگوهایی از خالقیت ارائه
دادهاند که در بسیاری از متون این شاخصهای خالقیت به
شکل زیر طبقهبندی شدهاند که میتوانند روندی خالصه از
شاخص خالقیت را برای آموزش مدیران ارائه دهند.
 .۱او مسائل و وضعیتهایی را میبیند که قبال مورد توجه قرار
نگرفته است و فکرهای بکری را ارائه میدهد.
 .۲ایدهها و تجربیات حاصل از منابع گوناگون را به هم ربط
داده و آنها را بر مبنای مزیتشان مورد بررسی قرار میدهد.
 .۳معموال چندین راه و روش برای حل هر موضوع معین کرده
و به عبارتی دارای سالمت فکر است.
 .۴نسبت به پیشفرضهای قبلی تردید میکند ،محدود
به رسم و عادت نمیشود ،به عبارت دیگر استقالل فکری
دارد .یعنی ضمن قبول روشهای قبلی همیشه در ذهن خود
این موضوع را مطرح میکند که عالوه بر روشهای موجود،
روشهای دیگری نیز وجود دارد.
 .۵بهطور سریع از نیروهای احساسی ،ذهنی و بینشی مدد
میگیرد و آنها را مورد استفاده قرار میدهد و به ربط بین
موضوعات میپردازد.
 .۶در فکر و عمل از انعطاف باالیی برخوردار است .منظور از
انعطاف فکری آن است که اگر فکر و اندیشهای بهتر از فکر
خود دید ،آن را میپذیرد.
 .۷مدیران خالق ،انسانهای هدفمندی هستند ،یعنی براساس
تصادف و اتفاق زندگی نمیکنند.
ویژگیهای شخصیتی مدیران خالق
ویژگیهای شخصیتی هر فرد منحصر به خود آن شخص
است .درواقع این ویژگیها همان خصایصی هستند که شخص
به صورت توارثی از والدین خود کسب میکند .برخی از آنها
عبارتاند از:
 .۱تیزهوشتر از دیگران است.

 .۲عالقة او به مسائل علمی ،هنری ،فرهنگی و اجتماعی
بیشتر و دامنة اطالعات او در این زمینه وسیعتر است.
 .۳دربارة مسائل انتزاعی ،در مقایسه با مسائل عینی و ملموس،
بهتر و عمیقتر میاندیشد.
.۴بیشتر به ارتباط موضوعات نسبت به هم توجه میکند.
 .۵در مقایسه با افراد تیزهوش که تفکر همگرایی دارند ،در
افکار و تخیالت خود بیشتر غوطهور است.
 .۶نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی حساس است و
همیشه وضعیت فعلی خود را زیر سوال میبرد و به فکر بهبود
آن است.
 .۷از آن دسته از معیارها ،رسوم و ارزشهای اجتماعی ،که به
نظر قابل قبول نیستند ،کمتر پیروی میکند و بیشتر متکی
به قضاوت شخصی خودش است ،هرچند که به فکر بهبود
این اندیشههاست.
 .۸انعطافپذیر و بیانش دارای طنز است.
 .۹دوست دارد در مباحثه عقیده خود را بیان کند ،ولی
اصراری به تحمیل عقاید خود ندارد.
 .۱۰بسیار کنجکاو است.
 .۱۱محافظهکار نیست و بیشتر خطر میکند.
 .۱۲خودخواه نیست.
 .۱۳به سرنوشت دیگران اهمیت میدهد.

جنگ سازمان آدمها با شاخصها
در مورد خالقیت و مدیریت این روزها اندیشمندان زیادی
راهبردها و الگوهای خود را ارائه میدهند ،اما یک چیز در
همة این راهبردها مشترک است؛ بدون شک مدیریت دیگر
یک رفتار عمودی نیست که با ایجاد دلهره در سازمان بشری
میخواهد ارزش افزودة منابع انسانی را افزایش دهد ،بلکه
مدیریت نرمافزاری محسوب میشود که با ایجاد رابطهای
مبتنی بر خالقیت سعی میکند با بهینهسازی هزینهها،
سازمان بشری را به اهداف خود نزدیک کند .این نکته را یکی
از اساتید روانشناسی مدیریت نیز تایید میکند .او میگوید:
«آنقدر مباحث مربوط به مدیریت متفاوت و متنوع شده
است که بهکلی با روشهای سنتی مدیریت زاویهای بزرگ
را نشان میدهد .تجربة کشورهای توسعهیافته نشان میدهد
که مدیران با روشهای بسیار ساده خالقیت توانستهاند ارزش
افزودة بنگاه خود را افزایش دهند.
مدیران دیگر خود را در اتاق مدیریت پنهان نمیکنند و برای
نیروی انسانی در لباس مبصر ظاهر نمیشوند ،بلکه آنها
عقاید ،باورها و ایدههای خود را با مشتری و منابع انسانی خود
به اشتراک میگذارند .این مسئله قدرت رقابت آنها را افزایش
میدهد و از سوی دیگر باعث میشود تا سازمان بشری برای
رسیدن به هدف با قدرت بیشتری به فعالیت مشغول شود.
ماهیت خالقیت درواقع رسیدن به این رفتار نرم است .این
خالقیت میتواند بنگاه را نجات دهد .بارها دیده شده است
که مدیران دانش تئوریک داشتهاند ،اما نمیتوانستند از
این خالقیت نرم بهره ببرند .برای همین بنگاه را به شکل
بدی اداره کردهاند .مدیران سفارشی نیز بهکل کار مدیریت
را واگذار میکنند که در این روند تضمینی برای افزایش
قدرت رقابت نیست .ضریب شکست در بنگاههایی که مدیران
سفارشی دارند ،بسیار بیشتر است ،چون در چنین سازمان
انگیزه راهبردی و عقالنیت ابزاری در نوک هرم وجود ندارد تا
به بدنة سازمان بشری تزریق شود».
به نظر میرسد باید این واقعیت را پذیرفت که در دنیای امروز
آدمها همچنان اندیشه میکنند و ماشین توسعه را به حرکت
در میآورند ،منتها این آدمها هر روز که میگذرد ،بیشتر از
روز قبل به این نتیجه میرسند که باید توان تعقل را افزایش
دهند و در ارتباطی کامال منطبق بر الگوهای انعطافپذیری،
سازمانهای بشری را به جلو هدایت کنند .در شرایط امروز
توسعة جهانی ،مدیران حرف نخست و آخر را میزنند؛ مدیرانی
که آموختهاند خالقیت را به کار بگیرند ،زمین بخورند ،روی
پا بایستند و تجربههای خود را برای ارتقای توسعه به یادگار
بگذارند .بر اساس همین منطق ،بدون شک مدیران بر اساس
رابطهها برای هدایت سازمان بشری معرفی نمیشوند و از
سوی دیگر برای رهبری توسعه نیز مثل یک رباط عمل
نمیکنند .آنها بهعنوان انسان مولد ،عقالنیت ابزاری را در
اختیار میگیرند تا به خالقیت برسند و به همراه «سازمان
آدمها» در میادین جهانی به نبرد با شاخصها میپردازند.
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بدون شک مدیریت دیگر یک
رفتار عمودی نیست که با
ایجاد دلهره در سازمان بشری
میخواهد ارزش افزودة منابع
انسانی را افزایش دهد ،بلکه
مدیریت نرمافزاری محسوب
میشود که با ایجاد رابطهای
مبتنی بر خالقیت سعی میکند
با بهینهسازی هزینهها،
سازمان بشری را به اهداف
خود نزدیک کند .این نکته را
یکی از اساتید روانشناسی
مدیریت نیز تایید میکند

 .۱۴استقاللطلب است و دوست ندارد از راه و روش دیگران
پیروی کند.
 .۱۵ثبات عاطفی بیشتری دارد.
 .۱۶شخصیت او رشدیافتهتر است و اختالل کمتری دارد.
 .۱۷اعتمادبهنفس خوبی دارد و در مقابل ناکامیها کمتر
دلسرد و مایوس میشود.
 .۱۸بر غرایز خود تسلط بیشتری دارد.
 .۱۹نسبت به زندگی خود و دیگران احساس مسئولیت
میکند و معتقد است که در زندگی رسالتی به عهدة او
گذاشته شده است.
 .۲۰در فکر و عمل از اصالت و نوآوری بیشتری برخوردار است.

مج

ل
ه
ف
ر
ه
ن
گ
و
خ
ان
وا
د
ه

تقویم تار یخ

چند روایت تاریخی از عید

بهار مال ماست

شرمین نادری

بوی اسفند که میآید ،عقربة تاریخ میایستد روی  29اسفند 1329؛ همان اسفندی که نفت ملی شد .بگذارید این بار به جای گفتن از هزار قصه ،یک قصة
دنبالهدار بگوییم؛ از اسفندی که با همة اسفندهای ایران فرق داشت.
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بهار مال ماست ،نوروز و عید و همه چیزهای
خوبی که اسمش شاید توی تاریخ نیامده .مال
همین آدمهای کوچه و بازار ،مال شاعرهای یک تا
پیراهن ،مال بچهها ،جوانهای آسوپاس ،مال ما
معمولیها که همیشه از ابد تا امروز ،از همان طبق
سنجد ،یواشکی سنجد برداشتیم ،سیر تازه پوست
کندیم ،گندم سبز کردیم ،ظرف پرآب به نشانه
برکت و عشق در سفرهمان گذاشتیم و سکههای
صناری و پاپاسیهای مسی کوچک و رنگرفته را
به آرزوی سالی پربار گذاشتیم کنار تخممرغهای
رنگرنگی که با هزار عشق و امید ،رنگ زده
بودیم ،توی پوست پیاز طالییشان کرده بودیم
و پولکهای لباس مادربزرگهایمان را با چسب
نشاسته رویش چسبانده بودیم .همینها را باید
توی تاریخ نوشت ،اصال تاریخ را باید همینطوری نوشت.
خجسته از پلههای قصر ساسانی باال میرود ،البد
میخواهد تحویل سال را به خسروپرویز تبریک بگوید.
پلههای ایوان کسری زیر پایش میلغزد و جوان
خوشچهرهای که به قول ابوریحان بیرونی باید خوشرو
و خوشبرخورد و خوشنیت هم میبود ،میرسد به تاالر
اصلی کاخ؛ جایی که موبدان زرتشتی عود میسوزانند و
پادشاه با سبیل زراندود و چشمهای سرمهکشیده منتظر
تحویل سال است .گرچه این تحویل سال ،آنجوری که
تاریخ میگوید ،همیشه هم در زمان تولد خورشید (اول
بهار) اتفاق نمیافتاده است .آخر ساسانیها به خاطر
رعایتنکردن سالهای کبیسه در شمارش روزهای سال،
چند بار در تابستان نوروز را جشن گرفتند؛ تا زمانی که
باالخره عمر خیام گاهشماری واقعی و درست و حسابی را
که زمان سقوط هخامنشی در ایران از یاد رفته بود ،دوباره
زنده کرد .روحش شاد!
«از اوایل اسفند در بازارها خصوصا دکانهای پارچهفروشی و
کفش و کالهدوزی ازدحام میشد .هر کسبه قدر توانایی خود
به فکر لباس عیدی برای خانواده خود بود .خیاطها منتها
از نیمه اسفند کار تازه قبول میکردند .از بیستم اسفند به
بعد پارهای از دکاندارها که مستقیما با عید سروکار داشتند،
دکانهای خود را تزیین میکردند .بقالها طبقهای معلق
از سنجد ساخته و دستههای شمع پیهای ]آغشته به پی[
که با جوهر سبز و قرمز روی آن نقش و نگار انداخته بودند،
به سرتاسر پیشانی دکان خود میآویختند ...در عید نوروز
مردم از طبیعت تقلید کرده ،به همه چیز زندگی نو و تازگی

حضور برسند .تا لحظه سال تحویل مثل سیخ توی
تاالرها و پای تخت شاه به انتظار بایستند ،سکهای
بگیرند و عرض چاکری کنند و احتماال التماس
دعایی داشته باشند .حاال اگر این آدمها رئیس صنف
نانوایی بودند و میخواستند سبیلی چرب کنند که
در جیره آرد مردم شن بریزند ،کارشان خیلی قبلتر
از رسیدن به حضور جناب شاه قجر ،شروع شده بود،
باید از فالنالدوله و بهمانالسلطنه شروع میکردند تا
میرسیدند به خود حضرت شاه!

میدادند .ظرف مسی خانه حکما به سفیدگری فرستاده
میشد .آب حوض و آب انبار را کال عوض میکردند ،فرش
را تکان داده ،گرد دیوارها را اگر گل سفید نزده بودند،
میگرفتند».
(خاطرات عبداهلل مستوفی از تاریخ ادواری قاجار)
مراسم جشن عید نوروز که به فرمان مردآویج سردار آل زیاد
برگزار شد ،یکی دیگر از قصههای عجیب نوروزی است .به
گفته تاریخ به دستور او هیزم زیادی جمع کردند و شمعهای
عظیم درست کردند و بعد تعداد زیادی کالغ زنده گرفته و
به چنگال منقارهای این بدبختها گلولههایی آغشته به نفت
آویختند .زمان شروع جشن ،نفتاندازها آنها را آتش زدند
و به هوا پرتاب کردند و مرغهای بینوا غرق در شعله آتش،
آسمان را نورانی کردند .این پرندهها سوختند و آن آدمها
خوردند و نوشیدند و عید گرفتند و کسی هم در تاریخ از
حال آن نفتاندازها و پرندهکشها و مردم عادی که حیران،
پرواز آتشگرفتهها را نگاهها میکردند ،چیزی در تاریخ ثبت
نکرده است .انگار همه جا صحبت از شاهان است و سالم
نوروزیشان.
«عید نوروز که روز وصول شمس به نقطه ربیعی است ...تا
هنوز به سیاق ایام قدیم در اهالی عصر ایران جاری است».
(جان مالکوم ،نخستین فرستاده انگلیسی به ایران در دربار
فتحعلیشاه)
سالم نوروز قجری در تخت مرمر کاخ گلستان انجام میشد.
یک روز پیش از آن رئیس تشریفات دربار از سران طبقات
مختلف دعوت کرده بود که یک ساعت پیش از تحویل سال
برای دستبوس شاه و احتماال رتقوفتق امور یکساله به

«جشن عید نوروز هشت روز دوام میآورد ،مغازهها
و بازار در این مدت بسته است و هر کس دیگری را
تبریک میگوید .نوروز سلطانی ،عید بزرگ و رسمی
است ...شاه البسه مزین به الماس میپوشد و سفرای
خارجی و وزرا را در سالن شاهی میپذیرد .در این سالم
پشت سر شاه وزیر خارجه و در دست راست مترجم دربار
قرار میگیرد .سفیر عثمانی به جهت مقام سفارت کبری ]در
جلو[ و سایر سفرا به ترتیب گرداگرد شاه جمع شده و شاه
برحسب مقتضیات زمان با سفرا به مذاکره میپردازد».
(از خاطرات احمد امین ،فرستاده عثمانی به ایران در زمان
فتحعلی شاه)
کی گفته لباس نوی سر سفره عید ،مال شازده قجریها
ل زردار ساسانی است .لباس قدیمی
و پادشاههای سبی 
خواهر بزرگتر و دختر دایی بزرگه که بوی نفتالین میداد و
کفشهایی که به پایمان لق میزدند ،برای ما لباس پادشاهی
بودند و آن یک دانه اسکناس  200تومانی الی قرآن و
نخودچی که زیر دندان آب میشد ،میارزید به همه دنیا،
به جان خودم ،همه دنیا .یک روزی ما تاریخ را اینطوری
مینویسیم ،دوباره و قشنگ و نوروزی.
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درباره چارلی چاپلین ،نابغه سینما

ولگردی که دیکتاتور بزرگ شد!
خیلی سخت است بخواهید از کسی حرف بزنید که در بیشتر
آثارش حرف نزده ،ولی حرفهای زیادی را به بینندهاش
گفته! تناقض عجیبی است .آنقدر در تاریخ سینما درخشان
و ماندگار است که با یک نشان ه کوچک و ساده و گفتن یک
کالم ،چهرهاش در ذهن شما شکل میگیرد .کافی است
بگویم شخصیت ولگرد ،یا کفشهای لنگه به لنگه! حتی
سبیلهایش هم معروف است .کسی که با ظاهری عجیب و
غریب ،شخصیتی ماندگار را در سینما خلق کرد و هنوز بعد
از گذشت یک قرن از فعالیت او ،فیلمهایش دیدنی هستند.
به بهانه سالگرد تولدش در فروردینماه ،این بار از چارلی
چاپلین مینویسیم تا هم یادی از او کرده باشیم و هم اینکه
بگوییم میتوانید در این تعطیالت ،آثار او را ببینید و از ته دل
بخندید ...و حواستان باشد که دنیای تکنولوژی شما را اسیر
خودش نکند!

چارلی  20ساله به آمریکا مهاجرت میکند و همراه یکی از
دوستانش در آنجا نمایش اجرا میکند .در این دوره او استن
لورل ،بازیگر معروف انگلیسی ،را هم مالقات میکند و چند
وقتی هماتاقی او میشود .اما استن به کشورش بازمیگردد و
چارلی در آمریکا میماند .در سال  1913شرکت فیلمسازی
«کی استون» بازی چاپلین را میبیند و نظرش جلب میشود.
به این ترتیب همکاری چارلی جوان با این شرکت آغاز میشود.
او اولین فیلم خود را که کوتاه و صامت و البته کمدی بود،
یک سال بعد میسازد؛ فیلمی که جرقهای بود برای به شهرت
رسیدنش .در این سال او برای شرکت کی استون در سه فیلم
بازی میکند و روزبهروز شناختهشدهتر میشود.
بعد از مدت کوتاهی شروع به فیلمسازی کرد و بیش از
 30فیلم کوتاه و صامت ساخت .آثار او هم مورد توجه
عالقهمندان به هنر قرار گرفت و هم بسیاری از نویسندهها
و کارگردانها نظر مثبتی به او نشان دادند .شخصیت او
با عنوان «آواره» یا «ولگرد» شناخته میشد .پلههای
موفقیت برای او بیشتر شبیه آسانسور بودند! او
بهسرعت معروف و شیوه کارش هم با نظرهای
خوب منتقدان همراه شد .از طرفی شرکتهایی
که دنبال منفعت مالی و سود بیشتر بودند ،دست
همکاری به سویش دراز کردند .طوری که در
سال  1916شرکت فیلم «موچوال» قراردادی
به ارزش  670هزار دالر با او امضا کرد که

رقم باالیی بود .چاپلین در طی یک سال و نیم فعالیت12 ،
فیلم بلند صامت و کمدی برای این شرکت ساخت که در
نوع خود رکوردی محسوب میشود.
یکی دیگر از آثار طنز مهم و تاثیرگذار او «جویندگان طال»
است .بدون شک صحنههای مختلف این فیلم در ذهن هر
بینندهای ماندگار میشوند .فیلمی مملو از صحنههای طنز.
این فیلم زمانی ساخته شد که افراد بسیاری برای پیدا
کردن طال به معدنها و نقاط دیگر میرفتند و سختیهای
زیادی را متحمل میشدند .قسمتی از فیلم که به گرسنگی
دو شخصیت در آن اتاقک چوبی میپردازد ،مانند صحنه بار
گذاشتن یک کفش برای رفع گرسنگی ،ازجمله صحنههای
بینظیر فیلم است .در جریان باشید که این فیلم  80سال
پیش ساخته شده است.
زمانی که صدا وارد سینما شد ،بسیاری از کمدینهای
فیلمهای صامت دچار مشکل شدند .درواقع نمیدانستند
حاال چطور باید خودشان را با وضعیت پیشآمده وفق
دهند تا خللی در کارهایشان و همچنین محبوبیتشان نزد
مردم کم نشود .اما چارلی چاپلین باز هم از نبوغ بیپایانش
استفاده میکند و فیلم «عصر جدید» را میسازد .درواقع
نهتنها به خالف دیگر کمدینها اعتبارش را از دست
نمیدهد ،که با ساخت این اثر ،شاهکار خود را به نمایش
میگذارد .موضوع فیلم همان چیزی است که در ابتدای
مطلب به آن اشاره شد؛ از دست رفتن هویت فرد در دنیای
جدید؛ دنیایی که با صنعت (و البته امروزه با تکنولوژیهای
پیشرفته) گره خورده .بدون شک صحنهای از فیلم که
چاپلین در حال سفت کردن مهرههاست ،از یاد کسی
نمیرود ،یا قسمتی که بین چرخدندهها حرکت میکند.
اولین فیلم کامال ناطق او «دیکتاتور بزرگ» است که در
سال  1940ساخته شد .فیلم در شرایطی ساخته میشود
که جنگ جهانی دوم شروع شده .چاپلین نهتنها ظاهر و
چهرهاش ،که حتی نام شخصیت را هم شبیه هیتلر انتخاب
میکند و با این حرکت نشان میدهد نهتنها هیچ نگرانی
و ترسی از بابت ارتباط دادن فیلم به هیتلر ندارد ،که قصد
دارد بهطور واضح و مشخص ،تفکرات افرادی مانند هیتلر
و موسلینی را به ریشخند بگیرد .هرچند برخی از منتقدان
نظرهای مخالفی درباره این اثر داشتند ،اما مردم از آن به
خوبی استقبال کردند.
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آنطور که خودش میگوید ،در یکی از محلههای جنوب
شهر لندن در شانزدهم آوریل سال  1989به دنیا آمد.
البته درباره محل تولد او تحقیقاتی توسط گروههای
مختلف انجام شد ،مانند سازمان اطالعاتی فرانسه و بریتانیا
و آمریکا ،اما به نتیجهای نرسیدند .هرچند خانوادهاش
درست  40سال بعد از مرگ او اعالم کردند نامهای
پیدا کردهاند که در آن اشاره شده او در کمپ کولیها
در نزدیکی بیرمنگام به دنیا آمده .با این
حال گمانهزنیهایی درباره محل تولد
و حتی نام اصلی او مطرح شده .او
از همان کودکی مشغول فعالیت
در هنر بازیگری شد؛ شاید
دلیل اصلی این موضوع پدر و
مادرش بودند که از این حرفه
درآمدزایی میکردند .هرچند
که وقتی چارلی تنها سه

سال داشت ،آنها از هم جدا شدند و  9سال بعد پدرش
از دنیا رفت .از طرفی مادرش که طی حادثهای در تئاتر،
ضربهای به سرش خورده بود ،بستری شد .چاپلین
درباره مادرش میگوید« :اگر مادرم نبود ،شک دارم که
میتوانستم در پانتومیم موفقیتی کسب کنم .او یکی از
بزرگترین هنرمندان پانتومیم بود که تاکنون دیدهام».

چید مان

هفت سینهای دوستداشتنی

المیرا حصارکی

آنهایی که در فصل پاییز به دنیا آمدهاند ،میگویند پاییز فصل رنگهاست؛ شاید پاییز فصل رنگهای قرمز و زرد و  ...باشد ،اما نباید
این حقیقت را از یاد برد که فصل رنگها بهار است .هر رنگی که شما فکرش را بکنید ،در این فصل پیدا میشود .از میوههای بهاری
مثل گوجه سبز و توت فرنگی و زردآلو بگیرید ،تا گلهای هزار رنگی که در بهار شکفته میشوند و دل آدمها شاد است .هر چقدر آدمها
در پاییز گرفته و عصبانی و ...هستند ،در بهار همه لبخند میزنند و خوشحالاند .بهار فصل زندگی است .همه چیز نو میشود و همین
تازگی است که آدمها را به ادامه زندگی امیدوار میکند .برای شما پیشنهادهای بهارانه ویژهای داریم .پیشنهادهایی که میتوانند زمان
خانهتکانی حسابی به کمک شما بیایند و حدس میزنیم که از آنها استقبال میکنید.

سبزه عید
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اگر جزو آن دسته از آدمهایی هستید که دو روز مانده به عید میروید تجریش خرید
عید که هیچ .اما اگر دوست دارید که سفره هفت سین را خودتان تهیه کنید ،پیشنهاد
هیجانانگیزی برای شما داریم .قدیمترها هفتههای اول اسفند خانهها با ظرفهای گندم
و عدس خیسخورده پر میشد .درست است که حاال خیلیها فرصت سبزه گذاشتن
ندارند ،اما بد نیست که امسال خودتان دست به کار شوید .برای این کار میتوانید از
پوست تخممرغ استفاده کنید .وقتی یک وعده غذایی تخممرغ نوش جان کردید ،پوست
تخممرغ را دور نیندازید و از همان ابتدا به خاطر داشته باشید که آنها را با وسواس
بیشتری بشکنید ،طوری که خراب نشوند! تخممرغها را بشویید و داخل هر کدام به مقدار
الزم گندم و عدس بریزید و یک دستمال نمدار هم رویش بیندازید تا ریشه بدهد .روز اول
عید که سفرهتان را پهن میکنید ،میتوانید سبزه را بچینید و از کاری که انجام دادهاید،
لذت ببرید.
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گل از همه رنگ

خریدن گل برای خانه شادابی خاصی
را ایجاد میکند .بهخصوص اینکه در
فصل بهار هم باشید و با یک دنیا گل
متفاوت روبهرو شوید .خب طبیعی است
که برای گلهای رنگ و وارنگتان احتیاج
به گلدان هم دارید! قبل از اینکه شال
و کاله کنید و به دنبال یک گلدان زیبا
با یک قیمت مناسب بگردید ،به شما
پیشنهاد میکنیم که البهالی وسایلی
که قصد دور انداختنشان را دارید،
بهخوبی نگاه کنید .به احتمال زیاد
یکی از همین چکمه پالستیکیها را که
رنگورویش هم رفته است ،پیدا خواهید
کرد .این چکمهها میتوانند در نقش
گلدانهای جدید خانهتان ظاهر شوند.
به تنها چیزی که احتیاج دارید ،کمی
رنگ است .آنها را رنگ بزنید و بهراحتی از آنها در قالب یک گلدان عجیب
استفاده کنید .فقط به خاطر داشته باشید که کف چکمه سوراخ نشده باشد!

سنبلهای شب عید

به جای اینکه دو ساعت
مانده به سال تحویل البهالی
شلوغی میدان تجریش از
استرس نرسیدن به دنبال
ماشین بدوید ،پیشنهاد
میکنیم که چند روز مانده
به عید یک سر بروید بازار
گل و سنبل هفت سین را
از همانجا بگیرید .فقط
یادتان باشد که سنبل بدون
ریشه نخرید ،چراکه مهمان
دو روز است! ریشهدارش
را بخرید و بهسادگی هر
چه تمامتر آن را در یک
گلدان کوچک بگذارید و
اجازه بدهید که سفره هفت
امسال شما با سالهای قبل
متفاوت باشد.

عیدیهای خوراکی

اگر در خانوادهتان بچه دارید ،حتما عیدی دادن
یکی از گزینههای دقیقه آخر است .به همین خاطر
در اکثر موارد به صورت نقدی حلوفصل میشود
و میرود تا سال بعد .برای اینکه امسال کمی
متفاوتتر از سال گذشته باشید ،پیشنهاد میکنیم
که عالوه بر همان پول نقد کمی هم شکالت کنار
بگذارید .از همین دراژههای گرد که در تمام
سوپرمارکتها یافت میشود .با تعدادی کاغذ رنگی
و خالل دندان .به همین راحتی میتوانید شکالت
دستساز تحویل بچههای فامیل دهید و دل آنها
را شاد کنید.

پیشنهاد ویژه

خیلیها از اینکه گلها زود پژمرده میشوند،
شکایت دارند و به همین خاطر کمتر حاضر
میشوند برای گل طبیعی هزینه کنند .برای
آنها یک پیشنهاد ویژه داریم .برای اینکه عمر
گلهای خانهتان بیشتر شود ،میتوانید یک
لیمو را برش دهید و داخل آب گلدان بگذارید.
اینطور هم منظره رنگینترین را برای خانه
ایجاد کردهاید و هم اینکه گلهای خانه دیرتر از
زمان موعود پالسیده میشوند!
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توتفرنگی یکی از هیجانانگیزترین میوههای
عالم است و میتواند خوراکی لذیدی هم باشد.
برای آنکه اشتیاق بیشتری را برای خوردن
آن ایجاد کنید ،میتوانید با شکلهای متفاوت
مهمانها را به خوردن و البته نوشیدن آن دعوت
کنید .درست طبق عکس برشهایی را به توت
فرنگی بزنید و با یک سیخ چوبی آن را داخل آب
توتفرنگی یا حتی شربت پرتقال یا آلبالو قرار
دهید .اینطور است که مهمانان شما همیشه از
کدبانوگریتان تعریف و تمجید میکنند.

میوههای بهاری

این عیدیها میتواند خوراکیهای
سالمتری هم باشد .میتوانید از میوههای
بهاری برای این کار استفاده کنید.
میدانید که هر چقدر ظرف خوراکیها
جذاب باشد ،بچهها هم برای خوردن آن
اشتیاق بیشتری دارند .اینطور است که
شما میتوانید بهراحتی و با یک ظرف
یک بار مصرف ساده کاغذی بچهها را به
خوردن خوراکیهای هیجانانگیز و البته
سالم دعوت کنید .درست طبق نقشه پیش
بروید و از میوههای بهاری خوشرنگ
نهایت استفاده را ببرید.
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توتهای فرنگیهای
هیجان انگیز

سبد خرید

دم عید که میشود ،مغازهها پر و
خالی میشوند و همه به فکر نو

شهرزاد همتی

راههای یک
خرید خوب
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چگونه لباس مناسب خود را انتخاب کنیم؟
اصول كلی
همواره لباسی را بپوشید كه كامال اندازه شما باشد.
پوشیدن لباسهای بزرگ تنها اندام شما را اغـراقآمـیـزتـر
جـلوه میدهد و آنها را پنهان نمیكند.
بیشتر سعی كنید تنها در زمانی كه كمر باریكی دارید ،از كمربند
استفاده كنید.
پارچـههای سـنگین مانـند پـشمـی ،بافـتنی و چرمی شما را
سنگینوزنتر جلوه میدهند.
رنگهای تیره شما را الغرتر و كوچكتر میكنند.
رنگهای روشن شما را بزرگتر و حجیمتر میكنند.
لباسهای باالتنه و پایینتنه یكرنگ شما را الغرتر جلوه
میدهند.
لباسهای باالتنه و پایینتنه با رنگهای متفاوت شما را بلندقدتر
میكند.
لباسهای یقه بلند گردن را كوتاهتر میكند.
لـبـاس بـا خطوط افقی شما را چاقتـر و بـا خـطـوط عمودی
شما را الغرتر جلوه میدهـد.
لباسهای كامال اندازه بپوشید .لباسهای خیلی كوچـك و خیلی
بزرگ تنها شما را چاقتر نشان میدهند.
یکی از لباسهای ضروری خانمهای ایرانی مانتو است .نکات بسیار
مهمی در انتخاب مانتو وجود دارد که بستگی به اندازه قد و ترکیب
اندامی شما دارد ،که با رعایت این اصول میتوانید بهترین مانتو را
انتخاب کنید و ظاهرتان متناسبتر دیده شود .من در اینجا مهمترین
این نکات را با توجه به اندام متفاوت برای شما شرح خواهم داد.

نوار کردن سرتاپایشان میافتند،
اما باید بدانیم خرید کردن

یکسری اصول کلی دارد که با
رعایت کردن آنها میتوانیم

لباسهای مناسبی بخریم تا بعد
از پرو دوباره سر فرصت و در

خانه متوجه بنجلخری نشویم.
بیایید با هم این اصول کلی را
مرور کنیم...

خرید کودکانه
1

یادتان باشد که چند هفته قبل از نوروز ،برای خرید
اقدام کنید تا هم پول کمتری صرف کرده باشید و
هم انرژی کمتری! اگر همه با هم برای خرید بروند،
سودجویان به فکر میافتند کاالهایی با قیمت باال و
کیفیت پایین وارد بازار کنند و اینطوری سر شما را
کاله بگذارند.

3

از طرحها و رنگهای خاص دوری
کنید.
معموال اینگونه لباسها در نگاه
اول چشم خریدار را متوجه خود
میکنند .اما خیلی زود در کمد
خریدار بدون استفاده میشوند.

2

تا جایی که میتوانید ،لباسهای
خود را قرض دهید و در عوض
لباسهای جدید قرض بگیرید.
در این صورت مجبور نیستید برای
مناسبتهای مختلف یک لباس
تکراری را بپوشید.

4

در مورد خرید لباس صبور باشید.
اگر لباسی چشم شما را گرفت و بدون شک قصد
خرید آن را داشتید ،کمی دست نگه دارید .به
احتمال زیاد همان لباس را در جایی دیگر و در
زمانی بهتر میتوانید با قیمت مناسبتری تهیه
کنید .حتی اگر اختالف قیمت کم هم باشد ،باز
هم ارزش دارد.

5

قبل از هر چیز ،بهتر است
هنگام خرید لباس و کفش
برای کودکان ،سایز مناسب
را برای آنها انتخاب کنید.
مطمئن شوید این سایزها،
بر اساس واقعیت است ،نه
حدس و گمان .این مسئله
باعث میشود لباس اندازه
را انتخاب کنید و مجبور
نشوید دوباره به مغازه
برگردید.

6

خرید پوشاک برای ک
ودکان ،کال یک پدیده است؛ هم
میتواند لذتبخش باشد و
هم دردسرآفرین! لذتبخش
چون یکسری کاالهای ج
دید و نو وارد چرخه پوشاک
فرزندتان م 
یشود که میت
واند کلی انرژیبخش باشد .از
جایی دردسرآفرین می
شود که با بیاطالعی خرید کنیم
و مجبور شویم گاهی تا چن
دین بار برای تعویض لباس
به مراکز خرید مراجعه کن
یم ،یا حتی اینکه وقتی لباس
را مورد استفاده قرار م
یدهیم ،با سایز ،رنگ و دیگر
الما 
نهای آن مشکل داشته
باشیم .از این شماره با ما همرا
باشید تا نکات ضروری
خرید پوشاک کودک را با هم
بررسی کنیم و این
مسائل را به حداقل برسانیم.

اگر فرزندتان دوره خردسالی را
پشت سر گذاشته ،سعی کنید بدون
حضور خودش ،برایش لباس یا کفش
نخرید؛ چون ممکن است در انتخاب
رنگ مناسب با چهره فرزندتان یا قد
و سایز لباس و حتی هماهنگ کردن
لباسهایشان با هم ،دچار اشتباه شوید.

10

12

تا جایی که میتوانید ،تنها خرید
کنید.
خرید کردن با دوستان میتواند
خیلی جالب و خوب باشد ،اما
اگر قصد خرید اقتصادی دارید،
تنها خرید کنید .گاهی فشارهای
دوستان و جو موجود باعث میشود
لباسهایی را انتخاب کنید که واقعا
مورد نیاز شما نباشد.

تا حد امکان فرزند زیر سه سال خود را برای خرید
لباس و کفش ،همراه خود نبرید .این کار موجب
میشود که هنگام خرید ،نتوانید لباسهای
مناسب و هماهنگ با هم را انتخاب کنید .زمانی
که کودک را برای خرید همراه خود میبرید،
معموال چیزی را میخرید که او میخواهد.

11

به جای خرید در آخر هفته و روزهای تعطیل،
در طول هفته خرید کنید.
در این صورت از شلوغی فروشگاهها دوری
کردهاید و گزینههای بیشتری برای خرید
خواهید داشت.

13

برخی لباسها مانند جوراب ،لباس زیر و
تیشرتها جزو البسهای هستند که بهمراتب
بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند .در صورت
توان این اقالم را به صورت عمده خریداری
کنید.

8

روی لباسهای خاص سرمایهگذاری کنید.
برای مثال اگر قصد انتخاب یک کتوشلوار بهعنوان لباسی
برای محیط کار دارید ،انتخابی داشته باشید که ماندگار
باشد .کمی هزینه بیشتر برای یک لباس مناسب که زیاد
میپوشید ،بهتر از عوض کردن و خرید مجدد است.
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فهرستی از لباسهایی که
نیاز دارید ،تهیه کنید.
در این صورت از هزینههای
اضافی برای لباسهایی که
احتیاج ندارید ،جلوگیری
میکنید.

9

7

میتوانید زمان خرید برای فرزندتان را با زمان
حراجهای فصلی تنظیم کنید تا بتوانید با پول کمتر،
لباس و کفش بیشتر و بهتری برای او تهیه کنید.
حتی میتوانید با کمی هوشیاری ،لباس سال آینده
فرزندتان را هم تهیه کنید و با این کار ،به اقتصاد
خانواده ،کمک بیشتری بکنید.

پیشنهاد نوروزی
مرجان مصدق

پیشنهادهای سیزدهگانه برای تعطیالت عید

همیشه برنامهریزی کردن برای تعطیالت عید سخت است .اگر هم همت کنیم و برنامهای هم داشته باشیم ،آنقدر اتفاقات غیرقابل کنترلی میافتد که تمامشان نقش
بر آب میشوند و ما میمانیم و تعطیالت ازدسترفته .این نقشه راه  13روزه عید «وخارزم» میتواند کمک بزرگی باشد برای آنهایی که قرار است تهران بمانند و از
خلوتی این شهر شلوغ نهایت استفاده را ببرند.
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شنبه ساعت  2:15صبح لحظه
سال تحویل است .ممکن است خیلی از شما
خواب باشید یا بیدار بمانید تا در کنار خانواده این لحظه را
بگذرانید .پیشنهاد ما این است که کمی طاقت بیاورید و بیدار بمانید.
واقعا سالی یک بار است .میتوانید برنامههای سرگرمکننده تلویزیون را که
معموال خواب را از چشم دور میکند ،ببینید .اگر زیاد اهل تلویزیون دیدن
نیستید ،با گپ و گفت لحظات را سپری کنید و یا اصال یک پیشنهاد بهتر ،حافظ
بخوانید ارزش در کنار خانواده بودن ،آن هم در لحظه سال تحویل ،خیلی بیشتر از
اینهاست .بعد از سال تحویل به استراحت بپردازید ،زیرا فردا روز پرکاری برای
شما خواهد بود .روز اول معموال به عیددیدنی و سر زدن به بزرگترها میگذرد.
عیدی دادن و عیدی گرفتن بازارش داغ است .نباید از قافله عقب ماند.
دیگر موبایل و وایبر را کنار بگذارید و از نزدیک معاشرت کنید.
دیدارها را تازه کنید تا دیگر بهانه گرفتاری و مشغله
زیاد را نیاورید.

روز اول را که اختصاص دادید
به دید و بازدید و معاشرت .حاال میتوانید با
خیال راحت برای روزهای دیگر برای خودتان برنامه
داشته باشید .البته نباید یادمان برود کمک حال خانواده در
مهمانداری باشیم! تازه شروع عید است و هنوز دید و بازدید در
جریان است .برای این روز پیشنهاد میشود هم در کنار خانواده بود
و هم مشغول کار خود .مطمئنا کتابی هست که در لیست انتظار
خواندن مانده و شما هم منتظر فرصت بودید که بخوانیدش.
امروز بهترین فرصت است .سریالهای عید هم شروع شده.
میتوان نیمنگاهی هم به آنها انداخت.

روز سوم:

44

روز چهارم:
سینما رفتن در عید کاری
است ضروری و رسمی است قدیمی.
خوبیاش این است که بهترین و دیدنیترین فیلمها
را میتوان دستهجمعی با رفقا یا خانواده دید .پیشنهاد
ما «رخ دیوانه» و «عصر یخبندان» است؛ دو فیلمی که در
جشنواره فیلم فجر تحسین شدند و هر کسی فرصت این را داشته
که ببیندشان ،از بازیها و داستانهای گیرای این دو فیلم حسابی
تعریف میکند .پردیس سینما کوروش که بهتازگی شروع به کار
کرده و میتوان بهراحتی در پارکینگ آن جای پارک پیدا
کرد ،میتواند گزینه خوبی باشد .اگر نه ،میتوان در
سینماهایی که خیلیها از آن خاطره دارند ،به
تماشای این فیلمها رفت.

خیابانها خلوت شده و شهر
نفس راحتی میکشد .کوههای شمال تهران
دیده میشوند و خبری از آلودگی نیست .درختان خیابان
ولیعصر دارند کمکم سبز میشوند .پیشنهاد روز سوم پیادهروی
است .این روز بهترین فرصت بعد از دو روز تنبلی و پسته و بادام
خوردن برای کالری سوزاندن و تازه شدن روح و روان است .خیابان
ولیعصر از پارکوی تا میدان تجریش بهترین جا برای پیاده راه رفتن
و لذت بردن از تهران است .درختهایی که هنوز قطع نشدهاند و
پیادهروهایی وسیع و بدون مانع برای غرق در خیال شدن .میدان
تجریش که رسیدید ،میتوانید سری هم به آش سیدمهدی
بزنید و در بازار تجریش چرخی بزنید.

روز پنجم:
احتماال قبل از عید کلی کتاب
و مجله خریدهاید تا دلی از عزا دربیاورید
و تالفی یک سال کتاب نخواندن را درآورید .ولی
پیشنهاد میشود کتاب «قصههای قروقاطی» نوشته خولیو
کورتاسار با ترجمه جیران مقدم و پژمان طهرانیان را بخوانید.
چرا این پیشنهاد را میدهیم؟ چون این کتاب هم کمحجم است
و وقتگیر نیست و در یک نشست میتوانید تمامش کنید و هم
بسیار لذتبخش است .کورتاسار آرژانتینی در این کتاب خلخلی
و دوست جون و بچه مثبتهایی را خلق میکند که قطعا ما در
یکی از این سه گروه قرار میگیریم و احساس همذاتپنداری
میکنیم .کتاب تشکیل شده از داستانهایی کوتاه که
بعد از تمام شدن هر یک از آنها لبخند تلخی
خواهیم زد.

روزهفتم:

روز ششم:
در این روز لم بدهید
جلوی تلویزیون و ظرف
آجیل را بگذارید جلو خودتان و
کانالهای تلویزیون را باال پایین
کنید .فقط همین.

روز هشتم:
تهران آثار تاریخی بسیاری
دارد که اگر در این شهر زندگی میکنیم و
هنوز سری به آنها نزدهایم ،باید شرمنده باشیم .امروز
روز ادای دین کردن به تاریخ شهر تهران است .میتوانید
سری به کاخ گلستان بزنید .این کاخ که در فهرست یونسکو هم به
ثبت رسیده ،یادگاری بهجایمانده از ارگ تاریخی تهران محل اقامت
شاهان سلسله قاجار و از زیباترین و کهنترین بناهای پایتخت 200
ساله ایران است .این بنا روزگاری همانند نگینی در میان این ارگ
میدرخشید .سابقه تاریخی ارگ سلطنتی که محدوده مکانی تاریخی
آن را در شمال خیابان و میدان امام خمینی (سپه) در سمت
غرب خیابان خیام ،در شرق خیابان ناصر خسرو و در جنوب
خیابان پانزده خرداد و میدان ارگ تشکیل میدهد ،به
روزگار صفویه باز میگردد.

فیلم ویپلش ( )Whiplashرا
ببینید .برای دیدن این فیلم نباید درنگ کرد.
ویپلش که تلفظ آن صدایی همچون صدای شالق زدن را
میدهد ،درباره شالق زدن به روح برای یادگیری است .داستان
استاد و شاگرد .شاگردی که میخواهد درامر بزرگی شود ،اما گیر
استادی سختگیر و بددهن و دستبزنداری افتاده که برای اینکه
شاگردان خود را به سطح باالیی از سواد موسیقایی برساند ،از هیچ
عملی حتی اگر توهینآمیز باشد ،فروگذار نیست .بازیهای قدرتمند
و فیلمنامهای با جزئیات که تا مدتها ذهن شما را مشغول خود
میکند .این فیلم محصول سال  2014آمریکاست و جی کی
سیمونز استادانه نقش استادی سختکوش و درنهایت
دوستداشتنی و ترحمبرانگیز را در این فیلم
بازی میکند.

روز نهم:
دریاچه مصنوعی چیتگر از
زمانی که راه افتاده است ،مشتاقان زیادی
به طبیعت را به خود جذب کرده .دیگر الزم نیست
برای دیدن دریاچه از تهران خارج شد .کافی است به سمت
کرج بروید و وارد پارک چیتگر شوید تا شاهد دریاچهای عظیم
شوید که پرندههای مهاجری دارد که قبال در مسیر خود به تهران،
نمیدانستند کجا بروند .میتوانید در آنجا به پیادهروی بپردازید
و عکسی به یادگار بیندازید ،یا با جمع خانوادگی به پیکنیک
بروید و بساط کباب و چای و تخمه را به پا کنید .فضای
باز دریاچه و نسیمی که از آن میوزد ،فضای
دلپذیری را مهیا میکند.

روز دهم:

روز دوازدهم:
منچ و مارپله ،دوز،
اسم فامیل ،اونو ،مافیا ،شطرنج،
دومینو ،هوب .خالصه هر آنچه
بشود با آن سرگرم شد و دیگران را
سرگرم کرد .بدون خرج و طی
مسافت.

روز یازدهم:

روز سیزدهم:

میتوانید در خانه بمانید
و به کارهای عقبمانده خود برسید؛
کارهایی که در طول سال به دلیل مشغله از امروز
به فردا انداخته شدهاند .از مرتب کردن کتابخانه
گرفته تا دستهبندی دستنوشتهها و یادداشتهایی که
پراکنده شدهاند .گلها و گیاهان گلدانها را هرس کنید
و کمی همت به خرج دهید و غذایی بپزید .البته منوی
رستورانها را در دسترس خود قرار دهید که اگر
خدایی ناکرده نتیجه پختوپز مطلوب نبود ،از
بیرون غذا بگیرید .خوب نیست آدم
گرسنه بماند.

امروز روز آخر تعطیالت عید
است و دیگر زمانی نمانده برای کارهای
نکرده .سیزده بهدر است و باید زد به دل طبیعت.
هر کجا که میخواهد ،باشد .نباید زیاد سختگیر بود،
وگرنه باید برای پیدا کردن جا از شب قبل آنجا خوابید.
میتوان به نزدیکترین پارک هم رفت و کلی خوش
گذراند .مهم در کنار هم بودن و به طبیعت احترام
گذاشتن است .فقط یادتان باشد که سال دیگری
هم هست ،پس لطفا حواستان به طبیعت
باشد تا پاکیزه بماند.
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صبحانه خوردن در بیرون از
خانه همیشه برابر بوده با رفتن به طباخی.
اما چند سالی است که دیگر شکل آن عوض شده
و میتوانید صبحانههای مفصلی را در اکثر کافههایی که
در منوی خود صبحانه نیز دارند ،بخورید .از صبحانه به سبک
آمریکایی و انگلیسی گرفته تا املت و چای زعفران در بساط آنها
پیدا میشود .دو جا خیلی معروف هستند و اکثرا در روزهای تعطیل
شلوغ میشوند و باید از قبل برای رفتن به آنها جا رزرو کرد؛
خانه پنیر پرچک در خیابان ولیعصر که پنیرهای متفاوت و
ویژهای برای صبحانه دارد و عمارت مسعودیه .پس
صبح خود را با صبحانه در بیرون از خانه
شروع کنید.

 40تیکه
نگاهی به اتفاقات مهم ورزشی کشورمان در سال 1393

چه خوبیم ما؟

فرید دانشفر

سال  1393در تقویم ورزشی ایران ،با وجود رخدادهای مختلف در رشتههای متفاوت ورزشی ،بدون شک یکی از سالهایی است که در ذهن ما خواهد
ماند .از آن شروع تا همین ماههای آخرش پر بود از اتفاقها و مسابقههای آسیایی .حاال که این سال کمکم دارد باروبندیلش را میبندد و میرود ،بد
نیست نگاهی بیندازیم به رویدادهای مهم این سال و با هم مروری داشته باشیم به آنها .به امید اینکه سال بعد با موفقیتهای ورزشکاران ایرانی
همراه باشد.
از همان ابتدای سال مسابقات و تورنمنتها شروع شدند .البته
از آنجایی که فوتبال در کشور ما طرفداران بیشتری از سایر
رشتههای ورزشی دارد ،شاید کمتر کسی نگاهش به مسابقات
والیبال جام باشگاههای آسیا بود .هنوز مقداری از آجیل و
شکالت عید در بسیاری از خانهها مانده بود و خیلیها داشتند
بازیهای لیگ برتر فوتبال را همراه با خوردن این تنقالت نگاه
میکردند ،که تیم متین ورامین خیلی بیسروصدا چمدانهایش
را بست و عازم فیلیپین شد تا بازیهایش را در شهر مانیل این
کشور شروع کند.
شماره سیزدهم  -فروردین 1394
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اما بعد از قهرمانی باشگاه متین ورامین در مسابقات باشگاهی
والیبال ،تا حدودی تب والیبال در کشور باال گرفت .با حضور تیم
ملی والیبال کشورمان در لیگ جهانی ،این تب داغتر هم شد و
چون بحث «تیم ملی» بود و بعد از مدتها قرار بود شاهد بازی
با قدرتهای بزرگ والیبال باشیم ،اشتیاق مردم بیشتر هم شد.
بیستوپنجمین دورة این مسابقات در کشور ایتالیا برگزار میشد
و برای اولین بار  28تیم در این بازیها شرکت میکردند .وقتی
قرعهکشی مرحلة گروهی انجام گرفت ،نگرانی در چهرة عدهای
از اهالی ورزش ،والیبالیها و بهویژه مردم دیده میشد .ایران در
گروه مرگ ،با تیمهای ایتالیا ،برزیل و لهستان همگروه شده بود.
هرکدام از این سه تیم برای خودشان ابرقدرتی در والیبال بودند
و مدعی قهرمانی در این بازیها معرفی میشدند! این رقابتها
همانطور که از اسمش مشخص است ،مثل بازیهای لیگ انجام
میشد .اولین بازی ایران مقابل ایتالیا ،میزبان مسابقات بود.
ایتالیا که قبل از این مسابقه ،در دو بازی ابتداییاش مقابل برزیل
به پیروزی رسیده بود ،انگیزة زیادی برای این بازی که در زمین
خودش هم برگزار میشد ،داشت .تیم ایران که به نظر میرسید
تحتتاثیر جو بازیها قرار گرفته بود ،نتوانست قدرت خود را
بهخوبی به نمایش بگذارد و در دو بازی اول شکست خورد .تا
همین چند سال قبل ،بازی مقابل این تیمهای بزرگ برای ما یک
رویا بود ،اما حاال ما در زمین برزیلیها داشتیم بازی میکردیم.
رقابت بسیار نزدیک بود و فاصلة امتیازها خیلی کم .درنهایت
تیم برزیل بهسختی توانست با نتیجة سه
بر دو پیروز شود .اما روز بعد در همان
زمین ،تیم ما موفق شد با نتیجة سه بر دو
برزیل را شکست دهد .این پیروزی یکی از
اتفاقهای بهیادماندنی برای والیبال ماست
که به این زودیها از یاد کسی نمیرود .بعد
از  12مسابقه ،تیم ایران در نهایت شگفتی
کارشناسان جهان ،با کسب  19امتیاز ،باالتر
از برزیل و لهستان در ردة دوم این گروه قرار
گرفت و به مرحلة بعدی صعود کرد.
با شروع بازیهای جام جهانی ،همة چشمها

به تاریخ  26خرداد بود .اولین بازی تیم فوتبال ما در جام جهانی
برزیل ،مقابل نیجریه بود .بیشتر کارشناسها و مربیها و بازیکنان
فوتبال عقیده داشتند مهمترین بازی ما با تیم عقابها است .ما
باید از این بازی حداقل یک امتیاز میگرفتیم تا امیدوار باشیم به
ادامة بازیها .به همین دلیل بود که کارلوس کیروش ،سرمربی
تیم ملی کشورمان با سیستمی دفاعی و با کمترین ریسک ،تیم
را راهی زمین کرد .از طرفی هم نیجریهایها میخواستند سه
امتیاز این بازی را بگیرند تا راه صعودشان هموار شود .درنهایت
در یک بازی کامال تدافعی ،موفق شدیم یک امتیاز حساس را
بگیریم و با روحیهای خوب به بازی مقابل آرژانتین برویم .نهتنها
سرمربیها و بازیکنان خارجی ،که حتی بعضی از کارشناسهای
داخلی هم منتظر گلباران شدن تیم ما بودند! میتوان گفت تا
حدودی حق داشتند؛ کافی بود نگاهی به خط حملة آرژانتین
کنیم تا متوجه شویم با چه تیم قدرتمندی بازی داریم.
بعد از جام جهانی فوتبال و لیگ جهانی والیبال ،این بار نوبت
به جام جهانی والیبال رسید .بعد از آن موفقیتها در لیگ

جهانی ،توقع و انتظار مردم از تیم ملی هم بهشدت باال رفته
بود و خیلیها انتظار داشتند این بار تیم ما یکی از سکوها را
به خودش اختصاص دهد .تیم ملی کشورمان با تیمهای ایتالیا،
آمریکا ،فرانسه ،بلژیک و پورتوریکو در یک گروه قرار گرفت .با
وجود چهار تیم قدرتمند ،این گروه بهعنوان گروه مرگ معرفی
شد .اولین بازی ما مقابل ایتالیا بود؛ همان ایتالیا که در لیگ
جهانی شکستمان داد و مانع رسیدن مدال برنز به ما شد .ولی
این دفعه قضیه خیلی فرق کرد .ما سه بر یک چکمهپوشها
را شکست دادیم .برای مسابقة بعدی باید روبهروی تیمی قرار
میگرفتیم که قهرمان لیگ جهانی شده بود؛ آمریکا .در یک
بازی بسیار نزدیک و حساس ،بچههای تیم ملی موفق شدند با
نتیجة سه بر دو به پیروزی برسند .دور اول با دوم شدن تیم ما
در گروهش و صعود به مرحلة بعد تمام شد .در دور دوم هم با
رسیدن به مقام سومی در گروه هشت تیمی ،به دور سوم راه پیدا
کرد .این بار خیلیها با دیدن دو تیم آلمان و فرانسه در گروه
سه تیمی در کنار ایران ،فکر میکردند ما به مرحلة نهایی صعود
میکنیم .ولی تیم ایران با دو شکست از دور رقابتها حذف شد.
درنهایت و در ردهبندی مسابقات ،تیم ایران در مقام
ششمی قرار گرفت.
آخرین رویداد ورزشی مهم برای ما ،مسابقات فوتبال
جام ملتهای آسیا  2015استرالیا بود .تیم ما پس از
نمایش نسبتا خوبی که در جام جهانی نشان داد ،و بعد
از کشمکشهای فراوان بر سر ماندن یا نماندن کارلوس
کیروش ،به این بازیها رفت .تیم ما در مرحلة گروهی
با سه پیروزی مقابل قطر ،امارات و بحرین بهعنوان تیم
اول گروه وارد مرحلة حذفی شد .اما در نهایت در
مرحله حذفی با شکست در مقابل عراق پرونده این
بازیها نیز برای ایران بسته شد.

ادبيات
گفتوگو با جاللالدین کزازی دربارة عطار نیشابوری

عارفی ،از شاعری گسسته نیست
شاعر قرن ششم هجری قمری است و بسیار پرکار ،هرچند به نظر میرسد کمتر از دیگر شاعران
کالسیک ما به آن پرداخته میشود .جامعة امروز که گاهی تفالی بر حافظ میزند ،یا چند بیتی از
سعدی میخواند ،شاید کمتر به سراغ عطار نیشابوری میرود .او از نظر عرفان ،در مرتبة باالیی
قرار داشته که موالنا هم در شعرش به آن اشاره میکند 25 .فروردینماه ،روز بزرگداشت عطار
نیشابوری نام گرفته .به همین بهانه گفتوگویی انجام دادیم با جاللالدین کزازی .کزازی آثار
بسیاری نوشته که تعدادی از آنها دربارة شاعران کهن پارسیزبان است .او در سال  ،84بهعنوان
چهرة ماندگار بخش فرهنگ و ادب برگزیده شد .از آثار او میتوان به مجموعة «نامه باستان»،
«پارسا و ترسا»« ،از اخگر تا اختر» و «پند و پیوند» اشاره کرد.

آیا میتوانیم بگوییم چون عطار از واژههای دشوار،
بهویژه برای جامعة امروزی ،استفاده کرده ،مردم کمتر با
اشعارش ارتباط برقرار میکنند؟
شما نمونهای از آنچه من به گونهای پدیدارشناختی
گوهرگرایانه در شیوههای سخنوری این سه ساالر ادب پارسی
گفتم ،در میان آوردید .اینکه در سرودههای عطار واژههایی
است دشوار و دیریاب ،برمیگردد به آن بخشی از این سرودهها
که بیشتر در شیوه و زبان گرایش دارد به زبان و شیوة سنایی.
این واژههای سنگین و درشت در سرودههای سنایی بیشتر
از سرودههای عطار است .در سرودههای موالنا از شمار این
واژگان بسیار کاسته میشود ،زیرا شیوة موالنا در سخنوری
آنچنان که گفتم ،رهاتر و انگیزشیتر از شیوة عطار و سنایی
است.
عطار نیشابوری هم آثاری به نظم دارد و هم به نثر.
عدهای نثر او را بیشتر میپسندند و این آثار را بیشتر
میخوانند .به عقیدة شما عطار در کدام بخش موفقتر
عمل کرده؟
بیگمان در سرایندگی کامگارتر از نویسندگی است ،هرچند
نثر او در «تذکره اولیا» هم در شمار شیواترین نثرهای
زبان پارسی است .اما آوازة عطار و جاودانگی او بازبسته به
سرودههای اوست ،نه به نوشته وی .این نثرها آبشخوری شده
برای شناخت پیشوایان و درویشان ،از این روست که شاید
این کتاب را بیشتر از دیگر یادگاریهای عطار میخوانند.
من نمیانگارم که «تذکرهاولیا» را از اینرو بخوانند که نثری
شورانگیز دارد ،زیرا سرودههای عطار بیشتر از نوشتههای او
دالویز است .شاید به این سبب نثرش بیشتر خوانده میشود
که خواندنش برای امروزیان آسانتر از شعر است.
عطار هم عارف بوده است و هم شاعر .وجه عارفی او چه
تاثیری بر شعر وی گذاشته؟
اگر بخواهم پاسخی فراگیر به پرسش شما بدهم ،باید بگویم
که در فرهنگ ایرانی ،عارفی از شاعری ،گسسته نیست .زبان
عرفان نهانگرایانة درویشی در ایران و در هنر ،زبان شعر بوده؛
زیرا آن سرمستی و شوریدگیها و آزمونهای درونی جز به
زبان شعر نمیتوانست بازگو شود .از همین روست که بخش
گستردهای از ادب پارسی ،ادب نهانگرایانه است .دو قلمرو
گسترده در پارسی یکی ادب پهلوانی و یکی ادب نهانگرایانه
و درویشانه است و نمیتوان این دو را از هم گسست .تاب و
تبها در سرودههای عطار ،از آنروست که او سخنوری عارف
است.
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با توجه به اینکه عطار نیشابوری آثار بسیاری به نظم
و نثر نوشته و مضامین عرفانی بسیاری در اشعار خود
دارد ،به نظر میرسد کمتر از حافظ و موالنا به او پرداخته
میشود .نظر شما در اینباره چیست؟
اگر بسیار فراخ به جایگاه عطار در پهنة سخن پارسی بنگریم،
میتوان بر آن بود که عطار پلی است بلند و استوار در میانة
دو شاعر بزرگ ،سنایی و موالنا .زیرا سنایی آغازگر ادب
نهانگرایانة پارسی است ،به شیوهای بسامان ،چنان قلمرویی
گسترده از این ادب .عطار راهی را که سنایی گشود ،فراخی و
همراهی بسیار بخشیده و زمینه را به شایستگی آماده گردانیده
است برای سربرآوردن موالنا ،که این راه را به فرجام رسانیده.
من برآنم که اگر عطار در میانة این دو بزرگ سر برنمیآورد
و با سرودههای پرشمار خود آنچه را که سنایی پی افکنده
بود ،نمیپرورد و درنمیگسترد ،نه موالنا پدیدار میشد چنان
برترین چهره در اینگونه از سخن پارسی و نه اینگونه از سخن
به آن گستردگی و ژرفا و گرانمایگی میرسید ،که به آن
رسیده است.
همانطور که شما بیان کردید ،عطار در شیوة سرایندگی
موالنا تاثیر گذاشته .درواقع عطار جایگاه ویژهای دارد،
اما با این حال جامعة ما کمتر از دیگر شاعران کالسیک
ما ،او را میشناسند و اشعارش را میخوانند .دلیل این
موضوع را در چه چیزی میدانید؟
پاسخ این پرسش هم کمابیش داده شد .زیرا موالنا آنچنانکه
خود در لختی از بیتی در رازنامة بزرگ خود فرموده ،صد
( )100است؛ کسی که به صد میرسد ،خواه ناخواه شمارهای
دیگر (هفتاد ،هشتاد و  )...را نیز پیش از آن به دست آورده.
موالنا از سخنوران ستیغینه است؛ یعنی سخنورانی که در ستیغ
سخن پارسی ایستادهاند .میتوان گفت به مانند کوهنوردی که
با رنج و تالش بسیار به ستیغ کوه میرسد؛ آن کوهنورد دیگر
نیازی ندارد به میانه یا دامنة کوه بپردازد و به آن بیندیشید.
عطار و سنایی به گونهای در موالنا و سرودههای او نهفتهاند ،از
همین روست که ایرانیان ،ادب نهانگرایانة پارسی را با موالنا
بیشتر میشناسند .اما ادبدانان و سخنسنجان و شعردوستان
بیگمان با سرودههای عطار و سنایی آشنا هستند و آنها را
ارج مینهند و گرامی میدارند.
با این حساب نظر شما این است که موالنا از عطار تاثیر
پذیرفته و شعرش را به کمال رسانده .پس چطور است
که در جایی میگوید «هفت شهر عشق را عطار گشت/
ما هنوز اندر خم یک کوچهایم»؟ درواقع با این سخن،
جایگاه عطار را باالتر از خود بیان میکند.
به این سخن موالنا میتوان از دیدگاههای گوناگون نگریست

و به پرسش شما پاسخ گفت .یک پاسخ ،آن خوی درویشی و
نهانگرایی است که در فروتنی و بر خودشکنی استوار است.
موالنا چنان پیرو و شاگرد عطار یا پیش از او ،سنایی ،خود را
در میانه نمیبیند .برخورد موالنا با عطار ،هرچند که فراتر از
عطار رفته ،رفتاری چنان شاگرد است با استاد .از همین روی
این سخن موالنا را نمیتوان بهانه یا برهانی دانست در اینکه
عطار از مولوی باالتر است .در یک بیت پرآوازه ،که آن را به
موالنا بازمیخوانند اما از پسر وی ،سلطان ولد است ،موالنا ،هم
عطار و هم سنایی را گرامی داشته؛ گفته است« :عطار روی بود
و سنایی دو چشم او /ما از پی سنایی و عطار آمدیم» .در این
بیت این نکته نهفت میتواند باشد که موالنا و در پی او ،سلطان
ولد ،بهرهمند از اندیشهها و آموزههای پدر بر آن است موالنا که
در پی سنایی و عطار آمده ،وامدار آن دو است؛ اگر آنها پیش
از موالنا نمیآمدند ،موالنا هم نمیتوانست پدیدار شود.
ویژگی اصلی شعر عطار را چه میدانید؟
اگر همچنان فراخ بنگریم ،ویژگی بنیادین شعر عطار ،شیوهای
است در میانة شیوة سنایی و شیوة موالنا در غزلپردازی و
در سرودههایی که ساختار داستانی ندارند .شیوة سنایی در
سخنوری شیوهای است دانشورانه ،فنی و اگر به زبان امروزیان
بگوییم ،دانشگاهی .از اینرو در سنجش با سرودههای عطار
و بهویژه موالنا ،سخت و درشت مینماید .عطار این شیوه را
بسیار نرمی و همواری بخشیده است و شور و شرار و تب و
تابی افزونتر به آن داده .موالنا آن را به فرازنای اندیشندگی
و شورآفرینی برده است .غزلهای موالنا آکنده از شیدایی و
سرمستی است .از دیدی دیگر میتوان گفت سرودههای سنایی،
خودآگاهانهترین است و سرودههای موالنا ناخودآگاهانهترین و

سرودههای عطار نیز در میانة این دو جای دارد.

سینما
انیمیشنهایی برتر که دیدنشان را نباید از دست بدهید

گم شدن میکیموس در تونل وحشت!
زمانی که اولین طرحها برای ساخت یک انیمیشن ساده به ذهن انسان رسید ،شاید فکرش را هم نمیکرد این هنر تا حدی
پیشرفت کند که تشخیص واقعیت از آن بسیار سخت و دشوار شود .امروزه این هنر نهتنها بهطور مستقل راه خودش را پیش
میگیرد ،که حتی به کمک کارگردانهای خیالپرداز و فانتزیساز هم آمده .حاال فیلمهای انیمیشن سینمایی در جدول فروش
فیلمها ،باالتر از اسامی بسیاری از بازیگرها و کارگردانهای معروف قرار میگیرد .راستش را بخواهید ،خیلی سخت است اگر بخواهیم
از بین انیمیشنهایی که تا امروز ساخته شده ،فقط  10فیلم را انتخاب کنیم .اگر به اختیار من بود ،کل مجله را پر میکردم از انیمیشنها.
تصمیم گرفتم گلچینی از انیمیشنهای قدیم و جدید را پیش هم بگذارم .پس این شما و این  10فیلم انیمیشن برتر جهان.
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اینکه یک فیلم قدیمی را اول از همه گفتیم ،بیشتر از هر
چیزی به خاطر این است که این فیلم ،چیزی شبیه تولد
انیمیشن بود .فیلمی که 73سال پیش ساخته شد .البته
قبل از آن هم در دنیا فیلم کارتونی داشتیم ،اما این یک
چیز دیگری بود واقعا! و طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد.
شخصیتش را هم که میشناسید؟ همان «میکی موس»،
موش معروف آقای والت دیزنی! یک روایتی است که
میگوید ایشان (والت دیزنی) از موش میترسیده ،و برای
فرار از این ترسش ،شخصیت «میکی موس» (موش) را
ساخت! هزینه ساخت فیلم حدود  2/3میلیون دالر بود،
ولی  83میلیون دالر فروش داشت! یک رقم باورنکردنی.

حاال با یک پرش بزرگ میرسیم به سال  2003و
انیمیشن «در جستوجوی نمو» .این یکی را که
حتما دیدهاید .ماجرای یک دلقکماهی که پسرش (نمو) را در
اقیانوس گم میکند و راه میافتد (یعنی شنا میکند!) دنبالش.
در آن سال ،این فیلم نزدیک به  864میلیون دالر فروش کرد و
کارگردانش ،اندرو استنتون ،هم از اینهمه درآمد و پول خیلی
خوشحال شد و هم از اینکه فیلمش از طرف انجمن فیلم
آمریکا در بین  10انیمیشن برتر دنیا قرار گرفت.

در سال  2011یک انیمیشن درباره یک مارمولک ساخته
میشود که دچار بحران هویت است! زیاد که پیچیده نشد؟!
ساده بگویم که یک مارمولک خیلی اتفاقی از درون یک
ماشین به یک صحرای خشک و بیآبوعلف پرتاب
میشود ،و بعد به یک شهری میرسد که آنجا
هم خشک و بیآب است .انیمیشن «رنگو» با
کارگردانی گر وربینسکی ،جایزه اسکار بهترین
انیمیشن را گرفت.

اگر قرار باشد فقط یک انیمیشن را ببینید ،من به شما «وال.
ای» را پیشنهاد میکنم .برای یک لحظه تصور کنید  700سال
است که انسانها سیاره زمین را ترک کردهاند و رفتهاند به یک
سفینه فضایی بزرگ .همین هم میتواند جذاب باشد ،اما به
این قضیه اضافه کنید که یک ربات روی زمین هنوز مشغول
فشرده و مرتب کردن آشغالهاست! البته او تنها نیست و با یک
سوسک زندگی میکند .این فیلم را هم کارگردانی کرد تا در
سال  2008جایزه اسکار بهترین انیمیشن را به چنگ بیاورد.

مطمئنم که میدانید کدام انیمیشن یک شخصیت االغ
دارد! البته شخصیت اصلیاش یک غول سبز نهچندان
خوشگل است .شاید قبل از ارائه آن به بازار ،هیچکس،
حتی سازندگانش هم فکرش را نمیکردند که این غول
بتواند تا این حد سروصدا به پا کند ،ولی انیمیشن
«شرک» (قسمت اول) با کارگردانی اندرو آدامسون و
ویکی جنسون ،سال  2001جایزه اسکار بهترین انیمیشن
را گرفت و خیلیها را انگشت به دهان کرد .این موفقیت
باعث شد تا قسمتهای بعدی آن هم ساخته شود و فروش
خوبی هم در گیشه داشته باشد.

اولین فیلمی که بهعنوان انیمیشن به جشنواره کن
راه پیدا کرد! انیمیشن «باال» درباره یک پیرمرد
بادکنکفروش است که دلش میخواهد برود باال.
نخندید! چون او موفق هم میشود و با همان
بادکنکها میرود آمریکای جنوبی و کلی اتفاق
برایش میافتد .در سال  2009این فیلم دو اسکار
هم گرفت؛ بهترین انیمیشن و بهترین موسیقی.
این دو جایزه ،یک اتفاق خوب و یک تشویق بزرگ
برای تمامی انیمیشنسازها بود .کارگردان این
فیلم پیت داکتر بود.

حاال چند سال عقبتر میرویم .سال 1994
میالدی و انیمیشن محبوب «شیر شاه» .این
انیمیشن را که راجر آلرز کارگردانی کرده ،با
فروشی نزدیک به  950میلیون دالر ،در بخش
فیلمهای انیمیشن یک رکورد جدید و عجیب
و غریب زد! در آن زمان ،جایزه اسکار بهترین
موسیقی و ترانه اصلی به این فیلم رسید .نکته
جالب اینکه یک بار هم در سال  2002این
انیمیشن با کیفیتی بسیار خوب دوباره اکران
شد.

بعد از این فیلمهای انگلیسیزبان که ساخت شرکتهای بزرگ
آمریکایی بودند ،برای آخرین فیلم ،یک انیمیشن ژاپنی را انتخاب
کردم به اسم «روح سرگردان» .داستان درباره دخترکی است که
به همراه خانوادهاش برای ادامه زندگی به شهر جدیدی میروند،
اما آنها که شهر جدید را خوب بلد نیستند ،یک روز که به
طرف خانهشان میآیند ،مسیر را گم میکنند و وارد یک تونل
میشوند ...بقیهاش را تعریف نمیکنم تا بروید ببینید! این فیلم با
کارگردانی هایائو میازاکی توانست جایزه اسکار بهترین انیمیشن
را در سال  2003بگیرد.

حاال دوباره برمیگردیم عقب! میرویم به سال  1940میالدی و سراغ انیمیشن «پینوکیو» .این انیمیشن از
روی کتاب «ماجراهای پینوکیو» نوشته کارلو کلودی ساخته شد .اما دو نکته جالب؛ اول اینکه این فیلم هفت
کارگردان داشت! که فکر کنم یک رکورد حساب میشود .نکته دوم هم اینکه آن زمان که جایزه اسکار هنوز
بخش انیمیشن نداشت ،جایزه بهترین ترانه اصلی به این فیلم تعلق گرفت.

دانستنیها
مینا عینیفر
گشتی میان واژههای جستوجو شده گوگل در سالی که گذشت

به دنبال چه میگشتیم؟

هر سال موتورهای جستوجو فهرستی منتشر میکنند که نشان میدهد چه عبارتهایی در طول سال بیش از بقیه جستوجو شدهاند .فهرستی که نشان میدهد
افکار عمومی به چه اشخاص و رویدادهایی توجه میکند .فهرست  2014گوگل میگوید اولین دغدغه جهانی که باعث شده مردم در این سال جستوجو کنند،
رابین ویلیامز بود ،بیماری ابوال ،هواپیمایی مالزی ،بازی فلپی بردز ،چالش سطل آب یخ ،داعش ،شهر فرگوسن ،انیمیشن «یخزده» و اکراین رتبههای بعدی بیشترین
جستوجو در گوگل را کسب کردند .در ایران گشتن میان واژههایی که بیشتر جستوجو کردهایم ،نشان میدهد بعضی دغدغههایمان همسو با مردم جهان و بعضی
دیگر مخصوص خودمان بود .در ادامه واژههایی را میبینید که بیش از همه جستوجو شدند.

والیبال

ایران

ایرانیها خود را فوتبالدوست میدانند ،اما سال گذشته درخشش تیم والیبال
ایران در مسابقات لیگ جهانی باعث شد آنها برای والیبال هم زیاد جستوجو
کنند .نام محمد موسوی و غفور ،بازیکنان امتیازآور تیم ،هم محبوبتر شد.

ظریف

کاترین اشتون توانست در اسفند  92روحانی را پشت سر بگذارد و
بیشترین جستوجو را به خود معطوف کند .در آذر  93مذاکرات بیشتر از
مذاکرهکنندگان جستوجو شد و ظریف با اختالف زیاد در رتبه بعدی بود.
سعید مرتضوی تمام مدت با ظریف رقابت تنگاتنگ داشت و همزمان با حکم
انفصال او از قضاوت در آذر بیش از ظریف جستوجو شد.

بابک زنجانی

اسیدپاشی

وقتی مردم جهان «چالش آب یخ» را به کمپینی محبوب و فراگیر تبدیل کردند،
مردادماه در ایران هم جستوجو برای این موج و تصاویر مربوط به آن زیاد شد.
چیزی حدود دو ماه بعد ،اسیدپاشی در اصفهان چالش آب یخ و سقوط هواپیما را
با هم به حاشیه برد .جستوجو برای اسیدپاشی در زمان اوج حوادث تقریبا شش
برابر جستوجو برای چالش آب یخ در هنگام اوجش بود.

مرتضی پاشایی

با درگذشت مرتضی پاشایی در آبان  ،93جستوجو برای او ناگهان  17برابر شد.
درگذشت سیمین بهبهانی هم جستوجوی نام او را در مرداد  11برابر کرد .با این
حال خواننده پاپ پس از مرگش  33برابر شاعر مشهور مورد توجه بود.

کاله قرمزی

هیچکدام از بازیگران سینما و تلویزیون به اندازه کاله قرمزی محبوب نبودند.
او در فروردین با فاصله زیاد رکورد همه را شکست و حاال هم باالتر از رامبد
جوان و رضا عطاران قرار دارد.

در ماه اکتبر ،جستوجو برای «ابوال»  ۷۶برابر مارس بود .جستوجوها زمانی به مقیاس جهانی
رسید که موارد مبتال در خارج از آفریقا مشاهده شدند .مردم میخواستند از «شیوع ابوال»« ،درمان
ابوال» و «عالیم ابوال» بدانند.

پرواز اماچ  ۳۷۰مالزی

در هشتم مارس هواپیمای «اماچ  »۳۷۰خطوط هوایی مالزی کمتر از یک ساعت پس از بلند شدن
از زمین مفقود شد .بیش از  ۲۰۰میلیون جستوجو به دنبال نشانی از  ۲۳۹سرنشین گمشده انجام
شد ،اما سرنخی به دست نیامد .با این حال مردم جهان امیدوار بودند؛ جستوجو برای عبارت «ام
اچ  ۳۷۰پیدا شد»  ۱۴برابر «ام اچ  ۳۷۰گم شد» بود.

داعش

وقتی داعش کوبانی را محاصره کرد ،جستوجوی عبارت «کوبانی کجاست» تا  ۳۰برابر افزایش
یافت .صدمین سالگرد شروع جنگ جهانی اول بهانه دیگری برای جستوجو درباره جنگ بود.
جستوجو برای «جنگ جهانی اول» در  ۲۸ژوییه ،روزی که جنگ شروع شد ،به  ۱۳برابر رسید.

جان لتو

جان لتو و ماتیو مککانهی ،برای اولین بار از سال  ،۱۹۵۹جایزه بهترین بازیگر و بهترین بازیگر نقش
دوم را برای یک فیلم از آن خود کردند .اما لتو در نبرد جستوجو اول شد.

چگونه

از میان پرسشها« ،چگونه» هشت برابر «چه کسی» و «عشق چیست» پنج برابر «علم چیست»
جستوجو شد .مردم در لحظاتی که با بحرانهای وجودی روبهرو میشوند ،با سوالهایی مانند
«زندگی چیست» و «من که هستم» به جستوجو در اینترنت میپردازند.

سلفی و چالش آب یخ

چالش آب یخ ،باعث شد بیماری ایالاس بیشتر از کل دهه قبل جستوجو شود .خودگرفتها
(سلفیها) هم مورد عالقه کاربران گوگل بودند و نسبت به سال قبل هشت برابر بیشتر جستوجو
شدند .همچنین افرادی که میخواستند بدانند چگونه یک «سلفی بهتر» بگیرند ،شش برابر
شدند.

رابین ویلیامز

روز بعد از مرگ رابین ویلیامز ،کمدین مشهور ،جستوجوی دیالوگهای او شش برابر شد .تاثیر
مرگ او به حدی زیاد بود که مردم شروع به جستوجوی بیشتر برای اطالعات مربوط به بهداشت
روانی کردند.
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در دیماه  92جستوجو برای بابک زنجانی از ظریف ،روحانی و «مذاکرات»
بیشتر شده بود .در طول سال  2014جستوجو برای بابک زنجانی بیشتر
از «اختالس» و «فساد اقتصادی» بود ،اما با شیب مالیمی تا آخر 2014
کمرنگ شد .از  16تا  26آذر همزمان با آشکار شدن اختالس 12هزار
میلیاردی بانک تجارت کرمان جستوجو برای «اختالس» اوج گرفت و بابک
زنجانی را پشت سر گذاشت.

ابوال

جهان

فتوتراپی
میترا ناهیدپور

عکاسهای معروف در قاب عکسهای معروفترشان

قابهای ماندگار

فقط وقتی یک خوره عکاسی باشید ،میدانید مردمی که در قاب عکسهای عکاسهای مشهور قرار میگیرند ،چه حرفهایی
برای گفتن دارند .تیم مانتوآنی ،عکاس آمریکایی ،تمام این عکاسهای بزرگ را با عکسهای مشهورشان در یک قاب قرار
داده و از آنها عکاسی کرده است.
همه چیز از سال  2006شروع شد ،وقتی مانتوآنی دوربین پوالرویدی اجاره کرد که سهپایه چرخداری داشت .مانتوآنی
میگوید« :از آنجا که اجاره دوربین گران بود ،میخواستم از چیزی عکس بگیرم که برایم مهم باشد ،و به چند عکاسی که
میشناختم ،زنگ زدم .این پروسه هم برای من و هم برای سوژههایم خاص بود و میدانستم دارم کار مهمی میکنم؛ کاری
که بینندهها هم از عکاس و هم از عکس خوششان بیاید .سپس از آنها خواستم چیزی درباره عکسشان بنویسند .از اینجا،
به عکاسان دیگری نزدیک شدم؛ از کالیفرنیا تا بوستون رفتم ،و در دورهای بیش از پنج سال ،از  150عکاس با این قالب
عکاسی کردم».
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هرمان لئونارد؛ «موسیقیدان جاز»

باب گروئن؛ «جان لنون»

وینسنت الفوره؛ «من و انسان من»

نیل الیفر؛ «محمدعلی و لیستون»

دیوید دوبیه؛ «دسته نیزهماهیها»

توماس منگلسون؛ «خرس قهوهای»
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هری بنسون؛ «بیتلها»

جف وایدنر؛ «پکن »1989
الیل اوورکو؛ «یازده سپتامبر»

مری الن مارک؛ «فیل و استادش»
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استیو مککوری؛ «دختر افغان»

کارل فیشر؛ «محمدعلی»

اینستا گرام
مانی ساکت

شماره سیزدهم  -فروردین 1394

سالطین فالوئر

چه کسانی در اینستاگرام بیشترین طرفدار را دارند؟
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در دنیای امروز خبرها به کسری از ثانیه همه جا
میپیچد .تا غفلت کنی ،میشوی یک آدم بیخبر! تمام
این سرعت نشر خبرها را باید به پای دنیای مجازی
گذاشت .حاال چند سالی هست این دنیای مجازی با
چیزی به اسم صفحه شخصی مجهز شده است که
دست در دست هم گذاشتهاند و جیک و پوک همه چیز
را برمال میکنند .میتواند هم خوب باشد و هم بد که ما
نمیخواهیم وارد این مسائل شویم .میخواهیم سوی
دیگری از این اتفاق را که انگار خوشایند خیلیهاست،
ببینیم .هر انسانی برای نمایش عالیق و روزمرگیهای
خود نیاز به ابزاری دارد و صفحه شخصی هم این
نیازها را بدون زحمتی در اختیار میگذارد؛ بدون
روتوش یا با روتوش .خالصه میتوانی هر آنچه
را میبینی و حس میکنی ،بدون درنگ به اشتراک
بگذاری و دوستی را که هزاران کیلومتر از تو فاصله
دارد ،در آن لحظه و حس شریک کنی .سالها بود
که فیسبوک و دیگر شبکههای مجازی این رسالت
را برعهده داشتند .اما انگار اینستاگرام توانسته بر
آنها غلبه کند و محبوبتر شود .زاکربرگ ،بنیانگذار
فیسبوک ،هم از این ماجرا خبردار شد و بخش
اعظمی از سهام این پدیده نوظهور را خریداری کرد
تا باز خودش را وارد این بازی پرسود کند .عکسی که
گرفته میشود و با هشتگ مربوط به خودش یا متن
کوتاهی شِ یر میشود .میتوان این استقبال را اینطور
دید که انگار عکس برای ما گویاتر و جذابتر است.
ما بیشتر دوست داریم ببینیم تا بخوانیم .در این بین
حس کنجکاوی (اسم محترمانهای است )...هم یک
دم گریبان ما را ول نمیکند و اینستاگرام این فرصت
را میدهد تا این حس را بهخوبی تغذیه کنیم .کنجکاو
بودن هم زمانی بیشتر ما را تحریک میکند که بخواهیم
سر از رازها و لحظههای آدمهای مشهور دربیاوریم.
دیگر استفاده صفحه شخصی عوض میشود و جایش
را حتی میتواند به اطالعرسانی حرفهای نیز بدهد .یا
شاید نقابی باشد بر نقابهای بیشمار این قشر؛ و
اگر بخواهیم خوشبین باشیم ،برداشتن نقاب و نشان
دادن لحظاتی که تمام ما در طول روز تجربه میکنیم
و آدمهای مشهور هم این تجربهها را ناگریز از سر
میگذرانند .دیگر ما در جهانی یکسان وارد میشویم.
تا قبل از آن خیال میکردم آنها در جهانی خارج از
جهان ما زندگی میکنند .با غمها و شادیهایی که
ما هرگز آن را تجربه نخواهیم کرد و تفریحاتی دارند
که فقط مختص به خودشان است .ولی اینستاگرام
تمام این تصورات ما را باطل میکند .دیگر نمیشود
با جملهای از شکسپیر از دلتنگی غروب جمعه گفت.
آنها مجبورند برای نشان دادن این دلتنگی عکسی
را از حالوهوایی که در آن این حس را استنشاق
میکنند ،بگذارند ،وگرنه قواعد این بازی را رعایت
نکرده و بازی را باختهاند.
آدمهای مشهوری در کشور خودمان با تیزهوشی
از این فرصت ارتباط نزدیک و بیواسطه استفاده
کردهاند و صفحهای در اینستاگرام ایجاد کردهاند
که این روزها شده است منبع موثق زندگی خارج
از قاب آنها.
به چند نفر از آنهایی که بیشترین فعالیت را در
اینستاگرام داشتهاند و بهخوبی قدرت جادویی آن را
درک کردهاند ،میپردازیم .آنها بیشترین توجه را
به خود جلب کردهاند و بیشترین فالوئر (دنبالکننده)
را دارند.

بهرام رادان
تعداد فالوئر 554 :هزار نفر
این بازیگر خوشچهره و خوشپوش طرفداران
بسیاری دارد .عکسهایی که در اینستاگرام میگذارد
هم در جذب طرفدار بیتاثیر نیست .عکسهایی
شیک و حسابشده .از طرفی بیشترین الیکها را
هم برای عکسهای کودکی خود گرفته است .بهرام
رادن نگاهی هم به مسائل مهم اجتماعی دارد و به
گرد و خاک در استان خوزستان با اشتراک گذاشتن
عکسی از اهواز واکنش نشان داده است.

علی کریمی
فالوئر 212 :هزار نفر
علی کریمی بیشترین استفاده را از صفحه خود
در اینستاگرام میبرد .او خداحافظی خودش را از
نیمکت تیم ملی در این صفحه منتشر کرد .یک بار
هم زمانی که به تیم ملی بهعنوان مربی دعوت شد،
تمام عکسهای خود را پاک کرد که گفته میشود
برای این بوده که بیشتر وقت خودش را در اختیار
تیم ملی بگذارد! علی کریمی در یکی از پستهای
خود شعری از سیمین بهبهانی گذاشته است.

مهناز افشار
فالوئر 695 :هزار نفر
مهناز افشار همیشه سوژه جذابی برای پرفروش
بودن بوده است .امسال دو فیلم از او به
جشنواره راه نیافتند و او با گذاشتن عکسی از
این فیلمها به نوعی اعتراض نرم(!) کرده است.
صفحه شخصی به درد همین وقتها میخورد
دیگر .مهناز افشار کار عجیبی هم کرده است.
او عکسی را که با یکی از طرفدارانش بهعنوان
یادگاری گرفته و البته پرواضح است که بنا به
درخواست طرف مقابل بوده ،در صفحه خود به
اشتراک گذاشته.

الناز شاکردوست
تعداد فالوئر 798 :هزار نفر
اینستاگرام الناز شاکردوست هم مثل
فیلمهایی که بازی میکند ،طرفدارانی دارد
که به حواشی بیشتر دلبستهاند تا خود
متن! در صفحه شاکردوست میتوان به این
نتیجه رسید که برخالف تصور او سعی در
پنهان کردن لحظات روزمره زندگی خود
ندارد .از عکسهای سفر به سوییس تا تبلیغ
دستگاه سوالریوم و هویج بستنی خوردن با
عباس آقا(!) را میشود در صفحه شخصی
این بازیگر مشهور دید.
صابر ابر
فالوئر 175 :هزار نفر
شاید تعداد باالیی نباشد ،ولی میشود لقب
فعالترین آدم مشهور در اینستاگرام را به او
داد .تقریبا روزی دو پست .عکسهای ابر
بیشتر به اصطالح هنری هستند تا شخصی.
رنگبندی هنرمندانه و نگاه نوستالژیک او
باعث شده است طرفداران خاص خودش
را پیدا کند .رستورانها و خانههایی با
پنجرههای قدیمی بیشترین توجه را در
صفحه صابر ابر به خود جلب میکند.

بهنوش بختیاری
فالوئر 843 :هزار نفر
کشف راز محبوبیت این بازیگر سختتر
از کشف راز لبخند ژکوند است .بهنوش
بختیاری انگار خودش را زیاد درگیر آداب
و رسوم آدمهای مشهور نکرده است و تا
جایی که اجازه دارد ،سعی میکند خودمانی
و صمیمی باشد  .این را میشود هم از نوع
بازی و هم از عکسهایی که در اینستاگرام
خود میگذارد ،فهمید .از معرفی کتاب تا
دلنوشته و عکس صفحهبندی مجلهاش
را میتوان آنجا دید .بدون هیچ مالحظه
محافظهکارانهای.
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سیروان خسروی
فالوئر 587 :هزار نفر
خوانندهای که با سبک خاص خودش توانسته با رعایت اصول حرفهای خودش را باال بکشد ،تا جایی که میگویند بیشترین درآمد را
نسبت به همکاران خود دارد .کنسرتهایش همیشه پر است و کمرقیب از لحاظ جذابیت .میشود در صفحه سیروان خسروی تبلیغ
کنسرتهایش را نیز دید .باید لقب سلفیاندازترین را به او داد .کافی است به اینستاگرامش نگاهی بیندازید.

موفقیت

دربارة وارن بافت افسانهای

از فروش
قوطی نوشابه
تا تصاحب
کارخانه کوکاکوال

شماره سیزدهم  -فروردین 1394

54

وارن ادوار بافت ،مشهور به دانشمند اوماها ،در  30اوت 1930
در اوهامای ایالت نبراسکا در ایاالت متحدة آمریکا متولد شد.
پدرش ،هاوارد ،در ابتدا دالل سهام شرکتها بود و بعد نمایندة
کنگره شد .او تنها پسر خانواده و دومین فرزند از سه فرزند بود.
او در کودکی در زمینة پول و تجارت استعداد شگفتانگیزی از
خود نشان داد .سوابق او و تواناییهایش در محاسبة دقیق اعداد
در ذهن خود ،هنوز هم همکاران تجاریاش را متحیر میکند.
بافت در شش سالگی ،شش جعبة کوکاکوال به قیمت  25سنت
از مغازة پدربزرگش خرید و هر بطری را به ازای یک سکة پنج
سنتی فروخت؛ درحالیکه کودکان همسنوسال او روی چمن
لیلی و بولینگ بازی میکردند.
در سال  ،1943بافت به دلیل گرفتن مالیات  35دالری برای
دوچرخهاش ،به ادارة مالیات اعتراض کرد و سرانجام موفق شد
مالیات  35دالری دوچرخهاش را حذف کند .در سال 1947
در  17سالگی از دبیرستان وودرو ویلسون در واشنگتن
دیسی فارغالتحصیل شد .در دوران دانشآموزیاش
 500دالر روزنامه توزیع کرد( .با احتساب نرخ تورم این
مقدار معادل  4/261/081دالر در سال  2000است).
پدرش تمایل زیادی داشت تا وارن برای ادامة تحصیل
به دانشکدة علوم اداری و بازرگانی دانشگاه پنسیلوانیا
برود .بافت دو سال به دانشگاه نرفت و عقیده داشت
بیشتر از استادها میداند! وقتی پدرش،هاوارد ،در
مبارزات مجلس شکست خورد ،وارن به خانهشان در
اوماها برگشت و برای ادامة تحصیل به دانشگاه نبراسکا
رفت .با وجود کار تماموقت ،تنها در مدت سه سال
موفق شد دورة لیسانس را در این دانشگاه بگذراند
و فارغالتحصیل شود .باوجود سرسختی و مقاومت
زیاد ،باالخره راضی شد تا در سال  1951وارد دانشکدة
علوم اداری و بازرگانی شود ،ولی دانشگاه به دلیل سن
کم بافت او را نپذیرفت و او مجبور شد برای دورة فوق لیسانس
رشتة اقتصاد ،به دانشگاه کلمبیا برود.
آنجا سرمایهگذاران مشهوری همچون بن گراهام ،که بافت
زندگی و موقعیتهای اقتصادی آیندة خود را مدیون او میداند،
و دیوید دود ،تدریس میکردند؛ تجربه ای که زندگی بافت را
برای همیشه تغییر داد.
بن گراهام در طول دهة  1920به دلیل داشتن تفکرات نو
در زمینة بازار سهام ،خیلی زود بهعنوان یک سرمایهگذار و

آدمهای ثروتمند بسیاری در دنیا
هستند که شیوة زندگی یکسانی دارند؛ قصرهای
باشکوه ،ماشینهای لوکس ،مسافرتهای پرخرج،
خریدهای میلیونی و کارهایی که هر کسی از میلیاردرها انتظار دارد.
اما وارن بافت  74ساله که جزو  10ثروتمند دنیا محسوب میشود ،زندگی
جالبی داشته که میتواند درس بزرگی برای مشتاقان کار و سرمایه باشد.
او توصیههایی برای جوانان دارد که از تجربیات شخصی او نشئت میگیرد
و برای همین میتواند عملی شود .فقط کافی است آنها را باور داشته
باشیم .در این شماره قصد داریم مختصری از زندگینامة این
مرد افسانهای و توصیههایش را با هم مرور کنیم.

تحلیلگر بزرگ معروف شد .او به دلیل بیخطر بودن سهامهای
ارزان ،به دنبال آنها بود.
در سال 1954؛ بن گراهام ،استاد دانشگاه بافت و سرمایهگذار
مشهور ،از او دعوت كرد تا با حقوق ساالنه  12000دالر
برایش كار كند .سرانجام وارن بعد از مدتها انتظار به آنچه
میخواست ،رسید .بافت و همسرش در حومة شهر نیویورك
خانهای اجاره كردند .بافت روزها به تجزیه و تحلیل گزارشها
و تحقیق در زمینههای موفقیت در سرمایهگذاری میپرداخت.

در طول این دوران تفاوتهایی بین روند كار گراهام و بافت
آشكار شد .بافت میخواست بداند كه چگونه یك شركت در
بین رقبا به برتری دست مییابد و بن به دنبال اعداد و ارقام بود.
همچنین وارن مدیریت شركت را عاملی مهم در سرمایهگذاری
میدانست؛ اما گراهام صرفا به ترازنامه و صورت درآمد و سود و
زیان شركت اهمیت میداد و به نوع رهبری و مدیریت شركت
كمتر توجه میكرد .بین سالهای  1950تا  1956وارن سرمایة
شخصی خود را از 9/800دالر به  140/000دالر رساند.

دو قانون وارن بافت:

اول ،پول سهامدارانتان را نسوزانيد.
دوم ،قانون اول را فراموش نکنيد!

تحصيالت و مدارك علمي:

تحصیل در دانشگاه نبراسكا
فوق لیسانس رشتة اقتصاد در دانشگاه كلمبیا

مسئوليت و مقامها:

تدریس در دانشگاه
تاسیس موسسة سرمایهگذاری بافت
رئیس برکشای ر هاتاوی
تحليلگر اوراق بهادار در شرکت گراهام نيومن
فروشندة سرمايهگذار در شرکت بافت  -فالک
شريک عمومي شرکت بافت

هرگز چیزی نمیخرم مگر
اینکه بتوانم بر اساس
استدالل و منطق خویش
قیمت درست را پرداخت کنم.
باوجود آگاهی از اشتباه
خویش راهحل آن را میدانم.
در حال حاضر  ۳۲میلیارد
دالر به شرکت کوکاکوال
پرداخت کردهام ،به این دلیل
که...؟ اگر نتوانید به این
سوال پاسخ دهید ،پس قادر
به خرید آن نیستید و اگر
توانستید در طول چند دقیقه
از عهدة آن برآیید ،میتوانید
افتخارات:

در رتبهبندی فوربس در سپتامبر سال  ۲۰۰۸میالدی ،بهعنوان
ثروتمندترین مرد جهان شناخته شد.
در سال  1969گروه كارسون ،بافت را بهعنوان پولدارترین
مدیر قرن بیستم معرفی كردند.
در سال  2007نامش بهعنوان یکی از  100فرد پرنفوذ جهان
در مجلة تايمز به چاپ رسيد.

سخنان جالب و مفید وارن بافت:

سالها پیش اسحاق نیوتن سه قانون حرکت را کشف کرد
که بسیاری از پیشرفتهای دنیا در تکنولوژی و صنعت مدیون
آن است و از بهترین کارهای اوست ،اما هیچکس روی هوش
و استعداد نیوتن سرمایهگذاری نکرد! ما میتوانیم حرکت
ستارهها را محاسبه کنیم ،اما دیوانگی انسانها را هرگز .اسحاق
دچار سانحه شد و در کشف قانون چهارم ناکام ماند .به نظر
سرمایهگذاران ,افزایش حرکت با کاهش سود همراه است.
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در اوایل می 1956او با خواهرش دوریز و عمه
آلیس به سرمایهای به ارزش  105 /000دالر
شریک شد .او  100هزار دالر در Buffet
 Association Ltdسرمایهگذاری کرد .قبل
از پایان سال سرمایه او به  300/000دالر رسید
و یک خانة گچکاریشده با پنج اتاق خواب به
قیمت  31/500دالر در خیابان فارنام خریداری
کرد که آن را حماقت بافت نامید.
در اواخر همان سال او فرصت پیدا کرد تا شرکتی
به نام  seescandyبه مبلغ  25میلیون دالر بخرد.این
خرید بزرگترین سرمایه گذاری برک شایرهات وی بود.
بعد از چندین سرمایهگذاری دارایی خالص او افزایش پیدا کرد.
در فاصلة سالهای  1965تا  1975ارزش هر سهم برک شایر،
از  20دالر به  95دالر رسید .در طول این دوره بافت که
صاحب  29درصد از سهام برک شایر بود ،توانست  14درصد
دیگر از سهام شرکت را بخرد و سهام او و همسرش که سه
درصد از سهام را داشت ،به  46درصد رسید .در سال 1973
بافت سهام شرکت واشنگتن پست را خرید .این کار او سبب
شد تا کاترین گراهام سرپرست روزنامه و نشریات شرکت و
همچنین عضو هیئت مدیره شود.
در سال  ،1998بافت بیش از هفت درصد سهام شرکت
کوکاکوال را به قیمت  1/20میلیارد دالر خرید .او در ،1989
به مبلغ  9/7میلیون دالر هواپیمای جتی برای شرکت خرید،
اما به دلیل انتقادهایی که خود او در گذشته از مدیرعامالن
شرکتهای دیگر برای چنین خریدهایی کرده بود ،این عمل
را توجیهناپذیر دانست .در سال  1969گروه کارسون ،بافت
را بهعنوان پولدارترین مدیر قرن بیستم معرفی کردند .او
همچنین در سال  2002به میزان  11میلیارد دالر برای
قراردادهای سلف سرمایهگذاری کرد تا دالر آمریکا را در
برابر دیگر پولهای در گردش نجات دهد .سود بافت از این
معاملهها دومیلیارد دالر بود .او موفق شد با سرمایهگذاری
در شرکتهایی که سهام آنها به ارزش واقعی خود نرسیده
بودند ،هر روز به ثروت خود بیفزاید و لقب یکی از ثروتمندترین
مردان تاریخ را از آن خود کند .که با اتکا به تواناییهای خود به
اینجا رسیده است .در ژوئن  2006بافت اعالم کرد که بیش
از  70درصد ثروت خود ،یعنی  37میلیارد دالر از  52میلیارد
دارایی خویش را به صورت کمکهای ساالنه به بزرگترین
موسسة خیریة جهان ،موسسة بیل و ملینداگتس میبخشد تا
در امور خیریه صرف شود.
بافت به زمان خرید هم توجه دارد .او نمیخواهد در کارهایی
که ارزش مشخصی ندارند ،سرمایهگذاری کند .او منتظر
کسادی و اصالح بازار میماند تا کاالهای مطمئن و همچنین
سهام شرکتهای مطمئن را با قیمت منطقی (پایین)
خریداری کند ،زیرا کسادی و رکود بازار سهام ،فرصت خرید
ایجاد میکند.
هر گاه در بازار ،احتکار رایج باشد ،بافت محافظهکار میشود
و هر گاه سایرین نگران سرمایة خود باشند ،بافت پرتکاپو
میشود .این استراژی دوگانه و متضاد ،سبب شده تا شرکت
بافت به پیشرفت جهانی برسد و خسارت مهم قابل توجهی
به این شرکت وارد نشود .البته انتقادهایی نیز وجود دارد که
برک شایر در طول این دوران فرصتهای خوبی را از دست
داده است .بافت معتقد است که سرمایهگذار در خرید سهام
باید به گونهای آن شرکت را مورد بررسی قرار دهد که گویی
میخواهد تمامی شرکت را بخرد.

اگر تنها یک درصد انسانها خوششانس باشند ،شما
حتما خود را در  ۹۹درصد باقیمانده قرار میدهید.
همیشه میدانستم که ثروتمند میشوم ،حتی یک
لحظه هم به آن شک نکردم.
همانطور که سرمایة برک شایر بهشدت رشد
میکند ،جهان سرمایهگذاری با همان سرعت میتواند
بر نتایج کار ما اثر گذارد ،پس بررسی بیشتری نیاز داریم
و باید با استفاده از هوشمندی ،برنامه و نقشهای طرح کنیم.
البته استفاده از هوش و تفکر زیاد ،نه فقط چند لحظه تفکر،
پس هر سال میتوانیم یک طرح خوب اجرا کنیم( .این تفاوت
من است).
رایجترین دلیل پایین بودن قیمت سهام شرکتها این
است :بدبینی عام و خاص به شرکت یا صنعت .قصد داریم
تا تجارت را در چنین محیطی انجام دهیم؛ البته نه به خاطر
طرفداری از بدبینی ،بلکه به دلیل عالقه به چنین قیمتهایی.
بدبینی ،یکی از دشمنان یک خریدار منطقی است.
به دست آوردن موفقیت در سرمایهگذاری به ضریب هوش
بستگی ندارد ،پس برای بررسی مباحثی که مردم در طول
سرمایهگذاری با آن روبهرو میشوند ،با ضریب هوشی باالی
 ۲۵درصد یا متوسط هم تنها به یک روحیة عالی نیاز دارد.
زمان ،دشمن تجارت ضعیف و دوست تجارت قوی است.
چنانچه شما  ۲۰تا  ۲۵درصد سود از سرمایة خویش به
دست آورید ،زمان دوست شماست ،اما اگر بازده تجارت شما
پایینتر بود ،زمان دشمن شماست.
دنبال سرمایهگذاری در بزرگترین تجارتهای جهان
هستم .موفقیت از آن من است .اگر موقعیت آن برسد ،باید
جای خود بایستید و منتظر پرتاب به نقطهای باشید که آن را
دوست دارید .ممکن است بقیة رقبا در خواب باشند ،در آن
هنگام میتوانید در راستای هدف خویش راحت گام بردارید.
بازار سهام یک بازی بیسبال و بولینگ نیست؛ نباید بر
همه چیز چیره شوید .میتوانید منتظر پرتاب باشید .مشکل
اساسی مربوط به زمانی است که شما مدیر مالی هستید ،یعنی
زمانی که طرفداران داد میزنند« :پرتاب کن ».و شما در این
هنگام باید محکم و استوار و بدون دخالت احساس ،کار خود
را انجام دهید.
اگر بازارها همیشه موثر باشند ،پس من حاال میبایست
یک ولگرد کاسه به دست باشم.
قانون شماره  ،۱هرگز از سرمایه کم نکن .قانون شماره ،۲
قانون اول را هرگز فراموش نکن.
خرید سهام یک شرکت معمولی با قیمت نسبتا پایین بهتر
از خرید یک شرکت متوسط با قیمت باالست.
باوجود بیمه هیچ محدودیتی برای حماقت و اشتباه وجود
ندارد.
اگر تجارت یک شرکت خوب عمل کند ،به دنبال آن سهام
شرکت نیز از آن پیروی میکند.
برای به دست آوردن شهرت به  ۲۰سال زمان نیاز است و
برای تخریب آن تنها پنج دقیقه زمان الزم است.
هرگاه از بافت سوال شده است که چگونه در زمینة
سرمایهگذاری موفق شدی؟ او پاسخ داده است :هر سال صدها
و صدها گزارش ساالنة شرکتها را خواندهام.
هرگز چیزی نمیخرم مگر اینکه بتوانم بر اساس استدالل
و منطق خویش قیمت درست را پرداخت کنم .باوجود آگاهی
از اشتباه خویش راهحل آن را میدانم .در حال حاضر ۳۲
میلیارد دالر به شرکت کوکاکوال پرداخت کردهام ،به این دلیل
که...؟ اگر نتوانید به این سوال پاسخ دهید ،پس قادر به خرید
آن نیستید و اگر توانستید در طول چند دقیقه از عهدة آن
برآیید،میتوانید.

د انستیها

مکانهایی که قبل از مرگ باید به آنجا سفر کنید

جاذبه مـرگـبـار!

سفر برای رفع کسالت و خستگی است .پر است از تجربههایی که در سکون به دست نمیآید .مکانهایی در دنیا وجود دارند که شاید فقط در
قصهها به آنها برخورده باشیم ،ولی باید بگوییم وجود دارند .ساالنه هزاران توریست از این مکانها بازدید میکنند.
آکواریوم یخی
در کسنوما در ژاپن
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موجودات آبزی که یخ زدهاند .شاید
غمانگیز باشد ،ولی در شهر کسوناما
 450گونة مختلف از موجودات
دریایی در قالبهای یخی بزرگی
به صورت منجمد وجود دارد که
با نورهای سرد تزیین شده است
و ساالنه هزاران نفر از این صحنة
غمانگیز دیدن میکنند.

رستوران زیردریایی ،جزیرة رنگالی در کونراد مالدیو

تجربة غذا خوردن ،آن هم پنج متر زیر اقیانوس ،تجربهای عجیب و
بکر است که به همین راحتیها نمیتوان به آن رسید .رستوران ایتا
طوری طراحی شده است که انگار در یک آکواریوم بزرگ هستید.
در این رستوران غذاهای بومی مالدیو و غربی ارائه میشود .ایتا در
زبان محلی یعنی مروارید.

واندرلند کالکار در آلمان

تفریح کردن در راکتور اتمی خیلی
عجیب است ،ولی در آلمان راکتوری
که برای تولید برق بوده و هرگز از
آن استفاده نشده ،حاال تبدیل به
یک پارک شده .به این میگویند
استفادة درست از چیزهایی که
دیگر به درد نمیخورند.

روستای اسکیمو در وسط جنگل در فنالند

زندگی کردن در خانه اسکیموهایی که فقط در فیلمها آنها را
دیدهایم ،میتواند هیجانانگیز باشد .سقف این خانهها شیشهای
است و هیچوقت یخ نمیزند تا ما بتوانیم اگر شانس داشتیم،
درحالیکه روی تخت دراز کشیدهایم ،شفق قطبی را هم ببینیم.

استخر شنای شیطان ،آبشار
ویکتوریا در آفریقا

سلفی انداختن درحالیکه در لبة
آبشاری در حال سقوط هستید،
میتواند هزاران الیک بخورد .پس
اگر به زیمباوه سفر کردید ،شانس
شنا کردن در این استخر طبیعی را
از دست ندهید.

رستوران آبشار ،ویال اسکودرو در فیلیپین

در فاصلهای نزدیک به آبشار و بر میزهایی از جنس چوب بامبو نشسته
باشی و از غذاهای محلی آن منطقه میل کنی و پاهایت در آب زالل
باشد...چه چیز دیگری از زندگی میخواهید؟

موفقیت

بچه پولدارهای مشهور

این فهرست نشان میدهد برای پولدار شدن سن و سال مهم نیست .فقط کافی است کمی خالقیت به خرج داد و از ایدهها استفاده کرد و از
شکست نترسید.

 ۲۳سالهای با  ۵/۱میلیارد دالر درآمد

پولدار شدن با جستوجو

 ۵/۱میلیارد دالر درآمد از خورشید

ژیائو فینگ پنگ یک میلیاردر جوان است که ثروتش بالغ بر
 ۵/۱میلیارد برآورد میشود .نردبان موفقیت او در مسیر رسیدن
به ثروت ،انرژی خورشیدی است .آقای پنگ  ۳۴ساله ،همواره
در صدد انجام کاری برای رسیدن به ثروت بود .او پس از مدتها فکر ،به این
نتیجه رسید که باید در زمینهای بیپایان و تمامنشدنی سرمایهگذاری کرد .به
نظر او کار در حوزة انرژی تجدیدشونده مانند انرژی خورشیدی بهترین روش
دستیابی به ثروت بود .او در سال  ۲۰۰۵میالدی یک شرکت در زمینة تولید
صفحات خورشیدی را که انرژی آفتاب در آن ذخیره میشد ،تاسیس کرد .تولید
انبوه و ارزان آن ،همچنین رغبت کشورها به استفاده از انرژی بیپایان ،موجب شد که
کار آقای پنگ سرعت بگیرد .موفقیت او هنگامی تضمین شد که در سال  ۲۰۰۷شرکت او
در سطح بینالملل پذیرفته شد .فینگ در حال حاضر یک شرکت بزرگ دارد که نزدیک به  ۱۲هزار نفر
از مردم چین در آن مشغول به کار هستند .با این حال و بیش از گذشته آقای پنگ در حال گسترش
شرکتش است .در سال جدید نیز یک قرارداد  ۲۲۰میلیون دالری برای تولید صفحات خورشیدی بسته است.

کسب ثروت از زمین

سمیر گیالوت  ۳۴ساله با درآمدی که دارد ،در رده چهلوپنجمین
ثروتمند هند قرار میگیرد .او دارای  ۲/۱میلیارد دالر ثروت است .سمیر
در سال  ۲۰۰۰شرکت «ایندیا بولز» را افتتاح کرد .این شرکت که در
زمینة فروش امالک فعال بود ،در ابتدا برای کارهایش فقط حق داللی
دریافت میکرد .اما شرکت بهسرعت پیشرفت کرده و تبدیل به
یک موسسة مالی معتبر شد .این شرکت به بهترین نحو
سرمایههای سرازیرشده را به سمت خرید زمینهای
مرغوب و با درآمد باال ،هدایت میکرد .سمیر
در رشتة مهندسی مکانیک با رتبة باال در
سال  ۱۹۹۵از دانشگاه دهلی فارغالتحصیل
شد ،سپس به آمریکا رفت و برای شرکت
هالیبرتون کار کرد .با کسب تجربه به هند
برگشت و شرکت خودش را راهاندازی کرد.
زمانی که شرکتش را بنیان میگذاشت ۲۶ ،ساله
بود.

تجارت نفت در رایانه

جان آرنولد مثل دیگر جوانها نبود ،بلکه تالش میکرد
همواه از سنش جلوتر باشد .او اینک در فهرست
میلیاردرهای جوانی که با ابتکار شخصی به ثروت
رسیدهاند ،قرار دارد .ثروت او را بالغ بر  ۵/۲میلیارد دالر
تخمین میزنند .پدر جان یک مشاور حقوقی و مادرش
یک حسابدار بود .او از دانشگاه «واندر بیلت» فارغالتحصیل
شده و سپس به استخدام شرکت تجاری «انرون» درآمد و
زمانی که  ۲۷ساله بود ،همکاریاش را با این شرکت آغاز کرد .کار
او فروش نفت از طریق اینترنت بود .با ابتکاراتی که جان به کار گرفت ،توانست
در سال  ۲۰۰۱فروش شرکت را به  ۷۵۰میلیون دالر برساند .این امر باعث شد
به عنوان بازرگان بینالمللی شناخته شود و شرکت هم به او هشتمیلیون دالر
پاداش داد .یک سال بعد جان از این شرکت بیرون آمد و به هوستون تگزاس
رفت و شرکت خودش را بنیان گذاشت .او هشت میلیون پاداش را دستمایة
تاسیس شرکت جدید کرد و بهسرعت به جرگة میلیاردرهای جوان پیوست.
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نفر اول فهرست میلیاردرهای جهان را
کمتر کسی است که نشنیده باشد .او لری
پیج ،موسس موتور جستوجوگر گوگل،
است و با درآمد خالص  ۶/۱۸میلیارد دالر
در ردة اول فهرست میلیاردرهای جوان و
نفر پنجم ثروتمندان جهان قرار میگیرد.
تحصیل در دانشگاه استنفورد و
فارغالتحصیلی در رشتة مهندسی رایانه
به انجام فعالیتهای درآمدزا خیلی کمک
کرده است .در سال  ۱۹۹۸که گوگل
گسترش یافت ،تصور نمیشد ثروت عظیمی
را به دنبال داشته باشد .اما گفتوگوهای
دوجانبة لری با دوست روسیاش ،سرگئی
برین ،موجب پیشرفت گوگل شد .ضمن
آنکه این فرد باهوش ،یا بهعبارتی زرنگ،
از درآمد گوگل در فعالیتهای تجاری نیز
سرمایهگذاری میکند.

اکثر کسانی که با رایانه کار میکنند ،با سایت فیسبوک آشنا هستند .خوب است بدانید که موسس این سایت یک پسر جوان
به نام مارک البوت زوکربرگ است .طبق اعالم مجلة فوربس ،این فرد جوانترین میلیاردر در سال  ۲۰۰۸میالدی است .او در
یک خانوادة معمولی متولد شده و پدرش نیز دندانپزشک بود .مارک همواره تالش میکرد برنامههای مناسبی برای رایانه
بنویسد و طراحی کند .او برای ادامه تحصیل به دانشگاه هاروارد رفت .او در خوابگاه فرصت زیادی برای فکر کردن داشت
و تصمیم گرفت به قصد رسیدن به شهرت و بعد هم ثروت ،یک سایت عمومی طراحی کند .این ایده درون همان خوابگاه
عملی و سایت فیسبوک متولد شد .زوکربرگ به همراه هماتاقیهایش به نامهای داستین موسکویش و اندرو
مککالوم سایت را به تکامل رساندند .به گفتة کارشناسان ،درآمد ساالنة زوکربرگ حدود  ۵/۱میلیارد
دالر برآورد میشود .او در ابتدا یک سایت برای دانشگاههاروارد به نام «فیس مش» طراحی کرد
که دانشجویان دانشگاه میتوانستند در این سایت حاضر شوند و با یکدیگر گفتوگو داشته باشند
و این ایده بعدا سراسری شد.

یک فنجان چای
sargarmi.kharazm@gmail.com

شرح متن

خوانندگان گرامی مجله در این دو صفحه شما را دعوت میکنیم .تا ضمن سرگرم شدن با یافتن پاسخهای مربوطه در قرعه کشی جایزهای نفیس شرکت
کنید .با حداقل جواب دادن به سه تا از سرگرمیهای این صفحه اسم خود را در گردونه شانس قراد دهید .در ضمن پاسخهای خود را تا تاریخ  20فروردین
 94به آدرس ایمیل صفحه ارسال کنید .همراهان گرامی جواب کلیه سرگرمی ها را هم در شماره آینده وخارزم مشاهدهخواهید کرد.
چیستان

زن وشوهری هفت پسردارند و هر پسر یک خواهر
این خانواده چند نفرند.
آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم
میگذاردومرغ نیست چهارپا دارد و سگ نیست.
چه پرندهای است اگر نامش را برعکس کنیم نام
پرنده دیگری می شود.
باالی آن جای حساب است ،پایین آن بازی تاب
است.
آن چیست قبای زرد در بر دارد .تلخ است ولی
طعمی چو شکر دارد زرد است و معطر آید به مشام .با
هزاران سوار می گردد.
آن کدام سه است که هرگز چهار نمیشود.
بازی
شطرنج
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برای شرکت در
مسابقه جداول شرح
در متن و جدول
متقاطع فقط کافیست
حروف داخل کادرهای
قرمز را برای ما ارسال
کنید و نیازی به
پیدا کردن کلمه رمز
نیست.
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مشهور روم باستا  -2بزرگتر -امتنان -مترسک-
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سوسمار دارای نیشی زهردار  -15مونث ندیم -رام
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سفید شروع و در دو حرکت مات میکند.

عمودی
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معمای
چهرهها
اعجاز
ریاضی

در تصویر زیر

چهرههای پنهان را پیدا کنید.

عدد سیزده هزار و هشتصد و سی
و هفت ضربدر رقم سن شما ضربدر
عدد هفتاد و سه
 x ۷۳سن شما ۱۳۸۳۷ x
با امتحان کردن ضرب فوق و مشاهده
نتیجه حاصل حتما شگفت زده
خواهید شد

معما

مر
دی که در طبقه دهم
ساخت
ما
نی
ز
ند
گی
می کند صبح ها
پس از
خر
وج
از
آپا
رتمان خود با آسانسور
به پایین
رف
ته
و
به سر
کار خود می رود و در
از
بازگشت کار اگر آن ر
وز بارانی بوده و یا اینکه
اشخاص دیگری نیز در آ
سانسور باشند ،مستقیما
به طبقه دهم باز می گر
دد .در غیر اینصورت او
به طبقه هفتم رفته
و سه طبقه باقی مانده
را پیاده باال می
رود تا به آپارتمان خود
برسد.
می تونین دلیلش رو
پی
دا
کنین؟

معما
ریاضی

قاب طنز

از صفر تا صد چند
تا  ۹وجود دارد؟
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جدول سودوکو يه جدول ژاپنيه که بهش جدول اعداد متقاطع و  9ستون تشکيل شده .از
هم گفته ميشه .اين جدول يه جدول مربعي شکله که از  9سطر طرفي به  9تا مربع مساوي
هم تقسيم شده بطوريکه اون
مربع هاي  3در  3داخلي تو
دل مربع اصلي قرار دارن که
بهشون بلوک گفته ميشه.
قانون هاي اين بازي شامل 4
:
شرط اصلي و ساده
 -1همه سطر و ستون ها
شامل اعداد بين  1تا  9باشه.
 -2تو هيچ سطري عدد
تکراري نباشه.
 -3تو هيچ ستوني عدد
تکراري نباشه.
-4تو هيچ بلوکي عدد
تکراري نباشه ...

همانطور که از اسم این ستون پیداست .اینجا اختصاص دارد به
عکسهای بامزه و جالب .این ستون محلی است برای شما خوانندگان
عزیز مجله که عکسهای بامزه خود را از سوژهای مختلف ،اتفاقات
پیرامون و هر چیز دیگری که شما فکر میکنید جذابیت دارد  ،برای ما
بفرسیتد تا ما هم با اسم خودتان در این ستون چاپ کنیم .پس منتظر
چی هستید همین االن دست به کار شوید ،دوربین موبایل خود را
روشن کنید و از سوژهای جالبی که در اطرافتان اتفاق میافتد عکاسی
کنید و برای ما بفرستید .ما هم به بهترین عکسها با نظر خود شما
خوانندگان جایزه میدیم .چی از این بهتر!
پینوشت :دقت داشته باشید که عکسهایی که برای ما میفرستید
حتما کار خود و یا یکی از اطرافیاناتان باشد و از فرستان عکسهای
اینترنتی خوداری کنید.
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کودک و نوجوان

دا ستان
معصومه یزدانی
تصویرگر :الله فیاضی

پیشی جونم چند تا انگشت داری؟
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وقتی ریحانه از مهدکودک برگشت ،پیشی کوچولو
گفت« :ریحانه جونی! بیا بازی!»
ریحانه انگشتهای دو تا دستش را به پیشی کوچولو
نشان داد و گفت« :پیشی جونم! فردا بازی بکنیم؟
آخه امروز باید این همه نقاشی بکشم».
پیشی کوچولو گفت« :منم بکشم؟»
ریحانه گفت« :آره! بدو ده تا کاغذ بیار».
پیشی کوچولو بدو بدو رفت توی اتاق .اما یادش
رفت ریحانه چند تا کاغذ میخواست .برای همین
انگشتهای دو تا دستش را شمرد و به اندازهی
انگشتهایش برای ریحانه کاغذ برد.
ریحانه با مداد روی کاغذها سیب و درخت و
ماهی و گل و کلی چیزهای قشنگ قشنگ دیگر
کشید .پیشی کوچولو هم برای همهی نقاشیهای
ریحانه چشم چشم دو ابرو گذاشت؛ بعد هم با مداد
رنگیهایشان همة نقاشیها را رنگ کردند.
وقتی رنگ کردنشان تمام شد ،نقاشیهایشان
خیلی خیلی قشنگ شده بود .ریحانه هم دو تا
دستش را به پیشی کوچولو نشان داد و گفت« :آخ
جون! فردا اینقدر هزار آفرین میگیرم».
پیشی کوچولو هم برایش دست زد و گفت:
«آفرین ریحانه جون جونی!»
فردا که شد ،ریحانه نقاشیهایش را برداشت و رفت
مهدکودک .پیشی کوچولو هم توی خانه منتظر
ریحانه ماند تا برگردد و با هم بازی کنند .ولی
وقتی ریحانه برگشت ،کلی اخم کرده بود .پیشی
کوچولو گفت« :چرا به من اخم کردی همهاش؟»
ریحانه گفت« :چون که دو تا هزار آفرین ندارم».
پیشی کوچولو گفت« :اصال به من چه؟»
ریحانه همة انگشتهایش را به پیشی کوچولو
نشان داد و گفت« :من به تو نگفتم اینقدر کاغذ

بیاری؟!»
پیشی کوچولو هم گفت« :آوردم
دیگه!»
ریحانه دو تا از انگشتهای
دستش را قایم کرد و گفت« :نه
خیر پیشی کوچولوی حواسپرت!
اینقدر کاغذ آوردی».
پیشی کوچولو هم عصبانی شد
و همة انگشتهای دستش را به
ریحانه نشان داد و گفت« :ریحانه
خانم بداخالق! من اینقدر کاغذ
آوردم».
ریحانه انگشتهای پیشی کوچولو
را نگاه کرد .بعد انگشتهای خودش
را نگاه کرد .بعد دوباره انگشتهای
پیشی کوچولو را نگاه کرد و گفت:
«یک ...دو ...سه چهار...حاال اون
یکی دستت ...پنج ...شش...

هفت ...هشت...ا ِه چرا دو تا انگشتت نیست؟»
پیشی کوچولو گفت« :من که از اول اینقدر
انگشت داشتم».
ریحانه انگشتهای دست خودش را به پیشی
کوچولو نشان داد و گفت« :نمیشه که! باید
اینقدر انگشت داشته باشی!»
پیشی کوچولو انگشتهای ریحانه را نگاه کرد و
گفت« :یک...دو ...سه ...چهار ...پنج ...اون یکی
دستت رو بده ...شش ...هفت ...هشت ...نه...
ده...ا ِه اشتباهی شمردم!»
ریحانه گفت« :نه ،من از اولش هم ده تا
انگشت داشتم».
پیشی کوچولو رفت زیر میز و گفت:
«ببخشید! انگشتهای من کمتره خب!»

ریحانه دراز کشید روی زمین و گفت« :فکر کنم
انگشتهای ما با هم فرق داره!»
پیشی گفت« :مثل گوشهامون!»
ریحانه گفت« :آره! مثل موهامون!»
پیشی گفت« :مثل چشمهامون!»
ریحانه گفت« :آره! مثل دماغهامون!»
پیشی گفت« :مثل...مثل...دمهامون!»
ریحانه گفت« :آره! ولی ما دوستیم».
پیشی کوچولو از زیر میز بیرون آمد و گفت:
«خیلی هم دوستیم ،پس بیا بازی!»

کار د ستی
نیلوفر نیکبنیاد

جوجه
دوست
داشتنی

ی
 .1برای درست کردن این جوج ه 
دوستداشتنی وسیلهی خاصی الزم
نیست .فقط باید یک ورق کاغذ ،یک
قیچی و کمی چسب (یا سوزن تهگرد)
داشته باشید.

 .2شکل بدن و پرهای کاکل جوجه را روی یک کاغذ بکشید و رنگ کنید .با قیچی
دور آن را ببرید.
 .3پاهای جوجه و بالهایش را هم جداگانه روی کاغذ بکشید ،رنگ کنید و با قیچی
ببرید( .میتوانید هر کدام از مدل بالهایی را که دوست دارید ،انتخاب کنید).
 .4حاال پاها و بالها را مثل تصویر ،به بدن جوجه بچسبانید .اگر بهجای چسب از
سوزن استفاده کنید ،پاها و بالهای جوجهتان راحتتر تکان میخورد .فقط یادتان
باشد پشت سوزن را برگردانید که زخمی نشوید.

 -1کاری ضروری بهخصوص بعد از اضافه وزن
-2دهخدا در یکی از شعرهایش اینگونه به یادآوری
توصیه میکند.
 -3اولش با دودوتا چهارتا شروع میشود و بعدا سختتر
و سختتر میشود!
 -4یک زمانی خانة ما بود.
 -5اندازهگیری چند وقت یک بار آن برای پیگیری یکی
از نشانههای رشد است!
 -6درخت دیوانه!
 -7جمع رأی
 -8بهتر است در معاشرتها اینطور باشیم.
 -9بیان کردن
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نقشه گنج
این دزد دریایی نمیداند چطوری به صندوقچهیگنج برسد ،تو میدانی؟

شروع
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پای

ان

دا ستان

کیکی
برای دو نفر
نویسنده :لی آن ریوز
مترجم :سعیده موسوی
تصویرگر :حمید حاجیمیرزایی

و بعد سکوت همه جا را فرا گرفت .تنها چیزی
که شنیدم ،صدای چند سرفهی خشک و
آزاردهنده بود که از پشت یکی از درهای بسته
میآمد .دو ساعتی گذشت .ناگهان واقعیت
وحشتناکی به ذهنم آمد .هیچکس دیگری قرار
نیست بیاید .چطور میتوانم من یک نفر اینجا
را ترک کنم .همینطور که در افکار دلسوزانهی
خودم غرق بودم ،صدایی شنیدم ،سرم را بلند
کردم .روث را دیدم که با دست جلوی دهانش
را گرفته بود تا صدای هقهق گریهاش شنیده
نشود و اشک تمام صورتش را خیس کرده بود.
با دیدن این صحنه قلب کوچکم بد جوری به
درد آمد .دلم خیلی برایش سوخت .توی دلم
 35همکالسی خودخواهم را سرزنش میکردم.
چطور میتوانستند اینقدر بدجنس باشند .با
کفشهای سفید چرمی که به پا داشتم ،مثل
فنر به هوا پریدم و فریاد زدم« :ما به کسی
احتیاج نداریم».
نگاه متعجب روث یکباره به نگاهی هیجانی
و موافقتآمیز تبدیل شد .آنجا دو تا دختر
نوجوان بود و یک کیک سه طبقه 36 ،ظرف پر
از شکالت خامهای ،بستنی ،شربت ،وسایل بازی و
جایزههایی برای بردن .ما از کیک شروع کردیم.
البته نتوانستیم جای کبریتها را پیدا کنیم و
روث هم نمیخواست مادر مریضش را به دردسر
بیندازد .برای همین با حرکت دست وانمود کرد
که دارد شمعها را روشن میکند و درحالیکه توی

دلش آرزو و شعلههای خیالی را فوت میکرد ،من
هم شعر تولدت مبارک را برایش میخواندم .ما با
هم کلی بازی کردیم؛ دنبالبازی و صندلیبازی
و بادکنکبازی .موزیک شاد گوش کردیم و یک
عالمه باال و پایین پریدیم .در یک چشم به هم
زدن شب شد .مادر داشت از بیرون بوق میزد و
همینطور که قاقالیلیها را جمع میکردم ،از روث
به خاطر مهمانی خوبش تشکرکردم .سرشار از انرژی
و شاد و خوشحال سوار ماشین شدم .به مادر گفتم:
«من همة جایزههای مسابقاتی را که اجرا کردیم،
بردم .البته روث هم یک بار برنده شد و جایزه برد،
اما گفت درست نیست دختری که تولدش است،
جایزه را بردارد .برای همین آن را هم به من داد.
همهی خوراکیها را هم پنجاه ،پنجاه تقسیم کردیم.
تنها هدیهای هم که او دریافت کرد ،جعبهی آینهای
بود که من بهش دادم .چون از بچههای کالس خانم
بلک فقط من آنجا بودم .وای نمیدانی چقدر عجله
دارم .نمیتوانم صبر کنم تا فردا به بچهها بگویم که
چه مهمانی باشکوهی را از دست دادند!»
مادر ماشین را کنار جدول خیابان نگه داشت
و من را محکم بغل کرد .درحالیکه اشک در
چشمانش حلقه زده بود ،گفت« :من به تو افتخار
میکنم دخترم ».آن روز بود که یاد گرفتم حتی
یک نفر تنها هم این قدرت را دارد که تفاوت ایجاد
کند .من باعث شده بودم جشن تولد  12سالگی
روث متفاوت برگزار شود و مادر بود که این
درس بزرگ را در زندگی به من یاد داد.
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گفتم« :من نمیروم .اون دختر اسمش روث است .یک
شاگرد تازهوارد ،یک بچة سیاهپوست که همه میگویند
توی یک محلة کثیف و فقیر زندگی میکند که پر است
از سگهایهار .هر کس هم پایش را آنجا بگذارد ،سگها
حمله میکنند و گازش میگیرند! از آن گذشته برنیک
و پت هم گفتند که نمیآیند .اون دختر احمق تمام 36
بچهی کالس را دعوت کرده».
همینطور که مادر داشت دعوتنامة دستساز روث را
میخواند ،به طرز عجیبی ناراحت شد .بعد انگار که داشت
چیزی را به من اعالم میکرد ،گفت« :بسیار خب ،تو به
آن جشن تولد خواهی رفت .فردا یک کادو میخرم که
ببری».
نمیتوانستم باور کنم .مادر هیچ وقت مجبورم نکرده
بود به مهمانیای بروم یا کاری را بهزور انجام دهم .فکر
کردم اگر بخواهد مجبورم کند ،حتما دق میکنم و خب
با احساساتی که تحتتاثیرش قرار گرفته بود ،اگر چیزی
میگفتم ،بدجوری عصبانی میشد.
شنبه از راه رسید .صبح مادر از رختخواب بلندم کرد و
از من خواست تا اتاقم را گردگیری و مرتب کنم ،دوش
بگیرم و موهایم را ببافم .بعد هم کاری کرد تا یک جعبهی
خیلی قشنگ آینه ،شانه و برس صورتیرنگی را که دو دالر
و نودوهشت سنت خریده بود ،کادوپیچ کنم .بعد با ماشین
قراضة مدل هزار و نهصد و پنجاهش مرا رساند .زنگ زدم.
روث در را باز کرد و با اشارة دست از من خواست تا از
شیبدارترین و ترسناکترین پلکانی که در عمرم دیده
بودم ،به دنبال او باال بروم .وارد خانه که شدم ،ترسم
کم شد و احساس آرامش کردم .کف اتاق نشیمن چوبی
بود و شعاعهای نور خورشید روی زمین پهن شده بود.
زیرگلدانیهایی به رنگ سفید زیر پایة مبلهای کهنه قرار
گرفته بود.
بزرگترین کیکی که تا آن موقع دیده بودم ،روی میز
قرار داشت .روی کیک  12تا شمع صورتی کاشته شده
بود و با غنچههای کوچولوی رز روی کیک نوشته شده
بود« :تولدت مبارک روثی» 36 .تا لیوان پایه بلند پر از
شکالت خامهای خانگی نزدیک کیک قرار داشت که روی
هر لیوان اسم یکی از بچههای کالس نوشته شده بود .با
خودم گفتم اگر همه بیایند اینجا ،خیلی هم بد نیست .از
روث پرسیدم« :پس مادرت کجاست؟» نگاهش را به زمین
دوخت و گفت« :او مریض است».
«پدرت چی؟ اون کجاست؟»
«او ما را ترک کرده و از اینجا رفته».

شاعرانه

همسفر اَبر
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