فرارسیدن مبعث رسول اکرم(ص) مبارک

و

والدت حضرت علی (ع) و روز پدر گرامی
ﺭﺑﺎﻧﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ»:ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ،ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺭﻡ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﻧﻖ ﺑﻮﺭﺱ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻰﺁﻳﻨﺪ،
ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺻﻞ ﻭ
ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻯ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺣﺎﻻ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻯ
ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺭﺱ ،ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺍ
ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪ«.

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

ﺍﻫﺎﻟﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ

ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﺟﺒﺎﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻮﺭﺱ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  -ﺍﺳﻔﻨﺪ 1393

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ

 11ﻣﺎﻩ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻰ  15,3ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﻳﺎﻓﺖ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  -ﺍﺳﻔﻨﺪ 1393

ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ
ﻭﺍﺳﻄﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻭﺍﺳﻄﻪﺍﻯ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺁﺫﺭ ﺳﺎﻝ 92ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺩﺭ
ﻓﺼﻞﻫﺎﻯ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ 93ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ،ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ﺳﺎﻝ 93ﺭﺷﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻳﻦ
ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ،93ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﻭﺍﺳﻄﻪﺍﻯ ﻛﺎﻫﺶ 2,9ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻯ 93ﻭ
ﻛﺎﻫﺶ 9ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺭﺍﺑﻪ
ﺛﺒﺖ ﺭﺳﺎﻧﺪ.
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﺑﻬﻤﻦ 93ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺎﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ 20,7ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻯ93؛
12,2ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ،ﺍﺯ
ﻣﻬﺮ 93ﺭﺷﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺑﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻰ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺭﻓﺼﻞ
ﺳﻮﻡ ﺳﺎﻝ 93ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ 11,3ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ 93ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ،

ﺣﺘﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﺒﻞﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ،
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ
ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪ .ﺩﺭ ﻓﻮﺭﻳﺔ 2014
 ،ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  100ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ ﺍﺯ
ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻟﺴﺘﻮﻡ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻰ
ﺍﻭﺭﺍﻧﺞ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﺭﻧﻮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺳﻔﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﻫﻴﺌﺖ
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺩﻳﺪﺍﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﻮﺩ

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ »ﺭﻧﺴﺎﻧﺲﻛﭙﻴﺘﺎﻝ«
ﮔﻔﺖ» :ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺑﺴﺘﺔ
ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ،ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺍﻧﺰﻭﺍ ﺩﺭ
ﺁﺳﺘﺎﻧﺔ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰﺭگ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ

18

17

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺭﻳﺎﺿﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ
ﺩﺭﺩﺳﺮﻫﺎﻯ ﺗﺤﻤﻴﻞﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻯ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ
ﺣﺎﻻ ﻭﺭﻕ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺧﻮﺏ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ
ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ .ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ
 3ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻝ  93ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ
ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮﺩ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ
ﻣﻨﻔﻰ  6,8ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  91ﺁﻥﻗﺪﺭ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺍﻣﻴﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ
ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﮕﺎﻩ
ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻄﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺟﺎﺭﻯ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪﺍﻯ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ .ﺣﺘﻤﺎ
ﺗﺤﺮﻛﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ
ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺩﺍﺭﺍﻥ،
ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺣﺎﺿﺮ
ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻪ
ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻔﺔ ﻣﻬﻢ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﻫﻢ ﭼﻴﺰﻯ ﻧﻴﺴﺖ
ﺟﺰ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ
ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﺎﻻ ﺩﻳﮕﺮ
ﺗﺎﺣﺪﻯ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺗﻮﻟﻴﺪﮔﺮﻳﺰﻯ
ﻭ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪﺟﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻣﻮﻟﺪ ،ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻌﻀﻼﺗﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻧﻬﺎﺩﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ
ﺁﻥﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﺔ
ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ .ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻀﻠﻰ
ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻫﻰ
ﺁﺳﺘﻴﻦﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻳﻰ ﺳﻌﻰ ﻛﻨﺪ
ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﺔ ﻣﻮﻟﺪﮔﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺟﺎﻯ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﺎﻯ ﺿﻌﻴﻒ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻓﺮﺍﺥ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﻓﻀﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ
ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻧﺪ ﺳﺪﻯ ﺑﺰﺭگ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ .ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺣﺘﻢ ﻧﻴﺎﺯ
ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﭘﻴﺶﻗﺮﺍﻭﻝ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻮﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﻧﻴﺎﺯ
ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺗﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﺩﻻﻟﻰ ﻭ ﺳﻮﺩﺍﮔﺮﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺩﻫﻴﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺣﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪﺟﺎﻯ

ﺳﻮﺩﺍﮔﺮﺍﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺭﺍ ﺑﻪﺟﺎﻯ ﻣﺼﺮﻑﮔﺮﺍﻳﻰ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪﻛﻨﻨﺪﺓ ﻛﺎﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺩﻫﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻮﺭﺱ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﻪﺟﺎﻯ ﺑﻨﮕﺎﻩﺩﺍﺭﻯ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ
ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺰﺭگ
ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻓﻀﺎ ﻣﺘﺤﻮﻝ ﺷﻮﺩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺑﻪﺟﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﺓ ﻛﺎﻻ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷﻮﻧﺪ
ﻭ ﺟﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻮﻟﺪ ﺭﺍ ﭘﺮ
ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰﻫﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺸﺎﻳﺶﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ،
ﺩﺭﺍﺩﺍﻣﺔ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ،ﺑﺎﺭﻯ ﺑﺰﺭگ ﺍﺯ ﺭﻭﻯ ﺩﻭﺵ
ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ .ﮔﺎﻫﻰ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺳﺨﻦ

ﻣﺮﻳﻢ ﺩﻫﻘﺎﻥ*

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰﻯ
ﺩﺭﻭﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺮﺩﺍ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺳﺖ،
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪﺧﻮﺑﻰ ﺑﺎﻭﺭ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺩﺭ
ﻗﺎﻣﺖ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﻀﻮﺭ
ﻳﺎﺑﺪ .ﺍﻣﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺍﺳﺖ ،ﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ
ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻛﺎﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﺗﻮﻟﻴﺪﮔﺮﻳﺰﻯ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﺷﻮﺩ؟ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺭﺥ ﻧﺪﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ
ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﺓ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺑﻮﺩ .ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ
ﺟﻬﺶﻫﺎ ﻭ ﺗﺤﻮﻝﻫﺎ ﻭ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺷﻮﻕﻫﺎ
ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻳﻨﺪﻩﺍﻯ ﺩﻭﺭﺗﺮ ﻭ
ﻭﺳﻴﻊﺗﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺑﮕﻴﺮﺩ .ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ
ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻥﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ
ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴﺰ ،ﺳﻌﻰ
ﻭ ﺗﻼﺵ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺍﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺎﻟﻰ ،ﺑﺎﺯﺍﺭﻯ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﺩﺭ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﺩ.
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰﻫﺎ ﺷﻜﻞ
ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﻗﺘﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻳﻚﺑﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ ﻭ ﭘﺎ ﺭﻭﻯ ﻣﻨﻔﻌﺖﻫﺎﻯ ﻓﺮﺩﻯ ﻭ
ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺍﻫﺎﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻰ ﺑﺮﻭﺩ
ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺪ ﮔﻮﺷﻪﮔﻴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ
ﻫﻢ ﺑﻪﺟﺎﻯ ﺁﻥﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﻴﺎﺩﻩﺭﻭﻫﺎﻯ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﻻﺭ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮﻭﻧﺪ ،ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﻨﻨﺪ؟ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺪ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭﻭﻥ
ﺧﻮﺩ ﺟﺎﻯ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺍﺯ ﻛﻨﺎﺭ
ﺁﻥﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ.
*ﻭﻛﻴﻞ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ

ﺳﺒﺪ ﺧﺮﻳﺪ

ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ

ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻫﻤﺘﻰ

ﺩﻭﺭ ﺭﻳﺨﺘﻨﻰﻫﺎﻯ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺑﺨﻮﺭ
ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ :ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ
ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻬﺎﺭﻩ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻭ ﺩﻭﺧﺖ ﭘﺎﺭﭼﺔ
ﻟﺒﺎﺱ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﭘﺎﺭﭼﺔ
ﺧﻮﺏ ،ﭘﺎﺭﭼﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ
ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﻮﻯ ﺁﻥ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺎﺭﭼﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮﻣﻰ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻫﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻬﺎﺭﻯ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭘﺎﺭﭼﻪﻫﺎﻯ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ،ﭼﻮﻥ

ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻧﮓﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻧﮓ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮﻳﺪ.
ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺵﺗﻴﭗ ﺷﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻰ ﺩﺍﺭﻳﻢ
ﻛﻪ ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﮔﻮﺷﺔ ﺫﻫﻦﺗﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﻬﺎﺭ
ﺧﻮﺵﻟﺒﺎﺱﺗﺮ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﺳﺎﻝ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
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ﻳﻚ ژﺍﻛﺖ ﺳﺒﻚ ﺑﺨﺮﻳﺪ :ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻰ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ژﺍﻛﺖﻫﺎﻯ ﺳﺒﻚ ﺑﺎ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦﻫﺎﻯ
ﻧﺨﻰ ﺯﻳﺮﺷﺎﻥ ﺭﻭﺍﻧﺔ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ
ﺑﻬﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ژﺍﻛﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﻧﮓﻫﺎﻯ
ﻣﻠﻴﺢ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻠﻮﺯ ﺳﻔﻴﺪ ﺯﻳﺮﻳﻦ ،ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻬﻤﺎﻧﻰﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﻣﺎﻧﻰ ﻭ
ﺳﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭ ﺍﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﺭﺍﺣﺘﻰ ﻭ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺑﻬﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻤﺎ ﺩﻭﭼﻨﺪﺍﻥ
ﻣﻰﻛﻨﺪ.

ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎﻯ ﭼﺴﺒﺎﻥ ﻧﺨﺮﻳﺪ :ﺍﮔﺮ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﺮﻳﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻴﺪ ،ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻠﻰ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺨﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺗﻨﮓ ﻭ ﭼﺴﺒﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻟﺒﺎﺱﻫﺎﻯ ﺗﻨﮓ ﻭ ﭼﺴﺒﺎﻥ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ.

ﺩﻛﻮﺭ ﭼﻮﺑﻰ

ﺟﻨﺲﻫﺎﻯ ﺧﻨﻚ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴﺪ :ﺑﻪﺧﺼﻮﺹ ﺍﮔﺮ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﺮﻳﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻴﺪ ،ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻟﺒﺎﺱ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﺟﻨﺲ ﻟﺒﺎﺱ
ﺩﺭ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻨﻜﻰ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻬﺎﺭﻩ،
ﭘﺎﺭﭼﻪﻫﺎﻯ ﻧﺨﻰ ،ﻛﺘﺎﻥ ،ﭘﻨﺒﻪﺍﻯ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺳﺎﺗﻦ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺭﻧﮓﻫﺎ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ :ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭ ،ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﮔﻞ ﻭ
ﮔﻴﺎﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻧﮓ ﻟﺒﺎﺱﺗﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺭﻧﮓﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺯﻳﺎﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﺷﻠﻮﺍﺭ
ﺧﺎﻛﻰ ﺑﺎ ﺑﻠﻮﺯ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﺍﻳﻦ ﺳﺖ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﺍ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺭﻧﮓﻫﺎﻯ ﺁﺑﻰ ﺗﻴﺮﻩ ﻭ ﺳﺒﺰ ﻋﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ.

ﺟﻌﺒﻪﻫﺎﻯ ﺩﻭﺳﺖﺩﺍﺷﺘﻨﻰ

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺎﻧﻰﻫﺎ ﻭ ﻋﻴﺪﺩﻳﺪﻧﻰﻫﺎﻯ ﻋﻴﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﭼﻨﺪ
ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻴﻮﻩ ﮔﻮﺷﺔ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻳﺎ ﺣﻴﺎﻁ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﻳﺪﻩﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺫﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺭﺳﺪ،
ﺩﻭﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻜﻨﻴﺪ .ﺍﻳﻦ
ﺟﻌﺒﻪﻫﺎﻯ ﺩﻭﺳﺖﺩﺍﺷﺘﻨﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ
ﺯﺩﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻳﻚ ﺩﺭﻝ ﭘﻴﭻ ﺍﺳﺖ.
ﺧﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻭﻟﻴﺔ ﺟﻌﺒﺔ ﻣﻴﻮﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ
ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰ ﺯﺷﺘﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎﻝ
ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ .ﺩﻭ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺁﻥ
ﺩﺍﺭﻳﺪ .ﺍﻭﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻤﺒﺎﺩﻩ ،ﺭﻧﮓ ﻭ ﻻﻙ ﺍﻟﻜﻞ
ﺍﺳﺖ .ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺩﻭﻡ ﺑﺮﭼﺴﺐ .ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﺍﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ
ﺍﺯ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ
ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺭﺍﺣﺖﺗﺮﻯ ﺍﺳﺖ .ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎﻯ
ﻃﺮﺡ ﭼﻮﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻴﺰ ﺷﻤﺎ ﻃﺒﻴﻌﻰﺗﺮ ﻭ
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎﻳﺪ .ﺩﺭﺳﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﻯ
ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﭻ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻳﻚ ﻣﻴﺰ ﺟﻠﻮﻯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﻳﺪ.
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﺮﺥﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﻣﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ .ﺍﮔﺮ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻰ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ
ﻛﻨﻴﺪ ،ﭼﺮﺥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻰﺧﻴﺎﻝ ﺷﻮﻳﺪ.

ﻛﺘﺮﻯﻫﺎﻯ ﮔﻠﺪﺍﻧﻰ

ﻓﺼﻞ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺮﺍﺱ
ﻳﺎ ﺣﻴﺎﻁ ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎﻧﻪﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﻠﺪﺍﻥﻫﺎﻯ
ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻻﺯﻡ
ﻧﻴﺴﺖ ﺷﺎﻝ ﻭ ﻛﻼﻩ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮔﻠﺪﺍﻥﻫﺎﻯ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ﮔﺮﺍﻥﻗﻴﻤﺖ
ﺑﮕﺮﺩﻳﺪ ،ﻛﺎﻓﻰ ﺍﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻭﺳﺎﻳﻞ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺭﻳﺨﺘﻨﻰﻫﺎ ﻛﻤﻚ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﻳﻚ ﻛﺘﺮﻯ ﻛﻬﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺍﺳﺖ .ﻛﺘﺮﻯﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻰ ﺩﻭﺩﺯﺩﻩ،
ﻛﻬﻨﻪ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺭﺳﻮﺏ ﺁﺏ ﺷﻬﺮﻯ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
ﻭ ﺷﻤﺎ ﺧﻴﻠﻰ ﺳﺎﺩﻩ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ .ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻪﺟﺎﻯ ﺍﻳﻦﻛﻪ
ﻛﺘﺮﻯ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﻳﺪ ،ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻳﻚ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﻋﺠﻴﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ .ﻣﻘﺪﺍﺭﻯ
ﺳﻨﮓ ﻭ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻭ ﭼﺴﺐﻫﺎﻯ ﺍﻛﻠﻴﻞﺩﺍﺭﺩ
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳﺪ.
ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﺁﻫﻦ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ
ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﻴﻞ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻋﺠﻴﺐ
ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻴﺪ .ﺧﺎﻙ ﺩﺭ ﻛﺘﺮﻯ
ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﻭ ﮔﻞ ﺑﻜﺎﺭﻳﺪ .ﮔﻠﺪﺍﻥ ﻋﺠﻴﺐ ﺍﻣﺎ
ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
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ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﻜﺲﺣﺘﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩﺍﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩﺍﻳﺪ.
ﺟﻌﺒﻪﻫﺎﻯ ﻣﻴﻮﻩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻰﺧﺒﺮ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﻫﻢ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻢ ﺟﺎ ﻟﺒﺎﺳﻰ
ﻭ ﻫﻢ ﻳﻚ ﺩﻛﻮﺭﻯ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﮔﻮﺷﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ .ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎﻯ ﻣﻴﻮﻩ ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻮﻓﻪ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﮔﺮﺍﻥﻗﻴﻤﺖ
ﻧﻴﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ،ﻛﻤﻰ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻭ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮ ﺩﻛﻮﺭﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺳﭙﺎﺭﻳﻢ .ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﺭﻧﮓ ﻭ ﻻﻙ ﺍﻟﻜﻞ .ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺯ ﻇﺎﻫﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺁﻥ
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﻳﺪ .ﻓﻘﻂ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻴﺦ ﻭ ﭘﻴﭻ ﻣﺤﻜﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻟﻮﻻﻯ ﺭﻳﺰ ﻭ ﻇﺮﻳﻒ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﻔﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺳﺎﺯﺓ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺮ ﺟﺎﻯ ﺧﻮﺩﺵ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ
ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﺿﺮﺑﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻧﭙﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﭼﻔﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﻴﺎﻝﺗﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺭﺍﺣﺖ ﺷﻮﺩ.

30

29

ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻢ
»ﻣﺎﺟﺮﺍﻯ ﻧﻴﻢﺭﻭﺯ« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؛
ﻓﻴﻠﻤﻰ ﻭﺳﺘﺮﻥ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﻯ ﮔﺮﻯ ﻛﻮﭘﺮ ﻭ
ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﺯﻳﻨﻪﻣﺎﻥ .ﮔﺮﻯ ﻛﻮﭘﺮ
ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﺍﻯ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻜﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶ
ﺍﻭﻝ ﻣﺮﺩ ﺷﺪ .ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﺷﺪ،
ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺍﻟﻤﺎﻥ ﺍﺻﻠﻰ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﻯ
ﻭﺳﺘﺮﻥ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﻮﭘﺮ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﻰ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﻛﻪ ﺭﻭﺩﺭﺭﻭﻯ
ﺗﺒﻬﻜﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﻰﺍﻳﺴﺘﺪ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ .ﻛﻼﻧﺘﺮ ﺷﻬﺮ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﺶ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻗﺼﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺯﻥ ﺯﻳﺒﺎﻳﺶ ﺧﻴﺎﻝ ﺗﺮﻙ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺳﺮ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺧﺒﺮﺩﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻓﺮﺍﻧﻚ
ﻣﻴﻠﺮ ،ﺗﺒﻬﻜﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ
ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ،ﺑﺎ ﻗﻄﺎﺭ ﻧﻴﻢﺭﻭﺯ ﻭ

ﺍﻳﻦﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﺸﻨﻪ
ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﺳﺖ

ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ

ﻧﺎﺩﺭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻳﺎﺭ ،ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ*
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ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ 2800 .ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺁﻥﻫﺎ
2ﻫﺰﺍﺭﻭ 284ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ 16 ،ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ  500ﺷﻐﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺗﻨﻬﺎ  16ﺷﻐﻞ
ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ،ﻣﻴﺰﺍﻧﻰ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚﺩﺭﺻﺪ،ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﺑﺤﺚﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ
ﺩﺭ ﭘﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺮﺍﺑﺮﻯﻫﺎﻯ ﺷﻐﻠﻰ ﻣﻴﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ .ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺒﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻰ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﻋﻠﻤﻰ ،ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻭ ﺩﺭﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺯﻳﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻧﺎﺩﺭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻳﺎﺭ ﻣﻰﻛﻮﺷﺪ ﺧﻴﻠﻰ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﭼﻪ
ﺯﻳﺎﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ.

ﻫﻤﺮﺍﺳﺘﺎﻳﻰ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ
ﺩﻫﺔ  1980ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ )ﺁ -
ﺱ  -ﺁﻥ( ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺧﺼﻮﺻﻰﺳﺎﺯﻯ
ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ،ﺷﻜﻞ ﺟﺪﻯ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺷﻰ ﺑﺰﺭگﺗﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺯﻥ ﻳﺎ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﻪ
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺯﻧﺎﻥ )ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ( ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ
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ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻣﺼﺪﻕ

ﻫﺮ ﺩﻭ ﺍﺯ ﭘﻴﺶﮔﺎﻣﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻃﺮﺡ
ﻧﻮ ﺩﺭﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﻫﻨﺮ .ﻟﺌﻮﻧﺎﺭﺩﻭ ﺩﻯ ﺳﺮ
ﭘﻴﺮﻭ ﺩﺍﻭﻳﻨﭽﻰ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ،ﻧﻘﺎﺵ ،ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎﺯ،
ﻣﻌﻤﺎﺭ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻰﺩﺍﻥ ،ﺭﻳﺎﺿﻰﺩﺍﻥ ،ﻣﻬﻨﺪﺱ،
ﻣﺨﺘﺮﻉ ،ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻴﺴﺖ ،ﺯﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺱ ،ﻧﻘﺸﻪﻛﺶ،
ﮔﻴﺎﻩﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﺓ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻰ ﺩﻭﺭﺓ ﺭﻧﺴﺎﻧﺲ
ﺑﻮﺩ .ﻧﺒﻮﻍ ﺍﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮﻯ

ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.
ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﻰﻛﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﻙ
ﺷﻬﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﻓﺮﺍﺭ ﺭﺍ ﭼﺎﺭﺓ ﻛﺎﺭ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﺪ
ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻓﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ
ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎﺭﺵ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﻓﺖ
ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪ.

ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﺓ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻰ ﻭ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﺔ ﺟﻬﺎﻥ

ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻬﺎﺩﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ
ﻧﻘﺶﻫﺎﻯ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ،
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﻭ
ﺍﺭﺍﺋﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩ .ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺯﻧﺎﻥ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻭ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺻﺎﺩﻕ ﺩﺭ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎﺩ ﻣﻰﻛﺮﺩ.

ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺌﻮﻧﺎﺭﺩﻭ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﺭﺯ ﻳﻚ ﻣﺮﺩ
ﺭﻧﺴﺎﻧﺲ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎﺵ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﺎﺩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﻋﺪﻩﺍﻯ ﻧﻴﺰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺗﺮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻰ
ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺁﻥﺳﻮ ﺳﺎﻟﻮﺍﺩﻭﺭ
ﻓﻠﻴﭙﻪ ژﺍﺳﻴﻨﺘﻮ ﺩﺍﻟﻰ ﻧﻘﺎﺵ ﻓﺮﺍﻭﺍﻗﻊﮔﺮﺍﻯ
ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻰ ﺑﻮﺩ .ﺩﺍﻟﻰ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻠﻖ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮﻯ ﮔﻴﺮﺍ ﻭ
ﺧﻴﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻗﻊﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺕ
ﺭﺳﻴﺪ .ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻧﻘﺎﺷﺎﻥ ﺭﻧﺴﺎﻧﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻣﻌﺮﻭﻑﺗﺮﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﺳﺎﻟﻮﺍﺩﻭﺭ ﺩﺍﻟﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1931ﺧﻠﻖ ﺷﺪ.
ﺍﻭ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻋﻜﺎﺳﻰ ،ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎﺯﻯ
ﻭ ﻓﻴﻠﻢﺳﺎﺯﻯ ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺷﺖ .ﺍﻭ ﺑﺎ
ﻭﺍﻟﺖ ﺩﻳﺴﻨﻰ ،ﺗﻬﻴﻪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ
ﺷﻬﻴﺮ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ،ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﺭﺗﻦ ﻛﻮﺗﺎﻩ
ﻭ ﺑﺮﻧﺪﺓ ﺟﺎﻳﺰﺓ ﺍﺳﻜﺎﺭ »ﺩﺳﺘﻴﻨﻮ« ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ  2003ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﺍﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ ،ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺩﺍﺷﺖ .ﺩﺍﻟﻰ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ
ﺑﺎ ﺁﻟﻔﺮﺩ ﻫﻴﭽﻜﺎﻙ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻴﻠﻢ
»ﻃﻠﺴﻢﺷﺪﻩ« ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻛﺮﺩ .ﺩﺍﻭﻳﻨﭽﻰ

ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺗﻌﺠﺐ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻣﺎﺭﻛﻮﭘﻮﻟﻮ ﭼﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻩ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺍﮔﺮ
ﻛﻤﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ.
ﻣﺎﺭﻛﻮﭘﻠﻮ ﻛﻪ ﺍﻟﻬﺎﻡﺑﺨﺶ ﻛﺮﻳﺴﺘﻒ ﻛﻠﻤﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ،ﻣﺸﻬﻮﺭﺗﺮﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥﮔﺮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﻳﻚ ﺗﺎﺟﺮ ﻭ ﺟﻬﺎﻥﮔﺮﺩ ﻭﻧﻴﺰﻯ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ
ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
»ﺳﻔﺮﻫﺎﻯ ﻣﺎﺭﻛﻮﭘﻮﻟﻮ« ﺛﺒﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ
ﺑﺎ ﻧﺎﻡﻫﺎﻯ ﻛﺘﺎﺏ ﺷﮕﻔﺘﻰﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻥ ﻳﺎ ﺗﻮﺻﻴﻔﻰ ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻥ

ﺧﺒﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺣﺮﻑ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻰﺑﺨﺸﻰ ﺩﺍﺭﺩ .ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﺪﻳﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎﻧﻤﺎﻥ
ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﻢ .ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﺪﺍ ﺍﺯ
ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺩﻭﺭﻭﺑﺮﻣﺎﻥ ﺁﮔﺎﻩ ﺷﺪﻳﻢ .ﺟﻤﻌﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻭﺭ ﻫﻢ ﻣﻰﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﮕﻰ
ﺑﻰﺳﺮﻭﺻﺪﺍ ﮔﻮﺵﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻴﺰ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮔﻮﻳﻨﺪﺓ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﭼﻪ ﺧﺒﺮﻯ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺭﺳﺎﻧﺪ .ﻛﻢﻛﻢ ﻛﺎﻏﺬ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻯ ﺳﺮﺑﻰﺍﺵ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺎ ﺑﺎﺯ
ﻛﺮﺩ .ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺧﺒﺮ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺜﻞ ﺻﺪﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﭘﺨﺶ
ﻣﻰﺷﺪ ،ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻰﺭﻓﺖ .ﺍﻳﻦﻃﻮﺭ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﻛﺎﻥ
ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ.

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻥ ﺁﺳﻴﺎﻯ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭ
ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻴﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪﻯ
ﺩﺍﺷﺖ .ﻣﺎﺭﻛﻮ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻋﻤﻮﻳﺶ،
ﻧﻴﻜﻮﻟﻮ ﻭ ﻣَﻔﻴﻮ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺎ ﺳﻔﺮ
ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻗﻮﺑﻼﻯﺧﺎﻥ
ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ .ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1269
ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﻧﻴﺰ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺎﺭﻛﻮ
ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻋﻤﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﻣﺎﺭﻛﻮﻯ  17ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
ﺁﺳﻴﺎ ﺑﻪﻭﺳﻴﻠﺔ ﻛﺸﺘﻰ ،ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﺍﺯ  24ﺳﺎﻝ
ﺑﻪ ﻭﻧﻴﺰ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻨﺪ ﻭ ﻭﻧﻴﺰ ﺭﺍ
ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺟﻨﻮﺍ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺎﺭﻛﻮ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﻫﻢﺳﻠﻮﻟﻰﺍﺵ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺩ.

دبير اجرايي تحريريه :سينا قليچخاني
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ﺭﺍ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﻟﻰ ﺭﺍ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻯ ﺁﻭﺍﻧﮕﺎﺭﺩ.
ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﻳﻜﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ
ﻣﺎﻩ .ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﻨﺮ ﺭﺑﻂ ﺩﺍﺩ؛ ﻫﻨﺮﻯ ﻛﻪ ﺩﻭﺭﺓ
ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﺎﻧﻰ ﻣﺜﻞ ﺩﺍﻭﻳﻨﭽﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ
ﺩﺍﻟﻰ ﺍﺭﺙ ﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﻭ ﻧﺒﻮﻍ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺩﺭﺁﻣﻴﺰﺩ.

ﺁﻏﺎﺯ ﺳﻔﺮ ﻣﺎﺭﻛﻮﭘﻠﻮ ﻭ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻩ

زير نظر شورای سردبيری

برای خانواده بزرگ شركت سرمايهگذاری خوارزمی

ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻯ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺣﻀﻮﺭ
ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮﺵ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ،ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ
ﺟﻬﺖﮔﻴﺮﻯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻣﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ
ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.
ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺷﻜﻠﻰ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ،ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ،

ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺖ ﻟﺌﻮﻧﺎﺭﺩﻭ ﺩﺍﻭﻳﻨﭽﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﺪ ﺳﺎﻟﻮﺍﺩﻭﺭ ﺩﺍﻟﻰ

ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﮔﺮﻯ ﻛﻮﭘﺮ ﻭ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮﺩ ﺯﻳﻨﻪﻣﺎﻥ
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ﺑﻪ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگﻫﺎ ﻭ ﻭﺏﺳﺎﻳﺖﻫﺎ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﻳﺪ :ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻬﺎﺭﻩ
ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮﻭﻳﺪ ،ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﺪﻝ ﻟﺒﺎﺳﻰ ،ﭼﻪ ﻃﺮﺣﻰ ﻭ
ﭼﻪ ﺭﻧﮕﻰ ﺭﺍ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﺪ .ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺷﻮﺩ .ﺣﺪﺍﻗﻞ
ﺍﺯ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﻰ ﻣﻴﺎﻥ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎ ﻧﺠﺎﺕ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ .ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگﻫﺎ ﻭ
ﻭﺏﺳﺎﻳﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،
ﻣﺪﻝ ﺩﻟﺨﻮﺍﻫﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺍﻳﺪﻩﻫﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺫﻫﻦ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺣﺎﻻ ﺍﻳﻦ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺩﺭ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﺪﻩﻫﺎﻯ ﻋﺠﻴﺐﻭﻏﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺫﻫﻦ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﻭ ﺧﺎﻧﻪﺗﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺠﻴﺐﺗﺮﻳﻦ ﺩﻛﻮﺭﻯﻫﺎ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﻛﺎﻓﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻤﻰ ﻫﻨﺮ
ﺑﻪ ﺧﺮﺝ ﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﺪ .ﻣﺜﻼ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﺸﻪﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﺎ ﻭ ﺗﺮﺷﻰ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻛﺎﺭﺍﻳﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻳﺎ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎﻯ ﻣﻴﻮﻩ ﻣﮕﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻴﺰ ﻭ ﺟﺎﻟﺒﺎﺳﻰ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻦﺟﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺁﻳﻴﻢ ﻭ ﺫﻫﻦ
ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﺍﻧﺮژﻯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺠﻴﺐﺗﺮﻳﻦﻫﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺑﻤﺒﺎﺭﺩﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻫﻤﺔ

همكاران اين شماره:
شرمين نادري ،فرید دانشفر  ،علی پویا
شهرزاد همتی ،المیرا حصارکی
ایلیا پیرولی،مرجان مصدق ،چیا فوادی
علی مانگار ،مریم دهقان ،نادر هوشمندیار
طراح جلد :سهیل نوری
گرافیک و صفحهآرايی :مجيد مرادی
ويراستار :شیدا محمدطاهر
امور دفتری :وحیده بهزادی
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ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻫﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺒﺮﻳﺪ :ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺩﻭﻡ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻬﺎﺭﻩ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﺓ ﺧﻮﺩ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ .ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻤﻰ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺳﺖ ﻛﻢ ﭼﻨﺪ
ﻟﺒﺎﺱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺭﻧﮓﻫﺎﻯ ﺷﺎﺩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺍﺯ
ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻥ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎ ،ﻟﺒﺎﺱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ ،ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﺻﻮﻝ
ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﻛﻮﺩﻙ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﺏ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺳﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻭﻗﺘﻰ ﮔﺮﺳﻨﻪﺍﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ
ﮔﺮﻳﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﻰﺍﻧﺪﺍﺯﻧﺪ.

ﻫﻢ ﺩﺭ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﺮﻣﺎ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ
ﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺑﺎ
ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻯ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﻣﻤﻜﻦ
ﺍﺳﺖ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﺎﺭﺵ ﺷﻮﻳﺪ ،ﺑﻪﺧﺼﻮﺹ ﺍﮔﺮ
ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻰﺭﻭﻳﺪ،
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺯﻳﺮﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻜﻨﻴﺪ :ﺷﺎﻳﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻴﻠﻰ ﭘﻴﺶ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ
ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ ﻳﻚ ﺯﻳﺮ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻧﺨﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺿﺮﻭﺭﻯ
ﺍﺳﺖ .ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ ﻳﻚ ﺯﻳﺮ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻇﻬﺮﻫﺎﻯ ﺑﻬﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻫﻮﺍ
ﮔﺮﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﺑﻮﻯ ﺑﺪﻯ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺯﻳﺮ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ
ﻧﺨﻰ ﺑﻪﺧﺼﻮﺹ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻗﺎﻳﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ
ﮔﺮﻡ ﺑﻬﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻯ ﺁﺯﺍﺩ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺒﺎﺳﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺍﻟﻤﻴﺮﺍ ﺣﺼﺎﺭﻛﻰ

ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ
 2300ﻭﺍﮔﻦ ﺭﻳﻠﻰ ﻣﺘﺮﻭ ﺍﺳﺖ ،ﻛﻪ

11

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺩﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺩﻭﺭ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺑﻄﻰ ﺑﺎﻣﻌﻨﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﺳﺮﺍﻳﻰ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺍﻭﺝ
ﻭ ﻓﺮﻭﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﭘﺮﺩﻩ ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮﺍﻥ ﺳﺎﻟﻦ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺯﺍﻳﺶ ﻳﻚ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﻜﻰ
ﺳﺎﻟﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺭﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻭﻟﻰ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻓﻰ ﺍﺳﺖ ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﺴﺖ ﻭ ﻃﻮﺭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﻧﮕﺎﻩ
ﻛﺮﺩ .ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﻧﺨﻰ ﻧﺎﻣﺮﺋﻰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻭﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ ،ﻭﻟﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﺯﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺳﻴﺪ؛ ﺑﺎﺯﻯﺍﻯ ﻛﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻯ ﻣﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
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ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭ ﻛﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﻭﻗﺘﺶ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎﻯ ﭘﺸﻤﻰ ﺭﺍ ﺗﻮﻯ ﭼﻤﺪﺍﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ،ﭼﻨﺪ
ﻗﺮﺹ ﻧﻔﺘﺎﻟﻴﻦ ﻻﺑﻪﻻﻯ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﺍﻧﺔ ﺍﻧﺒﺎﺭﻯ ﻛﻨﻴﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻭﻗﺖﻫﺎ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﻭﻳﺘﺮﻳﻦ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ﻟﺒﺎﺱﻓﺮﻭﺷﻰﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻬﺎﺭﻯ
ﺑﺮﻭﻳﺪ .ﺍﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺭﺍﻫﻰ ﭘﺎﺳﺎژ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﺷﻮﻳﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ
ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎﺭﻳﺪ...

ﻛﻔﺶ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﺑﺨﺮﻳﺪ :ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭ ﭼﻜﻤﻪ
ﻭ ﻧﻴﻢﭼﻜﻤﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺳﺮﻯ ﺑﻪ
ﻛﻔﺶﻫﺎﻯ ﺭﻭﺑﺎﺯ ﺑﻬﺎﺭﻯ ﻭ ﺻﻨﺪﻝﻫﺎ ﺑﺰﻧﻴﺪ.
ﻛﻔﺶﻫﺎﻯ ﺗﺨﺖ ﻋﺮﻭﺳﻜﻰ ﮔﺰﻳﻨﺔ ﺧﻮﺑﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺟﻮﺭﺍﺏﻫﺎﻯ ﻧﺎﺯﻙ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻫﻢ ﺻﻨﺪﻝﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻫﺎﻳﻰ
ﺭﻭﻯ ﭘﺎ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻯ
ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻰ ﺑﻬﺎﺭﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐﺍﻧﺪ .ﺍﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪﺍﻯ
ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ ﺻﻨﺪﻝ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ ،ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮﺍﻯ
ﺑﻬﺎﺭﺗﺎﻥ ،ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻛﻔﺶ ﭘﺎﺭﭼﻪﺍﻯ
ﺧﻨﻚ ﺑﺨﺮﻳﺪ.

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺘﻰ

ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻃﺮﺡﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﻫﺰﻳﻨﺔ  10ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺩﻻﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﻳﺪ

18

ﮔﺬﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ

ﻓﺼﻞ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎﻯ
ﺧﻨﻚ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺭﺳﻴﺪ

28

ﻛﺸﻮﺭ 12,6ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ ﻭ
ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ،

ﺁﺭﺳﻠﻮﺭﻣﻴﺘﺎﻝ ﻛﻪ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ،
ﺁﺷﻜﺎﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚﺳﺎﻝ
ﻗﺒﻞ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺩﺭ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ
ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﻜﻮﻩ ﻣﻘﺎﻡﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎ 100
ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ ،ﭼﺎﺭﻟﺰﺭﺍﺑﺮﺗﺴﻮﻥ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻥ

ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻳﻚﺷﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ
ﺷﻮﺩ«.
ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2004ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻛﺮﺩ ،ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﺰﺭگ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻚ ﺩﻫﻪ
ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻗﻮﻯ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩ.
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺩﺍﺭﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﻰ
ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ .ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺑﺴﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻬﺶﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﺗﺠﺎﺭﻯ
ﺩﺍﺭﺩ ،ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺎﺏ ﺷﻜﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩﻯ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺭﻭﻯ ﺳﺮ ﺍ ﻳﺮﺍﻥ ﻛﻤﻴﻦ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻃﻰ  9ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ،
ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻧﺒﻮﺩ
ﺁﻥﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺍﻭﻟﻴﺔ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﺩﺭ
ﻟﻮﺯﺍﻥ ،ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺩﺍﺭﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺑﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺭﻓﺘﺎﺭ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﻪﺗﺎﺯﮔﻰ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﻧﻮ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﺟﺮﺍﻯ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺭﺷﺪ
 8ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﺩ .ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ
ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﺪ»:ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  76ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺩﺍﺭﺩ ،ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻃﺒﻖ

ﺁﻳﻨﺪﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ؛ ﺑﻴﻢﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻫﺎ
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ﺳﺎﻝﻫﺎ ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻜﺎﻧﻪﺍﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺗﻤﺎﻡ
ﻧﺸﺮﻳﻪﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻯ
ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻳﻚ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻛﺸﻒ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﺤﺴﻮﺏ
ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺣﻖ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﻖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﭼﻮﻥ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ
ﺩﺭﺍﺯﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎﺷﻴﻪﻧﺸﻴﻨﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ،ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺍﺋﻢ ﺩﺭ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺧﻠﻴﺞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﺎﺭﺱ ﭼﺮﺥ ﺯﺩﻩﺍﻧﺪ
ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺮﺍﻯ
ﮔﺮﻳﺰ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻣﺮﮔﻰﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻋﺮﺑﻰ
ﻳﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺪ .ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭﻯ  80ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮﻯ ﻣﺤﺴﻮﺏ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  10ﺩﺭﺻﺪ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺗﺜﺒﻴﺖﺷﺪﺓ
ﻧﻔﺖﻭﮔﺎﺯ ﺭﺍ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﻯ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﻓﺼﻞ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ
ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩ؛ ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﮔﺮﻣﺎﻯ ﻛﺸﻨﺪﺓ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺣﻮﺯﺓ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻰﺑﻬﺮﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺁﻥ ﺳﻮﻯ ﺩﻧﻴﺎ،
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺩﺍﺭﺍﻥ
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺟﻬﻨﻢ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺷﻴﺦﻧﺸﻴﻦﻫﺎ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻮﭼﺎﻧﺪﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪﺟﺎﻯ ﺑﻬﺸﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﺯﻯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﮔﺮ  6ﻛﺸﻮﺭ
ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ
ﺑﻪ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ
ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺩﺍﺭﺍﻥ ﻏﺮﺑﻰ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺑﻜﺮ  80ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻦ
ﺷﻮﻗﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻻ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻓﻖ
ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺻﺎﺣﺐﻧﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﻰ
ﺑﻪﻭﺿﻮﺡ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﺮﺩ .ﺣﺘﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﺒﻞﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪ .ﺩﺭ
ﻓﻮﺭﻳﺔ  2014ﻭ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻭ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻯﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﺓ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ  ،ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
 100ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻟﺴﺘﻮﻡ ،ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻰ ﺍﻭﺭﺍﻧﺞ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﺭﻧﻮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﻔﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ،
ﻛﻪ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺩﻳﺪﺍﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﻮﺩ .ﻫﻴﺌﺖﻫﺎﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ،
ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﻔﺮ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ .ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻮﻝ ﻧﻔﺘﻰ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ ﺗﻮﺗﺎﻝ ﻭ ﻏﻮﻝ ﻓﻮﻻﺩﻯ

ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ،ﺣﺘﻰ ﺍﺯ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺖ .ﺍﻭ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻟﻮﺯﺍﻥ ،ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺻﻠﻰ ﺧﻮﺩ ﻧﻮﺷﺖ ،ﻛﻪ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻯ ﺷﺮﻗﻰ ﺍﺯ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﻢ
ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺩﻫﺔ 1990ﻣﻴﻼﺩﻯ ،ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ
ﻛﺸﻮﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻯ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ

ﺑﺎﺯﻣﻰﮔﺮﺩﺩ .ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺮﺍﻥ
ﻏﺮﺑﻰ ،ﺣﺘﻰ ﺍﻳﻦ ﻭﻋﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ
ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ
ﻣﻰﺁﻳﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺧﻠﻴﺞ
ﻓﺎﺭﺱ ﺭﺍ ﺑﺸﻜﻨﺪ» .ﻣﻬﺮﺩﺍﺩﻋﻤﺎﺩﻯ« ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻥ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰﺍﻻﺻﻞ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﺴﺔ ﻣﺸﺎﻭﺭﺓ »ﺑﺘﺎﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ«
ﻟﻨﺪﻥ ،ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﻩﻫﺎﻯ ﻓﻮﺭﭼﻮﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻴﭻ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻭﺝ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ
ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺭﻛﻮﺭﺩ ﺑﺒﺮﻫﺎﻯ ﺁﺳﻴﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺷﺪﻫﺎﻯ ﭘﺮ
ﺷﻜﻮﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ .ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺪﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ،ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 7,6ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻳﻮﺭﻭ ﺑﻮﺩ ،ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺳﺎﻝ
2018ﻣﻴﻼﺩﻯ400ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ«.
ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺵﺑﻴﻨﻰ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﺟﺰ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﻓﻌﺎﻻﻥ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻏﺮﺑﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻗﻄﺐ
ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﻳﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺩﺍﻯ ﺩﻫﻢ ﺗﻴﺮ
ﻣﺎﻩ ﺳﻮﺕ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ
ﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﺁﻥﻭﻗﺖ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻏﺮﺏ ،ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻯ ﺑﻰﺭﻭﺡ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻋﺮﺑﻰ ﺭﺍ
ﺭﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭼﻬﺎﺭ ﻓﺼﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻮچ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻏﺎﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﻮﻟﺪ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  40ﺩﺭﺻﺪ ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻓﻀﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﭘﺎﻳﻰ ﺩﻭﺑﺎﺭﺓ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﻧﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪﻥ
ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
32ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ 5ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺣﺪﻭﺩﺍ  17ﺗﺎ 18ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺩﻭ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻌﻄﻴﻞﺷﺪﻩ ،ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
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ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮔﻤﺮﻛﻰ
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪﺓ ﮔﻤﺮﻙ ،ﺩﺭ 11ﻣﺎﻫﺔ
ﺳﺎﻝ ،1393ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺸﻮﺭ 12,6ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ ﻭ ﻭﺍﺳﻄﻪﺍﻯ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ،
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻯ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻮﻉ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ،ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ ،ﻭﺍﺳﻄﻪﺍﻯ ﻭ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 34,4؛ 7,8
ﻭ 7,0ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ

ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪﺓ ﮔﻤﺮﻙ،

10

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ  -ﺍﺳﻔﻨﺪ 1393

16

ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ* ﺑﻪﺗﺎﺯﮔﻰ ﮔﺰﺍﺭﺷﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ  11ﻣﺎﻩ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﺮﻣﺎﻯ
ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﻣﻌﺎﺩﻝ 32633ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺩﻻﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍﻫﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺓ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ 92ﻣﻌﺎﺩﻝ  15,3ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ .ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺳﻬﻢ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ
ﻛﺎﻻﻳﻰ ﺩﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﻤﺮﻛﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ 11ﻣﺎﻫﺔ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻝ ،93ﺳﻬﻢ
ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  84,5ﻭ11,1ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺍﺭﺯﺵ
ﻫﺮ ﺗﻦ ﻛﺎﻻﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺩﺭ 11ﻣﺎﻫﺔ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻝ 93ﺑﺎ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺯ
ﺭﺷﺪ 16,3ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺍﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺍﺯ ﻛﻞ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭ ﮔﻤﺮﻙ ،ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ 11ﻣﺎﻫﺔ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻝ 93ﺑﺎ
12,6ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻗﻢ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ،ﺑﻪ 48258ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ 82,2ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻣﻴﺎﻥ ،ﺭﺷﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﺳﺖ .ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ
ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺳﺎﻝ 92ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺩﺭ 11ﻣﺎﻫﺔ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻝ 93ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻛﻪ ﺭﺷﺪ 11ﻣﺎﻫﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ 34,4ﺩﺭﺻﺪ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﺳﻄﻪﺍﻯ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ 11ﻣﺎﻫﺔ ﺳﺎﻝ ،93ﺑﺎ ﺭﺷﺪ 7,8ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺁﻣﺎﺭ 11ﻣﺎﻫﺔ ﺳﺎﻝ 93ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 10ﻣﺎﻫﺔ ﺳﺎﻝ 93ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﺷﺘﺎﺏ ﺭﺷﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻭﺍﺳﻄﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻩ ،ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ 10ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ ﻭﺍﺳﻄﻪﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 36,6ﻭ 10ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﻤﺮﻛﻰ
ﺩﺭ 11ﻣﺎﻫﺔ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻝ ،1393ﺍﺭﺯﺵ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﻤﺮﻛﻰ
ﺑﺎ 15,3ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻗﻢ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﺑﻪ 32633ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪﺕ،
ﻭﺯﻥ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺑﻪ72070ﻫﺰﺍﺭﺗﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻗﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ0,9 ،ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ .ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺭﺷﺪ ﺍﺭﺯﺷﻰ ﻭ ﻭﺯﻧﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ،
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﻻﺭﻯ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺸﻮﺭ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻯ ISIC
ﺩﺭ 11ﻣﺎﻫﺔ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻝ 1393؛ 84,5ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ
ﻛﻞ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﻤﺮﻛﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻣﺪﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ 14,8ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺮﺥﻫﺎﻯ ﺭﺷﺪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺩﺭ 11ﻣﺎﻫﺔ
ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ 91ﻭ 92ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  -6,6ﻭ -0,6ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﭘﻨﺞ ﺭﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻪ
ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻻﺭﻯ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻌﺎﺩﻝ 85,5ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻞ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺳﺖ،ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻯ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ،
ﻛﻚ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻯ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ،ﻓﻠﺰﺍﺕ
ﭘﺎﻳﻪ ،ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻯ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﻏﻴﺮﻓﻠﺰﻯ .ﺑﻪﺟﺰ ﮔﺮﻭﻩ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻏﻴﺮﻓﻠﺰﻯ ﻛﻪ
ﺩﺭ 11ﻣﺎﻫﺔ ﺳﺎﻝ ،93ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ 2,6ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﻮﺩﻩﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻳﮕﺮ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻛﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ

ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻯ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ،ﻛﻚ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻯ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ
ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ،ﻓﻠﺰﺍﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻯ ﻏﺬﺍﻳﻰ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ21,4 ،ﺩﺭﺻﺪ25,2 ،ﺩﺭﺻﺪ18,9 ،ﺩﺭﺻﺪ ﻭ
9,5ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻯ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ،ﺍﺭﺯﺵ
ﺩﻻﺭﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ،ﺭﺷﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻻﺭﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ
ﻭ ﻣﺎﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻻﻳﻰ ،ﺩﺭ 11ﻣﺎﻫﺔ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻝ 1393ﻧﺸﺎﻥ
ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻻﺭﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺩﺭ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ  93ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  16,7ﻭ 37,6ﺩﺭﺻﺪ
ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ.
ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ،ﺩﺭ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ،93
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﺗﻦ ﻛﺎﻻﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ 495ﺩﻻﺭ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ  92ﺑﺎ
37,9ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻯ ﻣﺎﻩ  93ﺑﺎ
4ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺻﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺩﺭ 11ﻣﺎﻫﺔ
ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ1391؛ 1392؛  1393ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ
ﺳﻨﺘﻰ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺑﺎ 33,5ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺭﺯﺵ
ﺩﻻﺭﻯ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ24,2 ،ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺍﺳﺖ .ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻻﺭﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻠﻮﺧﻪﻫﺎﻯ ﻛﺎﻧﻴﻔﻠﺰﻳﻮ
ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻯ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  19,5ﻭ
98,1ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺳﻬﻢ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﮔﻤﺮﻛﻰ ﺩﺭ 11ﻣﺎﻫﺔ ﺳﺎﻝ 1393ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﻰ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻯ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻧﻔﺖﻭﮔﺎﺯ ،ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻭ
ﻣﻮﺍﺩ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺣﺪﻭﺩ 60ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﺩﺭ 11ﻣﺎﻫﺔ ﺳﺎﻝ 1393ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﺯﻳﺮﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ
ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺭﺯﺷﻰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺭﺷﺪﻯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ 25,9؛
39,9؛ 15,2ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﻮﻩﻫﺎﻯ
ﺗﺎﺯﻩ ﻭ ﺧﺸﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ )46,8ﺩﺭﺻﺪ( ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺳﻨﺘﻰ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ .ﺍﺭﺯﺵ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ
41,1ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ
ﺑﻪ 2517ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ .ﻭﺯﻥ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﺩﺭ 11ﻣﺎﻫﺔ
ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ 1392ﺑﺮﺍﺑﺮ 29316ﻫﺰﺍﺭﺗﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ 29,8ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺩﺭ 11ﻣﺎﻫﺔ ﺳﺎﻝ 1393ﺑﻪ
ﻣﻘﺪﺍﺭ 38064ﻫﺰﺍﺭﺗﻦ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  2ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﺔ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﮔﻤﺮﻛﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ .ﺭﻭﻧﺪ
ﻣﻨﻔﻰ ﺷﺪﻥ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﺳﻄﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺳﻬﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﻞ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ،ﺍﺯ ﻣﻬﺮ  90ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ ﺁﺑﺎﻥ ) 92ﺑﻪ ﺟﺰﺩﻭ ﻣﺎﻩ
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ (91ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺭﻭﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﺭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ

ﻛﺎﻫﺶ 17,7ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ
ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻛﺸﻮﺭ
ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻯ  ISICﺩﺭ 11ﻣﺎﻫﺔ ﻧﺨﺴﺖ
ﺳﺎﻝ 1393؛ 82,2ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﻞ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ 7,1ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ
ﺭﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻧﺮﺥﻫﺎﻯ
ﺭﺷﺪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺩﺭ 11ﻣﺎﻫﺔ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ 91ﻭ 92ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 -16,2ﻭ -8,8ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ .ﭘﻨﺞ ﺭﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺻﻠﻰ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ 65,2ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ،ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻭ
ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ،ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻯ ﻏﺬﺍﻳﻰ ،ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻯ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ،ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﺔ ﻣﻮﺗﻮﺭﻯ ،ﺗﺮﻳﻠﺮ ﻭ ﻧﻴﻢﺗﺮﻳﻠﺮ
ﻭ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﭘﺎﻳﻪ.
ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﺮﻭﻩ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻯ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ 11ﻣﺎﻫﺔ
ﺳﺎﻝ ،93ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ 27,2ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ
ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ
ﻛﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ،ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻭ
ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻯ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ،ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﺔ ﻣﻮﺗﻮﺭﻯ،
ﺗﺮﻳﻠﺮ ﻭ ﻧﻴﻢﺗﺮﻳﻠﺮ ﻭ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺭﺷﺪ
41,3ﺩﺭﺻﺪ؛ 1,1ﺩﺭﺻﺪ؛ 41,3ﺩﺭﺻﺪﻭ 14,7ﺩﺭﺻﺪ
ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻻﺭﻯ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻭ
ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺭﺍ
ﺩﺍﺭﺩ ،ﺩﺭ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ
ﻣﻴﺰﺍﻥ 28,7ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻻﺭﻯ
ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 33,4ﺩﺭﺻﺪ
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻻﺭﻯ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ
ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻯ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1393ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ
ﻣﺜﺒﺖ 12,3ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻻﺭﻯ ﻣﻮﺍﺩ
ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺯﻧﺪﻩ 7,7ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﺗﻦ ﻛﺎﻻﻯ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﺩﺭ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1393ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ
ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 11,8ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞﺗﺮ ﻧﻴﺰﺍﻓﺰﺍﻳﺶ 8ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻻﺭﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻻﻳﻰ
ﻃﺒﻖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﺮﺍﻯ 11ﻣﺎﻫﺔ ﺍﻭﻝ
ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ 1391ﻭ 1392ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ 10
ﺯﻳﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺻﻠﻰ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ،ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻻﺭﻯ
ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ
ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ 38,8ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻻﺭﻯ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻯ ﻧﺸﺪﻩ38,4 .ﺩﺭﺻﺪ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻻﺭﻯ ﮔﺮﻭﻩ
ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺯﻧﺪﻩ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0,5ﻭ -2,2ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ
ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻻﺭﻯ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁﻻﺕ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ 37ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ .ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺍﺩ
ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﻬﻢ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻻﺭﻯ ﺩﺭ
ﺭﺗﺒﺔ ﺩﻭﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻛﻪ 19,0ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ .ﺳﻬﻢ ﺍﺭﺯﺵ
ﺩﻻﺭﻯ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ 13,3ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ.
*ﻣﻮﺳﺴﺔ ﻧﻴﺎﻭﺭﺍﻥ

ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ
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ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻮﺍﻓﻖ ،ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﭘﻴﺶﺷﺮﻁ ﺩﺍﺭﺩ
ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺭﺍﺩﭘﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺍﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﺩﻫﺪ»:ﺑﺮﺍﻯ

ﺑﻮﺩﻩ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﻨﺎﻓﻊ ،ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺭﺥ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺍﺯﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺑﺮﻃﺮﻑ
ﺷﺪ ،ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺳﺖﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻰ ﻧﺮﻭﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﮕﺎﻩﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﻮﺭﺱ ﺩﺭ
ﺳﺎﻳﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﻛﻨﺪ«.
ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ»:ﺍﮔﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺣﺬﻑ
ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﺗﺎ ﻳﻚﺑﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ،ﻛﺎﺭﻯ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻮﺭﺱ ﻭﻇﻴﻔﺔ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﺩ .ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﻮﻟﺪ ﺭﻓﺘﻪﺍﻳﻢ .ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ
ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻓﻀﺎﻯ ﺭﺷﺪ ﺩﻻﻟﻰ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺑﺎﺯ ﺷﻮﺩ ،ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻴﺪ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﻮﻟﺪ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﻴﻢ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺩﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﺍﻥ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪﺭﺕ
ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺭﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻓﻖ،

ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻣﻘﺼﺪﻯ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ
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ﺗﻮﺍﻓﻖ؛ ﻳﻚ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺭﺑﺎﻧﻰ ،ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ»:ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ .ﺷﻚ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻳﻚ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﮔﺮﻩﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﻫﺎ ﺷﻮﺩ .ﺍﺻﻮﻻ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ
ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺍﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻯ
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ«.
ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ»:ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺷﺪﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻃﻰ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻣﺮﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺭﺳﻴﺪ .ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ

ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ ،ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻘﻂ
ﻳﻚ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺗﺎﺯﻩ ﻛﻪ ﻗﺪﺭﺗﻰ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻭﻳﺮﺍﻧﻰﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﺩﺍﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺳﺪ«.
ﺭﺑﺎﻧﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ»:ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .ﭼﻮﻥ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﻠﻄﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺝ ﻭ ﺧﻴﺰﺵ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﺳﺎﺯﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ
ﻣﻰﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﻧﻪﻫﺎﻯ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﺪ .ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ
ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﻴﺰﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

ﻭﻯ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰﺩﻫﺪ»:ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺁﺳﻴﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻭﻯ ﺩﻭﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺭ ﺷﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻓﻖ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ .ﺗﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺣﺎﺷﻴﻪﺍﻯ ﺑﻮﺩ ،ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻧﺸﺎﻥ
ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻮﺭﺱ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭﺍﻗﻌﻰ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﻮﻟﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ
ﮔﺮﻩﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﮔﺮ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ،
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﻳﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﻮﺭﺱ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﺓ
ﺍﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ«.

ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﭙﺮﺳﻰ ﻛﻪ
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺩﺭ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻯ ﭼﻪ
ﺗﺎﺛﻴﺮﻯ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻰ
ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮﺵ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻳﻦ ﭼﻴﺰﻯ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ
ﻧﺪﺍﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺎﺳﺦ ﺁﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﻮﺩ
ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻭﻗﺘﻰ ﻳﻚ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﺔ
ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﺁﻥ ﭘﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﺯ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻏﻮﻝﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ
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ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ .ﻣﺪﺕﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ،ﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﻃﻴﻒ
ﻭﺳﻴﻌﻰ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺩﻡ ،ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﺗﺎ ﺗﻴﻢ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩﻛﻨﻨﺪﺓ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺏ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ .ﺳﻴﺰﺩﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ
ﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮﻩ ﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎ ﺗﺎ
ﺣﺪﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻫﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻭ
ﺷﺮﻭﻉ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺑﻬﺎﺭ ،ﻳﻌﻨﻰ  29ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﺟﺸﻦ ﻣﻴﻬﻨﻰ ﻣﻠﻰ ﺷﺪﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺍﺯ
ﺍﻣﺴﺎﻝ  13ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ
ﻧﻮﺭﻭﺯﻯ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺸﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻗﺪﻡ ﺍﺯ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ .ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻚ ﮔﺮﺩﺵ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ
ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻫﻤﺔ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﭘﻴﭻ ﺁﺧﺮ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﺩﻫﻢ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ .ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﻣﺴﻴﺮ
ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺩﻫﻢ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﻫﻤﻮﺍﺭ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﻫﻤﺔ ﺍﻳﻦﻫﺎ ،ﺁﻳﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﺐ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﺩﺭ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ
ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ؟ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻴﻢ ،ﻫﻤﺔ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺪﻭﻥ
ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﺜﻰ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺩﺍﺩﻧﺪ
ﻭﻟﻰ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰﻫﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺩﻫﻠﻴﺰﻫﺎﻯ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﻯ
ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺭﻭﺍﻥﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ
ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺷﺎﻳﺎﻥﺁﺭﺍﻧﻰ ،ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺍﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺷﺪ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﺷﻮﺩ .ﺍﻭ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﻣﻰﻛﻨﺪ»:ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺭﻭﺍﻧﻰ
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺧﻮﺕ
ﺷﺪﻳﺪﻯ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﻣﻴﺪ
ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﺭ
ﻣﺜﺒﺖ ﺭﻭﺍﻧﻰﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺣﺠﻢ ﺭﺧﻮﺕ ﺑﻜﺎﻫﺪ«.
ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ»:ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﻓﻀﺎﻯ
ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻮﺭﺱ ﻧﻴﺰ
ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ
ﻧﻜﺘﻪ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩ ،ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟﺎﻳﻰ ﻣﺜﻞ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻯ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻓﻌﻞ ﻭ
ﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺩﺍﻣﻨﺔ
ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻰﺍﻓﺰﺍﻳﺪ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﭼﻮﻥ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ
ﺣﺠﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺑﻮﺭﺱ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ،
ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻰ ﺛﺒﺎﺕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﺭﻭﻯ ﺧﻂ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ«.
ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺁﺭﺍﻧﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰﺩﻫﺪ»:ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻰ
ﺻﺒﺮ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﻮﺩ .ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻌﺪ
ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺩﻫﻢ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺍﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻜﺸﺪ .ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺭﺍ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﺯ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ«.
ﻭﻯ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ»:ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺯ ﻛﺎﻫﺶ
ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﺟﺪﻯﺗﺮ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ،ﭼﻮﻥ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﺍ
ﺑﺰﺭگﺗﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ
ﺑﻮﺭﺱ ﺭﻭﻧﻖ ﺧﻮﺑﻰ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻭﻗﺘﻰ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻯ
ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻭ
ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻚ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻮﺭﺱ ،ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻭﻇﻴﻔﺔ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﺩ .ﺣﺘﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺩﺍﺭﺍﻥ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻴﺰ
ﻭﻗﺘﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﻯ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ،ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺩﻭﻟﺖ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦﺟﺎ ﺭﺳﻴﺪ ،ﺍﺯ
ﺍﻳﻔﺎﻯ ﻧﻘﺶ ﺑﻮﺭﺱ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻛﻨﺪ«.

ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ،ﭼﻮﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ
ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻰ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﭘﻴﺶﺷﺮﻁﻫﺎﻳﻰ ﺩﺍﺭﺩ،
ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﺍﻥ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺯﻧﺪ«.
ﻭﻯ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ»:ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﭙﺮﺳﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ
ﺩﺭ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﻯ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﻪ
ﺩﺭﺳﺘﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮﺵ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻳﻦ
ﭼﻴﺰﻯ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺎﺳﺦ ﺁﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭ
ﺷﻮﺩ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻭﻗﺘﻰ
ﻳﻚ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﺔ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﺁﻥ ﭘﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺑﺎﺯ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮﺗﺮﻯ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﻛﺎﺭﺷﻜﻨﻰ،
ﺿﻌﻒ ﻭ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺷﻮﺩ«.
ﺭﺍﺩﭘﻮﺭ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺳﺎﺯ»:ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﺣﺮﻑﻫﺎﻯ ﺗﻜﺮﺍﺭﻯ ﺯﺩ ،ﭼﻮﻥ ﻫﻤﻪ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻮﻟﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻧﺸﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻯ

ﺗﺎﺯﻩ ﻛﺎﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰﺷﻮﺩ«.
ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻭ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﺑﻮﺭﺱ
ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺑﻬﺰﺍﺩﻓﺮ ،ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ
ﺑﻮﺭﺱ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ»:ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺩﺭ
ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ،ﭼﻮﻥ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﺭﻕ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﺪ .ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﭼﻮﻥ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻮﺭﺱ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ،ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺜﺒﺘﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ«.
ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ»:ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﻯ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻳﻚ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﮔﺮ
ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ،ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﭘﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ
ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﻮﻝﻫﺎﻯ
ﺑﻠﻮﻛﻪﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮﺩﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﭘﻮﻝﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ
ﻛﻪ ﺑﻬﺎﻯ ﻧﻔﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻤﻚ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﺑﻬﺰﺍﺩﻓﺮ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺳﺎﺯﺩ»:ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ
ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﺮﺍﻯ
ﺭﻭﻧﻖ ﺑﻬﺘﺮ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻣﻮﻟﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ
ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ ﺍﺯ
ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺣﺎﺷﻴﻪﺍﻯ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ
ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﺍﻓﺘﻨﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﻯ ﺩﺭ
ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻗﺪﺭﺕ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺼﺎﻋﺪﻯ ﺑﺎﻻ ﻣﻰﺑﺮﺩ«.
ﻭﻯ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ»:ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻛﻠﻰ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻓﻀﺎﻯ ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ
ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﺓ
ﺩﻭ ﺍﻟﻰ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﻣﺜﺒﺘﻰ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻛﻨﺪ .ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺩﺭ
ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ .ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻯ ﺩﻳﮕﺮ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﻮﺭﺱ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ ،ﺗﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺁﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﭘﺮﻩﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﻢ«.
ﻃﻰ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺁﻥﻗﺪﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ
ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﺳﺖﺍﻧﺪﺍﺯﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ
ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻧﻘﺶ ﻳﻚ
ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﺟﺒﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ
ﺑﺎﻭﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ،ﺍﮔﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻧﻴﺰ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﺔ
ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮﻯ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﻋﺎ
ﺑﻪﺳﺎﺩﮔﻰ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﺮﺩ .ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﺩﻯ ﺟﺰ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻂ ﻭ ﺳﻴﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﺎﻳﺪ
ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﺎﺭﻩﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ
ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻚﺑﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻣﻨﺠﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﭙﺬﻳﺮﺩ ﻭ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻯ
ﺩﻭﺵ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ.
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ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﻮﺗﻮﺭﻯ ،ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ  2011ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻓﻮﻻﺩ ،ﻣﺼﺮﻑ ﺳﺎﻻﻧﺔ
ﻓﻮﻻﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﻳﺎ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺍﺳﺖ .ﺑﻮﺭﺱ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  135ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺩﻻﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ
ﺳﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﻭﻳﺘﻨﺎﻡ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ 89
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺗﺤﺖ ﺗﺤﺮﻳﻤﻰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ ﻭ ﻟﻴﺒﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻭ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺮ ﺩﻭﻯ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ
ﺩﺍﺭﺩ ،ﻛﻪ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ« .
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﺔ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ» :ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ
ﻧﺎﻭﮔﺎﻥ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﺮﻳﺪ  400ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻯ
ﻣﺴﺎﻓﺮﻯ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﻭ ﺗﻮﺭﺑﻮﭘﺮﺍپ
ﺩﺭ  10ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻃﺮﺡﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺰﻳﻨﺔ  10ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺩﻻﺭ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ
ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺧﺮﻳﺪ  2300ﻭﺍﮔﻦ ﺭﻳﻠﻰ ﻣﺘﺮﻭ ﺍﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻤﺒﺎﺭﺩﻳﻪ ﻧﻴﺰ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻫﻤﺔ ﺍﻳﻦﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﺸﻨﻪ
ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﺳﺖ«.
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻳﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﻫﻴﺌﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﻨﻮﺯ
ﻫﻴﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﺭﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ
ﻏﺮﺑﻰ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﻭﻯ ﺩﺳﺖ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰﺯﺩﻧﺪ ﻭﻟﻰ ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﺳﺖ ،ﺗﺎﺟﺮﺍﻥ
ﻏﺮﺑﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﺔ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩﺍﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﻫﻴﺌﺖ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺑﻪ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺍﻭﻟﻴﺔ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻴﻦ
ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺶ ،ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺷﻰ ﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﺎﻥ ﻏﺮﺑﻰ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﻴﺪﻩ
ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﺁﻣﺎﺩﻩﺑﺎﺷﻰ ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ .ﻧﺸﺮﻳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ »ﻓﻮﺭﭼﻮﻥ«
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺭﺳﺎﻧﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﺎﻥ

ضوابط درج مقاالت
در ماهنامه "وخارزم"

ﻣﻰﺭﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻩ ﻛﻪ ﺧﻮﺵﺳﻔﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻩ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺷﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ
ﺩﺍﺷﺖ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺳﻔﺮﺵ ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﺷﻮﺩ ،ﻫﺮ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻯ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻓﺮﻧﮕﻰﻫﺎ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻓﺸﺎﺭﻯ ﺑﻮﺩ
ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭﺵ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻣﺎﺭﻛﻮﭘﻮﻟﻮ
ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻫﻞ ﺳﻔﺮﻫﺎﻯ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻧﺒﻮﺩ! ﻭﻟﻰ ﺧﻮﺩ ﺳﻔﺮ
ﻭ ﻟﺬﺕ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺭﺍ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﻫﺪ؛ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ
ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻩ ﺳﻔﺮ ﺍﺳﺖ.

ماهنامه وخارزم از دریافت مقاالت
علمی،تخصصی وکارشناسی در حوزه
های مرتبط با اهداف راهبردی گروه
سرمایه گذاری خوارزمی به ویژه در زمینه
های اقتصاد کالن ،تحوالت بازار سرمایه،
فناوری اطالعات  ،برنامه ریزی و مدیریت
منابع انسانی استقبال می کند.
مقاالت ارسالی باید شامل این موارد باشد:
عنوان مقاله ،نام و مشخصات نویسنده
یا مترجم(شامل عناوین اصلی علمی
و شغلی ،شماره تلفن تماس و نشانی
الکترونیکی).
چکیده و متن کامل مقاله(مقدمه،
متن،نتیجه) در قالب نرم افزار -Word
فهرست منابع و پیوست های احتمالی0
حجم مقاالت ارسالی حداکثرتا 10صفحه
( A4معادل  3300کلمه) باشد که با
احتساب تصاویر،جداول،نمودارها و تیتراژ،
نهایتاً از  4صفحة نشریه بیشتر نخواهد
بود.
تحریریه ماهنامه وخارزم ،در ویرایش
محتوایی و شکلی مطالب واصله آزاد است
و اصل مقاله نیز به ارسال کنندگان محترم
مسترد نمی گردد.
مسئولیت محتوای علمی -حقوقی مطالب
با نویسنده یا نویسندگان است و ماهنامه
از انتشار مقاالت منتشر شده در سایر
نشریات و رسانه ها معذور می باشد.

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

سال نیکوی ثروتآفرینی
دكترحجت اله صيدي ،مدير عامل شركت سرمايهگذاري خوارزمي
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شروع نیکوی سال نودوچهار ،نوید روزهای خوش و مبارکی را برای اقتصاد در حال بازیابی ایران بزرگ میدهد .تاکید بر ضرورت همدلی
و همزبانی بین شهروندان و سیاستگذاران و مجریان در نامگذاری بجا و هوشمندانة سال ،در حالی که گسستهای ریز و درشت موجود،
اخالل زیادی را در شیوة تدبیر و بهسامان رساندن امور ایجاد کرده بود ،دستیابی به تفاهمی کمنظیر با قدرتهای بزرگ جهانی ،که به دلیل
کژتابیهایشان در سالهای گذشته ،حصول این میزان از تفاهم را با تردید جدی مواجه ساخته بودند و سیاستهای اقتصادی اعالمشدة
دولت در آستانة نو شدن سال ،همه و همه انتظار برخورداری از سالی پربار را رقم زدهاند که بارش باران رحمت الهی و نشاطانگیز روزهای
آغازین فروردین را میتوان شاهدی عینی برای این پیشبینی تلقی کرد و البته کیست که نداند رسیدن به قلههای پیشرفت اقتصادی و رفع
موانع گونهگون کسبوکار به آسانی و فوریت میسر نمیشود و صبر بسیار بباید.
مهمترین دستاورد تفاهم سوئیس از منظر اقتصادی ،ایجاد امید در کنشگران این عرصه اعم از سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان،
سیاستگذاران و سایر فعاالن است .آنچه از دیدگاه کنشگران اقتصادی در پی تفاهمنامة یادشده تحلیل میشود ،این است که رسیدن به این
درجه از تفاهم ،راه برداشته شدن تحریمهای مالی و پولی را بسیار هموار کرده و بدیهی است که این راه هموار،رسیدن به مقصد مهم رشد
و شکوفایی اقتصاد و تحقق توسعة پایدار را سرعتی مضاعف خواهد بخشید .از این روی بسیاری از تدبیرگران عرصة اقتصاد برای بهرهبرداری
از فرصتهای فراوان دوران پساتحریم ،باید برنامهریزی را شروع کرده باشند .آنچه قابل پیشبینی است ،این است که رفع محدودیتهای
اقتصادی بینالمللی ،بر روی گروههای مالی و سرمایهگذاری ،دو اثر مهم مستقیم و غیرمستقیم دارد .جای تردید نیست که اگر تحریمها رفع
شوند و به طور مشخص ایران از یک سو امکان صادرات بیشتر نفت ،گاز و فرآوردههای مربوطه و همچنین محصوالت معدنی و غیر نفتی را
داشته باشد و از سوی دیگر دستیابی به وجوه مسدودشده و همچنین وجوه حاصل از صادرات بیشتر فراهم گردد ،شکوفایی اقتصادی سرعت
باالیی به خود خواهد گرفت و در نتیجه تمام بنگاهها بر حسب توان و ظرفیتی که دارند ،از برکات آن بهرهمند خواهند شد ،که این همان
اثر غیرمستقیم مورد نظر است .بهعالوه ،دستیابی نسبتا آسان به بازارهای پولی ،مالی و کاالیی بینالمللی ،به یکایک شرکتها این امکان
را میدهد تا با عرضة بیشتر محصوالت ،تامین ارزانتر منابع ،توزیع مناسبتر ریسک و دستیابی به سودهای مناسب و پایدار ،زمینة ارتقای
برنامههای توسعهای خود را فراهم آورند ،که این از آثار مستقیم رفع محدودیتها بر بنگاهها بوده و نیز به نوبة خود شکوفایی اقتصادی را
موجب خواهد شد .البته نباید از نظر دور داشت که رفع تحریمها ،حتی اگر یکباره و در یک روز صورت پذیرد ،بدین معنی نیست که از نظر
فنی و عملیاتی ،تمامی محدودیتها در عرصة عمل برداشته شده است ،زیرا اگرچه خبر برداشته شدن محدودیت خود میتواند اتفاق بسیار
بزرگ و مثبتی تلقی شود ،اما استفادة عملیاتی از فرصت ایجادشده ،نیازمند برقراری نظامهای مالی ،پولی ،حمل و نقل و عقد قراردادهای
مختلفی است که ممکن است هفتهها یا در برخی موارد ماهها به طول بینجامد .از این روی چنین به نظر میرسد که فضای سرمایهگذاری
در نیمة اول سال جاری ،بیشتر از امید ایجادشده برای بهبود متاثر خواهد شد و آثار فضای باز ایجادشده بر بخش واقعی اقتصاد در ماههای
بعد ،آن هم بهتدریج خود را نشان خواهد داد.
بهرهبرداری از فرصتهای ایجادشده در آستانة رفع محدودیتها و در دورة پساتحریم ،در دستور کار جدی گروه سرمایهگذاری
خوارزمی برای تحقق برنامة راهبردی هفتساله در راستای ثروتآفرینی پایدار برای نسلها قرار گرفته است .از آنجا که در دوران رونق
نیز کشتیبان را تدبیری دیگر باید ،گروه خوارزمی با حضور جدی در عرصة بینالملل ،ضمن رصد کردن فرصتها ،بدون شتابزدگی و با
تامل دقیق ،تالش خواهد کرد تا جایگاه درخوری را در بازارهای مالی منطقه و بیرون از آن برای خود رقم زند .این مهم با تشکیل گروه
راهبردی سرمایهگذاریهای بینالمللی ،آغاز شده است و نیازمند آن است که با پشتیبانی تمامی اعضای گروه در شرکت اصلی ،شرکتهای
گروه  ،طرف قراردادها و همچنین سهامداران ارجمند بتواند گامهای مهم و موثری را در این مسیر بردارد .در کنار برنامههای بینالمللی،
استفاده از بازارها و فضای مناسبتر اقتصاد داخل کشور نیز برنامة مهمی برای خوارزمی است .اجرای مرحلة دوم افزایش سرمایه ،پذیرش
شرکتهای توسعة برق و انرژی سپهر ( نیروگاه منتظر قائم ) و توسعة ساختمان خوارزمی در بورس ،بهرهبرداری کامل از خطوط تولید
جدید البراتوارهای سینادارو ،عملیاتی کردن قراردادها و طرحهای جدید شرکت توسعة فنآوری اطالعات خوارزمی (مفاخر) ،تکمیل طرح
تجاریسازی نیروگاه منتظر قائم ،شروع طرح اجرای کارخانجات فروآلیاژ صدر جهان ،افزایش بهرهوری شرکتهای گروه و ارتقای ترکیب
پورتفولیوی سرمایهگذاری گروه که امری مداوم به حساب میآید ،از برنامههای عملیاتی گروه در سال جاری است ،که با پیادهسازی نظام
ارزیابی متوازن برای کلیة شرکتها تالش میشود تا تحقق اهداف پیشگفته تضمین شود.
سال نیکوی ثروتآفرینی اولین ماه خود را پشت سر میگذارد و گروه خوارزمی برآن است تا در دو ماه باقیمانده از سال مالی خود ،با
تحقق کامل برنامههای تدوینشده ،از جمله دستیابی به سودی فراتر از آنچه در سال گذشته تحقق یافت ،مسیر رشد پایدار گروه و افزایش
داراییها و ارزش سهام مالکین گرانقدر را هموارتر سازد ،که به گفتة خواجة شیرینسخن شیراز:
سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت
بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام
سال خرم فال نیکو مال وافر حال خوش
اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام .

مجله اقتصاد و مديريت
ء

مدیر یت
نگاهی به تاثیر نفت ،مدیریت ناکارآمد و مصرف غیر استاندارد بر توسعه در ایران

وقت تنگ است؛ فرصتها را دریابیم
علی پویا
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اقتصاد ایران در چند دهة گذشته تجربههای متفاوتی را به دست آورده است
اما آنطور که باید نتوانسته بر اساس این تجربهها به الگوهای نوین توسعه
دست یابد .کارشناسان و تحلیلگران توسعه دالیل زیادی برای این اتفاق ارائه
میدهند؛ دالیلی که در همة آنها نفوذ بیش از اندازة دولت ،نیروهای صاحب
رانت ،الگوی نامناسب مصرف و از همه مهمتر نقش نه چندان خوشایند نفت
در حد و اندازههای زیادی به چشم میخورند .به نظر میرسد وقتی از گرههای
اقتصادی ایران در چند دهة قبل میانگین گرفته شود ،همة این گرفتاریها
در نهایت همین عناصر مشخص را به عنوان پرتگاه توسعه در ایران معرفی
میکنند .نکتة جالب ماجرا اینجاست که به نظر میرسد طی سالهای گذشته،
هم کارشناسان و هم برنامهریزان اقتصادی و هم دستاندرکاران اقتصاد در

ایران میدانند که آبشخور مشترک همة گرفتاریهای اقتصادی چیست ولی باز
هم اتفاقی رخ نمیدهد .به عبارتی ما میدانیم که چرا اوضاع توسعه در ایران
آشفته است اما همچنان در دورههایی برنامهریزان اقتصادی به گونهای رفتار
کردهاند که انگاری در حال تجربة چندبارة مشکالت و معضالت اقتصادی ایران
در دهههای گذشته هستند .نمونة بارز این ماجرا عملکرد اقتصادی مدیران
کشور طی سالهای  1384تا  1392است .اطالعات موجود نشان میدهد که
طی  56سال گذشته ،بدترین سال به لحاظ نرخ رشد تشکیل سرمایة ثابت
ناخالص با منفی  23درصد در سال  1391بوده است .توجه کنید در این سال
ایران بیش از  5سال بیشترین درآمدهای نفتی را تجربه کرده است اما باز هم
بعد از این اوج درآمدهای نفتی کار به جایی رسیده است که منفیترین رشد

تشکیل سرمایة ثابت ناخالص باید در همین سال به وقوع بپیوندد(.جدول یک)
البته این تنها بخشی از ماجرا است .وقتی اطالعات اقتصادی مرور میشود،
بهخوبی مشخص است که میتوان بعد از چند سال فروش طالیی نفت ،از
سال  91با عنوان یکی از سیاهترین سالهای اقتصادی ایران یاد کرد.
همانطور که در جدول یک مشخص است ،از سال  84تا سال  91کمترین

هستند ،برای همین از هر زمانی که برنامهریزان اقتصادی بخواهند ورق را
به گونهای دیگر برگردانند حتما بهترین زمان است و به اندازة کافی دیر
چنین تصمیمی را اتخاذ کردهاند .درواقع اگر همین االن هم بخواهیم توسعه
را از مثلث نفت ،مدیریت ناکارآمد و مصرف غیر استاندارد نجات بدهیم،
آنقدر دیر برای این کار اقدام کردهایم که غیر قابل محاسبه است .گروهی

جدول شماره یک
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میزان رشد اقتصاد با نفت (منفی  6.8درصد) نیز به وقوع پیوسته است.
براساس اعالم اوپک ،طی هشت سال ریاست جمهوری احمدینژاد،
کشور از طریق صادرات نفت بیش از 578میلیارددالر درآمد داشته است.
این یعنی در هشت سال ریاست احمدینژاد ،درآمدهای نفتی نسبت به دورة
قبلتر ،یعنی سیدمحمد خاتمی 246درصد افزایش داشته است .در دو دورة
ریاستجمهوری ،هاشمیرفسنجانی کشور جنگزدة ایران را تنها با 123میلیارددالر
اداره کرد و دولت میرحسین موسوی جنگ را با 103میلیارددالر اداره کرد.
کل درآمدهای نفتی ایران از سال  1360تا سال  1392برابر 1010.92
میلیارددالر بوده ،که درآمد هشت سال احمدینژاد از این  31سال ،بیش
از 57درصد بوده است .یعنی 57درصد درآمدهای نفتی کشوردر دو دولت
احمدینژاد تجمیع شده است .کل درآمدهای سه دولت قبلی روی هم برابر
 432.59میلیارددالر بوده ،یعنی شش دولت موسوی ،هاشمی و خاتمی روی
هم تنها نزدیک به 75درصد دو دولت احمدینژاد ،درآمدهای نفتی داشتند .اما
بهوضوح نتیجة این رشد درآمد نفتی مشخص است .به عبارتی میتوان نتیجه
گرفت که نفت هرگاه توانسته دالرهای بیشتری وارد کشور کند ،نه تنها مزیتی
مولد برای توسعه به همراه نیاورده است بلکه در دورههای طالیی قیمت ،رنگ
سیاه را نیز به توسعة ایرانی هدیه داده است .در جدول دو مشخص است که بعد
از دوران پرشکوه نفتی ،تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه به میزان  6.8درصد
منفی است و همین مولفه بدون محاسبة نفت به میزان  0.9درصد یک رقم
منفی دیگر را برای تاریخ اقتصادی به یادگار گذاشته است .در جدول سه نیز
البته میتوان بهوضوح مشاهده کرد که درآمد ملی نیز نسبت به سالهای قبل
منفی  17.1درصد را نشان میدهد.
به نظر میرسد جغرافیای اقتصادی ایران بهخوبی نشان میدهد که چرا و
چگونه بالیی چنین طی سالهای گذشته بر سر اقتصاد ایران نازل شده
است .البته بدون شک نمیتوان گفت که نفت دلیل اصلی این پیامد
اقتصادی است .نفت درواقع وسیلهای بوده است که در زمینة مدیریت
ناکارآمد و مصرف غیر استاندارد در اقتصاد ارقامی به شکل و شمایل فوق را
برای تاریخ توسعه در ایران به یادگار گذاشته است .بدون شک خیلی بیراه
نیست اگر بگوییم اقتصاد و توسعه در ایران کلکسیون تجربههای ناخوشایند

از کارشناسان این روزها البته بر این باورند که بهترین کار برای قرار گرفتن
در کاروان توسعه ،مقابله با فساد است .این نکته میتواند درست باشد اما
نباید فراموش کرد که فساد اقتصادی نیز نتیجة شکل گرفتن همان مثلث
است .به نظر میرسد در حال حاضر و از آنجایی که بعد از انجام توافق
احتمالی در مذاکرات هستهای ،تحریمها نیز بار خود را از روی سر اقتصاد
ایران برمیدارند ،ضرورت دارد تا دولتیها با راهبردی ویژه به استقبال
دوران تازة توسعه در ایران بروند .منظور از راهبرد ویژه این است که بدانیم
در آینده میخواهیم با اقتصاد و توسعه در کشور چه رفتار و برخوردی
داشته باشیم .به نظر میرسد کمترین اقدام مثبت این است که دولتیها
مسیر ورود سرمایههای آواره به سمت بازار سرمایه را هموار بکنند ،تا
جریان تامین مالی در کشور مطابق با استانداردهای واقعی اقتصادی همراه
شود .زمان حاضر بهترین موقع برای این است که برنامهریزان اقتصادی از
جدول شماره دو

شرکتهای سرمایهگذاری و کارتلهای اقتصادی بخواهند که در تدوین
راهبرد برای خیزش دوبارة توسعه در ایران دست به کار شوند« .درونزا
نبودن رشد اقتصادي و اتكاي آن به راهبردهاي مبتني بر نهادهها و نه بر
ارتقاي بهرهوري عوامل توليد /تاكيد بر بخش توليد كااليي براي دستيابي
به رشد و توسعه و توجه كمتر به توليد خدمات بهويژه خدمات زيربنايي/
پايين بودن قدرت جذب منابع در اقتصاد /پايين بودن ضريب بازدهي
سرمايه /توسعة ناكافي نهادها و بازارها و ابزارهاي مالي جهت تامين مالي
طرحها /فضای نامناسب کسبوکار /وابستگي اقتصاد و بودجة دولت به
درآمد نفتي /وابستگي بخش قابل توجهي از توليدات داخلي به واردات/

تداخل در نظام تصميمگيری /ضعف بخش غيردولتي /تصديهاي باالي
بخش عمومي و استهالك زياد سرمايهها» مشکالت و معضالت اصلی
تولید و سرمایهگذاری محسوب میشوند ،که بدون شک آنها را در جایی
جز بازار سرمایه و تحت نظر بنگاههای سرمایهگذاری و مولد نمیتوان
بر طرف کرد .ارقام موجود در جدولهای این گزارش نشان میدهد که
وقت آنقدر تنگ است که هر شوخطبعی با شاخصها میتواند دوباره
یک دوران طالیی را به دورانی سیاه تبدیل کند .از امکانی که در آینده
برای توسعه به وجود میآید باید بهترین استفاده را کرد و این جز با
تعقل اتفاق نمیافتد.
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سر مایه

اهالی بازار سرمایه چگونه به توافق هستهای نگاه میکنند

توفیق اجباری برای بورس
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باالخره اتفاق افتاد .مدتها بود که بسیاری از
کارشناسان ،تحلیلگران و فعاالن اقتصادی و طیف
وسیعی از بخشهای مختلف مردم ،در انتظار بودند
تا تیم مذاکرهکنندة هستهای ایران در مقابل دوربین
لبخند بزند و خبر خوب توافق هستهای را در اختیار
اقتصاد ایران قرار دهد .سیزدهمین روز از فروردین
ماه امسال این خبر مخابره شد ،که انتظارها تا
حدودی به نتیجه رسیدهاند .حاال دیگر کار تاریخ
هم جالب شده است .هر سال آخرین روز از سال و
شروع تعطیالت بهار ،یعنی  29اسفند مصادف است
با سالروز جشن میهنی ملی شدن صنعت نفت و از
امسال  13فروردین یعنی آخرین روز از تعطیالت
نوروزی نیز مصادف است با جشن نخستین قدم از
ایجاد توافق هستهای .این یعنی یک گردش ماندگار
در تاریخ ،که از امسال همة مردم آن را دوره میکنند.
البته اگر پیچ آخر توافق هستهای در دهم تیرماه نیز
به نتیجه برسد .سیزدهم فروردین ماه درواقع مسیر
را برای رسیدن به توافق نهایی در دهم تیرماه هموار
کرده است .اما فارغ از همة اینها ،آیا واقعا باید برای
توافق هستهای و پایان تب دیپلماسی در مذاکرات
هستهای شادمان بود؟ این پرسش را با کارشناسان
بازار سرمایه در میان گذاشتیم ،همة آنها بدون
کوچکترین مکثی پاسخ مثبت به این پرسش دادند
ولی نگرانیهایی نیز در دهلیزهای پاسخ خود جای
داده بودند ،که دوره کردن آنها به نظر میرسد
میتواند برای ایجاد راهبردهای اقتصادی مفید باشد.

توافق؛ یک امکان برای توسعه در ایران
علیرضا ربانی ،از فعاالن بازار سرمایه میگوید«:باید
برای رسیدن به توافق هستهای شادمان بود .شک نباید
کرد که رسیدن به توافق یک امکان دوباره در اختیار
ایران است ،که میتواند از گرههای اقتصادی چند سال
گذشته رها شود .اصوال دیپلماسی اقتصادی اگر به
گشایش برسد ،این خاصیت را دارد که موقعیتهای
جدید برای اقتصاد به وجود آورد».
وی ادامه میدهد«:در مورد توافق هستهای نیز این
مسئله با قدرت و شدت بیشتری وجود دارد .اقتصاد
ایران طی چند سال گذشته ،به خاطر سیاستهای
نامناسب اقتصادی به مرز بحران رسید .در چنین

شرایطی که برای اقتصاد به وجود آمد ،بسیاری از
پتانسیلهای اقتصادی از بین رفتند برای همین فقط
یک نیروی تازه که قدرتی فراتر از ویرانیهای اقتصاد
ایران داشته باشد میتواند در میانمدت به داد اقتصاد
و توسعه در ایران برسد».
ربانی میگوید«:مذاکرات این خاصیت را دارد .چون
تصویر ایران در بازارهای جهانی را تلطیف میکند و
میتواند موج و خیزش سرمایهگذاران به ایران را فراهم
سازد .در این شرایط این مجال برای اقتصاد به وجود
میآید که بتواند خود را از گردنههای خطرناک چند
سال گذشته نجات دهد .منتهی مسئولین دولتی باید
آگاهی برای استفاده از این خیزش را داشته باشند».

وی توضیح میدهد«:در چند سال گذشته بیشترین
آسیبها به خاطر فقدان مدیریت روی دوش اقتصاد
ایران بار شد .برای همین مدیریت توسعه بعد از توافق
بسیار مهم است .تا همین چند ماه پیش فاصله گرفتن
بانکها از ماموریتهای اصلی و ناهنجاریهای اقتصادی
زیادی که در بازارهای حاشیهای بود ،به وضوح نشان
داد تا زمانی که بورس در اقتصاد کشور قدرت واقعی
نداشته باشد ،تامین مالی فعالیتهای مولد همیشه با
گرههای زیادی همراه است .اگر توافق به نتیجه برسد،
مسئولین اقتصادی باید با ترفندهایی منابع را به سمت
بورس هدایت کنند و وظیفة تامین مالی را نیز بر عهدة
این نهاد اقتصادی قرار دهند».

ربانی ادامه میدهد«:کاهش نرخ سود بانکی برای
هدایت سرمایهها به سمت بازار سرمایه ،یکی از
راهبردهایی است که اکنون و در زمان کاهش تورم
میتواند برای رونق بورس مفید باشد .در زمان بعد از
توافق که سرمایهگذاران خارجی نیز به ایران میآیند،
داشتن یک بازار سرمایة کارآمد میتواند اصل و
زیربنای جهش توسعه باشد .مدیران اقتصادی از حاال
باید با دعوت از شرکتهای سرمایهگذاری و اعضای
تاثیرگذار بورس ،راهبرد بهینه شدن بازار سرمایه را
تدوین کنند».

تاثیر توافق ،نیاز به پیششرط دارد
رامین رادپور نیز یکی دیگر از فعاالن بازار سرمایه
است ،که اینگونه به پرسش ما پاسخ میدهد«:برای

این روزها از هر کس بپرسی که
توافق در مذاکرات هستهای چه
تاثیری بر اقتصاد دارد ،به درستی
میگوید تاثیرش مثبت است.
درواقع این چیزی نیست که کسی
نداند یا برای پاسخ آن مجبور شود
زیاد به ذهنش فشار بیاورد .به
طور طبیعی وقتی یک پیروزی در
عرصة دیپلماسی به وجود میآید
به واسطة آن پای سرمایهگذاران
بیشتری به اقتصاد باز میشود

بوده یا برخورد منافع ،که این اتفاق رخ نداده است.
این را ازاین منظر میگویم که وقتی تحریمها برطرف
شد ،مدیران و دستاندرکاران سیاستهای اقتصادی
مثال بانکها دوباره به سمتی نروند که از این امکان
در جهت بنگاهداری استفاده کنند و باز هم بورس در
سایة اتفاقاتی از این دست به صورت مصنوعی زندگی
کند».
این فعال بازار سرمایه میگوید«:اگر تحریمها حذف شوند
و سرمایههای خارجی به ایران بیایند ،بهترین فرصت
به دست میآید تا یکبار برای همیشه با تغییر جایگاه
بازار سرمایه ،کاری کنیم که بورس وظیفة تامین مالی
کشور را بر عهده بگیرد .اگر این اتفاق رخ دهد ،یعنی به
سمت توسعة مولد رفتهایم .اما اگر به جای این کار دوباره
فضای رشد داللی و واردات مصرفی باز شود ،دیگر باید
قید توسعة مولد را بزنیم .به نظر من همه چیز دست
مدیران و برنامهریزان اقتصادی و گروهها و نهادهایی است
که صاحب قدرت در اقتصاد هستند .با رفع تحریمها و
پیروزی در توافق ،تازه کار آغاز میشود».
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رواندرمانی اقتصاد با توافق هستهای
شاهین شایانآرانی ،یکی دیگر از فعاالن بازار سرمایه
است ،که میگوید توافق هستهای میتواند موجب رشد
اقتصاد کشور شود .او ادعای خود را اینگونه تشریح
میکند«:چند سالی میشود که به دلیل تاثیر روانی
سیاستهای اقتصادی بر بازار ،اقتصاد در ایران رخوت
شدیدی را تجربه میکند .از این منظر میتوان امید
داشت که در کوتاهمدت توافق هستهای به دلیل بار
مثبت روانیای که دارد ،آرامش را به بازارهای اقتصاد
ایران بازگرداند و از حجم رخوت بکاهد».
وی ادامه میدهد«:توافق هستهای بدون شک فضای
کسبوکار کشور را مثبت میکند ،که بورس نیز
زیرمجموعة این فضای کسبوکار است .البته این
نکته را نباید فراموش کرد ،که در ایران جایی مثل
بازار سرمایه همچنان از فضای روانی ناشی از فعل و
انفعاالت اقتصادی تاثیر میگیرد و این تاثیر بر دامنة
نوسان شاخص میافزاید .از این منظر چون ما به لحاظ
حجم عرضه و تقاضای بورس جایگاهی مناسبی نداریم،
میتوان گفت که افزایش نوسان انعکاس خوبی برای
بازار ندارد اما بعد از مدتی ثبات ناشی از توافق میتواند
بازار سرمایه را روی خط بهبود قرار دهد».
شایان آرانی توضیح میدهد«:به عبارتی باید چند ماهی
صبر کرد تا نتایج این توافق به وضوح دیده شود .یعنی بعد
از توافق نهایی در دهم تیرماه ،اقتصاد ایران و بازار سرمایه
چند ماهی نیاز دارد تا اثر مثبت استفاده از رفع تحریمها
را به تصویر بکشد .این نکته را البته نباید فراموش کرد که
بازار ارز نیز تاثیر زیادی از این توافق میگیرد».
وی میگوید«:برای کوتاهمدت بعد از توافق قیمت ارز کاهش
مییابد اما در مورد بازار سرمایه این تاثیر بدون شک جدیتر
خواهد بود ،چون دایره اطمینان به کسبوکار اقتصادی را
بزرگتر میکند .به همین خاطر میتوان امید داشت که
بورس رونق خوبی را تجربه میکند .وقتی اطمینان از فضای
کسبوکار افزایش مییابد ،سرمایهگذارانی که از کنار بازار
سرمایه عبور میکردند این بار وارد بازار سرمایه میشوند و
این یعنی یک توان مضاعف برای بورس ،که بتواند وظیفة
تامین مالی را بر عهده بگیرد .حتی سرمایهداران کوچک نیز
وقتی چنین چیزی را ببینند ،ترغیب میشوند که وارد بازار
سرمایه شوند .دولت وظیفه دارد که اگر کار به اینجا رسید ،از
ایفای نقش بورس در اقتصاد کشور مراقبت کند».

توافق هستهای باید شادمان بود ،چون نگاه را به توسعه
در ایران تغییر میدهد اما به نظر من تاثیر این توافق
در جایی مثل بازار سرمایه نیاز به پیششرطهایی دارد،
که برنامهریزان دولتی باید آن را فراهم سازند».
وی میگوید«:این روزها از هر کس بپرسی که توافق
در مذاکرات هستهای چه تاثیری بر اقتصاد دارد ،به
درستی میگوید تاثیرش مثبت است .درواقع این
چیزی نیست که کسی نداند یا برای پاسخ آن مجبور
شود زیاد به ذهنش فشار بیاورد .به طور طبیعی وقتی
یک پیروزی در عرصة دیپلماسی به وجود میآید که
به واسطة آن پای سرمایهگذاران بیشتری به اقتصاد
باز میشود ،حتما شاخصها در موقعیت برتری قرار
میگیرند .یعنی باید قرار بگیرند مگر اینکه کارشکنی،
ضعف و ناکارآمدی مدیریتی مانع این کار شود».
رادپور خاطرنشان میساز«:برای همین زیاد نباید
حرفهای تکراری زد ،چون همه میدانند که این
توافق باید در اصل موجب ارتقای اقتصاد مولد و بازار
سرمایه شود اما اگر نشد باید گفت که یا ناکارآمدی

مذاکرات و شکوفایی بورس
بهنام بهزادفر ،مدیر امور اعضای کانون کارگزاران
بورس نیز در پاسخ به پرسش ما میگوید«:توافق
در مذاکرات هستهای یکی از اتفاقات مثبت برای
توسعه در ایران است ،چون پیامدهای آن میتواند
ورق را در توسعه به نفع بهبود شاخصها تغییر
دهد .من از این توافق استقبال میکنم ،چون بر این
باورم که در سال آینده قلب تپندة اقتصاد ایران،
یعنی بورس تحت تاثیر این توافق ،رفتار و عملکرد
مثبتی خواهد داشت».
وی ادامه میدهد«:البته چنین چیزی منوط به این
است که مسیر این تفاهم یک توافق نهایی باشد .اگر
این اتفاق رخ دهد ،از یک سو پای سرمایهگذاران
خارجی به ایران باز میشود و از سوی دیگر
پولهای بلوکهشده به کشور برمیگردند .این پولها
در شرایطی که بهای نفت کاهش زیادی را تجربه
میکند ،میتوانند بهترین کمک برای اقتصاد کشور
باشند».
بهزادفر خاطرنشان میسازد«:برخی از سیاستهای
داخلی نیز این امیدواری را تقویت میکند .مثال برای
رونق بهتر واحدهای مولد اقتصاد قرار است نرخ سود
بانکی کاهش یابد اگر این اتفاق رخ دهد سرمایهها از
بطالت در بازارهای حاشیهای خارج میشوند و در روند
مولد بازار سرمایه به کار میافتند .چنین چیزی در
شرایطی که تحریمها نیز بر طرف شده است ،قدرت
بازار سرمایه را با سرعت تصاعدی باال میبرد».
وی میگوید«:اگر بخواهیم ساده تحلیل کنیم ،میتوان
گفت که توافق کلی و رفع تحریمها فضای کسبوکار
کشور را بهبود میبخشد و باعث میشود تا در یک دورة
دو الی سه ساله ،بازار سرمایه دگرگونی مثبتی را تجربه
کند .چنین اتفاقی شکوفایی اقتصاد و توسعة کشور را
به ارمغان میآورد .به همین خاطر باید برای توافق در
مذاکرات هستهای شادمان بود .چون به تعبیری دیگر
میتواند کار را به جایی برساند که بتوانیم بورس را در
جایگاه واقعی و ارزشمند خود قرار دهیم ،تا از طریق
پتانسیل آن بتوانیم پرههای توسعه را باز کنیم».
طی سالهای گذشته آنقدر بازار سرمایه برای رسیدن
به جایگاه واقعی و مطلوب خود با دستاندازهای زیادی
روبهرو بوده که حاال برخی از فعاالن بازار سرمایه به
گونهای سخن میگویند که انگار مذاکرات نقش یک
توفیق اجباری را برای بورس ایفا میکند .درواقع به
باور این گروه از کارشناسان ،اگر تحریمها برطرف شود
و سرمایههای خارجی نیز وارد کشور شوند ،این اتفاق
در کنار برخی از سیاستهای داخلی میتواند به شکل
خودکار بورس را به جایگاهی در روند توسعه که شایستة
آن است برساند .از منظری نمیتوان از کنار این ادعا
بهسادگی عبور کرد .افزایش پتانسیلهای توسعه بعد از
توافق و رفع تحریمها ،به گونهای است که نهادی جز بازار
سرمایه نمیتواند یا توانایی آن را ندارد که این پتانسیلها
را در خط و سیر اقتصاد مولد قرار دهد .از این منظر شاید
بتوان گفت که شاید دیگر چارهای برای اقتصاد کشور
نمیماند که یکبار برای همیشه بازار سرمایه را به عنوان
منجی تامین سرمایه بپذیرد و بزرگترین بارها را از روی
دوش توسعة ایرانی بردارد.

بورس
نگاهی به افزایش دو هزار واحدی شاخص بورس ،تنها چند ساعت بعد از تفاهم لوزان

وقتی شاخصها هیجانزده میشوند

ایلیا پیرولی
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تفاهم سیاسی یا توافق مقدماتی ایران با  6قدرت جهانی،
شاید خیلی زودتر از آنکه میشد حدس زد بازار را در ایران
تحت تاثیر قرار داد .این نشان میدهد که اقتصاد ایران تشنة
یک خبر خوب یا یک اتفاق سفید است تا رشدی تاریخی را
در شاخصهای خود به ثبت برساند .از این منظر میتوان
گفت که تعطیالت نوروز  1394پرشورترین تعطیالت بهاری
در تاریخ ایران محسوب میشوند ،چون در آخرین روز این
تعطیالت دو هفتهای ماجرای لوزان با خنده تمام شد و دقیقا
فردای این تعطیالت یا فقط چند ساعت بعد از پایان نیمه
شب آخرین روز از تعطیالت بهاری ،بازار در ایران گرفتار
هیجان ناشی از مذاکرات هستهای شد .به خاطر همین مسئله
میتوان گفت که بازار در ایران بدون شک بهشدت در انتظار
روزی است که روحیة خود را با شنیدن خبری تمام غنیشده
به دست آورد و در نقطهای بهینه قرار بگیرد .تندترین واکنش
را به خبر لوزان شاخصهای بازار سرمایه نشان دادند .در
نخستین روز کاری بعد از سیزدهم فروردین ماه ،شاخصهای
بیش از دو هزار واحد رشد کردند و شاخص کل از مرز
 67هزار واحد عبور کرد .این یک شوک برای بازار سرمایه
محسوب میشود .در پایان پاییز سال  1393وقتی معلوم
شد که توافق هستهای به جایی نرسیده است و این کش و
قوس باید چند ماهی دیگر ادامه یابد ،بورس تهران آشکارا
در مسیر نزولی قرار گرفت و حاال درست در نقطة عکس،
تنها یک تفاهم سیاسی ( قبل از توافق نهایی در دهم تیر ماه
امسال) باعث شد تا بورس بعد از خمیازة چند روز تعطیلی،
یک پرش خیرهکنندة دو هزار واحدی را به ثبت برساند .البته
این تمام ماجرا نیست ،در همان روزها؛ یعنی بالفاصله بعد از
این شتاب دو هزار واحدی برخی از کارشناسان با نگرانی از
آیندة بازار سرمایه سخن گفتند .این گروه از کارشناسان بر
این باورند که یک صعود بزرگ با یک اتفاق کوچک ،میتواند
تبدیل به سقوطی غیر منتظره شود .به طور حتم نمیتوان
از کنار این اظهار نظرها بهسادگی گذشت ،چون هنوز تا
توافق نهایی نزدیک  90روز مانده است و باید این پیشفرض
را در نظر گرفت که اگر ورق به هر شکلی برگردد ،باز هم
سهامدارانی که فوری در صف قرار میگیرند باید متحمل
زیانهای کوچک و بزرگی شوند .چند ساعت بعد از رشد دو
هزار واحدی شاخصها ،مدیرعامل شرکت بورس نخستین
کسی بود که نسبت به امید شکلگرفتة سهامداران هشدار
داد .او به رسانهها گفت که باید دست به عصا راه رفت و در
مقابل هر هیجانی ایستاد.

ذوق نکنیم

مدیر عامل شرکت بورس به خبرنگاران گفت« :درست نیست
تصور کنیم در شرایطی که بورس رو به صعود دارد قیمت
سهام تمام شرکتها افزایش مییابد ،چنین پدیدهای در هیچ
بازار سرمایهای وجود ندارد و سهامداران حتما باید با مطالعه
اقدام کرده و صبر و حوصله داشته باشند».
قالیباف افزود« :تاثیر واقعی این توافق بر متغیرهای شرکتها

و بنگاههای اقتصادی در میانمدت و بلندمدت خود را نشان
میدهد ولی با توجه به اینکه خبر مثبتی در حوزة بینالمللی
منتشرشده ،باعث میشود که در کوتاهمدت گرایش مطلوب و
مثبتی به بازار سرمایه وجود داشته باشد».
او ادامه داد« :بازار سرمایه بعد از مدتها رکود ،دیروز به
خبر توافق هستهای واکنش مثبتی نشان داد ،چون مسائل
سیاسی ابهام بزرگی برای بازار سرمایه ایجاد کرده بود و این
ابهام مهم برطرف شده است ،درنتیجه بازار سرمایه واکنش
بسیار مثبتی به این خبر نشان داد ،به طوریکه سفارشهای
خرید در بازار و رشد قیمتها افزایش پیدا کرد».
قالیباف اصل عنوان کرد« :سال گذشته سال رکود بود و
فرصت تأمین مالی در بازار سرمایه وجود نداشت ،ولی امروز
این امیدواری وجود دارد که با تداوم رونق در بازار سرمایه،
بنگاههای اقتصادی به فکر تأمین مالی در اجرای پروژههای
جدید باشند».
مدیرعامل شرکت بورس یادآور شد« :محدودیتهای
بینالمللی در سالهای گذشته در طرحهای توسعهای و
پروژههای شرکتها تأثیرگذار بود ،به طوریکه شرکتها
در واردات تجهیزات به دلیل تحریمها با محدودیتهایی
مواجه بودند ،به این ترتیب اگر این محدودیتها برطرف

در نخستین روز کاری بعد از سیزدهم
فروردین ماه ،شاخصها بیش از دو هزار
واحد رشد کردند و شاخص کل از مرز 67
هزار واحد عبور کرد .این یک شوک برای
بازار سرمایه محسوب میشود .در پایان
پاییز سال  1393وقتی معلوم شد که توافق
هستهای به جایی نرسیده است و این
کش و قوس باید چند ماهی دیگر ادامه
یابد ،بورس تهران آشکارا در مسیر نزولی
قرار گرفت و حاال درست در نقطة عکس،
تنها یک تفاهم سیاسی باعث شد تا
بورس بعد از خمیازة چند روز تعطیلی،
یک پرش خیرهکنندة دو هزار واحدی را به
ثبت برساند
شود ،شرکتها باید به دنبال طرحهای توسعهای و رشد و
توسعة خود باشند ».وی در خصوص تمهیدات شرکت بورس
برای نتیجة مذاکرات هستهای گفت» :ابزاری که در اختیار
شرکت بورس قرار دارد ،افزایش سهام شناور آزاد شرکتها
و عرضههای اولیه است ،به طوریکه شرکتهایی که سهام
شناور آزاد پایینی دارند ،باید سهام شناور خود را افزایش
دهند».

چه سهمی بخرید

مدیرعامل شرکت بورس همچنین در یک توصیه به سهامداران
گفت« :در بازار منفی و مثبت همواره گفته میشود که هر
دارایی قیمت خاص خود را داشته و نباید سرمایهگذاران هر
سهمی را در هر قیمتی خریداری کنند بلکه حتما باید با
مطالعه و کارشناسی این کار صورت گیرد».

وی افزود« :سهامداران با مطالعه وارد بازار سرمایه
شوند ،چون بعضا توصیه میشود در شرایط رونق ،هر
سهمی که نصیب افراد شد خریداری کنند ،درحالیکه
این استراتژی درستی نبوه و در بازاری که قیمت سهام
شرکتها بسیار کاهش یافته برخی از سهام شرکتها
افت نکرده ،قطعا سرمایهگذاری در این شرکتها با
شرکتهایی که با افت مواجه شده متفاوت است و
امکان دارد سهامداران نتوانند در برخی سهام بازده
کسب کنند ،لذا سهامداران حتما با تحلیل اقدام به
خرید و فروش کنند».
مدیرعامل شرکت بورس ادامه داد« :وضع جدیدی که
در بازار سرمایه ایجاد شده ،اثرات مختلفی در سهام
شرکتها دارد ،بنابراین سهامداران با توجه به اثرات رفع
محدودیتها روی صنایع مختلف اقدام به سرمایهگذاری
کنند نه اینکه هر سهمی که نصیبشان شد خریداری
کنند».

به بورس امیدوارم

«روحاهلل میرصانعی» ،دبیر کل کانون کارگزاران بورس نیز
بعد از رشد دو هزار واحدی شاخصها به شهروند گفت« :سال
 ،93سال خوبی برای بازار سهام نبود ،ضمن اینکه بهطور
کلی هم فضای نه چندان امیدوارکنندهای بر این بازارحکومت
میکرد».
او ادامه داد« :خبرهای بد در اینسال تأثیر منفی بر اقتصاد
ایران داشت .مهمترین این خبرها هم کاهش شدید قیمت
نفت بود ،که باعث شد بودجة عمرانی کاهش یابد و این
روند احتماال امسال هم ادامه خواهد داشت .به این ترتیب با
کاهش بودجة عمرانی و کاهش و توقف پروژهها ،رکود حاکم
بر بازارها تشدید شد .بازار سهام هم از این قاعده مستثنی
نبود .یعنی به واسطة تاثیرپذیری شرکتهای بورسی از افت
قیمت نفت و کاهش بودجة عمرانی ،بازار سهام هم سالی
سخت را پشت سر گذاشت».
میرصانعی افزود« :این درحالی بود که مذاکرات هم تمدید شد و
به نتیجهای قطعی نرسید و این به معنای تداوم فضای ابهام بود،

بانکها هم رقابت منفی در تعیین نرخ سود باالتر را متوقف
کنند ».دبیر کل کانون کارگزاران بورس با تاکید بر اینکه
بازار سهام بیشتر متاثر از عوامل خارج از بورس است ،تأکید
کرد« :بازار سهام در حقیقت منعکسکنندة حال و روز اقتصاد
ایران است .بنابراین انتظار میرود در صورت پرهیز از اتخاذ
تصمیمات خلقالساعه و پرهزینه در داخل و نیز به نتیجه
رسیدن مذاکرات هستهای ،اقتصاد ایران روی مدار رونق
قرار بگیرد ،که در این صورت بورس دوباره انعکاسدهندة
واقعیتهای اقتصادی کشور خواهد بود».

پیروزی در مذاکرات مثل یک عامل
تقویتی است ،که میتواند حرکت ما
را در جهت بهبود پتانسیلهای بازار
سرمایه تقویت کند .منتهی باید این
حرکت وجود داشته باشد .اگر قدرت
مورد نیاز و واقعی بازار سرمایه را برای
ایفای نقش در توسعه به این بازار ندهیم،
مذاکرات کاری از دستش برنمیآید.
فراموش نکنیم که اقتصاد ایران بیش از
هر بازاری به بازار سرمایه نیاز دارد .برای
همین حاال که فضای دیپلماسی نیز به
سمت مثبت شدن میرود ،باید ثانیهها
را هم مغتنم شمرد تا بازار سرمایه محور
توسعه و تامین مالی اقتصاد شود

توسعه به بورس واقعی نیاز دارد

مجالی برای اشتباه نیست

به نظر میرسد تفاهم سیاسی لوزان تا حد زیادی شاخصها
را هیجانزده کرده .البته اگر خیلی از عینک تحلیلهای
اقتصادی استفاده نکنیم ،میتوان به این فکر کرد که
شاخصها حق دارند .در چند سال گذشته انقدر اقتصاد ایران
روزهای ناخوشایندی داشته است که حاال همه در انتظار این
هستند تا چیزی شبیه پیروزی در مذاکرات هستهای از راه
برسد و نیرویی به توسعة ایرانی بدهد ،که همة نامرادیهای
اقتصادی در سالهای گذشته به یکباره فراموش شود .اما
آیا این اتفاق رخ میدهد؟ ظاهرا کارشناسان اقتصادی بر این
باورند که پیروزی در مذاکرات فقط مسیر رسیدن به چنین
خواستهای را تا حد زیادی هموارتر و مطلوبتر میسازد اما
نمیتواند به فوریت پازل به هم ریختة اقتصاد را تکمیل و
سفید کند .بهطور حتم مدیران اقتصادی باید خود را آماده
سازند .مذاکرات هستهای اگر به نتیجة نهایی برسد ،دیگر
مجالی برای اشتباهات مدیریتی وجود ندارد .در سالهای
گذشته به اندازة کافی توسعه در ایران هزینه داده است .بعد
از توافق فقط باید درست و با اندیشهای توسعهمند حرکت
کرد و بازار سرمایه بهترین پیشاهنگ برای این اتفاق است.
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که امکان سرمایهگذاری مطمئن را عمال کاهش میداد».
دبیر کل کانون کارگزاران بورس با وجود همة اتفاقات تلخ سال
گذشته امیدوار است که با تدابیر دولت و به نتیجه رسیدن
مذاکرات ،باالخره گره از بخت بورس بازشود و رخوت جای
خود را به رونق بدهد .او در خصوص پیششرطهای دستیابی
به این رونق تصریح کرد« :قطعا یکی از متغیرهای اثرگذار
بر بورس تهران در سال جاری ،به نتیجه رسیدن مذاکرات
هستهای و لغو یا کاهش تحریمهاست .عامل دیگرهم تحقق
وعدة کاهش نرخ سود بانکی است .به عبارت دیگر امید
میرود که با کاهش نرخ سود ،بخش بزرگتری از نقدینگی
به سوی تاالر شیشهای حرکت کند و از سوی دیگر تولید هم
با دریافت تسهیالت با نرخ سود پایین ،حال و روز بهتری پیدا
کند و اثر این بهبود به بازار سهام هم برسد .میرصانعی با
اشاره به اثرگذاری عرضههای بورسی در رونق بازار تأکید کرد:
هر اقتصاددانی تایید میکند که نرخ سود بانکی باید متناسب
با نرخ تورم تعیین شود .با این تفاسیر کامال منطقی است که
این نرخ در سال آینده کاهش یابد ،البته در این میان باید

رشد دو هزار واحدی شاخصها آنقدر تکاندهنده بود که تنها
چند ساعت بعد از این اتفاق مدیران رسمی بورس را روبهروی
خبرنگاران بنشاند .اما به نظر میرسد این هیجان تند بیش از
آنکه توانسته باشد موجب شادمانی تصمیمگیران بازار سرمایه
شود ،تا حد زیادی باعث شده تا آنها نگران آیندة بورس باشند؛
منتهی ظاهرا این نگرانی بهوضوح نشان داده نمیشود .در سوی
دیگر این ماجرا کارشناسان اقتصاد بر این باورند که هر اتفاقی
برای مذاکرات بیفتد ،مدیران اقتصادی باید بازار سرمایه را رها
نکنند و با تمام توان سعی کنند تا زمینة ارتقای این بازار را فراهم
سازند .مهدی ،اقتصاددان و استاد دانشگاه بر این باور است که
توسعه به یک بورس واقعی نیاز دارد و اگر بتوانیم کاری کنیم
که بازار سرمایه در مقابل هر اتفاقی متحمل هزینه نشود ،گامی
بزرگ در جهت توسعة کشور برداشتهایم.
این استاد دانشگاه میگوید« :در سال گذشته بورس تهران
نشان داد که بهشدت چشم به مسائل خارج از بازار سرمایه
دارد ،به عبارتی بورس تهران آماده است تا در برابر هر کنشی
در بیرون از حیطة خود یک واکنش داشته باشد .البته
در همه جای دنیا هم اینگونه است .معموال شاخصهای
اقتصادی و در راس آنها بازار سرمایه تحت تاثیر اتفاقهای
مهم قرار میگیرد اما شک نکنید این تاثیر به گونهای نیست
که حیات بورس را در دایرة خطر قرار دهد».
تقوی ادامه میدهد «:در سال گذشته دیدیم که وقتی
مذاکرات به جایی نرسید و درواقع زمستان با ناامیدی نسبت
به نتیجة مذاکران آغاز شد ،بورس نیز شدیدترین واکنشهای
منفی را از خود نشان داد .اگر ما به گونهای عمل کرده بودیم
که نقش بورس یک نقش تعیینکننده در بین بازارهای
مختلف باشد ،این اتفاق بروز نمییافت .یعنی بازار سرمایه

در یک روند طبیعی همراه اتفاقهایی نظیر مذاکرات میشد،
نه اینکه چنین منفی و نازل شود که دود از سر شاخصها
به هوا برود».
این استاد دانشگاه توضیح میدهد« :در سال جاری نیز همین
مسائه به گونة دیگری خود را نشان داد .مذاکرات در مرحلة
نخست به پیروزی رسید .این پیروزی ،بُرد نهایی نیست .اگر قرار
باشد برد نهایی صورت بگیرد ،باید تا دهم تیرماه صبر کنیم .در
لوزان فقط یک تفاهم سیاسی صورت گرفت .البته شک نکنیم
که همین تفاهم سیاسی برگ برندة بزرگی برای ایران بود اما در
مواجهه با بازار سرمایه به نظر من انقدر پتانسیل نداشت که
بتواند دو هزار واحد شاخصها را صعودی کند».
وی میگوید« :حرف من این است که نباید بورس تا این حد
تحت تاثیر هیجان باشد .شاخصها در بازار سرمایه تحت
تاثیر هیجان بیشتر از حد واقعی سقوط میکنند و تحت
تاثیر هیجان بیشتر از حد مطلوب صعود میکنند .من به
مدیران بورسی حق میدهم که نگران باشند .شک نباید
کرد که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد ،دوباره صفهای فروش
یا به تعبیر بهتر صفهای بزرگ ورشکستگی سهامدارن به
وجود میآیند ،که اگر این هیجان نبود چنین صفی هم شکل
نمیگرفت ».تقوی ادامه میدهد« :در سال جاری باید بدون
توجه به مذاکرات در جهت تقویت بازار سرمایه حرکت کنیم.
یعنی مسئولین نباید همه چیز را به مذاکرات پیوند بزنند و
بر این باور باشند که مذاکرات میآید و بار بزرگی از روی
دوش اقتصاد برمیدارد .تقویت و بازسازی توان بازار سرمایه
در اقتصاد ایران باید یک برنامة اجرایی باشد .اگر این این نگاه
وجود نداشته باشد ،در کوتاهمدت بازار سرمایه بعد از پیروزی
در مذاکرات شادمان است و بعد در میانمدت و بلندمدت
دوباره وضع به شکل سابق برمیگردد».
این استاد دانشگاه یادآور میشود« :پیروزی در مذاکرات
مثل یک عامل تقویتی است ،که میتواند حرکت ما را در
جهت بهبود پتانسیلهای بازار سرمایه تقویت کند .منتهی
باید این حرکت وجود داشته باشد .اگر قدرت مورد نیاز و
واقعی بازار سرمایه را برای ایفای نقش در توسعه به این بازار
ندهیم ،مذاکرات کاری از دستش برنمیآید .فراموش نکنیم
که اقتصاد ایران بیش از هر بازاری به بازار سرمایه نیاز دارد.
برای همین حاال که فضای دیپلماسی نیز به سمت مثبت
شدن میرود ،باید ثانیهها را هم مغتنم شمرد تا بازار سرمایه
محور توسعه و تامین مالی اقتصاد شود».

اقتصاد
غولهای اقتصادی برای ورود به ایران آماده شدهاند

بازار ایران ،مقصدی تازه برای شرکتهای جهانی
علی ماندگار
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سالها میشد که نام ایران چنین تکانهای را در
دنیای اقتصادی ایجاد نکرده بود اما این روزها تمام
نشریههای اقتصادی و تحلیلی معتبر در دنیای
توسعهیافته به گونهای از ایران سخن میگویند که
انگار یک جزیرة ناشناخته کشف کردهاند ،که بهترین
مکان برای سرمایهگذاری و توسعة تجارت محسوب
میشود .البته آنها به خود حق میدهند که اینگونه
با جغرافیایی به نام ایران حق بدهند ،چون سالهای
درازی است که به خاطر حاشیهنشینی ایران در
جریان تبادل سرمایههای جهانی ،آنها دائم در
کشورهای حاشیة خلیج همیشه فارس چرخ زدهاند
و امروز به نظر میرسد موقعیتی کامال متفاوت برای
گریز از روزمرگیهای اقتصادی میان کشورهای عربی
یافتهاند .ایران بازاری  80میلیون نفری محسوب
میشود ،که بیش از  10درصد ذخایر تثبیتشدة
نفتوگاز را میان خود جای داده است .فارغ از این
در ایران میتوان چهار فصل سال را حتی در اوج
خشکسالی نیز تجربه کرد؛ چیزی که گرمای کشندة
کشورهای حوزة خلیج فارس از آن بیبهره است .ایران
به اعتراف بسیاری از نشریات اقتصادی آن سوی دنیا،
میتوانست بهشت سرمایهگذاری باشد اما به دالیل
بسیار زیادی در سالهای گذشته ،سرمایهداران
جهانی ترجیح دادند جهنم سوزان شیخنشینها را
برای کوچاندن سرمایههای خود بهجای بهشت ایران
برگزینند .حاال بازی تغییر کرده است .اگر  6کشور
قدرتمند جهان بتوانند مسیر ایران را برای بازگشت
به تبادل جهانی سرمایه باز کنند ،حتما بسیاری از
همین سرمایهداران غربی ترجیح میدهند تا در بازار
بکر  80میلیون نفری ایران حضور پیدا کنند .این
شوقی است که از همین حاال و حتی قبل از توافق
نهایی میتوان میان شرکتهای صاحبنام جهانی
بهوضوح مشاهده کرد .حتی بسیار قبلتر از تفاهم
مقدماتی ،شرکتهای بزرگ مخصوصا در اروپا به
دنبال موقعیتی بودند تا خود را به ایران وصل کنند .در
فوریة  2014و در اوج تحریمها و ناامیدیهای زیادی
که نسبت به آیندة تحریمها وجود داشت  ،بیش از
 100شرکت فرانسوی از جمله گروه آلستوم ،شرکت
مخابراتی اورانج و خودروساز رنو به تهران سفر کردند،
که بزرگترین هیئت تجاری دیدارکننده از ایران پس
از انقالب اسالمی بود .هیئتهای تجاری از کانادا،
اروپا و آمریکا نیز به تهران سفر کردهاند .شرکتهایی
مانند غول نفتی فرانسوی توتال و غول فوالدی

آرسلورمیتال که زمانی در ایران فعالیت داشتند،
آشکارا برای بازگشت به ایران از بیش از یکسال
قبل ابراز تمایل میکنند .در فوریة سال گذشته و
در همان دیدار باشکوه مقامهای اقتصادی با 100
شرکت فرانسوی ،چارلزرابرتسون ،رئیس اقتصاددان

حتی بسیار قبلتر از تفاهم مقدماتی،
شرکتهای بزرگ مخصوصا در اروپا
به دنبال موقعیتی بودند تا خود را
به ایران وصل کنند .در فوریة 2014
 ،بیش از  100شرکت فرانسوی از
جمله گروه آلستوم ،شرکت مخابراتی
اورانج و خودروساز رنو به تهران
سفر کردند ،که بزرگترین هیئت
تجاری دیدارکننده از ایران پس از
انقالب اسالمی بود

شرکت سرمایهگذاری انگلیسی «رنسانسکپیتال»
گفت« :ایران که یکی از بزرگترین بازارهای بستة
جهان است ،ممکن است پس از سالها انزوا در
آستانة گشوده شدن باشد .این آخرین فرصت بزرگ

در جهان است ،که ممکن است یکشبه قابل دسترس
شود».
او همچنین ایران را با ترکیه در سال  2004مقایسه
کرد ،که در آستانة تحول بزرگ بود و تقریبا یک دهه
رشد اقتصادی قوی را تجربه کرد.
منظور او از بازار بسته کامال برای سرمایهداران جهانی
مشخص است .آنها بازارهای بسته را به خاطر
پتانسیلهایی که برای جهشهای بزرگ تجاری
دارد ،مثل عقاب شکار میکنند و اکنون زمان زیادی
است که برای پرواز روی سر ا یران کمین کردهاند .به
نظر میرسد تنها بدشانسی ایران مدیریت نامناسب
اقتصادی طی  9سال گذشته است .در فوریة گذشته،
مدیران اقتصادی فرانسه که مهمان ایران بودند،
میگفتند که اگر این مدیریت نامناسب اقتصادی نبود
آنها تا حاال حتما تعدادی از کارخانههای خود را نیز
به ایران منتقل کرده بودند .تفاهم اولیة هستهای در
لوزان ،این پیامد را داشت که همه از اهالی اقتصاد در
ایران تا سرمایهداران جهانی سالهای بد مدیریت در
اقتصاد ایران را فراموش کردهاند و به گونهای رفتار
میکنند که انگار بهتازگی همه چیز در ایران در حال
نو شدن است .این اتفاق بدون شک میتواند ماجرای
تامین مالی رشد اقتصادی در ایران را برای یک رشد
 8درصدی در کمترین زمان فراهم سازد .بلومبرگ
مینویسد«:ایران بیش از  76میلیون نفر جمعیت
دارد ،که تقریبا برابر با جمعیت ترکیه است و طبق

آمریکایی ،حتی از بلومبرگ سبقت گرفت .او دو روز
بعد از تفاهم لوزان ،در گزارش اصلی خود نوشت ،که
پس از خروج کشورهای اروپای شرقی از کمونیسم
در اوایل دهة ۱۹۹۰میالدی ،ایران بزرگترین
کشوری است که دوباره به فضای تجارت بینالمللی

فعاالن اقتصادی در کشورهای غربی
ایران را به نوعی قطب جدید ورود
و خروج سرمایه دیدهاند .به عبارتی
میتوان گفت که با این حساب همه
منتظرند تا فردای دهم تیر ماه سوت
پایان مذاکرات و آغاز توافق نهایی
به صدا در بیاید ،آنوقت دور از
ذهن نخواهد بود بسیاری از بزرگان
اقتصادی غرب ،جغرافیای بیروح
کشورهای عربی را رها کنند و به
طبیعت چهار فصل ایران کوچ کنند

بازمیگردد .این نشریه در مصاحبه با تحلیلگران
غربی ،حتی این وعده را به سرمایهگذاران آمریکایی
داد که موقعیتی تازه برای کسبوکار به وجود
میآید ،که میتواند نقطة اشباع بازارهای خلیج
فارس را بشکند« .مهردادعمادی» ،اقتصاددان
ایرانیاالصل در موسسة مشاورة «بتاماتریکس»
لندن ،یکی از مصاحبهشوندههای فورچون است.
او به این نشریه گفت« :هیچ دور از ذهن نیست
که به دلیل اوج گرفتن تجارت با ایران ،این کشور
بتواند رکورد ببرهای آسیا در دوران رشدهای پر
شکوه اقتصاد در این منطقه را پشت سر بگذارد .به
خاطر همین شدت گرفت جریان بازرگانی ،تجارت
ایران با اتحادیة اروپا که در سال گذشته بالغ بر
 7.6میلیارد یورو بود ،به احتمال زیاد تا اواسط سال
۲۰۱۸میالدی۴۰۰درصد رشد میکند».
این خوشبینی هیچ معنایی ندارد ،جز اینکه فعاالن
اقتصادی در کشورهای غربی ایران را به نوعی قطب
جدید ورود و خروج سرمایه دیدهاند .به عبارتی میتوان
گفت که با این حساب همه منتظرند تا فردای دهم تیر
ماه سوت پایان مذاکرات و آغاز توافق نهایی به صدا در
بیاید ،آنوقت دور از ذهن نخواهد بود بسیاری از بزرگان
اقتصادی غرب ،جغرافیای بیروح کشورهای عربی را
رها کنند و به طبیعت چهار فصل ایران کوچ کنند ،که
این روزها پتانسیل بزرگی برای آغاز فعالیتهای مولد
اقتصادی دارد .در سالهای گذشته ظرفیت صنعت در
ایران بیش از  40درصد عقبنشینی کرده است ،در
حالی که به باور صاحبنظران اقتصادی ،عوامل تولید
در ایران به گونهای شکل گرفتهاند که میتوانند بهترین
فضا را برای برپایی دوبارة صنعت به وجود آورند .مطابق
آمارهایی که از سوی مقامات وزارت صنعت ،معدن
و تجارت در دولت یازدهم ارائه شده است ،بالغ بر
32هزار واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی مستقر
هستند و حدود 5هزار واحد فعالیت خود را متوقف
کردهاند ،که حدودا  17تا 18درصد از واحدهای مستقر
در شهرکهای صنعتی را شامل میشود و تقریبا دو
برابر این واحدهای تعطیلشده ،واحدهایی هستند که
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گزارش سازمان تولیدکنندگان خودروی موتوری ،در
سال  2011دو برابر ترکیه خودرو تولید کرده است.
براساس اعالم انجمن جهانی فوالد ،مصرف ساالنة
فوالد ایران بیشتر از انگلیس یا فرانسه است .بورس
تهران سرمایهای بالغ بر  135میلیارددالر دارد که
سه برابر ارزش بازار سهام در ویتنام با جمعیت 89
میلیون نفر است .درحالیکه بازارهای تحت تحریمی
مانند میانمار و لیبی فاقد بازارهای مالی توسعهیافته
و زیرساخت فیزیکی بودند اما ایران هر دوی آنها را
دارد ،که بزرگی فرصت موجود را نشان میدهد» .
در ادامة گزارش بلومبرگ آمده است« :مقامات
ایرانی سال گذشته اعالم کردهاند برای ارتقای
ناوگان هواپیمایی به دنبال خرید  400هواپیمای
مسافری ازجمله هواپیماهای منطقهای و توربوپراپ
در  10سال آینده هستند.
از سوی دیگر طرحهایی برای هزینة  10میلیارددالر
به منظور بهبود سیستم حملونقل عمومی پایتخت
در پنج سال آینده رونمایی شده است ،که شامل
خرید  2300واگن ریلی مترو است ،که بمباردیه نیز
تولید میکند .همة اینها نشان از وجود بازار تشنه
برای حرکت است».
این موارد مربوط به گزارش بلومبرگ در سال گذشته
یا زمانی است که بزرگترین هیئت اقتصادی اروپا
بعد از انقالب به ایران آمده بود .در آن زمان هنوز
هیچ نشانهای از رفع تحریمها نبود که شرکتهای
غربی اینگونه برای حضور در ایران روی دست
یکدیگر میزدند ولی حاال که امید برای لغو تحریمها
بیش از هر زمان دیگری زنده و واقعی است ،تاجران
غربی نیز با شدت بیشتری در آستانة ورود به ایران
ایستادهاند .چند ماه بعد از سفر هیئت اروپایی به
تهران و بعد از تفاهم اولیة هستهای ،یعنی همین
چند روز پیش ،بلومبرگ در گزارشی نوشت که
باالخره روز موعود برای بازرگانان غربی فرا رسیده
است .به عبارتی بلومبرگ آمادهباشی ویژه را برای
ورود به ایران اعالم کرد .نشریة اقتصادی «فورچون»
به عنوان مهمترین رسانة اقتصادی برای بازرگانان
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کمتر از نیمی از ظرفیت آنها بهکار گرفته میشود.
غمانگیزتر اینکه در کشور ما شهرکهای صنعتیای
تاسیس شدهاند که پس از گذشت چندین سال ،هنوز
برق یا آب ندارند و 8هزار واحد صنعتی در شهرکهای
صنعتی داریم که بیش از 50درصد پیشرفت کاری
داشتهاند ولی دچار مشکل شدهاند .هرچند این گرهها
اناخوشایند هستند اما نشان میدهند که زمینهای
پررنگ برای سرمایهگذاریهای صنعتی در ایران وجود
دارد .یعنی چیزی که میتواند با ایجاد اقتصاد مولد
یکبار برای همیشه توسعه را از گردونة نفت نجات دهد.
«رامین ربیعی» یکی از سرمایهگذاران ایرانی صاحبنام
در اینباره به نشریة فورچون میگوید« :صنعت ایران
در حال حاضر با ۶۰تا ۷۰درصد از ظرفیت خود فعالیت
میکند ،که با لغو تحریمها این ظرفیت بیشتر خواهد
شد .به عبارتی افقی از سرمایهگذاریهای صنعتی باز
میشود که به نوبة خود در منطقه بینظیر است».
البته به نظر میرسد در کورسی که برای حضور در
اقتصاد ایران به وجود آمده است ،اروپاییها در جایی
ایستادهاند که بعد از توافق نهایی و لغو همة تحریمها،
برندة این کورس باشند .بلومبرگ نیز دوباره چند
روز پیش در گزارشی نوشته بود که اروپاییها زودتر
از همه به بازار ایران میرسند ،چون آنها حداقل
از یکسال قبل قوای اقتصادی خود را راهی ایران
کردهاند .به نظر میرسد باید حق را به تحلیلگران
بلومبرگ داد .سال گذشته که هیئت بزرگ تجاری
اروپا به ایران آمد ،میشد حدس زد که آنها حساب
ویژهای روی ایران باز کردهاند .چیزی که بهتازگی
«وال استریت ژورنال» نیز از آن سخن گفته است.
کارشناسان این نشریه مینویسند ،که بنگاههای
سرمایهگذاری و صنعتی در ایران باید آماده باشند
تا با اروپاییها پشت میز مذاکرة اقتصادی بنشینند
و منافع زیادی را برای اقتصاد ایران لقمه بگیرند.
«وال استریت ژورنال» حتی از یک اتحاد اروپایی
برای رسیدن به ایران خبر میدهد .بر اساس ادعای
این رسانه ،آلمان ،فرانسه و انگلیس با یکدیگر متحد
شدهاند تا اتحاد تجاری ایران و اروپا را تشکیل
بدهند ،که این اتحاد تالشی برای تسهیل کسبوکار
با ایران است .به نظر میرسد البته در این اتحاد،

در صنعت نفت نیز گفته میشود
ایران مشغول مذاکرات با شرکتهای
بزرگی مانند بیپی ،شل ،توتال ،انی و
استاتاویل است .هرکدام از این شرکتها
در بخشی خاص تخصص دارند و
ایران بازاری بزرگ برای آنان محسوب
میشود .بدون شک نقطة عطف فعالیت
اقتصاد در ایران حضور در میادین
نفتی است .به عبارتی شرکتهایی که
میتوانند خود را به حوزههای نفتی
ایران برسانند ،درواقع بهترین قراردادها
را با ایران امضا کردهاند
آلمان گوی رقابت را از انگلیس و فرانسه برباید .طبق
آمار اتاق بازرگانی ایران و آلمان تاکنون ۱۰۰شرکت
آلمانی در ایران شعبه دارند و هزار کسبوکار از
طریق عامالن فروش آنها فعالیت میکنند .قبل از
تحریمها آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران در
اتحادیة اروپا بود .در سال ۲۰۱۰آلمان حدود ۳.۸
میلیارد یورو کاال و خدمات به ایران صادر کرد اما

در  ۲۰۱۳این رقم نصف شده و به ۱.۸میلیارد یورو
رسید .در هر حال آلمان دربارة آیندة تجارت با ایران
خوشبین است .اتاق ایران و آلمان معتقد است پس
از لغو تحریمها ،صادرات آلمان بها یران دوباره به
ساالنه ۱۰میلیارد یورو خواهد رسید.
فورچون نیز مینویسد ،شرکتهای صنعتی بزرگ
مانند «زیمنس» ،که قابلیت ساخت هر چیزی از
تجهیزات پزشکی گرفته تا واگن قطار را دارند ،در
این میان پیشرو هستند .پس از آن خودروسازانی
مانند «فولکس واگن»و «بنز» نیز مشتاق همکاری
با ایران هستند .غول داروسازی این کشور ،یعنی
شرکت «بایر» و شرکت تولید برق E.Onنیز آمادة
ورود به بازار ایران هستند .از سوی دیگر فرانسویها
نیز مدتهاست که در تهران مستقر شدهاند و
مشغول رایزنی هستند .اعضای اتاق بازرگانی ایران
و فرانسه همة شرکتهای صنعتی بزرگ فرانسوی
مانند آلستوم ،CGG ،فاروسیا ،لگراند ،رنو و
اشنایدر هستند .پژو نیز قرارداد جدیدی با شرکت
ایرانخودرو امضا کرده تا به صورت مشارکتی در
این کشور خودرو بسازد و به این ترتیب به رقیب
خود یعنی رنو پیوسته که مدتی است در ایران،
خودرو میسازد .در صنعت نفت نیز آنطور که
رسانة شهروند مینویسد ،گفته میشود ایران
مشغول مذاکرات با شرکتهای بزرگی مانند بیپی،
شل ،توتال ،انی و استاتاویل است .هرکدام از این
شرکتها در بخشی خاص تخصص دارند و ایران
بازاری بزرگ برای آنان محسوب میشود .بدون شک
نقطة عطف فعالیت اقتصاد در ایران حضور در میادین
نفتی است .به عبارتی شرکتهایی که میتوانند خود
را به حوزههای نفتی ایران برسانند ،درواقع بهترین
قراردادها را با ایران امضا کردهاند.
بدون شک جغرافیای اقتصادی ایران دگرگونی خود
را آغاز کرده است .قطار شرکتهای بزرگ اقتصادی
در جهان راه افتاده و به سمت ایران حرکت
میکنند .این شرایط بهترین زمان برای بنگاههای
سرمایهگذاری و مولد اقتصاد ایران است ،که بتوانند
در دایرة سرمایههایی که به ایران میآیند ،توشهای
بزرگ برای اقتصاد ملی جمع کنند .این یک هشدار
سفید است؛ برای ارتقای توسعة ایرانی آماده شوید.

تجارت نفت
بهای طالی سیاه ،جهان را هشت قسمت میکند

برندگان و بازندگان کاهش قیمت نفت

نفت اقتصاد جهانی را رها نمیکند و شاید بیراه نباشد
اگر بگوییم که طالی سیاه کابوسی برای شاخصهای
اقتصادی محسوب میشوند ،چون هرگاه نفت موجب
شادمانی کشوری بوده است ،درست به همان موازات
در گوشهای دیگر از دنیا زمینة تلخکامی وگاهی مرگ
اقتصادی دیگر را فراهم آورده است .برای همین
میگویند نفت را نمیتوان چیزی جز کابوس دانست.
کاهش قیمت نفت یا افزایش قیمت نفت ،فرقی
نمیکند همواره هریک از این مولفهها کشوری را شاد و
کشور دیگر را گرفتار شکست کرده است .مجمع جهانی
اقتصاد در تازهترین گزارش خود ،از همین منظر جهان
را به هشت قسمت تقسیم کرده است .چهار قسمت
کشورهایی هستند که کاهش بهای نفت آنها را
زمینگیر و چهار قسمت دیگر کشورهایی هستند که
کاهش بهای نفت اقتصاد آنها را شکوفا میکند .این
مسئله در مورد افزایش بهای نفت نیز صدق میکند.
افزایش بهای نفت همیشه گروهی از کشورها را تضعیف
و گروهی دیگر را تقویت میکند .گزارش زیر تنها یک
برش از این ماجرا است.

برندگان:
.۱کشورهای واردکنندة نفتوگاز :کاهش قیمت نفت،
باعث تقویت رشد اقتصادی در چین و هند است .این
دو کشور نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند و
موتورهای اصلی اقتصاد جهانی هستند .کاهش قیمت
نفت همچنین قوت قلبی برای اقتصادهای ضعیف
منطقة یورو است .اکثر تحلیلگران نیز انتظار دارند
که اقتصاد آمریکا با وجود تاثیرات منفیای که کاهش
قیمت نفت بر بخش روبه رشد نفت شیل دارد ،باز هم
از پایین آمدن قیمت نفت نفع میبرد .مسئلة کلیدی
این است که تا چه زمانی قیمت نفت حدود۶۰دالر باقی
بماند ،این رقم میزانی است که حدود نیمی از شیل این
کشور سودآور باقی میماند.

13
شماره چهارده  -اردیبهشت 94

بازندگان:
.۱کشورهای صادرکنندة نفتوگاز :تاثیرات کاهش
قیمت نفت ،از طریق ارزش دالر در مقابل ارز مهمترین
و عمدهترین کشورهای صادرکنندگان نفتوگاز کمتر
میشوند اما با این حال ،کشورهایی که عمدتا به
درآمدهای نفتوگاز وابسته هستند و برای روز مبادای
خود اندیشه نکردهاند ،با مشکل مواجه خواهند شد و
میبایست در شیوة کار خود تجدید نظر کرده و اقتصاد
خود را تفکیک کنند .پایین بودن قیمت نفت برای یک
مدت طوالنی ،خطر شکست کشورها به همراه عواقب
غیرقابل پیشبینی برای آنها را به همراه دارد.
.۲شرکتهای نفتوگازی که درگیر بازپرداخت وام خود
هستند :با توجه به کاهش میزان هزینة سرمایهای که
درشرکتهای نفتوگاز صرف شده است ،بخش خدمات
نفتی با تحوالتی روبهرو میشود.
.۳تولیدکنندگان خودروی برقی :درحالیکه روند
میانمدت به سوی برقی شدن حملونقل جادهای
باید ادامه پیدا کند ،اما سوخت ارزانتر برای رانندگان
موجب میشود که احتماال به کارگیری وسایل نقلیة
برقی در کوتاهمدت کاهش یابد و به همین دلیلی که
بیان شد ،کاهش قیمت نفتوگاز برای سوختهای
جایگزینی چون سوخت زیستی نیز همین تبعات را به
همراه دارد.
.۴ذغالسنگ :در اروپا و آسیا ،قیمت گاز از طریق

قراردادهای بلندمدت با نفت شاخصگذاری میشود،
بنابراین کاهش قیمت نفت به کاهش قیمت گاز منتهی
میشود و این ممکن است تاثیرات منفی بر بخش انرژی
تجدیدپذیر نگذارد و ممکن است تاثیرات منفی بر این
بخش داشته باشد اما جای امیدواری است که تاثیر
اصلی یک قدم دورتر از تولید برق با سوخت ذغالسنگ
است؛ همانطور که در آمریکا رخ میدهد .در بحثهای
مربوط به چگونگی اصالح نظام انرژی به بهترین نحو به
شیوهای که کربنزدایی را با دسترسی ایمن و حمایت
از رشد اقتصادی متوازن کند ،نقش گاز به عنوان یک
سوخت پاکتر از ذغالسنگ وارزانترازسوختهای قابل
تجدید ،به طرزگستردهای کلیدی به حساب میآید.

.۲مواد شیمیایی ،هوانوردی و کشتیرانی :تاثیر کاهش
قیمت نفت ممکن است در بسیاری از بخشها احساس
شود اما این سه بخش بیش از بخشهای دیگر از تغذیه
و سوخت ارزانتر سود میبرند.
.۳شرکتهای نفتوگاز با ترازنامههای قدرتمند:
درحالیکه بسیاری از رقبای این شرکتها با مشکل
مواجه هستند ،احتماال فرصتهایی برای ادغام و ترکیب
وجود دارد.
.۴تعدیلکنندگان انرژی :کاهش قیمت نفتوگاز یک
فرصت منحصربهفرد را برای اقتصادهایی به وجود
میآورد که به سوختهای فسیلی یارانه تعلق دهند،
تا یارانة مربوط به نفتوگاز را کاهش دهند یا آن را
حذف کنند .این مسئله در کشورهایی که به اصالح
بخش انرژی متعهد هستند ،از جمله اندونزی ،مکزیک
و تایلند ،قبل از کاهش قیمت نفتوگاز صورت گرفته
است.
به طور قطع ،همیشه این احتمال وجود دارد که قیمتهای
نفتوگاز مجددا افزایش یابد ،که این مسئله فشارهای
زیادی را به وجود میآورد تا چنین اصالحاتی مجددا از
مسیر اصلی خارج شود .تعدیلکنندگان انرژی میبایست
برای چنین احتمالی برنامهریزی کنند و پول ذخیرهشده
از یارانهها را در بخش اصالحات اجتماعی و اقتصادی
سرمایهگذاری کنند تا به ملت خود سود برسانند ،که در
ن صورت کاهش قیمت نفت ممکن است به پدید آمدن
ای 
یک ترکیب انرژی متعادلتر منجر شود.
منبع :مجمع جهانی اقتصاد

سرمایهگذاری
آمارهای اقتصادی در مورد سال  93چه میگویند

شاخصها پا گرفت هاند؛ سرمایهگذاران آماده باشند
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سال  1393هرچند پستی و بلندیهای زیادی
برای اقتصاد کشور داشت اما میتواند به عنوان
سال گذار برای اقتصاد ایران نیز مطرح باشد.
در سال  93دولت یک سال مالی کامل را در
اختیار داشت و هنوز حجم بزرگی از معضالت
اقتصادی که از سالهای قبل به یادگار مانده
بود ،روی دوش دولت سنگینی میکرد اما با
این وجود مسئولین اقتصادی دولت توانستند
در پایان سال سالنمایی از یک اقتصاد نسبتا
آرام و رو به رشدی را به نمایش بگذارند .از
سوی دیگر دولت موفق شد در سال  93بعد
از چند سال که در دولتهای نهم و دهم مد
شده بود بودجة سالیانه چند ماه دیر به مجلس
برسد ،بودجة سال  94را سر وقت در اختیار
نمایندگان مجلس قرار دهد .به هر حال چند
روز پیش گزارش عملکرد اقتصادی دولت در
سال  93منتشر شد .به نظر میرسد آمار و
ارقام این گزارش در همین روزهای ابتدایی
سال جاری ،میتواند دستمایة خوبی برای
سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی باشد ،که
بدانند در چه اقتصادی قرار است به فعالیت
مشغول باشند .مسئولین دولتی معتقدند که
سال  93با نرخ رشد اقتصادی  2.8درصدی
به پایان خود نزدیک شده است .جالب است
بدانیم که دولت یازدهم اقتصاد کشور را بعد از
چند سال استفاده از درآمدهای شیرین نفتی،
با منفی نزدیک به  6درصد به دولت یازدهم
واگذار کرد.
براساس تازهترین گزارش بانک مرکزی ،رشد
اقتصادی سه ماهة سوم  ٩٣هم بدون نفت
۲.۵درصد بوده است .براساس این گزارش
عملکرد سه ماهة سوم ( ٩٣به قیمت تجاری)
بیانگر آن است که تولید ناخالص داخلی
٢٦٣٢٤٣٨میلیارد ریال ،تشکیل سرمایة ثابت
ناخالص ٨٠٤٠٦٢میلیارد ریال ،هزینههای
مصرفی بخش خصوصی ١٤٢٧٢١١میلیارد
ریال و هزینههای مصرفی بخش دولتی
٢٦٦٥٧٧میلیارد ریال ثبت شده است .این
در حالی است که بانک مرکزی پیشتر اعالم
کرده بود ،براساس محاسبات مقدماتی و اولیة
تولید ناخالص داخلی در ٩ماهةسال  ١٣٩٣به
١٥١٨٨٦١میلیارد ریال میرسد ،که نسبت به
رقم مشابه ٩ماهةسال ٣,٦ ،١٣٩٢درصد رشد
خواهد داشت.

ارقام به میلیارد تومان
درصد رشد تولید ناخالص داخلی بدون
نفت

16.6

درصد رشد تولید ناخالص تولید ناخالص داخلی
بدون نفت
داخلی با نفت

4.8

134.229

تولید ناخالص با
احتساب نفت

206.114

سال
1354

19.9

17.6

160.885

242.326

1355

0.6

2.3-

161.778

236.645

1356

2.6

7.4-

166.022

219.191

1357

1.6-

4.2-

168.622

209.919

1358

2.4-

15.1-

164.652

178.149

1359

5.3-

4.4-

155.849

170.281

1360

1.9-

12.6

158.740

191.667

1361

12.9

11.1

179.289

212.877

1362

1.4-

2-

181.829

208.516

1363

2

2

185.522

212.686

1364

8.5-

9.1-

169.804

193.235

1365

3.1-

1-

164.497

191.312

1366

7.8-

5.5-

151.657

180.823

1367

5.7

5.9

160.255

191.503

1368

13.1

14.1

181.171

218.539

1369

11.7

12.1

202.426

245036

1370

4.8

4

212.200

254.822

1371

0.8

1.5

213.844

258.601

1372

1.8

0.5

217.760

259.876

1373

3.2

2.9

224.805

267.534

1374

7.1

6.1

240.762

283.807

1375

4.3

2.8

251.005

291.769

1376

2.9

2.9

258.404

300.140

1377

2.7

1.6

265.426

304.941

1378

4.5

5

277.274

320.069

1379

5.5

3.3

292.511

330.565

1380

8.8

8.2

318.207

357.671

1381

6.9

7.8

340.051

385.630

1382

6.8

6.4

363.023

410.429

1383

7.8

6.9

391.356

438.900

1384

7

6.6

418.681

467.930

1385

5.4

5

441.231

491.099

1386

1.2

0.8

446.386

495.266

1387

3.7
6.1
3.2

3
5.8
3

462.926
491.347
506.935

509.895
542.172
555.436
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جدول رشد اقتصادی  40سال گذشته ،نشان
میدهد که دولت در سال  93که توانسته است
رشد اقتصادی کشور را مثبت کند ،کار بزرگی انجام
داده است چون پیش از آن اقتصاد ایران بعد از
چند سال بهرهمندی از درآمد نفت رشدهای منفی
اقتصادی را تجربه کرده بود اما حاال بازگشت رشد
اقتصاد به خطوط مثبت ،در شرایطی رخ میدهد
که آسیبهای بزرگی نیز در اقتصاد ایران به خاطر
عملکردهای گذشته وجود داشته است .این مسئله
نشان میدهد که اقتصاد ایران جهتگیری رو به
جلو داشته است .سرمایهگذاران اقتصادی میتوانند
این رشد اقتصادی را به فال نیک بگیرند ،مخصوصا
اینکه تفاهم لوزان سوئیس نیز دامنة رویکرد جهان
اقتصادی را به ایران گسترده کرده است .این البته
تنها بخشی از ماجراست ،حاال که اقتصاد ایران در
مدار حرکت صعودی قرار گرفته است کارشناسان بر
این باورند که دولتیها باید در کنار ترمیم شاخصها
به گونهای رفتار کنند که جا برای عملکرد بهتر
بنگاههای خصوصی سرمایهگذاری باز شود .این
روزها همة صاحبنظران به این نتیجه رسیدهاند قرار
گرفتن بورس در پیشانی اقتصاد و واگذاری ایفای
نقش تامین مالی به بازار سرمایه ،میتواند روند
مثبت شدن شاخصها را در دوران پا گرفتن رشد
اقتصادی سرعت ببخشد.

درآمد ٩هزارمیلیارد پایینتر از هزینهها
در پایان سه ماهة سوم سال  ،١٣٩٣درآمدهای
دولت حدود ٩٠٠٠میلیارد تومان کمتر از
پرداختهای هزینهای آن بود .بنابر نماگرهای
اقتصادی منتشرة بانک مرکزی ،در پایان سه ماهة
سوم سال  ،١٣٩٣میزان درآمدهای دولت حدود
٢٣هزارو ١٧میلیارد تومان بوده ،که در مقابل آن
نزدیک به ٣٢هزارو ٤٦٥میلیاردتومان پرداختهای
هزینهای داشته است ،ارقامی که نشان میدهد
درآمد و هزینة دولت تراز نبوده است .همچنین

نرخ بیکاری ١٠,٥درصد شد
به جز این نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی در
سه ماهة سوم  ۹۳نشان میدهد که نرخ بیکاری
به ١٠,٥درصد رسیده است .این اتفاق در حالی رخ
داده است ،که در پایان فصل تابستان این رقم حدود
٩.٥درصد گزارش شده بود ،که در این حوزه افزایش رشد ٢٠,٢درصدی شاخص دستمزد کارگران
باعث نگرانیهایی شده است .حال آنکه جمعیت بانک مرکزی همچنین شاخص دستمزد کارگران
فعال کشور در سه ماهة سوم  ٩٣طبق این گزارش ،ساختمانی در مناطق شهری ایران را برای۱۱ماهة
٢٣.٩میلیون نفر بوده است .نرخ بیکاری البته در سال ۹۳اعالم کرد .این بانک اعالم کرد که
مناطق شهری ١١.٧درصد و روستایی ٧.٤درصد متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در
گزارش شده است .نرخ بیکاری زنان ٢٠.٣درصد و ١١ماه اول سال  ،١٣٩٣به عدد  ٢١٨,١رسید،
مردان ٨.٧درصد اعالم شده ،ضمن آنکه نرخ بیکاری که این رقم در مقایسه با دورة مشابه سال قبل
٢٠.٢درصد افزایش نشان میدهد .در  ١١ماه اول
در جوانان ١٥-٢٩ساله٢١.٨ ،درصد و جوانان
١٥-٢٤ساله ٢٥,٧درصد برآورد شده است .در این سال  ١٣٩٣متوسط شاخصهای دستمزد بنا و
گزارش که با استفاده از مستندات مرکز آمار ایران کارگر سادة ساختمانی به ترتیب به اعداد ٢٠٤.١
تهیه شده ،همچنین آمده است که در این تاریخ و  ٢٢٤بالغ شد ،که نسبت به دورة مشابه سال
جمعیت ایران ٧٧.٨میلیون نفر بوده ،که ٥٦.٤میلیون  ،١٣٩٢به ترتیب  ١٨.٦و ١٨.٢درصد افزایش
نفر درشهر و ٢١.٤میلیون نفر در روستا بودهاند .این داشته است.
همچنین براساس اعالم بانک مرکزی ،شاخص
آمار بیانگر رشد ١.٢درصدی است.
دستمزد کارگران ساختمانی در بهمنماه  ،١٣٩٣به
عدد  ٢٣٠,٣رسید ،که در مقایسه با ماه قبل و ماه
 ٧میلیون نفر
جمعیت ایران  ٧,٨
درگزارش  ٩ماهة بانک مرکزی همچنین آمده مشابه سال قبل به ترتیب  ٠.٨و ١٨درصد افزایش
که در پایان سه ماهة سوم سال  ،١٣٩٣مجموع داشته است .در این ماه شاخصهای دستمزد بنا و
جمعیت کشور به ٧٧میلیون و٨٠٠هزارنفر رسیده کارگر سادة ساختمانی به ترتیب به اعداد ٢١٢.٢
است .براساس شاخصهای عمدة اقتصادی منتشره و  ٢٣٠.٦رسید ،کها ین رقم نسبت به ماه قبل به
از سوی بانک مرکزی ،در پایان سه ماهة سوم سال ترتیب  ٠.٣و ٠.١درصد و در مقایسه با ماه مشابه
گذشته جمعیت شهری کشور ٥٦,٤میلیون نفر سال  ١٣٩٢به ترتیب  ١٤.٤و ١٤.٦درصد افزایش
و جمعیت روستایی حدود ٢١.٤میلیون نفربوده داشته است.
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 5میلیارد دالر بدهی خارجی
 .5
این گزارش در خصوص بدهیهای خارجی ایران
هم گزارش داده که رقم این بدهیها در پایان دورة
۹ماهةسال گذشته ۵میلیاردو۵۲۷میلیون دالر بوده
است ،که نسبت به آمار  ٦ماهة  ٩٣که رقم ٦میلیاردو
١١١میلیون دالر بوده است که حدود ٥٨٤میلیون
دالر کاهش نشان داده است .براساس مستندات
بانک مرکزی کل بدهیهای خارجی ٥میلیاردو
٥٢٧میلیون دالر برآورد شده است .ضمن آنکه
در این تاریخ ،صادرات کاال ٦٨میلیاردو٢٨٩میلیون
دالر ،واردات کاال ٤٥میلیاردو ٥١١میلیون دالر،
تراز حساب جاری ١٩میلیاردو٩٣٨میلیون دالر و
تراز بازرگانی ٢٢میلیاردو٧٧٨میلیون دالر برآورد
شده است .همچنین در گزارش بانک مرکزی نرخ
رشد نقدینگی (آذرماه  ٩٣نسبت به پایان سال
قبل از آن)  ١٤,٩درصد ،پول منفی ٣.٤درصد،
شبه پول ١٩.٥درصد و سپردههای بخش غیردولتی
١٦.٦درصد اعالم شده است.

واگذاری داراییهای سرمایهای به گونهای بوده که
نزدیک به ١٥هزارو ١٠٨میلیاردتومان منابع از این
طریق برای دولت کسب شده و در مقابل نزدیک
به ١٢هزارو ٣٨٧میلیاردتومان در بخش عمرانی
هزینه شده است .براین اساس کسری تراز عملیاتی
و سرمایهای بودجة دولت در سه ماهة سوم سال
گذشته به ٦٤٤٦میلیاردتومان رسید.

است .این درحالی است که با توجه به رشد حدود
١.٢درصدی جمعیت ،میزان تراکم جمعیت در
کشور به  ٤٧.٢نفر در هر کیلومترمربع رسید .بر
این اساس جمعیت فعال نزدیک به ٢٣.٩میلیون نفر
بوده ،که منتهی به نرخ بیکاری ١٠.٥درصدی در سه
ماهة سوم سال گذشته شده است .این درحالی است
که نرخ بیکاری در سطح شهر  ١١.٧و در روستاها
٧.٤درصد گزارش شد ،که در این بین نرخ بیکاری
زنان ٢٠.٣درصد و مردان ٨.٧درصد است .همچنین
در پاییز سال گذشته نرخ بیکاری در بین جوانان
 ١٥تا ٢٩ساله ٢١.٨درصد و جوانان  ١٥تا ٢٤ساله
٢٥.٧درصد بوده است.

اقتصاد ایران

 11ماه تجارت خارجی در ایران
صادرات غیر نفتی  15.3درصد رشد یافت
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یکی از مراکز مطالعات اقتصادی در ایران* بهتازگی گزارشی را از  11ماه تجارت در
ایران منتشر کرده است ،که نشان میدهد در این مدت فصل تجارت در ایران گرمای
مطلوبی داشته است .بر اساس این گزارش در مدت مورد نظرمعادل 32633میلیون
دالر صادرات غیر نفتی از ایران راهی بازارهای جهانی شده است ،که این رقم نسبت
به دورة مشابه سال 92معادل  15.3درصد رشد نشان میدهد .دربارة سهم گروههای
کاالیی در صادرات گمرکی نیز میتوان گفت که در 11ماهة نخست سال ،93سهم
کاالهای صنعتی و کشاورزی به ترتیب  84.5و11.1درصد بوده است .مقایسة ارزش
هر تن کاالی صادراتی در 11ماهة نخست سال 93با مدت مشابه سال قبل حاکی از
رشد 16.3درصدی است ،که میتواند ناشی از افزایش سهم کاالها با فرآوری بیشتر
از کل صادرات باشد.
براساس آمار گمرک ،نرخ رشد واردات کشور در 11ماهة نخست سال 93با
12.6درصد افزایش نسبت به رقم متناظر سال قبل ،به 48258میلیون دالر افزایش
یافته که 82.2درصد آن به واردات محصوالت صنعتی اختصاص داشته است .در این
میان ،رشد واردات کاالهای سرمایهای قابل مالحظه است .بهبود واردات این نوع
کاالها که از فصل چهارم سال 92آغاز شده بود ،در 11ماهة نخست سال 93همچنان
ادامه داشته است ،به نحوی که رشد 11ماهة واردات کاالهای سرمایهای 34.4درصد
بوده است .واردات واسطهای نیز در 11ماهة سال ،93با رشد 7.8درصدی روبه روبوده
است .مقایسة آمار 11ماهة سال 93نسبت به 10ماهة سال 93نشان میدهد که از
شتاب رشد واردات کاالهای واسطهای در این ماه ،کاسته شده است .الزم به ذکر
است که نرخ رشد 10ماهه برای کاالهای سرمایهای واسطهای وارداتی به ترتیب
 36.6و 10درصد بوده است.

صادرات گمرکی
در 11ماهة نخست سال ،1393ارزش صادرات گمرکی
با 15.3درصد افزایش نسبت به رقم متناظر سال قبل از
آن به 32633میلیون دالر رسیده است .در همین مدت،
وزن کاالهای صادراتی به72070هزارتن بالغ شده است
که نسبت به رقم مشابه سال قبل0.9 ،درصد کاهش
نشان میدهد .مقایسة رشد ارزشی و وزنی صادرات،
بیانگر افزایش قیمت دالری هر واحد از صادرات کشور
در این دوره است.
براساس صادرات صنعتی کشور که طبقهبندی ISIC
در 11ماهة نخست سال 1393؛ 84.5درصد از ارزش
کل صادرات گمرکی را به خود اختصاص داده ،در این
مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل 14.8درصد رشد
داشته است .بروز این تحول مثبت در صادرات صنعتی
در شرایطی است که نرخهای رشد متناظر در 11ماهة
سالهای 91و 92به ترتیب  -6.6و -0.6درصد بودهاند.
پنج رشته فعالیت اصلی از صادرات صنعتی کشور که
ارزش دالری آنها معادل 85.5درصد کل صادرات
صنعتی است،عبارتند از :مواد و فرآوردههای شیمیایی،
کک و فرآوردههای حاصل از پاالیش نفت خام ،فلزات
پایه ،فرآوردههای غذایی و سایر فرآوردههای معدنی
غیرفلزی .بهجز گروه فرآوردههای معدنی غیرفلزی که
در 11ماهة سال ،93شاهد کاهش 2.6درصدی نسبت
به مدت مشابه سال قبل بودهاست ،در چهار گروه دیگر
وضعیت صادرات بهبود یافته ،به نحوی که گروه مواد و

واردات گمرکی
براساس آمار منتشرشدة گمرک ،در 11ماهة
سال ،1393واردات کشور 12.6درصد نسبت به
مدت مشابه سال قبل افزایش یافته که بخش قابل
توجهی از آن به کاالهای سرمای های و واسطهای
که به طور مستقیم در فرآیند تولید وارد میشوند،
اختصاص داشته است .طبقهبندی براساس نوع
واردات ،نشان میدهد که در مدت مذکور واردات
سرمایهای ،واسطهای و مصرفی به ترتیب 34.4؛ 7.8
و 7.0درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل

براساس آمار منتشرشدة گمرک،
در 11ماهة سال ،1393واردات
کشور 12.6درصد نسبت به
مدت مشابه سال قبل افزایش
یافته که بخش قابل توجهی
از آن به کاالهای سرمایهای و
واسطهای که به طور مستقیم
در فرآیند تولید وارد میشوند،
اختصاص داشته است
کاالهای واسطهای نیز از آذر سال 92آغاز و در
فصلهای اول و دوم سال 93با سرعتی قابل توجه
ادامه یافت ،در فصل سوم سال 93رشد واردات این
گروه دوباره متوقف شد و در بهمن ماه ،93واردات
واسطهای کاهش 2.9درصدی نسبت به دی 93و
کاهش 9درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل رابه
ثبت رساند.
واردات کاالهای سرمایهای در بهمن 93نسبت به
ماه مشابه سال قبل 20.7درصد و نسبت به دی93؛
12.2درصد افزایش یافته است .از سوی دیگر ،از
مهر 93رشد واردات مصرفی با روند کاهشی روبهرو
شده است؛ به نحوی که به طورمتوسط درفصل
سوم سال 93واردات این گروه 11.3درصد کاهش
یافته است و در بهمن ماه 93این گروه از واردات،
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فرآوردههای شیمیایی ،کک و فرآوردههای حاصل از
پاالیش نفت خام ،فلزات پایه و فرآوردههای غذایی
به ترتیب21.4 ،درصد25.2 ،درصد18.9 ،درصد و
9.5درصد رشد را تجربه کردهاند.
براساس طبقهبندی معمول بانک مرکزی ،ارزش
دالری صادرات ،رشد ارزش دالری نسبت به ماه قبل
و ماه مشابه سال قبل و همچنین سهم گروههای
مختلف کاالیی ،در 11ماهة نخست سال 1393نشان
داده شده است .ارزش دالری صادرات کاالهای
کشاورزی و کاالهای صنعتی که بیشترین سهم از کل
صادرات را دارند ،در بهمن ماه  93نسبت به ماه
مشابه سال قبل به ترتیب  16.7و 37.6درصد
رشد داشتهاند.
آمارها نشان میدهد ،در بهمن ماه سال،93
متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی 495دالر
بوده است که نسبت به بهمن ماه  92با
37.9درصد افزایش و نسبت به دی ماه  93با
4درصد کاهش مواجه شده است.
در بین چهار گروه اصلی صادراتی در 11ماهة
نخست سالهای1391؛ 1392؛  1393کاالهای
سنتی و کشاورزی با 33.5درصد بیشترین
میزان رشد را به خود اختصاص داده است .ارزش
دالری کاالهای صنعتی که بیشترین سهم را در
بین این گروهها دارد24.2 ،درصد افزایش یافته
است .ارزش دالری صادرات کلوخههای کانیفلزیو
کاالهای طبقهبندی نشده به ترتیب به میزان  19.5و
98.1درصد کاهش یافته است.
سهم کاالهای مختلف صنعتی از ارزش صادرات
گمرکی در 11ماهة سال 1393تغییر محسوسی
نداشته است.
فرآوردههای حاصل از نفتوگاز ،مواد شیمیایی و
مواد پالستیکی بیشترین سهم را به خود اختصاص
دادهاند ،که در مجموع حدود 60درصد از ارزش
صادرات گروه کاالهای صنعتی را شامل میشوند.
در 11ماهة سال 1393این سه زیرگروه از کاالهای
صنعتی از نظر ارزشی به ترتیب رشدی برابر با 25.9؛
39.9؛ 15.2درصد داشتهاند .همچنین میوههای
تازه و خشک بیشترین سهم (46.8درصد) از ارزش
صادرات گروه کاالهای سنتی و کشاورزی را به خود
اختصاص دادهاند .ارزش صادرات این گروه از کاالها با
41.1درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل
به 2517میلیون دالررسیده است.

تجربه کردهاند .وزن کاالهای وارداتی در 11ماهة
اول سال 1392برابر 29316هزارتن بوده است ،که
با افزایش 29.8درصدی در 11ماهة سال 1393به
مقدار 38064هزارتن رسیده است.
همچنین نمودار  2وضعیت نرخ رشد ماهانة واردات
گمرکی را برحسب نوع مصرف نشان میدهد .روند
منفی شدن نرخ رشد واردات واسطهای که بیشترین
سهم را از کل واردات کشور به خود اختصاص داده
است ،از مهر  90آغاز شده و تا آبان ( 92به جزدو ماه
در سال )91ادامه یافته است .روند بهبود در واردات

کاهش 17.7درصدی را نسبت به ماه مشابه سال
قبل به ثبت رسانده است .واردات صنعتی کشور
که براساس طبقهبندی  ISICدر 11ماهة نخست
سال 1393؛ 82.2درصد ارزش کل واردات را به
خود اختصاص داده ،در این مدت نسبت به مدت
مشابه سال قبل 7.1درصد رشد داشته است .این
رشد مثبت در شرایطی حاصل شده که نرخهای
رشد متناظر در 11ماهة سالهای 91و 92به ترتیب
 -16.2و -8.8درصد بودهاند .پنج رشته فعالیت اصلی
که در مجموع 65.2درصد از واردات صنعتی را به
خود اختصاص دادهاند ،عبارتند از :ماشینآالت و
تجهیزات ،فرآوردههای غذایی ،مواد و فرآوردههای
شیمیایی ،وسایل نقلیة موتوری ،تریلر و نیمتریلر
و فلزات پایه.
به جز گروه فرآوردههای غذایی که در 11ماهة
سال ،93شاهد کاهش 27.2درصدی نسبت
به مدت مشابه سال قبل بوده است ،در چهار
گروه دیگر واردات افزایش یافته است ،به نحوی
که ماشینآالت و تجهیزات ،مواد شیمیایی و
فرآوردههای شیمیایی ،وسایل نقلیة موتوری،
تریلر و نیمتریلر و فلزات پایه به ترتیب رشد
41.3درصد؛ 1.1درصد؛ 41.3درصدو 14.7درصد
را تجربه کردهاند.
آمارها نشان میدهد ارزش دالری ماشینآالت و
لوازم حملونقل که بیشترین سهم از کل واردات را
دارد ،در بهمن ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به
میزان 28.7درصد افزایش یافته است .ارزش دالری
مواد غذایی و حیوانات زنده نیز به میزان 33.4درصد
کاهش یافته است .ارزش دالری ماشینآالت و لوازم
حملونقل نسبت به دی ماه سال 1393نرخ رشد
مثبت 12.3درصد داشته است و ارزش دالری مواد
غذایی و حیوانات زنده 7.7درصد نسبت به ماه قبل
کاهش یافته است .همچنین قیمت هر تن کاالی
وارداتی در بهمن ماه سال 1393نسبت به بهمن ماه
سال گذشته به میزان 11.8درصد کاهش یافته و
نسبت به ماه قبلتر نیزافزایش 8درصدی را تجربه
کرده است.
ارزش دالری واردات در گروههای مختلف کاالیی
طبق طبقهبندی بانک مرکزی برای 11ماهة اول
سالهای 1391و 1392نشان میدهد در بین 10
زیر گروه اصلی کاالهای وارداتی ،ارزش دالری
ماشینآالت و لوازم حمل و نقل بیشترین میزان رشد
را داشته است که برابر 38.8درصد است .پس از آن
ارزش دالری کاالهای طبقهبندی نشده38.4 .درصد
افزایش یافته است .نرخ رشد ارزش دالری گروه
مواد شیمیایی و گروه مواد غذایی و حیوانات زنده
به ترتیب  0.5و -2.2درصد است .بیشترین سهم
ارزش دالری به گروه ماشینآالت و لوازم حمل و نقل
اختصاص دارد ،که برابر 37درصد است .گروه مواد
غذایی و حیوانات زنده از نظر سهم ارزش دالری در
رتبة دوم قرار دارد ،که 19.0درصد است .سهم ارزش
دالری گروه مواد شیمیایی نیز 13.3درصد است.
*موسسة نیاوران

اقتصاد ایران

آیندة اقتصاد؛ بیمها و امیدها
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بعد از سالها ریاضت اقتصادی و
دردسرهای تحمیلشده به فضای
اقتصادی ایران ،به نظر میرسد
حاال ورق در حال برگشتن است و
روزهای خوب انتظار اقتصاد ایران را
میکشند .رشد اقتصادی نزدیک به
 3درصد برای سال  93هرچند که
با رشد اقتصادی مطلوب و آنچه در
چشمانداز اقتصاد ایران مکتوب شده
بود فاصلة زیادی دارد اما بعد از رشد
منفی  6.8درصدی در سال  91آنقدر
پتانسیل امید را در خود دارد که بتوان
امیدوارانه به آیندة اقتصاد ایران نگاه
کرد و این اندیشه را در بطن اقتصاد
ایرانی جاری ساخت ،که میتوان به
توسعهای مطلوب دست یافت .حتما
تحرکی که در اقتصاد ایران به وجود
آمده است میتواند جذابیت ورود به
اقتصاد کشور را برای سرمایهداران،
بنگاههای سرمایهای و فعاالن حاضر
در حوزههای مختلف اقتصادی به
وجود آورد اما یک مولفة مهم را نباید
فراموش کرد و آن هم چیزی نیست
جز اینکه برخی از معضالت به دلیل
تداوم در اقتصاد ایران حاال دیگر
تاحدی نهادینه شدهاند .تولیدگریزی
و تکیه بر اقتصاد مالی بهجای اقتصاد
مولد ،یکی از معضالتی است که باعث
شده در اقتصادی نظیر اقتصاد ایران
نهادی مانند بازار سرمایه نیز نتواند
آنگونه که باید و شاید بر توسعة
کشور تاثیر بگذارد .برای عبور از چنین معضلی
بدون شک دولت باید پیش از هر کس یا هر گروهی
آستینها را باال بزند و با اتخاذ راهبردهایی سعی کند
تا تولید و اندیشة مولدگرایی در اقتصاد ایرانی جای
خود را باز کند .تجربه نشان داده است که توسعه در
ایران در بسیاری از مواقع یا از مدیریتهای ضعیف
اقتصادی ضربه خورده است یا فراخ بودن بیش از
اندازة فضا برای فعالیت حوزههای غیر مولد به گونهای
بوده که آنها توانستهاند سدی بزرگ در مقابل تولید
ایجاد کنند .عبور از چنین مانعی به طور حتم نیاز
دارد تا دولت پیشقراول چنین تحولی باشد .ما نیاز
داریم تا خصلت داللی و سوداگری را در اقتصاد تغییر
دهیم .به طور حتم تولیدکنندگان میتوانند بهجای

سوداگران حضور یابند نقش تاریخی اقتصاد ایران
را بهجای مصرفگرایی به عرضهکنندة کاال تغییر
دهند یا نهادهایی نظیر بورس میتوانند در اقتصاد
حضور داشته باشند و بهجای بنگاهداری توسط
بانکها وظیفة تامین مالی را به نفع فعالیتهای
مولد بر عهده بگیرند .بنگاههای سرمایهگذاری بزرگ
نیز وجود دارند که اگر فضا متحول شود میتوانند
بهجای واردکنندگان پراکندة کاال وارد میدان شوند
و جای خالی سرمایههای مورد نیاز اقتصاد مولد را پر
کنند .این جایگزینیها اگر به واقعیت برسند ،حتما
اقتصاد ایران میتواند در کنار گشایشهای بزرگ،
درادامة توافق هستهای ،باری بزرگ از روی دوش
توسعة ایرانی بردارد .گاهی اوقات به گونهای سخن

مریم دهقان*

گفته میشود که انگار فقط بخش
خصوصی باید باور کند که چیزی
درون توسعه و اقتصاد در ایران تغییر
کرده است و فردا روز دیگری است،
در صورتی که به نظر میرسد بخش
خصوصی این مسئله را بهخوبی باور
کرده است و حتی آماده شده تا در
قامت دیگری در اقتصاد ایران حضور
یابد .اما انتظار توام با نگرانی متوجه
نهادهای دولتی است ،آن هم از بابت
اینکه آیا آنها میتوانند کاری کنند
که مثال یکی از بزرگترین مشکالت
ساختاری در اقتصاد ایران به نام
تولیدگریزی بر طرف شود؟ اگر این
اتفاق رخ ندهد ،به نظر میرسد
نمیتوان زیاد هم به آیندة توسعه در
ایران امیدوار بود .یعنی بسیاری از
جهشها و تحولها و شور و شوقها
به احتمال زیاد مربوط به کوتاهمدت
میشود و نمیتواند آیندهای دورتر و
وسیعتر را در بر بگیرد .بزرگترین
مشکل ما این است که تولید در
ایران آنطور که باید پا نگرفته
است و نهادهای مالی و بسیاری از
نهادهای تاثیرگذار و تعیینکننده
در این زمینه که میتوانند به رشد
اقتصاد مولد کمک کنند نیز ،سعی
و تالش قابل مالحظهای ندارند که
اقتصاد مالی ،بازاری و وارداتی در
ایران به اقتصاد تولیدی تبدیل شود.
از این منظر است که نگرانیها شکل
میگیرند که آیا دولت میتواند وقتی اقتصاد ایران به
شکوفایی نزدیک میشود یکبار برای همیشه از این
شکوفایی استفاده کند و پا روی منفعتهای فردی و
گروهی اهالی اقتصاد وارداتی بگذارد و به سمتی برود
که تولید تا به این حد گوشهگیر نباشد و شهروندان
هم بهجای آنکه در پیادهروهای چهارراه استانبول
هماهنگ با قیمت دالر باال و پایین بروند ،در بورس
حاضر شوند و سرمایههای خود را صرف تقویت تولید
کنند؟ آینده هرچند که نوید روشنایی برای توسعه
میدهد اما به نظر میرسد نگرانیهایی را نیز درون
خود جای داده است که نمیتوان به راحتی از کنار
آنها گذشت.
*وکیل دعاوی اقتصادی و خصوصی

اقتصاد ایران

جنسیت و توسعه اقتصادی

نادر هوشمندیار ،استاد دانشگاه*
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همراستایی و همراهی مفهوم جنسیت و توسعه در
دهة  1980و بعد از آن در بیشتر کشورهای (آ -
س  -آن) و کشورهایی که در جهت خصوصیسازی
حرکت میکردند ،شکل جدی گرفت و درواقع
مفهوم جنسیت یا در برشی بزرگتر مفهوم
انسان ،جانشین مفهوم زن یا مرد در توسعه شد.
این مفهوم تا حد زیادی صرفا به دلیل نگرش به
جایگاه زنان (در توسعه) در برخی کشورها بود که

مطرح شد و مسیر نهادسازی و نگرش جدید به
نقشهای کلیدی انسان در حوزههای فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و زیستمحیطی و
ارائة مسئولیتهای کارآمد به زنان را باز کرد .در
این قالب مفهومی ،همچنین ماهیت مشارکت زنان
را در محیط فعالیت ،اعم از بیرون و درون خانه
تحلیل و از آنان اغلب به عنوان مدیران صادق در
جامعه یاد میکرد.

تالش در جهت توانمندسازی زنان و ارتقای حضور
آنان در اجتماع و برنامهریزی جهت گسترش
مشارکت آنان بهویژه در زمینة اشتغال ،از جمله
جهتگیریهای الزمی است که باید مورد توجه هر
دولت و دستگاه اجرایی قرار گیرد.
صاحبان اندیشه بارها تاکید کردهاند که توسعه
شکلی از گفتمان انسانی است و در نهایت برای
انسان صورت میگیرد ،بر اساس همین تعریف،
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خرداد امسال آزمون استخدامی دولت برگزار میشود 2800 .نفر از میان شرکتکنندگان آزمون انتخاب میشوند ،که از بین آنها
٢هزارو ٢٨٤شغل به مردان ١٦ ،شغل به زنان و  ٥٠٠شغل نیز به صورت مشترک به زنان و مردان داده میشود .اختصاص تنها  16شغل
به زنان ،میزانی کمتر از یکدرصد،اتفاقی بحثبرانگیز است .این درصد بیش از همه زمانی به چشم میآید که دولت بارها اعالم کرده
در پی ایجاد برابریهای شغلی میان زنان و مردان است .فارغ از این ،کارشناسان بر این باورند که غیبت زنان در فعالیتهای اجرایی
و اقتصادی ،به معنای محروم کردن کشور از بخش مهمی از ظرفیتهای علمی ،تخصصی و کارشناسی و درنهایت به زیان توسعة همه
جانبه خواهد بود .یادداشت زیر در همین رابطه تنظیم شده است .نادر هوشمندیار میکوشد خیلی کوتاه توضیح دهد که ضعف مشارکت
زنان چه زیانی برای توسعه به وجود میآورد.
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توسعه مستلزم فضاسازی داخلی و خارجی از طرف
دولت است ،که منتج به آرامش سیاسی ،اقتصادی و
رفاه اجتماعی ،برای همة مردم شود .اگر این اتفاق
رخ دهد ،در دهلیزهای فراگیر توسعه همة اعضای
جامعه اعم از زن و مرد در این فرآیند مشارکت
خواهند کرد و متعاقب آن منافع آنان هم تعریف
میشود.
برنامهریزی و نگرش بر مبنای فاکتورهای عبور از
ترجیح جنسیتی ،در طرحهای توسعهای ضروری
است .حق دسترسی زنان به منابع طبیعی از
پارمترهای اولیه است و تاثیر آن بر تغییر الگوی
تقسیم کار میان زنان و مردان و مدیریت
کالن ،آیتمی است که میتواند زمینة
استفاده از نیروی هر دو جنس را در
تقویت توسعه فراهم کند .در صورت
حمایت از توان زنان در توسعه و تحقق
آن در اجتماع ،انتظار میرود که روند
مثبت و معناداری نیز در راستای کاهش
آسیبهای اجتماعی زنان در جامعه
تحقق نسبی یابد و این معنایی ندارد
جز اینکه نیرویی تازه به جریان توسعه
اضافه شده است.
توسعة اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم
و در دهههای  1950و  1960،به معنای
توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد و تداوم
رشد ساالنة تولید ناخالص ملی با نرخهای  5تا 8
درصد و بیشتر پیشبینی شده بود.
همانطور که میدانیم ،توسعه چیزی بیش از رشد
اقتصادی است و گذشته از بهبود سطح مادی زندگی،
عدالت اجتماعی ،آزادیهای سیاسی ،بزرگداشت
ارزشها و سنتهای بومی ،ملی و فراملی را نیز
در بر میگیرد .به عبارتی دیگر ،توسعه فرآیندی
است همهجانبه و مرتبط با فرهنگهای هر جامعه
و مشارکت همة افراد و گروههایی که هم بنیانگذار
آن هستند و هم از آن نفع میبرند.
توسعه عمدتا با گفتوگو و مشارکت انسانی
شروع میشود و توسعة حضور انسان در توسعه و
فراهمسازی مشارکت زنان در فرآیند توسعه ،درواقع
نخستین قدم در رسیدن به اهدافی است که پایههای
آن بعد از جنگ جهانی دوم پیریزی شد .استفاده از
خالقیتها ،تواناییها و مشارکت زنان در برنامههای
اجتماعی و اقتصادی و ایجاد فرصتهایی برابر با
مردان ،توانی در اختیار توسعه میگذارد که در اصل
نوعی بینش جدید و انقالب آگاهی و دانایی را در
بر خواهد داشت .داناییمحوری و انقالب دانایی نیز
بزرگترین میدان رقابت را در دنیای امروز به وجود
آورده است .به تعبیر دیگر اگر میخواهیم جایی در
جریان دانایی داشته باشیم ،باید انسان را به شکل
کامل در فرایند توسعه پذیرا باشیم.
البته گنجاندن اهداف نوین جنسیت در توسعه
در مراحل مختلف سیاستگذاری ،برنامهریزی
و اجرایی برای سالهای پیش رو ،یک روی سکه
است و کوششی آگاهانه و سازمانیافته با ضمانت
اجرایی روی دیگر سکه خواهد بود ،که از نظر

منطق و چارچوب عقالنیت ،هیچکدام از اینها
نمیتواند بدون یکدیگر معنا یابد .این را به خاطر
این میگویم که توسعه در ایران به لحاظ شعار لبریز
است و نمیتوان با شعارپردازی دستانداز ترجیحات
جنسیتی را برداشت تا به دانایی مورد نظر توسعة
نوین رسید .اگر برنامهریزان کالن توسعه بر این
باورند که باید در تغییر جایگاه توسعه از نیروی هر
دو جنس انسانی استفاده کرد ،باید در حوزة اجرا نیز
تضمین این شعارها را به تصویر بکشند .یا به عبارتی
به گونهای عمل کنند که راهبردهایی اجرایی برای
رسیدن به این هدف وجود داشته باشد.

از نظر عرف ،سنت ،عقالنیت
ابزاری و دیدگاه علمی ،همه چیز در
حال تغییر و توسعه است ،با رویکرد
دانش فنی جدید و ماشینی شدن
فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی،
فضای محدودی بر تاثیر اشتغال
و معیشت زنان در بخش صنعت،
تجارت و کشاورزی در کشورهای در
حال توسعه مانند ایران وجود دارد
به عبارتی اگر تن به عبور از ترجیحات
بیقاعدة جنسیتی ندهیم ،عبور زنان
به واسطة برخی تغییرات در توسعه با
تاخیر بیشتر همراه میشود
از نظر عرف ،سنت ،عقالنیت ابزاری و بینش
دیدگاه علمی ،همه چیز در حال تغییر و توسعه
است ،با رویکرد دانش فنی جدید و ماشینی شدن
فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی ،فضای محدودی
بر تاثیر اشتغال و معیشت زنان در بخش صنعت،
تجارت و کشاورزی در کشورهای در حال توسعه
مانند ایران وجود دارد .به عبارتی اگر تن به عبور
از ترجیحات بیقاعدة جنسیتی ندهیم ،عبور زنان
به واسطة برخی تغییرات در توسعه با تاخیر بیشتر
همراه میشود .مکانیکی و ماشینی شدن فعالیتها
از این قبیل امور هستند ،که برای زنان محدودیت
مضاعفی ایجاد میکنند .زیرا نداشتن فرصتهای

آموزشی و کارآموزی غالبا موجب میشود زنان از
حوزة مشاغل فنی جدید دور بمانند و تا زمانی
که زنان به آموزشهای کاربردی ،فنآوری و دیگر
زمینههای خالقیت فردی دسترسی برابر نداشته
باشند ،مبادلة نابرابری در مناسبات زنان و مردان
وجود خواهد داشت .بدین ترتیب مدارک تحصیلی
باال برای رسیدن به فرصتهای شغلی و کسب
درآمد برای گروههای مختلف زنان ،روزبهروز اهمیت
بیشتری مییابد.
تبعیضهای جنسیتی توسعه را از پا درمیآورد یا بهشدت
تضعیفمیکند،چونبهجایآنکهازدونیرویپیشبرنده
استفاده شود ،تنها از یک نیرو برای پیشبرد
توسعه استفاده میشود .همین مسئله باعث
میشود تا توان رقابت با کشورهایی که توسعة
آنها دو نیروی انسانی پیشبرنده دارند ،بسیار
تضعیف شوند .روی دیگر این سکه تحمیل
فقر به زنانی است که از گردونة توسعه خارج
میشوند .در حال حاضر با توجه به معیارهای
مربوط به فقر مالی در میان زنان در کشورهای
رو به توسعه مانند ایران و اهمیت سهم آنان در
تامین مخارج خانوار ،الزم است که برنامههای
ویژه و مجموعهای فراگیر از سیاستها و
طرحها ،برای رسیدگی به مسئلة فقر مالی
و آسیبهای اجتماعی در میان زنان ،در
دولت به اجرا گذارده شود ،که به آنان از لحاظ
اقتصادی قدرت بخشند و فرصتهای مشارکت جنسیتی
و توسعة آنان در جامعة مدنی افزایش یابد .اما در عمل
میبینیم که در نقطة عکس ،همچنان فرصتهای بیشتر
درتوسعهدراختیارمردانقرارمیگیرد.کمااینکهبهتازگی
نیز دیدیم که قرار است در قبال استخدام2هزارو 500مرد،
فقط برای  16زن فرصت شغلی به وجود آید .در دنیای
امروز این یک فاجعه است ،چون رسما با حذف یک نیرو،
ضعف به توسعه تزریق میشود.
این نکته را فراموش نکنیم ،که هرچه بیشتر در جهت
ارتقای اوضاع جنسیت در توسعه تالش کنیم ،مردم
نیز با رضایت و رغبت بیشتری در جهت حمایت از
برنامههای توسعهای جنسیتی شرکت خواهند کرد و
نقش فعالتری در اجرای برنامههای اصالحی به عهده
خواهند گرفت و کل این فرآیند ،پایههای استواری
برای تحقق نظام مردمی در بر خواهد داشت.
در غیر این صورت نباید انتظار داشته باشیم که
توسعه از سوی مردم با عنوان یک اتفاق جدی
و مورد نیاز کشور شناخته شود .برای عبور از
این نقصان ،به نظر میرسد مدیران و شرکتهای
سرمایهگذاری و مولد که نقش مهمی در چرخش
توسعه دارند ،بیشتر از هر بخش دیگری باید
برای عبور از بنبست توسعه تالش کنند یا در
مقابل برداشتهای سلیقهای در توسعه ،که روند
توسعهمندی را کند میسازد مقاومت کنند.
عجیب است که این اتفاق رخ نمیدهد و دیده
نشده که هیچگاه جمعی از مدیران و آگاهان
اقتصادی آگاهیبخشی کنند و در مقابل حذف
یکی از نیروهای پیشبرندة توسعه بایستند.
* تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدیریت

مقا له

نگرش فرآیندی و راهکارهای پیادهسازی آن در سازمانها
دکتر شهرام قبادی ،جانشین معاونت طرح و برنامه درگروه سرمایهگذاری خوارزمی
حدود  2500سال قبل ،یکی از فیلسوفان یونانی به نام اَم ِپدوکس نظرش دربارة خلقت یا پیدایش
جهان و موجودات زنده این بود که گویا ابتدا دست ،پا ،چشم ،گوش و  ...هر یک مستقل میزیستهاند،
ولی بعدا این اجزا با هم برخورد کرده و به هم آمیخته و انسان و سایر موجودات زنده را به وجود
آوردهاند .گاهی اوقات یک گردن بیسر برای خود در سیر و سلوک بوده و گاه فقط یک دست و چندین
پا با هم بودهاند و بسیاری موجودات دو چهره با پستانهای دو طرفه پدید آمدند .بعضی از نژاد گاوان
با چهرة آدمی و بعضی از نژاد آدمیان با سرهای گاو.
واقعا به این موضوع فکر میکنیم که اگر هریک از دستها ،پاها ،چشمان ،مغز و  ...به نحوی غیر
یکپارچه و ناسازگار در مجموعة ارگانیسم قرار گرفته باشند و به نحوی بیهدف و ناهماهنگ ،هریک از
ضوابط خاصی پیروی کنند و به قول معروف دست راست از دست چپ خبر نداشته باشد ،مثال دست
راست نوازش کند و دست چپ سیلی بزند ،چه اتفاقی می|افتد؟ محتملترین نتیجه برای چنین
ارگانیسمی ،اگر هم آسان باشد ،چیزی جز جنگ و کشمکش ارگانیسم با محیط پیرامون و نهایتا
تیمارستان نخواهد بود.
در مورد سازمانی با چنین مشخصات هم طبیعتا نتیجه مشخص است؛ ورشکستگی و انهدام! سازمانی
که به خوبی طرحریزی نشده و هدفی برای آن مشخص نشده باشد ،چیزی بهتر از موجود زنده
امپدوکسی نخواهد بود.

هدف از طرحریزی سازمان:

هدف از طرحریزی سازمان عبارت است از اینکه عناصر و اجزای مختلف و مورد نیاز سازمان به
درستی و به حد کفایت لزوم شناسایی تامین شوند و به نحو مقتضی و هدفمند با هم مرتبط گردند.
در طرحریزی سازمان ،با شناخت و تعیین درست اهداف و ساختار کالن سازمان ،شناسایی و تعیین
فرآیندهای اصلی ،سازماندهی ،شناخت و تعیین مشاغل کارکنان به نحو صحیح ،باید آنچنان که
امپدوکس تصور میکرد ،از ایجاد انسانهایی با سر گاو و موجوداتی با چشمانی در پشت سر ،جلوگیری
کرد .متاسفانه ،در اکثر سازمانهای کشور ما ،در طراحی سازمان و ساختار سازمانی ،کمتر به اهمیت
فرآیندها و ارتباط آنها توجه شده و طوری عمل میشود که گویا هیچ ارتباطی بین ساختار سازمان،
فرآیندها و نظامهای مدیریتی آن وجود ندارد.

سطوح عملکرد سازمانی

سطح سازمانی یا ساختاری:

در این سطح علت وجودی ،اهداف ،استراتژیها ،خط مشیهای کالن و چهارچوب کلی تشکیالت
سازمان طراحی و تعیین میشود .طرحریزی و تعیین هدفمند چهارچوب و استخوانبندی سازمان و
حصول اطمینان از اجرای صحیح این ساختار ،موضوع اصلی این سطح از سازمان است.

سطح فرآیندی:

در آن علت وجودی ،اهداف و ساختار فرآیندهای اصلی مورد نیاز سازمان طراحی و تعیین میشود.
به عبارت دیگر در این سطح ما عمدتا با فرآیندها و مسائل مرتبط با آنها از جمله اعمال مدیریت

جدول  ،1متغیرهای موثر بر عملکرد سازمان

سه نیاز عملکرد
سه سطح عملکرد

اهداف

طراحی

مدیریت

سطح ساختاری

اهداف سازمان

طراحی سازمان

مدیریت سازمان

سطح فرآیندی

اهداف فرآیند

طراحی فرآیند

مدیریت فرآیند

سطح اجرایی و سازماندهی

اهداف شغل/مشاغل

طراحی شغل

مدیریت شغل/شاغل

طرح ریزی ساختار سازمانی:

با توجه به جدول شمارة  1یعنی جدول متغیرهای موثر بر عملکرد سازمان ،برای طراحی مجدد یک
سازمان الزم است قبل از هر چیز به سه پرسش اصلی زیر پاسخ داد:
آیا در سازمان موجود یا در حال طراحی و سطوح آن ،کلیة وظایف و کارکردهای الزم برای تحقق
اهداف سازمان مورد توجه یا پیشبینی قرار گرفتهاند یا خیر؟
آیا ایجاد ارتباطات ،فرآیندها و فعالیتهای جدید ضروری است یا خیر؟
آیا فرآیندها و فعالیتهای زائد وجود دارند که نیازی به آنها نباشد یا خیر؟
پرچمن صاحبنظر سرشناس تئوری سیستمها میگوید ،هنگام اندیشیدن به هر سیستم ،پنج اصل
اساسی زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
هدفهای کلی سیستم و بهویژه معیارهای سنجش فعالیتهای آنها
محیط خارج سیستم (محدودیتهای غیرقابل کنترل)
منابع سیستم (ورودیها)
اجزای تشکیلدهندة سیستم و نقشها ،هدفها ،معیار اندازهگیری فعالیتهای هریک
مدیریت سیستم (بازخورد)
اثربخشی هر سازمان در گروی آن است که رابطهای منطقی و مناسب بین سه الیه پیاز سازمانی با سه
سطح عملکرد سازمان یعنی سطح ساختاری ،سطح فرآیندی ،سطح اجرایی یا سازماندهی وجود داشته
باشد .در اولین سطح عملکرد ،یعنی تعیین اهداف و ساختار کالن سازمان مورد بررسی قرار میگیرد.
در این سطح قبل از اینکه ما بتوانیم و بخواهیم به هر مسئلة دیگری مانند ویژگیهای منابع انسانی،
فنی یا فرآیندهای سازمانی بپردازیم ،باید نوع کار و حرفه ،اهداف کالن ،استراتژیها ،ماموریتها و
ساختار کالن و مناسبی برای تحقق این اهداف مشخص کنیم و نشان دهیم که وظایف مرتبط با
این فعالیتها با فرآیندها از کدام مجاری سازمانی باید عبور کنند ،این وظایف در سطح ساختاری یا
سازمانی انجام میشود .به عبارت دیگر فرآیندهای اساسی که ورودیهای سازمان را به خروجی تبدیل
میکند ،در زیر این پوشه قرار دارد.

تعیین اهداف سازمانی:

در سطح ساختاری ،اهداف و ماموریتهای سازمان باید به دقت تعریف و مشخص گردند .سایر
متغیرهای سطوح سه گانه ،عملکرد با الیههای پیاز سازمانی ،باید از اهدافی که در سطح ساختاری
تعیین شدهاند پیروی کنند.
اهداف کالن در سطح کل سازمان باید به گونهای تعیین و تعریف شده باشند که بتوانند قضاوت،
تصمیمگیری و اظهار نظر در مواردی مانند نکات زیر را تسهیل و امکانپذیر سازند.
مزیتهای رقابتی و برتریهای سازمان نسبت به رقبا و شرایط بازار
خدمات ،محصوالت و بازارهای جدیدی که شرکت باید به آن توجه کند.
دالیل اولویتی که سازمانی برای این یا آن محصول یا خدمات خود قائل است.
این قسمت از مهمترین وطایف مدیریت ارشد سازمان است.
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سازمان یک سیستم بزرگ است که از سیستمهای متعددی تشکیل شده است 1.یکی از علمای علم مدیریت
نیز برای نشان دادن ارتباط داخلی ،سیستمها و فرآیندهای هر سازمان را به پیاز تشبیه کرده است و برای آن
سه الیه با سطح کلی تحت عنوان «سه سطح عملکرد سازمانی» قائل شده است .طبق نظر ایشان این الیهها
با سطوح پیاز ضمن ارتباط و تاثیر و تاثر متقابلی که دورن هر سطح و بین هر سه سطح وجود دارد ،در مقابل
کل محیط خارجی مجموعة واحد سازمان سازمان را تشکیل میدهند .هدف این کل عبارت است از تبدیل
ورودیهایی که به صورت مواد اولیه ،پول ،تجهیزات ،نیروی انسانی و  ...از محیط دریافت میکند به محصول یا
خدمات موضوع سازمان .هر الیه یا سطح پیاز را که بر میداریم الیة دیگری هویدا میشود که مجموعة آنها و
ارتباط متقابلشان کلیت یک پیاز را تشکیل میدهند .از نظر Rummlerهر الیة پیاز در حکم یک سیستم و
همزمان یک یا چند سیستم فرعی و مجموعهای از فرآیندها است .برای طراحی یا طراحی مجدد صحیح یک
سازمان ،ضروری است نقش و کارکردها و وظایف مورد نیاز تحقق اهداف سازمان را در هریک از الیههای پیاز
یا سیستمهای فرعی سازمان و همچنین ارتباط متقابل سه الیه بهخوبی شناسایی کرد و با توجه به تئوریها و
دستگاههای سازمانی ،ساختار مناسب برای انجام این وظایف و کارکردها را طراحی کنیم.
با توجه به تفسیر مدل Rummlerهر سازمان از سطوح سه گانة اصلی عملکرد زیر تشکیل شده
است:

و حصول اطمینان از اجرای صحیح فرآیندها و همچنین ارتباط متقابل فرآیندها سروکار داریم و به
آنها میپردازیم.
سطح سازماندهی و اجرایی:
در آن اهداف و نحوة سازماندهی جزئیات ساختار سازمانی و مشاغل اصلی مورد نیاز سازمان طراحی
و تعیین میشود .طراحی و تعیین ویژگیها و مهارتهای مورد نیاز کارکنان یا مجریان فرآیندها،
تامین این منابع و سازماندهی آنها براساس استخوانبندی سازمان (سطح ساختاری) اهداف کالن و
فرآیندهای سازمان ،محتوای اصلی این سطح را تشکیل میدهد.

طراحی سطح ساختاری سازمان:

گرچه تعیین اهداف و استراتژی سازمان ،اولین گام ایجاد یا تجدید بنای یک سازمان به شمار میروند،
اما اهداف به خودی خود محقق نمیشود و سازمان و ساختار مناسب الزم است که این اهداف را به
نحو مطلوب به مرحلة اجرا درآورد .فعالیت با متغیر طراحی سازمان عمدتا بر حول محور طراحی یا
تعیین ساختار سازمان میچرخد .در طراحی سازمان ،معموال قبل از هر چیز نمودار سازمانی نظر ما
را به خود جلب میکند ،اما نمودار سازمانی به خودی خود فقط یک نمودار است و در بهترین حالت
ف نظر از هر
مسیرهای ارتباطی بین افراد و اجرای مختلف سازمان را نشان میدهد .این خطوط صر 
دیدگاه مدیریتی که بر آن حاکم باشد ،ما را به نحوة ارتباط بین واحدها با افراد آشنا میکند ،ولی از
چگونگی انجام کارها و اثربخشی سازمان آگاه نمیسازد .برای طراحی ،بهبود یا طراحی مجدد صحیح و
اثربخش یک سازمان ،درک و فهم چیزهای بیشتری مورد نیاز است و خطوط و مستطیلهای نمودار
برای این شناخت و فهم کافی نیستند .این چیزهای بیشتر فرآیندهای سازمان هستند که در جای خود
به آنها خواهیم پرداخت.

فعالیتها مطابق فرآیند مناسب ،باید منابعی تخصیص داده شود .اندازهگیری سیستم میتواند برای
جمعآوری اطالعات و دادهها به منظور تحلیل اجرای فرآیند و مشخصات ورودی و خروجی استفاده
شود.

مدیریت بر سطح ساختاری:

در سطح ساختاری دو متغیر از سه متغیر موثر بر عملکرد سازمان یعنی تعیین هدف و طراحی ساختار
سازمان را بررسی کردیم .اینک میخواهیم بگوییم که چنانچه اهداف و ساختار سازمان به درستی
تعیین شدند ،بر سازمان باید مدیریتی صحیح نیز اعمال گردد تا اهدف تعیینشده قابل دسترسی باشند،
بنابراین در اینجا متغیر دیگر موثر بر عملکرد در سطح ساختاری سازمان ،یعنی مدیریت سازمان را
مورد بررسی قرار میدهیم.

مدیریت اهداف:
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مدیریت سازمان باید اطمینان حاصل کند که هریک از کارکردهای سازمانی بر پایة یک یا چند
هدف فرعی یا اجرایی استوار شده و مجموع کارکردها در خدمت تحقق اهداف کالن سازمانی قرار
میگیرند .در فرایند طرحریزی سازمان ،باید اطمینان حاصل شود که اثربخشی سایر سطوح و فعالیتها
را خدشهدار نمیسازند و آن را کاهش نمیدهند .اهداف اصلی و اهداف فرعی بخشها و فعالیتهای
مختلف سازمان باید با هم سازگار باشند و هریک دیگری را تقویت کرده و در خدمت آن قرار گیرند.
منظور ما از بهبود اثربخشی پادار سازمانها نیز همین است .در یک سازمان فرآیندگرا مالک عملکرد
مطلوب ،میزان دستیابی به اهداف سازمان و نتایج و ارزش افزودة ناشی از اجرای فرآیندهای به هم
مرتبط است ،نه عملکرد این با آن فرایند یا وظیفة خاص مدیریت بر فعالیتها.
برای رسیدن به اهداف سازمان باید بر فعالیتهای اجرایی بنگاه در سطح ساختاری (مدیریت کالن)
مدیریتی صحیح اعمال شود و وضعیت تک تک فرآیندهای اجرایی مورد پایش و اندازهگیری قرار
گیرد.

مدیریت منابع:

متناسب با اهداف سازمان و نقش و جایگاه هر بخش ،فرآیند ،با فعالیت در سطح سازمانی مدیریت منابع
مورد نیاز آن بخش یا فرایند را تامین و به آن اختصاص دهد .این منابع اعم از مواد ،تجهیزات ،نیروی
انسانی ،پول و غیره باید بتواند نیازهای بخش یا فعالیت را برآورده سازد .منابع باید بتواند نیازهای بخش
یا فعالیت را برآورده سازد .منابع باید متناسب با نیاز و نقش واقعی هر فرآیند به آن تخصیص یابد.

مدیریت ارتباطات سازمانی:

مدیریت هر سازمان باید این نکته را به خوبی دریابد ،که دستیابی به اهداف سازمانی در سطوح مختلف
تنها هنگامی امکانپذیر است که روابط کاری بین بخشها و سطوح مختلف به خوبی و بهگونهای اثربخش
برقرار شده باشد .این امر هنگامی میسر است که ارتباطات و مسیرهای آن به خوبی طراحی شده و به
روشنی تعیین شده باشند.

طرحریزی سطح فرآیندی سازمان:

فرآیندها اساسیترین و موثرترین متغیر سطح عملکرد هر سازمان به شمار میآیند .یک سازمان هنگامی
از عملکرد اثربخشی و کارایی مطلوب برخوردار است که از فرایندهای عملیاتی و اطالعاتی مناسب
برخوردار باشد .گرچه هیچیک از عوامل ساختاری فرآیندی سازمانها مستقل از هم نیستند و عملکرد
مطلوب هریک از آنها نتیجتا عملکرد کل سازمان با مستلزم عملکرد مطلوب مجموعه عوامل ذیربط
است ،اما میتوان گفت که سطح فرآیندی یا فرآیندهای سازمان نقش جدیتری از سایر عوامل و سطوح
بازی میکنند .درنهایت این فرآیندهای سازمان هستند که از طریق تبدیل ورودی به خروجی میتوانند
برای سازمان ارزش افزوده ایجاد کنند و واقعا میزان اثربخشی هر سازمان ،محدود به میزان اثربخشی
فرآیندهای آن سازمان است .ساختار یک سازمان هر قدر هم که خوب طراحی شده باشد ،در صورتیکه
سازمان از طراحی مناسب برخوردار نباشد ،اهداف آن به خوبی تعریف و به نحو مناسبی اجرا نشوند به
مقصود اصلی ،یعنی اثربخشی سازمان و عملکرد مطلوب آن محقق نخواهد شد.

تعریف فرآیند (مطابق )9000 ISO

مجموعهای از فعالیتهای مرتبط و تاثیرگذار که ورودیها را به خروجی تبدیل میکند .نکتة قابل توجه این است
که ورودیهای یک فرآیند عموما خروجیهای فرآیند دیگر هستند و فرآیندهای داخل یک سازمان معموال
جهت ایجاد ارزش افزوده و تحت شرایط کنترلشده طرحریزی و اجرا میشوند .همچنین فرآیندی که به
دالیل اقتصادی یا سهولت انطباق محصول آن قابل تصدیق نباشد ،غالبا به عنوان فرآیند ویژه نامیده میشود.
ورودیها یا خروجیها ممکن است ملموس یا ناملموس باشد .از جمله دیگر مثالهایی از ورودیها یا
خروجیها ممکن است شامل تجهیزات ،مواد ،اجزا ،انرژی ،اطالعات و منابع مالی باشد .برای انجام دادن

تعریف ،انجام ،اداره و بهبود مداوم کارایی فرآیندها همراه با مدیریت تعامالت این فرآیندها برای سیستم
مدیریت سازمان امری ضروری و حیاتی است .ارزیابی بهره وری ،اثربخشی بهعالوه کارایی فرآیند بهترین
رویکرد جهت پایش مستمر عملکرد آن فرایند است .اثر بخشی و کارایی فرآیند می تواند بر مبنای یک
مقیاس بلوغ تعیین و ارزیابیشده باشد .یک مزیت این دیدگاه این است که نتایج میتواند در هر زمان
برای رسیدن به اهداف بهبود مستند و پایش شوند.

فرآیندهای کسبوکار:

هر فرآیند کسبوکار عبارت است از مجموعه ای از مراحل که برای تولید یک محصول یا خدمت
طراحی شده است .برخی از فرآیندها ممکن است تماما در یک وظیفة سازمانده ی خالصه شوند( .مانند
فرایند برنامه نویسی)
انجام بیشتر فرآیندها (مانند دریافت سفارش و تولید محصول) در گرو ارتباط متقابل واحدهای مختلف
سازمانی است.
جنبه های فرآیند:
داده ها
ستانده ها
ارزش افزوده (آنچه باید ارزش افزوده را برای یکی از طرف های ذینفع افزایش دهد).
طرف های ذینفع
(افراد یا سازمان هایی هستند که به موفقیت کار ذینفع هستند .طرف های ذینفع معموال مشتریان،
تامین کنندگان ،سهامداران و کارکنان را تشکیل میدهند).
تقسیم بندی فرآیندها
فرآیندهای مدیریتی یا MOP
(عناصر مدیریتی یا تصمیم گیری که متوسط مدیریت عالی صورت میپذیرد).
فرآیندهای اصلی یا COR
(فرآیندهایی که برای بهوجود آوردن ارزش افزوده در سازمان اجرا می شوند ،این فرآیندها به
فرآیندهای مشتریمدار معروف هستند).
فرآیندهای پشتیبانی SOP
(فرآیندهایی که برای پشتیانی به منظور اجرای اثربخش فرآیندهای اصلی ضرورت دارند).
فرآیندهای برونسپاریشده یا OSP
فرایندهای یک سیستم مدیریتی پیادهشده در سازمان

چرخة  P-D-C-Aدر نگرش فرآیندی

چرخة « طراحی – انجام – بررسی – عمل » ابتدا توسط والتر شوهرت در سالهای  1920ایجاد
شد و به وسیلة ادواردز دمینگ عمومی شد .به همین دلیل اغلب منسوب به چرخة دمینگ
است .مفهوم PDCAچیزی است که حاضر در همة ناحیه ها در زندگی شخصی ما است
و دائم استفاده می شود ،رسمی یا غیر رسمی و به صورت آگاهانه یا نا آگاهانه در هر چیزی
که ما انجام میدهیم.

در مفهوم یک سیستم مدیریتی PDCA ،یک چرخة پویا است که میتواند در هر فرآیند سازمانی و
در تمامی فرآیندهای سیستم مستقر شده باشد .این موضوع با طراحی ،اجرا ،کنترل و بهبود مستمر از
تحقق محصول و دیگر فرآیندهای سیستم مدیریتی وابسته شده است .نگهداری و بهبود مداوم قابلیت
فرآیند ،میتواند به وسیلة به کار بردن مفهوم  PDCAدر تمامی سطوح سازمان حاصل شود .این امر
در سطح باالی فرآیندهای استراتژیک یا فرآیندهای عملیاتی ساده اجرا شده و به عنوان درک فرآیند از
یک بخش از محصول به کار میرود.
کاربرد چرخة  PDCAرا برای فرآیندها مطابق زیر است:
طرح :برقرار ساختن هدف و فرآیندهای الزم برای ارائة نتایج در مطابقت با نیازهای مشتری و خط
مشیهای سازمانها.
انجام :اجرای فرآیندها.
بررسی :پایش و اندازهگیری فرآیندها و محصوالت با خط مشی سازمان ،هدف و الزامات برای محصول
و گزارش.
اقدام :اتخاذ اقدامات برای عملکرد فرآیند بهبود مداوم.

مفهوم رویکرد سیستمی در نگرش فرآیندی

دومین اصل مهم مدیریت سازمان ،که ارتباط نزدیک با نگرش فرایندی دارد رویکرد سیستمی در مدیریت
است ،که «شناخت ،درک و اداره کردن فرآیندهای وابسته به هم به عنوان سهم یک سیستم برای
سازماندهی موثر و کارایی در دست یافتن به این اهداف» را توضیح میدهد .در این زمینه ،سیستمهای
مدیریت تنها در بردارندۀ فرآیندهای تحقق محصول نیستند ( ،آنهایی که مستقیما در ساختار محصوالت
یا ارائة خدمات سهیم هستند) ،همچنین مدیریت فراوان ،پایش و اندازهگیری فرآیندها ،از قبیل مدیریت
منابع ،ارتباطات ،ممیزی داخلی ،بازنگری مدیریت و دیگر فرآیندها .این موضوع به طور خالصه در شکل
 3نشان داده شده است ،که این امر جزئیات بیشتری از انواع فرآیندها را میسر میسازد.
فرآیندهای منحصربهفرد ب ه ندرت در جداسازی رخ میدهند .خروجیهای یک فرآیند عموما بخشی از
ورودیهای فرآیندهای بعدیاند ،که در شکل زیر نمایش داده شدهاند .فعل و انفعاالت ميان فرآيندهای
سازمانی اغلب میتواند پيچيده باشد.

به کار بستن نگرش فرآیندی در یک سازمان

نتیجه

شرط مقدم مدیریت فرآیندها ،ایجاد بینش و نگرش فرآیندی در کل سازمان است و این مقوله ،وقت و
هزینة زیادی میطلبد .ولی هیچ راه میانبر دیگری وجود ندارد .سازمانی بدون نگرش فرآیندی مشترک،
مثل ساختن خانهای بدون پی خوب است .به نوبة خود شرط مقدم ایجاد یک نگرش مشترک و مستحکم،
حمایت ،هدایت و همکاری کلیة سطوح مدیریتی سازمان است ،که خود را در استراتژی تغییر کسبوکار
منطبق بر ایدة تامین هرچه بیشتر و بهتر نیازهای شناختهشده و ناشناس مشتری در کوتاهترین زمان و با
کمترین هزینة ممکن از یک سو و انجام فرآیندهای ارزشافزا و درآمدزا از سوی دیگر باید نشان دهد.
منابع:

بوكار :روشهاي اجرا و عوامل كليدي موفقيت براي اجراي
حقيقي  ،محمد و موجودي ،امين ،مديريت فرآيند كس 
روشها1388 ،
جی کاب ،چارلز .مدیریت فرآیندهای سازمان ،یکپارچهسازی سیستمها به منظور مطابقت با استانداردها و تعالی
کسبوکار ،ترجمة عباس سقایی ،علی کیا ،فرزام تهم ،ناشر :انتشارات انديشهسرا1391 ،
رحمانزاده هروي ،محمد ،مديريت فرآيندهاي كسبوكار :بهبود يا مهندسي مجدد ،ناشر :شركت مهندسي سامانهساز
فردا ،تهران 1386
فتحاله ،مهدی ،پيكرة عمومي دانش مديريت فرآيندهاي كسبوكار ،نشر بازرگانی1391 ،
استاندارد  ،9001:2008 ISOاستاندارد سیستم مدیریت کیفیت
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وقتی که این نگرش در یک سیستم مدیریت استفاده میشود ،موارد ذیل از اهمیت بسزایی برخوردار است:
درک و فهمیدن نیازمندیها
نیاز به در نظر گرفتن فرآیندها در دورة ارزش افزوده
کسب نتایج اثر بخشی و کارایی فرآیند
بهبود مستمر فرآیند بر اساس اندازهگیری
نحوة جاری سازی این نگرش در سطح سازمان به ترتیب بر اساس مراحل ذیل است:
شناخت فرآیندها
مدلسازی و ایجاد فرآیندها
استقرار و اجرای فرآیندها
پایش فرآیندها
بهبود و بهینهسازی فرآیندها
الف -شناخت فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت و کاربرد آن در سراسر سازمان
شناسایی فرآیندهای مورد نیاز سیستم کیفیت
تعیین مشتری هر فرآیند ،اعم از داخلی یا خارجی
تعیین نیازمندیهای این مشتریان
تعیین صاحب /مسئول این فرآیند
چه تعداد از این فرآیندها باید بیرون از سازمان انجام شود؟ (برونسپاری)
تعیین ورودی و خروجی هر فرآیند
ب -مدلسازی و ایجاد فرآیندها (تعیین ترتیب و ارتباط بین فرآیندها)
تعیین جریان کلی فرآیندها
تعیین شکل نمایش آنها ( نمایش جریان هر فرآیند به صورت فلو چارت یا ) ...

تعیین ارتباط بین فرآیندها
ج -پایش فرآیندها و تعیین معیارها و روشهایی جهت اطمینان از عملکرد موثر فرآیندها
تعیین مشخصههای یک فرآیند
شناسایی معیارهای پایش و اندازهگیری عملکرد فرآیند
همسوسازی و یکپارچهسازی معیارها با سیستم مدیریت سازمان
ارزیابی اقتصادی (هزینه  ،زمان  ،اتالف و  )...کنترل عملکرد فرآیندها
انتخاب معیارها
تعیین روشهای جمعآوری اطالعات
د -اطمینان از در دسترس بودن منابع و اطالعات الزم جهت اجرا و پايش فرآيندها
تعیین منابع مورد نیاز برای هر فرآيند
تعیین بسترها و کانالهای ارتباطی
تعیین چگونگی تامین اطالعات داخلی و خارجی مورد نیاز فرآيند
تعیین نحوة بازخورد یک فرآیند
تعیین نوع و ماهیت اطالعات مورد نیاز جهت جمعآوری
تعیین سوابق مورد نیاز جهت نگهداری
ه -اندازهگيری ،پایش و تجزيه و تحليل فرآيندها
تعیین چگونگی نظارت و کنترل عملکرد فرآيند (قابليت فرآيند ،رضايت مشتری)
تعیین ابزارهای اندازهگيری
تعیین روش تجزيه و تحليل اطالعات (تکنيکهای آماری)
استخراج نتايج حاصل از تجزيه و تحليل
بهبود و بهینهسازی فرآيندها (اقدامات الزم جهت دستيابی به نتايج برنامهريزیشده و بهبود مستمر)
چگونه میتوانيم فرآیند را بهبود ببخشيم؟
چه اقدامات اصالحی و پيشگيرانهای مورد نياز است؟
آیا اين اقدامات اصالحی  /پيشگيرانه اجرا شدهاند؟
آیا آنها موثر هستند؟
مستندسازیفرآيندها
هر سازمانی بايستی مشخص کند که فرآيندها بر مبنای الزامات مشتريان ،الزامات قانونی ،ماهيت فعاليت
آنان و تمامی استراتژیهای مشارکتی مستندسازی میشوند.
عوامل زیر در تعيين گسترة مستندسازی فرآيندها در یک سازمان نقش دارند:
کيفيت محصول سازمان
رضايت مشتريان
الزامات قانونی
ريسک اقتصادی
اثربخشی وکارايی
صالحيت پرسنل
پيچيدگیفرآيندها
در مستندسازی فرآيندها روشهای مختلفی ميتواند مورد استفاده قرار گيرد از قبيل :نمايشهای
گرافيکی ،زيرساختهای مکتوب ،چکليستها ،فلوچارتها ،رسانههای ديداری يا روشهای الکترونيکی
مطابقت فرآیند با برنامههای استراتژیک سازمان
همانگونه که عدم وجود یک برنامة جامع استراتژیک در سازمان باعث افت عملکرد مجموعه شده و در
نهایت اثربخشی مجموعه را کاهش میدهد ،به همان ترتیب عدم بهکارگیری صحیح برنامة استراتژیک
در کل سازمان نیز اثرات مخربی در سازمان به جا میگذارد ،لذا در فرآیندهای سازمان نیز به عنوان
یکی از عناصر اصلی تشکیلدهندة سازمان  ،باید برنامههای استراتژیک به صورت مناسب درک و جاری
گردیده و این اطمینان حاصل شود که فرآیند از نظر مطابقت با اهداف و برنامههای استراتژیک سازمان،
تحت کنترل است.
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مرد در تبعید

تقویم تار یخ

شرمین نادری

ماه اردیبهشت سالگرد زاده شدن دکتر محمد مصدق است ،همان که نفت را از چنگال شیر بریتانیا در آورد و قصههای عجیب بهاری را به زمستانهای
سرد ایران آورد و باالخره هم در تابستانی ریشهاش را زدند و صدایش را خاموش کردند .این بهار ،این اردیبهشت از داستان زندگیاش کمی بشنویم .
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« -1آری تنها گناه من و گناه بزرگ و بسیار بزرگ
من این است که صنعت نفت را ملی کرد هام و بساط
استعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیمترین
امپراتورهای جهان را از این مملکت برچید هام و
پنجه در پنجة مخو فترین سازما نهای استعماری و
جاسوسی بینالمللی درافکند هام و به قیمت از بین
رفتن خود و خانواد هام و به قیمت جان و عرض و
مالم .خداوند مرا توفیق فرمود تا با همت و ارادة مردم
آزادة این مملکت ،بساط این دستگاه وحشتانگیز را
درنوردم»... .
قسمتی از سلسله دفاعیات محمد مصدق در جلسة
سی و چهارم دادگاه نظامی
 -2خانوادة دکتر محمد مصدق از بیخ و بن قجری
بودند .پدرش میرزا هدایتاهلل مشهور به «وزیر دفتر» از
رجال عهد ناصری و مادرش ملک تاج خانم (نجمالسلطنه)
دختر عبدالمجید میرزا فرمانفرما و نوة عباس میرزا
ولیعهد و نایبالسلطنة فتحعلی شاه بود؛ همان ولیعهدی
که برعکس تمام فامیل کوچک و بزرگش برای ایران دل
سوزاند و خدا میداند چرا به جای محمدشاه ،روی تخت
ننشست و جانش را به شما داد .میگویند میرزا هدایتاهلل
پدر دکتر مصدق ،مدت زیادی در سمت «رئیس دفتر
استیفا» امور مربوط به وزارت مالیه را در عهد ناصری
به عهده داشت و البته قبل از اینکه کوچکترین پسرش
 10ساله شود ،فوت کرد .کوچکترین پسر هم همین
دکتر محمد مصدق بود ،که ناصرالدین شاه به او لقب
«مصد قالسلطنه» داد.
« -3میرزا محمدخان مصد قالسلطنه را امروز از طرف
شغل مستوفی و محاسب خراسان گویند ،لیکن رتبه و
حسب و نسب و استعداد و هوش و فضل و حسابدانی این
طفل یک شبه ره  100ساله میرود .این جوان بهقدری
آدا بدان و قاعد هپرداز است ،که هیچ مزیدی بر آن متصور
نیست .گفتار و رفتار و پذیرایی و احتراماتش در حق مردم
طوری است که خود او از متانت و بزرگی خارج نمیشود،
ولی بدون تزویر و ریا کمال ادب را دربارة مردمان به جای
میآورد و در نهایت مرتبه انسانیت و خو شخلقی و تواضع
را سرمشق خود قرار داده است».
افضلالملک نویسندة کتاب افضلالتواریخ نوشتهشده در
دورة مظفرالدین شاه قجر
 -4مصدق السلطنه ،در دورة قاجار از منشیگری
مخصوص مظفرالدین شاه تا مستوفیگری خراسان و
شرکت در اولین انتخابات مجلس تهران را تجربه کرد.
بعد هم وقتی علوم و فنون دانشگا ههای ایران در دورة
قاجار ،که همان دارالفنون خا کخورده و آشنای خودمان
بود ،راضیاش نکرد ،برای ادامة تحصیل به پاریس و
سوئیس رفت .تاریخش را هم  1287شمسی گفتهاند؛

یعنی وقتی فقط  26سال داشت .درست برای همین بود
که اعتبارنامهاش را در اولین انتخابات مشروطه رد کردند
و گفتند زیادی جوان است.
 -5قصة برگشت دکتر مصدق از سوئیس بعد از سا لها،
آن هم وقتی در وزارت مالیه تجربهای هم اندوخته است
و به خاطر اختالف با وزیر مالیة حکومت صمصا مالسلطنه
استعفا داده و به اروپا رفته ،از آن داستا نهای بامزه است.
خودش در خاطراتش نوشته که وقتی قرار بود از قفقاز
خودش و خانواده را به ایران برساند ،به خاطر تسلط
کمونیستها بر قفقاز و دشمنیشان با آدم پولدارها به
او توصیه میکنند که دستهایش را با دوده سیاه کند
تا کسی او را سرمایهدار حساب نکند ،بعد هم وقتی
ژنرال کنسول ایران در تفلیس اتومبیلی برای خانوادة
دکتر آماده میکند که با پرداخت  40هزار منات آ نها را
به پتروسکی برساند تا از طریق دریا وارد بابلسر شوند،
بهخاطر کمونیستها ،برنامة سفرشان به هم میخورد
و از همان راهی که آمد هاند ،به سوئیس برمیگردند.
بعدتر موقع مراجعت به ایران از راه بندر جنوب به سمت
والیگری فارس که همان استانداری خودمان است،
منصوب میشود و دکتر مصدق تا زمان کودتای سوم
اسفند  1299و برانداختهشدن قاجار و روی کارآمدن
رضاخان ،والی فارس میماند .جالب هم اینجاست که
با روی کارآمدن دولت کودتا ،تنها والیای که کودتای
رضاخان را به رسمیت نشناخت و استعفا داد ،همین دکتر
مصدق بود.
 -6تاریخ میگوید مصدق در کابینة اول قوام وزیر مالیه
شد ،بعد هم با روی کارآمدن مشیرالدوله ،در بهمن 1300
والیت آذربایجان را قبول کرد و گرچه به خاطر سرپیچی
فرماندة قشون آذربایجان از کارش استعفا داد و بعد هم با
روی کارآمدن سردار سپه به کلی از همکاری با دولت سر
باز زد ،اما به هر حال سا لها در مجلس شورای ملی وکیل
مردم بود و شاهد باالآمدن و باالگرفتن حکومت جدید.

همین هم بود که از روز اول مخالفت با رضاخان
را شروع کرد و رضاخان هم که از آن بیدها
نبود که بلرزد ،اول خانهنشینش کرد و بعد هم
فرستادش زندان .گرچه خبر نداشت این شروع
کار است ،چون جوان  26سالهای که اعتبارش
برای رفتن به مجلس کم بود ،حاال تبدیل به
عقاب پیری شده بود که داشت برای دست و
پنجه نر مکردن با شرایط سیاسی ،چنگالش را
تیز میکرد؛ عقاب پیر  60ساله در .1320
 – 1332/2/23 -7روزنامة اطالعات
«دکتر مصدق به سه سال حبس با کار محکوم
شد.
ساعت هشت و چهلوپنج دقیقة بعدازظهر دیروز
دادگاه نظامی که برای رسیدگی به اتهامات
آقایان دکتر مصدق و سرتیپ ریاحی تشکیل شده بود،
بعد از  26ساعت جلسه رسیدگی رای خود را صادر کرد.
محکومیت دکتر مصدق با رعایت کبر سن و محکومیت
سرتیپ ریاحی بهعنوان مباشرت با دکتر مصدق تعیین
گردیده و مدت زمان آنان از تاریخ بازداشت محسوب
خواهد شد».
-8اما داستان نماینده شدن دکتر مصدق در دورة 12
مجلس ،داستان مخالفتهای قوام با او ،داستان مخالفت
او با قرارداد نفت  1933که  60سال حق مسلم ایران را
از نفت خودش ساقط کرده بود ،از آن قصههایی است که
 100بار باید نوشته شود و در صد صفحه اینکه دکتر را
به زندان فرستادند و بعد هم تبعید کردند ،به خاطر من
و توست.
1387/6/26 -9
خبرگزاری میراث فرهنگی – گروه میراث فرهنگی
«دبیر کمیتة نامگذاری شورای شهر تهران از منتفیشدن طرح
نامگذاری خیابان دکتر مصدق در کمیسیون کارشناسی ،کمیتة
نامگذاری شورای شهر تهران خبر داد .نامگذاری خیابان دکتر
مصدق در حالی بار دیگر در صحن شورا بینتیجه باقی میماند
که در این دوره برخی اعضای شورای شهر امیدوار بودند که طرح
نامگذاری به صحن علنی بیاید و رای آورد».
سایت حقوق ایران
فهرست منابع
 -1روزنامة اطالعات  80سال ،جلد اول 1357-1304
 -2خاطرات و تألمات ،نوشته دکتر محمد مصدق
 -3خواب آشفتة نفت ،نوشته محمدعلی موحد
 -4در خلوت مصدق ،نوشتة شیرین سمیعی ،نشر ثالث
 -5سایت مطالعات تاریخ معاصر ایران
 -6سایت فرهنگسرا
 -7سایت فرارو
 -8سایت خبرگزاری میراث فرهنگی
 -9سایت حقوق ایران
 -10آسیبشناسی یک شکست ،نوشتة دکتر علی میرنطروس
 -11خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق به اهتمام غالمحسین مصدق ،نشر علمی
 -12معرفی و شناخت دکتر محمد مصدق ،نوشتة محمدجعفر قنواتی،
نشر قطره

ادبيات
فرید دانشفر

یادی از سیمین ادبیات ایران

او که ماندگار شد...
اردیبهشت یکی از ماههای مورد عالقة اهالی قلم و بهویژه شاعران
است .همچنین با شنیدن نام این ماه ،بسیاری یاد شیراز و عطر بهار
نارنجهایش میافتند ،که هر انسانی را مجذوب و شیفتة خودش میکند.
این بار میخواهیم سری به شیراز بزنیم و دربارة یکی از اهالی ادبیاتش
صحبت کنیم .کسی که در دهة بیست شروع به داستاننویسی کرد؛
زمانی که هیچ زنی به شکل حرفهای در این حوزه فعالیتی نداشت .در
واقع او با قدم گذاشتن در این راه و با خلق آثار برتر ،انگیزه و شوق
نوشتن را در بسیاری از زنان ایرانی زنده کرد و باعث شد که زمینة
حضور بانوان در بخش داستاننویسی فراهم شود؛ سیمین دانشور.

منتشر شده بود .دانشور بعدها گفت که عالقة چندانی به
این مجموعه داستان ندارد و اجازة چاپ مجدد آن را نداد.
اهمیت این اثر بیشتر به دلیل مطرح شدن نام یک زن
ایرانی به عنوان داستاننویس است.
یک سال بعد ،او موفق شد با ارائة رسالة «علم الجمال و
جمال در ادبیات فارسی تا قرن هفتم» دکترای خود را در
رشتة زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران دریافت کند.
او در همین سال دو کتاب «سرباز شکالتی» اثر جرج برنادر
شاو و «دشمنان» از آنتوان چخوف را به فارسی برگرداند
تا در کنار نوشتن ،به کار ترجمة آثار مشهور خارجی نیز
بپردازد .سه سال بعد موفق میشود بورس تحصیلی بگیرد
و به دانشگاه استنفورد در آمریکا برود .آنجا دو سال در
رشتة زیباییشناسی به تحصیل پرداخت و زیر نظر «واالس
استنگر» و «فیل پریک» داستاننویسی و نمایشنامهنویسی
را آموخت .در همین سال است که دو داستان کوتاه
انگلیسی از او در مجلة ادبی «پاسیفیک اسپکتاتور»
و کتاب داستانهای استنفورد به چاپ میرسد .پس از
گذراندن این دورههای آموزشی ،به تهران برمیگردد و در
هنرستان هنرهای زیبا به تدریس میپردازد .البته در کنار
آموزش به هنرجوها ،کار ترجمة خود را نیز ادامه میدهد
و آثاری مانند «بئاتریس» از آرتور شنیتسلر« ،کمدی
انسانی» از ویلیام سارویان و «داغ ننگ» از ناتانائیل هاثورن
را به فارسی برمیگرداند.

در سال  1327دو اتفاق مهم در زندگی دانشور شکل
میگیرد ،که تاثیر بسیاری بر زندگی و حرفة او میگذارد.
اولین اتفاق دیدار با جالل آل احمد است؛ او در حالی که
از اصفهان به تهران برمیگشت ،در اتوبوس با جالل آشنا
شد و پس از دو سال با او ازدواج کرد .اتفاق دوم منتشر
شدن اولین اثر داستانی او به نام «آتش خاموش» بود .با
چاپ شدن این مجموعه داستان کوتاه ،دانشور اولین زن
ایرانی شد که به طور جدی و حرفهای در راه نویسندگی
قدم میگذارد .این مجموعه شامل شانزده داستان کوتاه
بود ،که پیش از آن در نشریههایی چون کیان ،بانو و امید

هرچند اولین کتاب او در جوانی و خیلی زود منتشر شد،
اما این موضوع نتوانست او را به نویسندهای پرکار تبدیل
کند .او به ترجمة آثار مشهور خارجی عالقة بیشتری نشان
میداد .به هر حال پس از سیزده سال ،دومین اثر او که
مجموعه داستانی به نام «شهری چون بهشت» بود ،به چاپ
رسید .با توجه به عالقه و میل به خواندن آثار خارجی ،به
نظر میرسد او در این دوران تحت تاثیر نویسندگان بزرگ
خارجی مانند «او.هنری» بوده و موفقیت نسبی این اثر هم
به دلیل بهره بردن از شیوة نگارش و طرحهایی شبیه به
آثار او.هنری است.

دانشور پس از این اثر موفق خود ،آثار دیگری نیز نوشت
و به چاپ رساند ،اما هیچکدام به آن درجه از اهمیت و
شهرت «سووشون» نرسیدند؛ کتابهایی مانند «به کی
سالم کنم؟»« ،جزیرة سرگردانی» و «ساربان سرگردان».
او در سال  1382موفق شد برای یک عمر تالش در عرصة
نوشتن جایزة «مهرگان ادب» را دریافت کند ،هرچند
خودش به دلیل بیماری نتوانست در آن جشن حضور پیدا
کند .او یادداشتی دربارة این جایزه نوشت ،که در بخشی
از آن میگوید« :اگر بعد از وفات تربت ما را در زمین
بجویند و مزار ما را در سینة صاحبدالن بجویند و بیابند،
یا به عبارت سادهتر پس از مرگ ماندگار باشیم ،کاری
کردهایم ».او در سال  1390پس از گذراندن یک دوره
بیماری آنفلوآنزا ،در سن 90سالگی و در خانهاش در تهران
درگذشت.
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در هشتم اردیبهشت ماه  1300در شهر شیراز و در
خانوادهای تحصیلکرده و فرهنگی به دنیا آمد .پدرش،
محمدعلی دانشور (احیاءالسلطنه) پزشک و اهل گروه
حافظیون بود؛ گروهی که برای زنده نگه داشتن یاد
حافظ ،شاعر گرانقدر شیرازی شبهای جمعه بر
مزارش جمع میشدند و آثارش را میخواندند .مادرش،
قمرالسلطنه حکمت هم از اهالی شعر و هنر و مدیر
هنرستان دخترانة هنرهای زیبا در شیراز بود .دانشور
تحصیالت مقدماتی را در شهر خودش گذراند و مدرک
دیپلم خود را از مدرسة انگلیسی مهرآئین دریافت کرد.
او برای ادامة تحصیالتش در رشتة ادبیات فارسی به
تهران آمد و وارد دانشکدة ادبیات دانشگاه تهران شد.
در همین دوران و در سال  1320است که او پدرش
را از دست میدهد .با وجود داشتن وضع مالی خوب،
دانشور در تهران شروع به کار میکند و برای رادیو
تهران و روزنامة ایران مطلب و مقاله مینویسد؛ البته
این متنها با نام مستعار «شیرازی بینام» منتشر
میشد .در این دوره او معاونت ادارة تبلیغات خارجی
را نیز بر عهده داشت .این نویسندة بزرگ ،نوشتن را در
سن شانزده سالگی و با مقالة «زمستان بیشباهت به
زندگی ما نیست» که در یک روزنامة محلی به چاپ
رسید ،شروع کرد .سالها بعد با تشویق صادق هدایت
و همچنین استاد راهنمای خود ،فاطمة سیاح نوشتن را
به شکل جدیتر پی گرفت.

اما مهمترین و معروفترین اثر سیمین دانشور «سووشون»
است ،که در سال  1348توسط انتشارات خوارزمی وارد
بازار کتاب شد .او این رمان را زمانی نوشته که دو تجربه در
انتشار مجموعه داستان کوتاه داشته ،سالها در این حوزه
آموزش دیده و با افراد معروف و صاحب سبک آشنا شده
بود .تمام اینها نشان از پختگی او در زمینة نوشتن حکایت
دارد؛ همان ویژگی و نکتهای که با خواندن سووشون میتوان
فهمید .این اثر با استقبال و فروش بسیار خوبی هم همراه
شد و عامة مردم با آن ارتباط برقرار کردند .سووشون یکی
از پرفروشترین رمانهای فارسی است و تاکنون به هفده
زبان ترجمه شده .این رمان با آنکه طرح اصلیاش از وقایع
تاریخی کشورمان گرفته شده ،اما به طور دقیق به اتفاقها
نمیپردازد؛ در واقع تمامی حوادث و جریانات مهم کشور
در زمان رضاخان ،در این کتاب نوشته نشده .از طرفی با
وجود نشانهها و اشارههایی که در اثر آمده ،نمیتوان گفت
که این رمان سمبلیک و نمادین است .عدهای عقیده دارند
که از این اثر دو برداشت میتوان داشت ،که یکی سطحی
و دیگری عمیق است ،با این حال کسی که به مفهوم دوم
آن برسد معنی سطحی را از یاد نمیبرد.

 40تیکه
بررسی شانس قهرمانی پنج تیم باالی جدول لیگ برتر

قهرمان میشوند یا نه؟

چیا فوادی

حاال که لیگ برتر به ایستگاههای پایانی خود نزدیک شده است ،بررسی احتماالت تیم قهرمان میتواند جذاب و خواندنی باشد .اگر به جدول نگاه
کنید ،ممکن است تیمی مثل ذوبآهن هم روی کاغذ شانس قهرمانی داشته باشد ،اما شانس قهرمانی برای تیمهای نفت تهران ،تراکتورسازی تبریز،
بیشتر است.
سپاهان اصفهان ،فوالد خوزستان و استقالل تهران

نفت
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شانس اول قهرمانی طبق جدول لیگ برتر
شاگردان منصوریان هستند .زردپوشان
تهرانی در پنج بازی آخر خود دو بار میزبان
هستند و سه بار هم باید به خانة حریفان
خود بروند .ضمن اینکه نفتیها دو بازی هم
باید در لیگ قهرمانان آسیا انجام دهند که با
احتساب همة اینها ،صدرنشین فعلی لیگ برتر در
هر چهار
زمانی کمتر از یک ماه باید هفت بار مسابقه بدهد و این یعنی تقریبا
روز یک بازی .نفتیها در اولین مصاف خود در هفتة بیستوششم در فوالدشهر به
مصاف ذوبآهنی رفتند که خودش نیمنگاهی نه به قهرمانی که به کسب سهمیة
لیگ قهرمانان آسیا برای فصل بعد دارد .نفت در هفتة بیستوهفتم در خانه میزبان
ملوان متحول شده که البته در یکی دو هفتة اخیر باز هم افت داشته است .پدیده در
هفتة بیستوهشتم میزبان نفت است تا یک هفته به پایان لیگ باز هم نفت در خانه
میزبان صبای نهچندان روی فرم باشد .و حاال رسیدیم به روز آخر لیگ که شاید
فینال و کل بازیهای یک فصل رقابت هیجانانگیز باشد؛ یادگار امام تبریز پذیرای
شاگردان منصوریان مقابل ارتش سرخ تبریز خواهد بود .پیکاری که شاید قهرمان
را در همانجا مشخص کند و البته شاید امتیازات در جدول طوری پیش برود که
مساوی شدن این دو تیم قهرمان دیگری را در روز آخر رو کند.

سپاهاناصفهان
دیگر همه میدانند این زردپوشان اصفهانی هستند که متخصص درآوردن
بازیها در هفتههای آخر لیگاند .سپاهان هر چند در طول فصل باال
و پایین دارد ،اما روزهای پایانی لیگ را آنقدر با برنامه و با سیاست
پیش میبرد که تن رقبای باالیی از همین حاال از خیز شاگردان
فرکی برای گرفتن مقام اولی میلرزد .پرافتخارترین تیم لیگ برتر
نسبت به رقبای اصلی ،برنامهای بهمراتب سبکتر و راحتتر برای
جبران امتیازهای ازدسترفته دارد .آنها به غیر از بازی با پرسپولیس
در آزادی که برگزار شد ،چهار بازی دیگر در لیگ دارند که میتوانند با
جمع کردن کامل امتیازات دلخوش به اتفاقات روز پایانی شوند و از مساوی
نفت و تراکتور در یادگار امام ،جام را از دست رقبا بقاپند .سپاهان بعد از بازی با
پرسپولیس متزلزل در لیگ ،میزبان راهآهن تهجدولی خواهد بود و پس از آن در اهواز
ِ
به مصاف استقالل نهچندان آماده این شهر میرود .نفت مسجد سلیمان حریف بعدی
سپاهان است که شاید با استفاده از امتیاز میزبانی هم نتواند لقمة گلوگیری برای این
تیم باشد .و باالخره روز آخر در فوالدشهر این تیم پذیرای شاگردان مجید جاللی است.
قبول کنید اگر سپاهان در این بازی برای قهرمانی سه امتیاز بخواهد ،سایپا تیمی نیست
که بتواند دیگر رقبا را خوشحال کند.

استقاللتهران

تراکتورسازی
این چندمین فصلی است که تراکتورسازان شانس قهرمانی در لیگ
برتر را دارند ،اما همواره در گامهای آخر متزلزل نشان میدهند و
تشنهلب از کنار جوی و جام به انتظار فصل بعد مینشینند .شاید
شروع این لغزش مقابل سپاهان بود .با اینکه تا دقایق پایانی و
حتی در طول بازی این سرخپوشان بودند که شانس پیروزی
و رسیدن به صدر جدول را در کف داشتند ،اما لغزشی دیگر
باعث شد بهترین فرصت برای رسیدن به صدر را از دست
بدهند ،آن هم در مقابل تیمی که خود گرفتار بیثباتی و ضعف
در کسب نتایج موفق شده بود .درحقیقت تراکتوریها با این باخت،
سپاهان را هم با خود همراه کردند تا سوار بر تراکتور به صدر جدول راهی شوند.
تیم تبریزی هم مانند نفت تهران در گیرودار لیگ قهرمانان آسیاست و آنها هم برنامة فشردهای
را تا پایان لیگ پیش روی خود دارند .شاگردان تونی همین هفته باید سایپایی را مالقات کنند
که در آخرین بازی خود موفق شد سه بر صفر صبا را به خانه بفرستد .تبریزیها که هفتة بعدش
یک بازی در آسیا دارند ،در هفتة بیستوهفتم لیگ به تهران میروند تا پیکان و سیدمهدی
رحمتی را پیش رو داشته باشند .آنها پس از این بازی دربی تبریز را مقابل گسترش فوالدی
برگزار میکنند که این چند هفته با کمالوند شکستناپذیر نشان داده است .و باالخره اینکه
دو هفته آخر لیگ برای تراکتور سختتر از سخت است .آنها یک هفته مانده به پایان لیگ به
تهران میآیند و به مصاف استقالل میروند و در هفتة پایانی میزبان نفت تهران در یادگار امام
خواهند بود .تراکتوریها اگر این فصل جام میخواهند ،باید همین هفته سایپا را ببرند تا دومین
باخت متوالی باعث لغزش مجدد آنها در راه قهرمانی نشود.

فوالدخوزستان

قهرمان فصل گذشتة لیگ برتر با شروع بازیهایش در لیگ
قهرمانان این فصل آسیا ،امتیازات مهمی را از دست داد تا حتی
سروصدای اعتراض دوآتشههای اهوازی آرامش اسکوچیچ را
به هم بزند .مرد و مردانه کسی نباید از فوالد انتظار قهرمانی
داشته باشد ،زیرا این تیم با از دست دادن یاران سربازش ضربة
جبرانناپذیری خورده است .فوالدیها با این وجود در این یکی
دو هفته باز هم راه افتادند و ناامید از قهرمانی نشدهاند .قرمزپوشان
خوزستان هم مانند نفت و تراکتور روزهای سختی را در ادامة لیگ برتر و
لیگ قهرمانان آسیا خواهند داشت .آنها این هفته در مصافی نهچندان سخت میزبان نفت
مسجد سلیمان هستند و پس از آن باز هم در اهواز میزبان ذوبآهن اصفهان هستند .بعد از
این دو بازی خانگی ،فوالد به انزلی میرود تا عیار تیمش را برای قهرمانی در این جدال دشوار
بسنجد .هفتة بیستونهم آنها در اهواز باز هم کار دشواری ندارند و میزبان پدیده هستند.
روز آخر هم در قم به مصاف صبا میروند.

اما آبیهای پایتخت؛ تیمی که در این سالها همواره تنور قهرمانی لیگ را در هفتههای پایانی گرم نگه داشته است .اگر امیر قلعهنویی سر قولش با
هواداران این تیم باشد ،باید آنها را قهرمان این فصل لیگ برتر دانست .اما از شما چه پنهان که خوشبینهای دو آتشه استقاللی هم شانس زیادی را
برای قهرمانی تیم محبوبشان قائل نیستند .کافی است فقط نگاهی به دو بازی پایانی این تیم داشته باشیم؛ تراکتورسازی و پرسپولیس .هر چند هر دو
بازی در آزادی است ،اما در هر دو مصاف نیمی از ورزشگاه آرزویی غیر از باخت پسران آبی را نخواهند داشت .استقاللیها این هفته هم به انزلی میروند
تا این بار فیروز کریمی سربزنگاه یقة شاگردان سابقش را بگیرد و مشتهای قلعهنویی را باز کند .هفته  27و  28هم به ترتیب پدیده و صبا مقابل آبیها
صفآرایی خواهند کرد .با تمام این حرفها استقالل روی کاغذ شانس قهرمانی دارد ،هر چند که در این روزها آرزوی هواداران استقالل چیز دیگری
است؛ نباختن به پرسپولیس در روز پایانی لیگ و شاید هم کسب سهمیة لیگ قهرمانان برای فصل بعد.

جها نگر دی
نسترن فتحی

نگاهی به پر بازدیدکنندهترین موزههای دنیا

پرسه در تونل تاریخ
 28اردیبهشت ماه روز جهانی موزه ،همان مکانی است که همیشه در وقت فراغت ،رفتن به آن جز برنامههای ضروری است و
گاهی نوبت به انجام این امر ضروری نمیرسد .موزهها یکی از جذابترین مکانهای دیدنی هر کشور به شمار میروند ،چراکه با
صرف زمان در این مکان میتوان اطالعات زیادی دربارة فرهنگ ،هنر و تاریخ آن کشور به دست آورد .تنوع موزهها از موضوع تا
نوع ساختمان و اشیای مهمی که میتوان در آن پیدا کرد ،قابل بررسی است .در این میان نام بسیاری از موزهها شاید به گوش
هم نرسیده باشد اما موزههایی هستند که با پوشش جامعی از اطالعات جهان ،توانستهاند لقب پر بازدیدکنندهترین موزهها را به
خود اختصاص دهند.

موزة لوور پاریس

تعداد بازدیدکنندگان در سال8500000 :
این مقام اول در تعداد بازدیدکنندة سالهاست
که متعلق یه موزة لوور پاریس است .موزة
لوور با داشتن بیش از  35000شاهکار هنری،
بهشت عاشقان هنر است.

تعداد بازدیدکنندگان در سال8300000:
این موزه در سال  1979افتتاح شد و بسیاری
هواپیماها و فضاپیماهای تاریخ پرواز را از
هواپیمای برادران رایت گرفته تا نمونهای از
قمرهای مصنوعی ،در آن میتوان یافت.

تعداد بازدیدکنندگان در سال5842138:
با وجود  2.5مایل
گالری و  7میلیون
اشیای دیدنی ،زمان
بسیار زیادی برای
بازدید از این موزه باید
صرف کرد ،بهخصوص
برای عبور از میان
جمعیتی که برای
دیدن سنگ روزتا و
مرمرهای الگین صف
بستهاند.

تعداد بازدیدکنندگان در سال6800000:
مجموعهای بزرگ از فسیل دایناسورها،
الماسها و هرچه را که در تاریخ طبیعت جذاب
به نظر میرسد ،میتوان در این موزه پیدا کرد.
این موزه در سال  2010صد سالگی خود را
جشن گرفت.

موزة متروپولیتن هنر نیویورک

تعداد بازدیدکنندگان در سال5216988:
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موزة بریتانیا در لندن

موزة ملی هوا فضای
اسمیسونین واشنگتن

موزة ملی تاریخ طبیعی
اسمیسونین واشنگتن

سبد خرید
شهرزاد همتی

فصل لباسهای
خنک از راه رسید
فصل بهار این فرصت را به شما میدهد که انواع رنگها را به
مجموعه رنگ لباسهایتان اضافه کنید و با فصل هماهنگ شوید.
برای خوشتیپ شدن شما در فصل بهار ،پیشنهادهایی داریم
که بد نیست آنها را هم گوشة ذهنتان داشته باشید تا این بهار
خوشلباستر از پارسال باشید.
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به جنس پارچه توجه کنید :برای خرید
لباس بهاره ،باید به جنس و دوخت پارچة
لباس توجه ویژهای داشته باشید .پارچة
خوب ،پارچهای است که کیفیت آن در
هر دو سوی آن یکسان باشد .به دنبال
خرید پارچههایی باشید که جنس نرمی
داشته باشند و در عین حال مقاوم هم
باشند .بهتر است برای خرید لباس بهاری
دنبال پارچههای پالستیکی نباشید ،چون

فصل بهار که میشود ،وقتش است که لباسهای پشمی را توی چمدان بگذارید ،چند
قرص نفتالین البهالی لباسها بگذارید و آنها را روانة انباری کنید .در این وقتها است
س بهاری
که ویترین رنگارنگ لباسفروشیها شما را وسوسه میکند که به خرید لبا 
بروید .اما قبل از اینکه برای خرید لباس بهاره راهی پاساژ و مراکز خرید شوید ،حتما
این نکات را به خاطر بسپارید...

یک ژاکت سبک بخرید :چند سالی
است که ژاکتهای سبک با پیراهنهای
نخی زیرشان روانة فروشگاهها در فصل
بهار شده است .این ژاکتها در رنگهای
ملیح و زنانه با بلوز سفید زیرین ،انتخاب
مناسبی برای مهمانیهای خودمانی و
ساده در فصل بهار است ،که احساس
راحتی و آسایش بهار را در شما دوچندان
میکند.

برای کودکان لباسهای چسبان نخرید :اگر دنبال خرید لباس بهاره برای کوچولوها
هستید ،یک قانون اصلی را باید رعایت کنید .آن هم این است که لباسهایی را برای
بچهها بخرید که خیلی تنگ و چسبان نباشند .لباسهای تنگ و چسبان ناراحت
هستند و بچهها در آن احساس راحتی نخواهند کرد.
س بهاره
بچهها را همراهتان به خرید ببرید :توصیة دوم ما این است که انتخاب لبا 
را به عهدة خود بچهها بگذارید .اگر برایشان انتخاب کمی دشوار است ،دست کم چند
لباس مناسب با رنگهای شاد و مورد توجه کودکان را انتخاب کنید و از او بخواهید از
میان آن لباسها ،لباس مورد نظرش را برگزیند ،البته خرید رفتن با کودکان هم اصول
خاص خودش را دارد .مهمتر از همه اینکه کودک شما قبل از خرید بهاره باید خوب
تغذیه کرده باشد و سیر باشد .بچهها وقتی گرسنهاند هنگام خرید بهانه میگیرند و
گریه راه میاندازند.
س بهاره
به کاتالوگها و وبسایتها نگاهی بیندازید :قبل از اینکه برای خرید لبا 
به مراکز خرید بروید ،پیش خودتان تعیین کنید که چه مدل لباسی ،چه طرحی و
چه رنگی را میخواهید .این کار باعث میشود که خرید شما هدفمند شود .حداقل
از سردرگمی میان لباسها نجات پیدا میکنید .شما حتی میتوانید به کاتالوگها و
وبسایتها هم نگاه کنید و از میان مدلهای موجود که در این فصل مد شده است،
مدل دلخواهتان را انتخاب کنید.
جنسهای خنک را برگزینید :بهخصوص اگر دنبال خرید لباس بهاره برای کوچولوها
هستید ،توصیة ما این است که به جنس لباس توجه ویژهای داشته باشید .جنس لباس
در راحتی و احساس خنکی شما موثر است .بهترین جنس پارچه برای لباس بهاره،
پارچههای نخی ،کتان ،پنبهای و حتی ساتن است.
به رنگها دقت کنید :فصل بهار ،فصل تازگی طبیعت است و همه جا پر از گل و
گیاه میشود ،بنابراین شما میتوانید در انتخاب رنگ لباستان هم از رنگهایی که در
طبیعت در این فصل زیاد هستند الهام بگیرید .برای پسربچهها میتوانید یک شلوار
خاکی با بلوز سفید ست کنید .این ست لباس را آقایان با سنین باالتر هم میتوانند
انتخاب کنند .برای دختربچهها هم رنگهای آبی تیره و سبز عالی است.

کفش بهاره بخرید :در فصل بهار چکمه
و نیمچکمه تعطیل است بنابراین سری به
کفشهای روباز بهاری و صندلها بزنید.
کفشهای تخت عروسکی گزینة خوبی
برای بانوان هستند ،که حتی میتوانید
آن را با جورابهای نازک زنانه ست کنید.
برای آقایان هم صندلهایی که با بندهایی
روی پا محکم میشوند برای موقعیتهای
غیررسمی بهاری مناسباند .اگر عالقهای
به پوشیدن صندل ندارید ،حداقل برای
بهارتان ،یک جفت کفش پارچهای
خنک بخرید.

هم در آنها احساس گرما خواهید کرد
و هم به دلیل اینکه مواد مصنوعی با
پوست سازگاری مناسبی ندارد ،ممکن
است دچار خارش شوید ،بهخصوص اگر
برای خرید لباس برای بچهها میروید،
حتما به این نکته توجه کنید.

زیرپیراهن را فراموش نکنید :شاید
به نظر شما خیلی پیش پا افتاده و
ساده باشد ولی پوشیدن یک زیر پیراهن
مناسب و نخی از این فصل به بعد ضروری
است .پوشیدن یک زیر پیراهن مناسب
باعث میشود که در ظهرهای بهاری که هوا
گرم میشود ،بوی بدی نگیرید .زیر پیراهن
نخی بهخصوص برای آقایانی که در روزهای
گرم بهاری در هوای آزاد کار میکنند ،بسیار
ضروری است که کمک میکند هر روز نیاز به
تعویض لباسشان نداشته باشند.

چید مان

دور ریختنیهای به درد بخور

المیرا حصارکی

بهترین ایدهها زمانی به ذهن میرسد که آدمها در فشار باشند؛ حاال این فشار میتواند فشار اقتصادی باشد یا فشار اجتماعی .به هر حال در
بوغریب به ذهن میرسد و خانهتان صاحب عجیبترین دکوریها و وسایل میشود .کافی است کمی هنر
همین مواقع است که ایدههای عجی 
به خرج دهید و سلیقه داشته باشید .خوب به دنیای اطراف خود نگاه کنید .مثال چه زمانی فکر میکردید که شیشههای مربا و ترشی بتواند تا این
اندازه کارایی داشته باشد؟ یا جعبههای میوه مگر پتانسیل تبدیل شدن به میز و جالباسی را دارد .اینجا است که ما به کمک شما میآییم و ذهن
شما را برای آماده کردن وسایل آماده میکنیم .با کمترین هزینه و انرژی میتوانید به راحتی صاحب عجیبترینها باشید.

جعبههای دوستداشتنی

دکور چوبی

با دیدن این عکسحتما متوجه شدهاید که تا همین امروز چند فرصت برای درست کردن وسایل تازه از دست دادهاید.
جعبههای میوه قابلیت باالیی برای استفاده دارند و ما از آنها بیخبر هستیم .هم میتوانند به میز تبدیل شوند ،هم جا لباسی
و هم یک دکوری تازه برای گوشهای از خانه .با استفاده از این جعبههای میوه نیازی به خرید بوفه و کتابخانههای گرانقیمت
نیست .تنها چیزی که الزم است ،کمی سلیقه و حوصله است .ظاهر دکوری جدید خانه را به خود شما میسپاریم .دوست
داشته باشید میتوانید از برچسب استفاده کنید یا رنگ و الک الکل .دوست نداشته باشید هم میتوانید از ظاهر طبیعی آن
نهایت استفاده را ببرید .فقط فراموش نکنید که این جعبهها استحکام باالیی ندارند و باید به وسیلة میخ و پیچ محکم شوند.
چند لوالی ریز و ظریف تهیه کنید و جعبهها را به هم چفت کنید .برای اینکه سازة جدید سر جای خودش قرار بگیرد و با
کوچکترین ضربهای از هم نپاشد ،بهتر است آن را به دیوار چفت کنید تا خیالتان از هر جهت راحت شود.
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بعد از مهمانیها و عیددیدنیهای عید حتما چند
جعبه میوه گوشة بالکن یا حیاط انبار شده است.
احتماال اولین ایدهای که به ذهن شما میرسد،
دور انداختن آنها است .اما اشتباه نکنید .این
جعبههای دوستداشتنی در یک چشم به هم
زدن میتوانند تبدیل به میز جدید شما شوند.
تنها چیزی که الزم دارید یک درل پیچ است.
خب ظاهر اولیة جعبة میوهها به شما میگوید
که امکان ندارد چنین چیز زشتی در سالن هال
قرار بگیرد .دو راه برای درست کردن ظاهر آن
دارید .اول استفاده از سمباده ،رنگ و الک الکل
است .راه حل دوم برچسب .هر دو راه بسیار ساده
است و شما میتوانید با تکیه بر توانایی خودتان
از هرکدام که میتوانید استفاده کنید .برچسبها
راه حل راحتتری است .میتوانید از برچسبهای
طرح چوب استفاده کنید ،تا میز شما طبیعیتر و
البته هموارتر به نظر بیاید .درست شبیه تصویری
که میبینید جعبهها را به هم پیچ کنید و به همین
راحتی صاحب یک میز جلوی تلویزیون جدید شوید.
استفاده از چرخهای زیر میز کامال اختیاری است .اگر
تصمیم دارید در هزینههای خانه کمی صرفهجویی
کنید ،چرخها را بیخیال شوید.

کتریهای گلدانی

فصل زندگی از راه رسیده است و تراس
یا حیاط کوچک خانهتان به گلدانهای
زیادی نیاز دارد .برای این کار الزم
نیست شال و کاله کنید و در بازار به
دنبال گلدانهای عجیب و گرانقیمت
بگردید ،کافی است نگاهی به وسایل
خانه بیندازید و از دورریختنیها کمک
بگیرید .یک کتری کهنه بهترین گزینه
است .کتریها بعد از چند سالی دودزده،
کهنه و پر از رسوب آب شهری میشوند
و شما خیلی ساده چند سال یک بار
جایگزین میکنید .این بار بهجای اینکه
کتری را دور بیندازید ،از آن به عنوان
یک گلدان عجیب استفاده کنید .مقداری
سنگ و برچسب و چسبهای اکلیلدارد
تنها چیزی است که شما نیاز دارید.
سنگها را با چسب آهن بچسبانید و با
تکیه بر تخیل خودتان طرحهای عجیب
روی آن ایجاد کنید .خاک در کتری
بریزید و گل بکارید .گلدان عجیب اما
ارزان شما آماده است.

گذر تا ریخ

داستانهای اردیبهشتی

مرجان مصدق

دو اتفاق در سالهای دور و نزدیک میتواند ربطی بامعنا داشته باشند .میتوان برای آنها داستانسرایی کرد و اول و انتها درنظر گرفت .اوج
و فرود برای آنها ساخت و در پایان هنگامی که پرده میافتد و تماشاگران سالن را ترک میکنند ،شاهد زایش یک داستان دیگر در تاریکی
سالن نمایش بود .این دو اتفاق شاید در ظاهر ربطی به هم نداشته باشند ،ولی فقط کافی است چشمها را شست و طور دیگری به ماجرا نگاه
کرد .ماجراهایی که در تقویم اردیبهشت فقط در حد چند کلمه شدهاند ،حاال قرار است در این صفحه با نخی نامرئی به هم وصل شوند و به یک
نتیجة تاریخی که نه ،ولی به یک بازی جدید رسید؛ بازیای که تاریخ پیش روی ما گذاشته است.

درگذشت گری کوپر و تولد فرد زینهمان
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این دو نام در کنار هم با فیلم
«ماجرای نیمروز» شناخته میشوند؛
فیلمی وسترن با بازی گری کوپر و
کارگردانی زینهمان .گری کوپر
افسانهای با این فیلم موفق به
دریافت اسکار بهترین بازیگر نقش
اول مرد شد .صحبت از مرد شد،
باید گفت المان اصلی فیلمهای
وسترن مردانگی است و کوپر در
این فیلم مردانگی را بازتعریف
میکند .کالنتری که رودرروی
تبهکار شهر میایستد و پشت خود
را خالی میبیند .کالنتر شهر پس
از مراسم ازدواجش ،هنگامی که به
قصد ایجاد زندگی جدیدی همراه
زن زیبایش خیال ترک شهر را در
سر دارد ،خبردار میشود که فرانک
میلر ،تبهکاری که چند سال پیش
به زندان فرستاده ،با قطار نیمروز و

به قصد انتقام از او به آن شهر خواهد آمد.
دوستانش میکوشند تا او را ترغیب به ترک
شهر کنند ،اما او فرار را چارة کار نمیداند
و تصمیم میگیرد با آن فرد و همکاران
جنایتکارش مواجه شود .این شاید یکی از
بهترین همکاریهای این دو نفر باشد که
یکی از آنها در اردیبهشت از این دنیا رفت
و دیگری به دنیا آمد.

آغاز به کار نخستین فرستندة رادیویی و
انتشار نخستین روزنامة جهان

خبر در این عصر حرف اول را در ارتباطات و آگاهیبخشی دارد .شاید ما باید
مدیون این ماه باشیم که دو اتفاق خوب برایمان رخ داد تا ما با پیشینیانمان
تفاوت داشته باشیم .بیشتر بدانیم و بیشتر بخوانیم .برای اولین بار ما با صدا از
اتفاقات دوروبرمان آگاه شدیم .جمعی که در خانه دور هم مینشستند و همگی
بیسروصدا گوشهایشان را تیز میکردند تا بدانند گویندة رادیو چه خبری را از
آن طرف به ما میرساند .کمکم کاغذ و نوشتههای سربیاش در دل مردم جا باز
کرد .مدت زمان بیشتری خبر در گردش بود و مثل صدایی که از رادیو پخش
میشد ،از بین نمیرفت .اینطور شد که حاال باید این دو پدیده را از نیاکان
دنیای ارتباطات و اطالعات امروز بدانیم.

در گذشت لئوناردو داوینچی و تولد سالوادور دالی

هر دو از پیشگامان زمان خود بودند و طرح
نو درانداختند در دنیای هنر .لئوناردو دی سر
پیرو داوینچی دانشمند ،نقاش ،مجسمهساز،
معمار ،موسیقیدان ،ریاضیدان ،مهندس،
مخترع ،آناتومیست ،زمینشناس ،نقشهکش،
گیاهشناس و نویسندة ایتالیایی دورة رنسانس
بود .نبوغ او شاید بیش از هر چیز دیگری

مورد توجه بوده است .لئوناردو
معموال بهعنوان نمونة بارز یک مرد
رنسانس معرفی میشود .از او بهعنوان
بزرگترین نقاش تاریخ یاد میکنند.
عدهای نیز او را بااستعدادترین شخصی
میدانند که تا کنون در این جهان
زندگی کرده است .از آنسو سالوادور
فلیپه ژاسینتو دالی نقاش فراواقعگرای
اسپانیایی بود .دالی طراحی ماهر بود که
بیشتر به خاطر خلق تصاویری گیرا و
خیالی در آثار فراواقعگرایش به شهرت
رسید .مهارت او در نقاشی اغلب به تاثیر
نقاشان رنسانس نسبت داده میشود.
معروفترین اثر سالوادور دالی به نام
تداوم حافظه در سال  ۱۹۳۱خلق شد.
او همچنین در عکاسی ،مجسمهسازی
و فیلمسازی نیز فعالیت داشت .او با
والت دیسنی ،تهیهکننده و کارگردان
شهیر آمریکایی ،در ساخت کارتن کوتاه
و برندة جایزة اسکار «دستینو» که در
سال  ۲۰۰۳و پس از مرگ او منتشر
شد ،همکاری داشت .دالی همچنین
با آلفرد هیچکاک در ساخت فیلم
«طلسمشده» همکاری کرد .داوینچی

را نقاشی کالسیک میدانند و دالی را هنرمندی آوانگارد.
درگذشت یکی با تولد دیگری همراه بوده است در یک
ماه .این را میشود به تاریخ هنر ربط داد؛ هنری که دورة
کالسیک را با نقاشانی مثل داوینچی به پیش برد و به
دالی ارث رسید تا او نبوغ خودش را با آن درآمیزد.

آغاز سفر مارکوپولو و درگذشت ناصرالدین شاه
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شاید با دیدن این دو اتفاق در کنار هم تعجب کنید.
مارکوپولو چه ارتباطی با ناصرالدین شاه دارد؟ اگر
کمی تاریخ خوانده باشید ،متوجه این ارتباط میشوید.
مارکوپلو که الهامبخش کریستف کلمب نیز بوده
است ،مشهورترین جهانگرد و مرد در سفر تاریخ
بوده است .او یک تاجر و جهانگرد ونیزی در قرن
سیزدهم میالدی بود که سفرهایش را در کتابی به نام
«سفرهای مارکوپولو» ثبت کردهاست .امروزه این کتاب
با نامهای کتاب شگفتیهای جهان یا توصیفی بر جهان

شناخته میشود .این کتاب در
شناساندن آسیای مرکزی و
چین به اروپاییان نقش کلیدی
داشت .مارکو هنگامی تجارت
را فراگرفت که پدر و عمویش،
نیکولو و َمفیو به آسیا سفر
کرده بودند و با قوبالیخان
دیدار داشتند .در سال ۱۲۶۹
آنها به ونیز بازگشتند و مارکو
را برای نخستین بار دیدند.
پس از آن پدر و عمو به همراه
مارکوی  ۱۷ساله برای سفر به
آسیا بهوسیلة کشتی ،دوباره
آماده شدند .پس از  ۲۴سال
به ونیز بازگشتند و ونیز را
درگیر در جنگ با جمهوری
جنوا یافتند .مارکو به زندان
افتاد و داستانهایش را برای
همسلولیاش تعریف کرد.
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میرسیم به ناصرالدین شاه که خوشسفرترین شاه
تاریخ ایران بوده است .شاهی که عالقة بسیاری به سفر
داشت ،حاضر بود برای اینکه اسباب سفرش فراهم
شود ،هر امتیازی بود به فرنگیها بدهد و هر فشاری بود
به مردمان کشورش وارد کند .تنها تفاوت او با مارکوپولو
این است که اهل سفرهای ارزان نبود! ولی خود سفر
و لذت آن این دو را کنار هم قرار میدهد؛ آن هم در
اردیبهشت که ماه سفر است.

یک فنجان چای
sargarmi.kharazm@gmail.com
خوانندگان گرامی مجله در این صفحه شما را دعوت میکنیم .تا ضمن سرگرم شدن با یافتن پاسخ مربوطه در قرعه کشی جایزهای نفیس شرکت کنید .با حداقل جواب دادن به جدول
این صفحه اسم خود را در گردونه شانس قراد دهید .در ضمن پاسخهای خود را تا تاریخ  20هر ماه به آدرس ایمیل صفحه ارسال کنید .همراهان گرامی جواب ها را هم در شماره آینده
وخارزم مشاهدهخواهید کرد.
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پاسخها وبرنده سرگرمیهای شماره قبل

مهرآذین شیخ ،کارمند بانک صادرات منطقه غرب تهران ،به قید قرعه برنده خوش شانس شماره قبل نشریه می باشند که برای دریافت
جایزه با ایشان تماس میگیریم.

معمای ریاضی 20 :تاصفر
معما :اون مرد دارای قد کوتاهی است و دستش به دکمه های
باالیی آسانسور نمی رسد ،اما می تواند از دیگران بخواهد که
دکمه را برای او فشار دهند .همچنین او می تواند در روزهای
بارانی دکمه را بوسیله چترش نیز فشار دهد!
چهره های مخفی 12 :چهره
چیستان:
-1ده نفر
 -2الکپشت
-3غاز
 -4ساعت پاندولدار
-5پسته
 -6مدرسه

