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تاریخ گواهی میدهد که طبیعت اقتصاد و توسعة کشورها از دیرباز آن بوده که کنشگران عرصة کسب و کار ،همواره شاهد فراز و فرودها و نوسانهایی
باشند که گاه خیلی سهمگین است و ممکن است آنان را بیش از واقع هیجانزده یا مایوس سازد .اگر عمر هر اقتصادی را به دورههای پنجاه شصتساله
تقسیم کنیم ،شواهد بسیاری را در گذشته میتوان یافت که در هر دوره یک رونق شدید و یک بحران و رکود عمیق رخ داده است و گویا این جبر زمانه
و هستی است که در پس هر رکودی رونقی باشد و آفتاب از پس ابرها برآید و بدین خاطر است که همواره این نوید برآمده که:
نفس باد صبا مشکفشان خواهد شد
عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد
و این باور دیرینی است که در پی عسرتها و دشواریهای جانسوز ،همواره آسانی و گشایشی است و در حالی که ارغوان جام عقیقی به سمن
میدهد ،چشم نرگس به شقایق نگران شده و امیدواران ،فرصتها را مغتنم شمرده و در ماه شعبان قدح از دست نمینهند تا برکات این خورشید
گرمابخش را تا شب عید رمضان با خویش داشته باشند.
بیتردید ،توافق هستهای روز بیستوسوم تیرماه نودوچهار از مهمترین و اثرگذارترین رویدادهای تاریخ دیرین ایران بزرگ است ،که برحسب اتفاق
در شب عید رمضان رخ داده است .از آثار سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی این توافق اگر بگذریم ،که البته در جای خود بسی قابل توجه است ،باید گفت که
آثار اقتصادی آن در تاریخ صد سالة اخیر کشور و منطقه ،اگر بینظیر نباشد ،کمنظیر خواهد بود .نگاهی به متن توافقنامة تدوینشده ،نشان میدهد که
اقتصاد ایران در ماهها و سالهای آتی ،میتواند ورودیهای ارزشافزای زیادی داشته باشد .هرچند نباید این واقعیت سخت را از ذهن دور داشت ،که طی
کردن مسیری که در توافق مشخص شده ،هم زمان زیادی خواهد برد و هم ناهمواری و دشواریهای زیادی خواهد داشت .مجموعة بررسیها و تحلیلها
در روزهای اخیر که از یکسو بر گشایشهای اقتصادی حاصل از توافق تمرکز دارد و از سوی دیگر ویژگیهای ساختاری اقتصاد ایران و وضعیت آن در
زمان حاضر را با دقت مورد توجه قرار میدهد ،نشان میدهند که آثار توافق در بخش حقیقی اقتصاد ،بهزودی نمایان نخواهد شد و شاید ماهها زمان
ببرد .نخست آنکه روز اجرایی شدن مفاد توافق بر اساس پیشبینیها ،یکی از روزهای پایانی تابستان یا ابتدایی پاییز سال جاری خواهد بود و در آن
زمان است که برداشته شدن تحریمها و محدودیتها عملی میشود و تنها پس از آن میتوان برقراری رابطة واقعی بین بنگاههای ایرانی و بینالمللی را
شاهد بود .از سرگیری رابطة کارگزاری بین بانکهای ایرانی و بینالمللی و اجرایی نمودن آن ممکن است در میانههای پاییز به بار نشیند ،آغاز همکاری
توسعهای خودروسازان داخلی با همکاران قدیمی و جدیدشان نیز در همان ماهها خواهد بود ،اگرچه بسیاری از مقدمات از ماهها پیش بین طرفهای بانکی
و صنعتی فراهم آمده ،اما واقعیت آن است که این مقدمات بیشتر در حد تفاهم بوده و اجرای آن گامهای محکم و البته زمانبر دیگری میبرد .در زمینة
همکاریهای نفتی ،گازی ،پتروشیمیایی ،معدنی ،دارویی ،فنآوری اطالعات و ارتباطاتی ،حملونقل و مواردی از اینقبیل نیز همین وضعیت برقرار است
و اگر اضافه شود ناهمواریهای ساختاری و عدم تعادلهایی که در اقتصاد وجود دارد ،باید باور داشت که تحقق زودهنگام آثار توافق قابل تصور نیست.
با وجود تمامی موارد زمانبر و دشوار یادشده در سطور پیشین ،نفس توافق و قرار گرفتن ایران در کانون توجه بازرگانان ،صنعتگران و شرکتهای
بزرگ بینالمللی ،فرصتی بینظیر برای فضای کسب و کار و محیط سرمایهگذاری در ایران است .حقیقت آن است که بنگاهها و فعاالن اقتصادی ایران
نمیتوانند منتظر حل شدن تمامی موارد مانده و سپس برای همکاریهای بینالمللی اقدام کنند .فعالیت در بازارهای بینالملل ،نیازمند آمادگیها و
سازوکارهایی بینالمللی است و بدون تجهیز مناسب ،نمیتوان در این مسیر دل به موفقیت بست .آشنایی با فضای کسب و کار بینالملل و قوانین و
مقررات حاکم بر آن ،قرار گرفتن عملیات و ساختار بنگاههای ایرانی در سطحی استاندارد و استقرار زیرساختهای الزم برای تعامل اقتصادی از ضروریات
اولیه در این مسیر است.
گروه سرمایهگذاری خوارزمی از ماهها قبل ،گامهای اولیه را برای حضور در بازارهای جهانی برنامهریزی کرد ،تا پس از رفع محدودیتها و تحقق
گشایشهای بینالمللی بتواند حضوری مؤثر را از خود به نمایش بگذارد .همچنان که در گفتارهای پیشین نیز اشاره شد،افزایش سودآوری شرکتها و
توسعة داراییهای آنها ،بدون حضور در بازارهای جهانی بهسختی امکانپذیر است و سرگذشت تمامی هلدینگهای بزرگ دنیا نشان میدهد که فعالیت
در عرصة بینالملل غیر از آنکه به استاندارد شدن عملیات و کاهش هزینة سرمایه و افزایش طبیعی منافع بنگاه میانجامد بلکه فرصتهای کالن خلق
ثروت را برای بنگاهها فراهم میآورد ،که قبل از آن خیالی بیش به نظر نمیآمد .همانگونه که سهامداران ارجمند و اعضای خانوادة گروه خوارزمی آگاهی
دارند ،تمامی این اقدامات در چارچوب برنامة راهبردی هفتساله در راستای ثروتآفرینی پایدار برای نسلها برنامهریزی شده است .پس از آنکه گام
بعدی افزایش سرمایه تا مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد تومان برداشته شد و تا دو ماه آینده ،به فضل الهی و با پشتیباتی تمامی ذینفعان گرامی
تکمیل خواهد شد و بدینترتیب خوارزمی جایگاه خود را در راس شرکتهای حاضر در طبقة سرمایهگذاریها ،در تابلوی اصلی بازار اول بورس با بیشترین
میزان دارایی و سرمایة بیش از پیش تثبیت خواهد کرد و با دستیابی به سود خالص چشمگیر در سال مالی گذشته ،حصول توافق هستهای ،اعضای گروه
را برای ورود جدی به بازار جهانی از انگیزهای دو چندان برخوردار کرده است .بدینترتیب ،هفتههای آتی در گروه خوارزمی ،هفتههای پرچالشی خواهد
بود تا عالوه بر تحقق اهداف داخلی و برنامههای هلدینگهای برق و انرژی ،ساختمان ،معدن ،نفت و گاز و پتروشیمی و فنآوری اطالعات و همچنین
صنایع دارو و تجارت و بانکداری ،نه تنها حضور مؤثر شرکتهای پیشگفته را در عرصة بینالملل تحقق یابد ،بلکه از فرصتهای جدید پسا توافق نیز
بیشترین استقبال و استفاده به عمل آید و این مهم دستیافتنی نیست جز با هماهنگی و پشتیبانی تمامی اعضای گروه و یاری خداوند که رستگاری با
پرهیزگاران است و تالشگران .

مجله اقتصاد و مديريت
ء

این حوالی
محیا الهقلی -امیر وفایی
کارشناسان شرکت
سرمایهگذاری آتینگر
سپهر ایرانیان

«نگاهی به اقتصاد ایران
در سال »1393
 .1رشد اقتصادی

تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمتهای ثابت سال  )1383در سال  1393با
 3.0درصد رشد نسبت به سال  1392به  2.032هزار میلیارد ریال رسید ،که
با توجه به رشد  -1.9درصدی اقتصاد در سال  1392میتوان گفت نرخ رشد
اقتصادی در سال  93نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی یافته است .در
این سال در مقایسه با سال  1392تنها رشد بخش کشاورزی کاهنده بوده است
و حتی گروههای نفت و صنایع و معادن به رغم رشد منفی در سال  ،92در این
سال رشد مثبت را تجربه کردهاند.

را از رشد  3.0درصدی به خود اختصاص دادهاند .از مجموع رشد  3درصدی
اقتصاد در سال گذشته 1.7 ،درصد رشد مربوط به بخش صنعت و معدن است،
که دراین میان بخش معدن با رشد  9.8درصدی بیشترین و بخش ساختمان با
رشد  -0.4درصدی کمترین رشد ارزش افزوده را برخوردار هستند.

جدول -1رشد برحسب فعالیتهای اقتصادی و اقالم هزینة نهایی (درصد)

92

93

* رشدتولید ناخالص داخلی برحسب فعالیتهای اقتصادی

گروه نفت

-8.9

4.8

گروه صنایع و معادن

-2.9

5.0

گروه خدمات

-1.5

2.4

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

-1.9

3.0

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (بدون نفت)

-1.1

2.8

* رشدتولیدناخالص داخلی برحسب اقالم هزینه نهایی
مصرف خصوصی

-1.0

3.1

مصرف دولتی

1.6

2.7

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

-6.9

3.5

صادارات کاالها و خدمات

0.0

12.0

واردات کاالها و خدمات

-18.7

-5.7

تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار

-1.9

4.3

علت عمدة افزایش تولید ناخالص داخلی در سال  1393ناشی از افزایش ارزش
افزوده فعالیتهای «صنعت»« ،خدمات موسسات پولی و مالی»« ،نفت» و
«بازرگانی ،رستوران و هتلداری» است ،به طوری که سهم ارزش افزودة هریک
از این فعالیتها در نرخ رشد  3.0درصدی به ترتیب  0.5 ،0.6 ،1.1و  0.5واحد
درصد برآورد شده است.
گروه «خدمات» و «صنایع و معادن» بیشترین سهم (به ترتیب  1.5و  1.3درصد)
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نمودار-1رشداقتصادی برحسب فعالیتهای اقتصادی (درصد)

گروه «کشاورزی» در هریک از چهار فصل سال  1393رشد مثبت را تجربه
کرد ،ولی به دلیل کوچک بودن این بخش در اقتصاد ،نتوانست سهم باالیی از
رشد در سال  93را به خود اختصاص دهد .گروه «نفت» در نیمة نخست سال
سهم بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشت ،اما با کاهش شدید قیمت نفت در
نیمة دوم سال ،این بخش کمکم به صورت محدودکننده رشد عمل کرد و اثر
سرریز آن به کاهش بودجة عمرانی دولت و سایر فعالیتهای اقتصادی نیز منتقل
شد .در گروه «صنایع و معادن» زیرگروههای «معدن»« ،صنعت»« ،برق ،گاز و
آب» در هریک از چهار فصل رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردند ،که در این
میان در زیرگروه صنعت به عنوان یکی از اصلیترین محرکهای رشد  93رشتة
فعالیت «صنایع تولید وسایل نقلیة موتوری ،تریلر و نیمتریلر» عنصر پیشران بود.
زیرگروه «ساختمان» پس از کاهش قیمت نفت در فصل چهارم به عنوان عامل
محدودکنندة رشد اثر کرده و منجر به منفی شدن رشد گروه صنایع و معادن در
این فصل گردید .گروه «خدمات» بیشترین تاثیر را بر رشد سال  93داشت ،که
بخش بزرگی از آن را میتوان به گشایشهای ایجادشده در ارتباط با تحریمهای
اقتصادی نسبت داد.
در سمت تقاضای اقتصاد میتوان مشاهده کرد ،که با کاهش کمسابقة قیمت نفت
در نیمة دوم سال  ،1393واردات و تشکیل سرمایة ثابت ناخالص نسبت به سال
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گروه کشاورزی

4.7

3.8

قبل کاهش یافت هاند و در مقابل شاهد استمرار روند صعودی صادرات نسبت به
فصول سال  92هستیم.

تولیدکننده نداشت و به دنبال کاهش تورم تولیدکننده ،در نهایت از مهرماه تورم
مصرفکننده از تورم تولیدکننده پیشی گرفت.
روند کاهشی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده و روند کمنوسان تورم نقطه به نقطه
مصرفکننده باعث شده است که در اردیبهشتماه سال جاری شکاف این دو متغیر
به بیشترین مقدار خود ( 10.2درصد) برسد .بنابراین میتوان گفت سطح تورم
از ناحیه کاهش در هزینههای تولید تحریک نشده و عدم تداوم روند نزولی تورم
مصرفکننده متاثر از سایر متغیرها نظیر متغیرهای پولی بوده است .همچنین
عواملی نظیر کاهش قیمت جهانی کاالها (از قبیل نفت و مشتقات نفتی ،فلزات
و محصوالت کشاورزی) و مشکل فروش در بنگاههای تولیدی در کاهش تورم
تولیدکننده در سال  93موثر بودهاند.
در سال  93شاخص بهای صادراتی به نسبت دو شاخص قبلی از نوسانات بیشتری
برخوردار بوده ،به طوریکه از  -6درصد در ابتدای سال به  11درصد در آذرماه
افزایش و در انتهای سال به  -5.5درصد کاهش یافته است .الزم به ذکر است که
رشد باالی شاخص بهای صادراتی در آذرماه وابستگی باالیی به تغییرات نرخ ارز
در این ماه داشت ،به نحویکه با رشد ماهانة  4درصدی نرخ دالر ،رشد ماهانه این
شاخص نیز  3.9درصد گشت.

نمودار -2رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب اقالم هزینة نهایی (درصد)

 .3نقدینگی و پایه پولی
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جدول -2متغیرهای پولی

مانده (هزارمیلیاردریال)

بدون لحاظ پوشش آماری

4

متوسط شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در
سال  ،1393به عدد  203.2بالغ گردید که در مقایسه با سال  92معادل 15.6
درصد افزایش نشان میدهد .به تفکیک گروههای اختصاصی «کاال»« ،خدمت»،
«مسکن ،آب ،برق و گاز و سایر سوختها» نسبت به مدت مشابه سال قبل به طور
متوسط  20.5 ،12.4و  16.8درصد افزایش یافتهاند ،که در گروه کاالها بیشترین
افزایش مربوط به پوشاک و کفش (18.7درصد) و در گروه خدمت بیشترین
افزایش مربوط به بهداشت و درمان ( 31.6درصد) بوده است.
متوسط شاخص بهای تولیدکننده در ایران در سال  1393به عدد  204.5رسید،
که نسبت به سال قبل  14.8درصد افزایش نشان میدهد .در گروههای اختصاصی
«کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری»« ،ساخت (صنعت)» و «خدمات» به ترتیب
نسبت به مدت مشابه سال قبل  10.2 ،15.2و  25.8درصد افزایش یافتهاند.
متوسط شاخص بهای کاالهای صادراتی در ایران در سال  93به عدد  271.7رسید،
که در مقایسه با سال  92معادل  0.5درصد کاهش نشان میدهد« .محصوالت
صنایع شیمیایی و صنایع وابسته» ،در میان اقالم گروهای اصلی به طور متوسط از
بیشترین کاهش (-10.2درصد) برخورار بودند و در گروه اختصاصی «محصوالت
پتروشیمی» به طور متوسط کاهش 1.1درصدی را در این سال تجربه کردهاند.

لحاظ پوشش آماری*

 .2روند قیمتها

حجم نقدينگي کشور در پايان سال  1393به  7823.8هزارميلياردریال
رسيد که نسبت به سال  1392معادل  22.3درصد افزایش یافته ،بنابراین
در مقایسه با سال  92میتوان گفت از شدت رشد این متغیر کاسته شده
است.
در سال  93متوسط نرخ رشد ماهانة نقدینگی  1.6درصد بود و کمترین و
بیشترین رشد به ترتیب در اردیبهشتماه ( 0.14درصد) و اسفندماه ( 3.9درصد)
مشاهده شد .گرچه اغلب رشد ماهانة نقدینگی در ماههای منتهی به پایان سال
نسبت به دیگر ماهها افزایش مییابد ،در مقایسه با رشد ماه پایانی سال  92رشد
این متغیر بیشتر بوده است.
درصدتغییر

92

93

92

93

نقدینگی

6395.5

7823.8

38.8

22.3

پایه پولی

1184.9

1310.5

21.4

10.6

ضریب فزاینده
نقدینگی

5.40

5.97

14.3

10.6

نقدینگی

5800.7

7015.5

25.9

20.9

پایة پولی

1140.6

1236.5

16.9

8.4

ضریب فزایندة نقدینگی

5.086

5674

7.7

11.6

*شامل بانکهای خاورمیانه ،قرضالحسنة رسالت ،ایران و ونزوئال ،بینالمللی کیش ،ایرانزمین و قوامین
و موسسات اعتباری صالحین ،پیشگامان آتی ،کوثر و عسکریه

نمودار -3روند رشد شاخصهای قیمتی نسبت به مدت مشابه سال قبل (درصد)

در سال گذشته در فروردینماه و مهرماه تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده و
مصرفکننده با هم برابر گشتند .در فروردینماه با افزایش قیمت حاملهای انرژی
شاهد سبقت تورم تولیدکننده از تورم مصرفکننده بودیم ،که به واسطة آن تورم
تولیدکننده از حدود  16درصد در اسفندماه  92به  19درصد در اردیبهشتماه
 93افزایش یافت .با این وجود این شوک قیمتی اثر بلندمدت بر سطح قیمت

حجم پاية پولي کشور در پايان سال  1393به  1310.5هزار ميليارد ریال
رسيده ،که نسبت به سال قبل  10.6درصد افزایش یافته ،بنابراین در مقایسه
با سال  92از رشد پایة پولی کاسته شده است .در سال  ،93عامل مسلط
در رشد پایة پولی «بدهی بانکها به بانک مرکزی» است ،که نسبت به سال
 42.1 ،92درصد افزایش یافته و سهم  21.4درصدی از این رشد را به خود
اختصاص داده است .سهم خالص داراییهای خارجی از رشد  10.6درصدی
پایة پولی کاهشی ( -8.7درصد) بود که درصورت برداشته شدن تحریم و
تزریق منابع حاصل از فروش نفت به اقتصاد ،با افزایش سهم این بخش در
کنار رشد بدهی بانکها ،در نهایت رشد پایة پولی و به دنبال آن افزایش تورم
دور از انتظار نخواهد بود.

جدول -3پایه پولی بر حسب منابع

محصوالت
پتروشیمی

18.800

377

14.241

40.3 28.4

31.8

92

93

92

93

سایر کاالها

60.493

570

21.497

-9

10.6

3.6

پایه پولی

1184.9

1310.5

21.4

10.6

جمع کل

98.416

1.317

49.744

4.8

26.6

18.9

خالص داراییهای خارجی

1678.3

1574.8

118.2

-6.2

خالص بدهی بخش دولتی

38.7

38.5

-15.8

-0.6

بدهی بانک ها

602.6

856.3

23.4

42.1

خالص سایر اقالم

-1134.7

-1159.1

-246.2

-2.1

درصد تغییر

مانده (هزارمیلیاردریال)

حجم تسهيالت پرداختي شبکة بانکي در سال  1393به  3414.2هزارميلياردريال
رسيد ،که نسبت به رقم سال قبل  44.5درصد رشد داشت .سهم سرماية در
گردش از تسهيالت پرداختي شبکة بانکي در سال  1393معادل  60.7درصد
بوده ،که در مقایسه با رقم سال  53.9( 92درصد) حاکي از بهبود عملکرد بانکها
در زمينة تامين مالي توليد است .همچنين سهم سرماية در گردش از تسهيالت
پرداختي به بخش صنعت و معدن در طي سال  1393معادل  80.9درصد بوده،
که در مقايسه با سال 73.7 ،1392درصد افزايش يافته است.

 .4تجارت خارجی

حجم تجارت خارجی کشور در سال  93معادل  102میلیارد و  221میلیون دالر
و تراز تجاری کشور منفی  2میلیارد و 733میلیون دالر به ثبت رسیده که نسبت
به سال  92به ترتیب رشد  11.6درصدی و  65.2درصدی را تجربه کردهاند؛ از
این رو نه تنها ارزش مبادالت تجاری ایران در سال  93افزایش یافته است ،بلکه
همچنین شاهد بهبود تراز تجاری نسبت به سنوات گذشته هستیم.
جدول -4آمار مقدماتی مقایسهای صادرت قطعی کاالهای غیرنفتی با احتساب
میعانات گازی (بدون احتساب نفت ،گاز و تجارت چمدانی) و واردات قطعی سال 1393

درصد تغییر نسبت به مدت
مشابه سال قبل

سال 1393
ارزش

وزن
(هزارتن) هزارمیلیارد ریال میلیون دالر

ارزش

وزن

ریال

دالر

صادرات

98.416

1.314

49.744

4.8

26.6

18.9

واردات

41.234

1.383

52.477

22.4

12.3

5.6

جدول -5آمار صادرات قطعی به تفکیک میعانات گازی ،محصوالت پتروشیمی (بجز
نفت و گاز و تجارت چمدانی) و سایر کاالها طی سال 1393

درصد تغییر نسبت به
مدت مشابه سال قبل

سال 1393
ارزش

وزن
(هزارتن)
هزارمیلیاردریال
میعانات گازی 19.124

369

میلیون دالر
14.005

وزن

ارزش
ریال

دالر

44.6 49.6

36.0

 .5بودجه

بودجة سال  93کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر  8033هزار میلیارد
ریال بوده است .منابع و مصارف بودجة عمومی دولت معادل  2.350هزار
میلیارد ریال است ،که از این میزان  2118هزار میلیارد ریال منابع عمومی
دولت و  238هزار میلیارد ریال درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و موسسات
دولتی است.
بر اساس گزارش  12ماهة بانک مرکزی از وضعیت بودجة عمومی دولت ،در
 12ماهة  1778 ،93هزارمیلیارد ریال معادل  83.9درصد از منابع عمومی
دولت محقق شده است ،درحالیکه در مدت مشابه سال قبل تنها 70.2
درصد آن محقق شده بود .درآمدهای مالیاتی  72.6درصد از درآمدها را به
خود اختصاص داده و در دوره 12ماهه با افزایش  44درصدی نسبت به سال
 92توانسته است  101درصد از رقم مصوب در بودجه را محقق سازد .این
درحالی است که در  12ماهة سال  92تنها  88درصد از درآمدهای مالیاتی
محقق شده بود.
واگذاری داراییهای سرمایهای در  12ماه  93با افزایش  3.2درصدی نسبت
به سال  92به رقم  631.5هزار میلیارد ریال رسید و  79درصد از رقم مصوب
بودجة  93را در همین حوزه پوشش داد .در مقابل واگذاری داراییهای مالی
نیز با افزایش  14.5درصدی نسبت به سال قبل به رقم 168.7هزار میلیارد
ریال رسید ،که تنها توانسته است  54.5درصد از رقم بودجه مصوب را
محقق سازد.
پرداختهای هزینهای (جاری) در این مدت نسبت به سال گذشته  20درصد
و تملک داراییهای سرمایهای (پرداختها عمرانی)  36درصد افزایش یافتهاند.
تملک داراییهای مالی نیز در این مدت با رشد  -31.4درصدی نسبت به سال
گذشته به رقم  204هزار میلیارد ریال رسید.
 68درصد از هزینههای جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها
تامین شده است؛ بنابراین دولت توانسته است در سال  93درصد بیشتری از
هزینههای جاری خود را از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها پوشش
دهد.
نسبت هزینههای عمرانی به هزینههای جاری در  12ماهة  93معادل  21درصد
است درحالیکه در بودجه مصوب این نسبت میبایست  29.7درصد میبود ،با
این حال در مقایسه با سال  13 ،92درصد افزایش یافته که نشان از افزایش
هزینههای عمرانی نسبت به جاری در عملکرد  12ماهة دولت است.
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در اردیبهشت ماه سال  93شاهد افزایش ناگهانی در مبلغ دالری صادرات و به
ویژه واردات نسبت به فروردینماه هستیم ،که این افزایش از یک طرف به واسطة
اوج قیمت نرخ دالر و یورو در این ماه نسبت به باقی ماههای سال است و از سوی
دیگر افت مبادالت تجاری در ابتدای سال است ،که این روند کمابیش همانند
سالهای گذشته در سال  93نیز مشاهده میشود.
براساس جدول  ،5در سال  93صادرات در تمام اقالم نسبت به سال گذشته از
لحاظ ارزش افزایش یافته و در این میان صادرات «آمیعانات گازی» هم از لحاظ
وزنی و هم به لحاظ ارزشی بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است ،که این
افزایش به واسطة وارد مدارشدن چند فاز پارس جنوبی رخ داد.

رتبة اول اقالم عمدة صادراتی در سال  3931را «پروپان مایعشده» با سهم
ارزشی  4.6درصد و به ارزش صادرات  972.2میلیون دالر به خود اختصاص
داده است .پس از آن «متانول» به ارزش  774.1میلیون دالر و سهم ارزشی
 1.4درصدی رتبة دوم را از آن خود کرده است« .بوتان مایعشده» با ارزش
صادرات  814.1میلیون دالر و سهم ارزشی 1.4درصدی در جایگاه سوم قرار
دارد .کشورهای چین ،عراق ،امارات متحدهعربی ،هند و افغانستان بیشترین
میزان صادرات و معادل  4.76درصد از ارزش کل صادرات در سال  3931را به
خود اختصاص دادهاند.
همچنین حدود  5.61درصد از ارزش کل واردات کشور در سال  3931مربوط
به  5کاالی «دانة گندم خوراکی»« ،وسایل نقلیه با حجم سیلندر بین -0052
 0051سانتیمتر مکعب»« ،ذرت دامی»« ،برنج» و «کنجاله سویا» است .در سال
 7.96 ،3931درصد از ارزش کل واردات از کشورهای چین ،ایاالت متحده عربی،
جمهوری کره ،ترکیه و هند صورت گرفته است.

جدول -6وضعیت بودجة عمومی دولت (هزارمیلیارد ریال)

عملکرد  12ماهه

بودجه مصوب
93

درصد تغییر

درصد تحقق

92

93

717.4

9780.0

1010.5

درآمدهای مالیاتی

944.3

709.6

702

88.1

سایر درآمدها

223.1

268.3

301

64.5

89.2

612.1

631.5

799

87.1

79.1

42.8

منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی

609.4

628.8

778

95.7

80.8

43.2

3.2

منابع حاصل از فروش اموال منقول و
غیرمنقول

27

27

11

4.0

25.0

-11.0

1.3

واگذاری داراییهای مالی

147.3

168.7

309

29.8

54.5

117.6

14.5

پرداختهای هزینهای (جاری)

1197.7

1438

1481

93.5

97.1

34.6

20.1

تملک داراییهای سرمایهای
(پرداختهای عمرانی)

220.2

299.5

412

39.0

68.1

44.6

36.0

تملک داراییهای مالی

590

404

206

22.8

204

166.2

-31.4

جمع منابع و مصارف عمومی دولت

1476.8

1778.2

2118.7

70.2

83.9

38.7

20.4

درآمدها

واگذاری داراییهای سرمایهای

92

93

92

93

79.1

96.8

26.3

36.3

101

25.1

43.6

29

20.2
3.2

 .6جمعبندی
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به طور کلی تاحدی شرایط متغیرهای اقتصادی در سال  1394به چگونگی
پیشرفت مذاکرات هستهای در روزهای پیش رو وابسته است .از
یکسو کاهش درآمدهای ارزی دولت به واسطة قیمت پایین
نفت (حدود  60دالر) ،واردات کمتر را به دنبال دارد که به سبب
وابستگی تولید به واردات کاالهای واسطهای ،افت سطح تولید در
این سال دور از انتظار نخواهد بود .همچنین درآمدهای نفتی
پایینتر کاهش بودجة عمرانی ،دولت را اجتنابناپذیر میسازد
که این خود با تاثیر مستقیم بر بخش ساختمان و صنایع
وابسته به آن ،کاهش در تولید این صنایع را رقم خواهد
زد .از سوی دیگر در سال گذشته بهواسطة افزایش تولید
و نیز موجودی انبار بنگاههای تولیدی (بهویژه در صنعت
خودرو) در صورت عدم تحرک بخش تقاضا مشکل فروش
کاالهای تولیدشده در سال جاری همچنان باقی میماند
و بنگاهها را ترغیب به کاهش سطح تولید برای مواجهه با
این مشکل میسازد .همچنین تجربیات سالهای گذشته
نشان داده است تحریک بخش تقاضا از طریق اعطای تسهیالت
بانکی ،تنها منجر به افزایش سطح تورم میگردد ،درحالیکه در
این میان ،سیاستهای تشویق صادراتی عالوه بر برطرف کردن
مشکل مازاد تولید ،با ایجاد درآمدهای ارزی میتوان در شرایط حاضر
بسیار راهگشا باشد .برآوردها حاکی از آن است که در سال  1394نرخ رشد
اقتصادی در بهترین حالت در محدودة  1.5تا  2درصد خواهد بود .با این حال در
سالهای آتی در صورت برطرف شدن تحریمها و گشایشهای ایجادشده به واسطة
آن ،انتظار رشدهای باالی  3درصد دور از انتظار نخواهد بود.
در حال حاضر بیش از سه ماه از سال  1394گذشته است و روندهای موجود
همچنان بیانگر نوسان تورم مصرفکننده در سطح  16.5درصد هستند ،که
دستیابی به نرخ تورم پایینتر را به اصالحات نهادی و کنترل نقدینگی وابسته
میسازد .همچنین پس از تجربة کمترین تورم تولیدکننده در اردیبهشتماه
( 6درصد) از خردادماه روند نزولی تورم تولیدکننده متوقف شده است ،که این
افزایش به تصحیح قیمت حاملهای انرژی در اردیبهشتماه مربوط میشود .با
این حال انتظار میرود اثر این شوک قیمتی در صورت استمرار شرایط فعلی
کوتاهمدت باشد و تورم تولیدکننده به مسیر قبلی خود باز گردد.

اقتصاد ایران بیشتر از یک سال است که چشمانداز به نتیجه
رسیدن مذاکرات هستهای است ،در نتیجه همین چشمانتظاری
قریب به اتفاق فعاالن اقتصادی و حتی دولت ،تصمیمگیریهای
کالن و بزرگ خود را به بعد از تعیین تکلیف مذاکرات وین
موکول کردهاند و با این اوصاف عجیب نیست که همة بازارهای
اقتصادی از جمله بورس تهران گرفتار رخوت و رکود شده
باشند .این رخوت البته در بازار سهام که ویترین اقتصاد کشور
محسوبمیشودبیشتربهچشممیآید،آنطورکهحرفهایهای
بازار میگویند ،تا داستان مذاکرات هستهای به نتیجه نرسد
نمیتوان امیدوار به احیای بورس بود .البته در سوی دیگر ماجرا
پیشبینیها از روی طالیی سکه هم میگوید؛ اگر مذاکرات به
نتیجه برسد شاخص پتانسیل رشد تا مرز  140هزار واحد را هم
دارد ،هرچند که بعد از فروکش کردن تب اولیة توافق ،شاخص
خود را  20تا  30هزار واحد اصالح خواهد کرد.
البته این امیدواریها باعث نمیشود نگرانیها از فردا فروکش
کند ،فعاالن بورس بهخصوص سرمایهگذار خرد نگران زیانی
است که هر روز به داراییاش لطمه میزند.
به هر حال برای امیدوار شدن سهامداران ،هر چند ماه یک
بار دولت و متولیان اقتصادی خبری در جهت حمایت از بازار
منتشر میکنند اما واقعیت این است که بورس واکنش الزم
را به این خبرهای خوش نشان نمیدهد ،به همین علت هم
بهتدریج مرتبة اعالمکنندگان این خبرهاارتقا یافت .یعنی از
رئیس سازمان بورس به وزیر اقتصاد و معاون اول رئیسجمهور
و حتی رئیس کل بانک مرکزی رسید ،دست آخر هم شخص
رئیسجمهور وارد عمل شد و در سیزدهمین روز تیرماه روی
خط خبرگزاریها رفت.

مقامهای ارشد موظف به توسعة بازار شدند

نباید انتظار صفهای خرید را داشت

ارشاد کوششی معاون اقتصادی و سرمایهگذاری کارگزاری بانک اقتصاد
نوین معتقد است :در شرایط فعلی نباید از بازار سهام انتظار صفهای خرید
طوالنی و رشدهای هیجانی را داشت چون فعاالن بازار نسبت به بورس
و روند آن بیاعتماد شدهاند و عرضة حقوقیها نیز باعث افت این روند و
مالیمتر شدن شیب رشد شاخص بازار سرمایه شدهاند.
او در رابطه با عرضههای حقوقی گفت :نکتة قابل توجه این است که عرضة
سهام از طرف سهامداران حقوقی نسبت به روزهای گذشته کمتر شده و
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این خود میتواند به تعادل بازار کمک کند و
البته نباید فراموش کرد سهامداران حقوقی نیز
به همراه رکود اقتصاد دچار مشکالت نقدینگی
شده و برای جبران این نقدینگی به عرضة سهام
پرتفوی خود روی آوردهاند.
وی در ادامه افزود :حال اگر توافقی صورت گیرد ،دو صنعت بانک و خودرو که اغلب سرمایهگذاران
و فعاالن بورس در این دو گروه بیشترین سرمایهگذاری را دارند ،با توجه به مشکالت موجود در این
صنایع ،پتانسیل رشد چندانی را نداشته و تنها بازدهی کوتاهمدتی نصیب سهامداران خود خواهند
کرد .کوششی در رابطه با صنایع با پتانسیل رشد باال گفت :سرمایهگذاران باید در حال حاضر به
تحلیل تمرکز بر صنایعی همچون حملونقل ،نفتوگاز و پتروشیمی بپردازند ،چراکه از نظر من این
صنایع در بلندمدت میتوانند سودسازی بهتری داشته باشند.
وی تأکید کرد :با توجه به لغو تحریمهای سیاسی ،اقتصاد کشور بهبود پیدا خواهد کرد و مراودات با
کشورهای خارجی رونق میگیرد ،که در این حالت یکی از صنایعی که پتانسیل و رشد سودآوری
باالیی دارد صنعت حملونقل است ،که با افزایش صادرات و واردات با رشد همراه خواهد شد .صنعت
پتروشیمی نیز که طرحهای توسعة آنها به دلیل تحریمها با وقفه همراه شده بود به بهرهبرداری
خواهند رسید و قابلیت رشد را دارد .کوششی در رابطه با رشد اقتصاد بیان کرد :با رشد اقتصاد و
خروج از رکود ،وضعیت عمران و ساخت و ساز در کشور رونق میگیرد و در نتیجه شرکتهای
ساختمانی و سیمانی با سودآوری همراه خواهند شد ،البته نباید انتظار رشد قیمت مسکن و
ساختمان را داشت و تنها در این حالت میتوان به خروج این صنایع از رکود تکیه کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با دیگر صنایع فعال در بازار گفت :از صنایع دیگر صنعت فلزات
اساسی و سنگ آهنیها هستند ،که به دلیل کاهش قیمتهای جهانی و رکود داخلی با افت همراه
شده بودند ،که به نظر میرسد کاهش بیشتر قیمتهای جهانی را نخواهیم داشت و با لغو تحریمها و
بهبود وضعیت اقتصادی با رشد مالیمتری نسبت به دیگر صنایع همراه خواهند شد.
کوششی در پایان به واکنش بازار بعد از انجام توافق نهایی گفت :در کوتاهمدت انتظار رشد  20تا 25
درصدی قیمت سهام را خواهیم داشت اما بعد از آن بازار به سمت تعادل حرکت خواهد کرد اما جو
غالب بر بازار به سیاستهای دولت و مدیریت اقتصاد کشور بستگی دارد.

توافق پایان همة مشکالت نیست

البته گروهی هم بر این باور هستند که این توافق پایان همة مشکالت هم نخواهد بود .محمد
قمصری کارشناس بازار سرمایه معتقد است همة مشکالت اقتصاد ،شرکتها و نیز بازار سرمایه
بالفاصله پس از توافق نهایی در مذاکرات هستهای حل نمیشود.
او افزود :در شرایط فعلی بازار سرمایه منتظر نتیجة مذاکرات هستهای است و رسیدن به توافق نهایی
نیز میتواند در میان و بلندمدت برخی مشکالت واحدهای تولیدی را حل کند ،که اثرگذاری مثبتی
نیز در بازار سرمایه دارد ،با این حال همة مشکالت بورس با توافق هستهای و رفع تحریمها حل
نمیشود .این کارشناس بازار سرمایه افزود :البته باید به این نکته نیز توجه کرد که تاثیرپذیری و
سودآوری شرکتها در پی رسیدن مذاکرات هستهای به توافق و نیز رفع تحریمها ،موضوعی زمانبر
است و نباید اینگونه گمان کرد که همة مشکالت اقتصاد ،شرکتها و نیز بازار سرمایه یک روز پس
از توافق حل میشود .وی در خصوص روند معامالت بازار سرمایه تا رسیدن به  16تیر نیز تصریح
کرد :به نظر میرسد در روزهای پیش رو ،واکنشهای معاملهگران بازار سرمایه تحت تاثیر خبرهای
منتشرشده از روند مذاکرات و اظهارنظرها باشد؛ چراکه سهامدارن تالش میکنند قبل از تاثیرپذیری
کلیت بازار ،اقدام به خرید یا فروش سهام خود در بورس کنند.
این کارشناس بازار سرمایه پیشبینی کرد :با این وجود به نظر میرسد در روزهای آینده سرمایهگذاران
ریسکپذیر اقدام به ورود به بازار کنند و در مقابل ریسکگریزها نیز خرید سهام را تا مشخص شدن
نتیجة این دوره از مذاکرات به تعویق میاندازند.
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رئیسجمهور در نامهای به اسحاق جهانگیری معاون اول خود ،با تاکید بر
اینکه باید برنامة جامع اصالح نظام بانکی و توسعة بازار اولیة سرمایه تدوین
شود ،رونقبخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را ضرورت ملی
دانست .روحانی از جهانگیری خواسته با استفاده از ابزارهای پیشبینیشده
در قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ،مشورت با
صاحبنظران و همکاری جدی وزرا و روسای دستگاههای مرتبط ،بهویژه
وزیر اقتصاد ،رئیس کل بانک مرکزی و مشاور اقتصادی رئیسجمهور،
برنامة جامع اصالح نظام بانکی و توسعة بازار اولیة سرمایه و سامان
بخشیدن به بدهیهای دولت را با ویژگیهای ذیل تنظیم و نقطة آغاز و
انجام آن را مشخص کند تا پس از هماهنگی به اطالع عموم رسیده و به
مورد اجرا گذاشته شود.
رئیسجمهور هدایت تأمین مالی نیازهای بلندمدت به سمت بازار سرمایه
یا منابع خارجی ،هدایت تأمین مالی نیازهای بنگاههای بزرگ اقتصادی از
طریق بازار سرمایه و بازنگری در قوانین و مقررات بازار سرمایه در جهت
تعمیق و افزایش سهم آن در تأمین مالی اقتصاد را به عنوان راهکارهای
اصالح بازار سرمایه اعالم کرده است.
اما َآیا بازار به این دستور مستقیم واکنش مثبت نشان خواهد داد؟
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در گفتوگو با حبیب علیزاده،
کارشناس بازار سرمایه مطرح شد
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با وجود آنکه بورس کشوردر این یکی دو سال اخیر با فراز و نشیبهای زیادی
مواجه شده و رنگ ثبات را به خود ندیده است اما برخی از کارشناسان به آیندة
آن خوشبین هستند و معتقدند که اگر ساختار نحوة ورود سرمایهگذاری در
بورس اصالح شود ،بازار سهام رونق خواهد گرفت .درواقع میتوان گفت که
این نگاه میان کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی عمومیت یافته و به شکل
بیسابقهای همه بر این خواسته پافشاری میکنند که بورس باید با ترمیم
ساختارهایش نقش کلیدی را در بده بستانهای اقتصادی کشور ایفا کند.
بدون شک اگر این اتفاق رخ دهد میتوان گفت که اقتصاد ایران با سرعت
بیشتری به سمت توسعه حرکت میکند .مخصوصا اینکه گشایش در فضای
دیپلماسی این وعده را میدهد که در آیندة نزدیک سرمایهگذاران خارجی در
کنار بنگاههای سرمایهگذاری وطنی دور تازهای از جهش اقتصادی-صنعتی
را به تصویر بکشند .تجربة فعالیت بانکها ثابت کرده که اگر اصل بر تولید
باشد ،بانکها به دلیل نوع رفتاری که در بنگاهداری دارند ،نمیتوانند تضمینی
برای رفع نیاز صنایع به منابع مالی ارائه دهند .برای همین این روزها بیش

اگر فرض کنیم گفتوگوها با کشورهای
 1+5به نتیجة مطلوب میرسد ،آیندة
بورس را پس از مذاکرات چگونه
میبینید؟
با فرض پایان موفقیتآمیز مذاکرات هستهای
و توافق بر سر لغو تحریمهای ایران ،دو نوع
واکنش هیجانی کوتاهمدت و واقعی میانمدت و
بلندمدت از بورس انتظار میرود .واکنش هیجانی
که نشانههای آن را در چند روز گذشته با رشد
شاخصها شاهد بودیم ،پیش از این نیز در زمان
اعالم توافق لوزان اتفاق افتاده بود .بدون شک این

از پیش ضرورت بازسازی ساختار بورس به نحوی که نقش اصلی را در
اقتصاد و تعامالت مالی کشور به عهده بگیرد ،مورد توجه قرار گرفته است.
البته مهمترین عامل برای جذب سرمایهگذاران خرد سایر بازارها به بورس،
ایجاد اعتماد و انگیزه در آنهاست .متاسفانه در چند سال گذشته بورس ایران
در این زمینه عملکرد خوبی نداشته و زیانهای پیاپی ،سرمایهگذاران را از
بورس فراری داده است .به طور حتم خود سرمایهگذاران نیز در این امر دخیل
بودهاند .اما حاال همه چیز تغییر کرده است .در حال حاضر بورس بیش از
هر زمان دیگر به استانداردهای مطلوب نزدیک است و این میتواند برای
سرمایهگذاران خرد نیز مطلوب باشد.
حبیب علیزاده کارشناس بازار سرمایه و فعال در این بخش ،به این موضوع
اعتقاد دارد که باید راه را برای بورس باز کرد .او به بررسی نحوة سرمایهگذاری
در بورس و همچنین تاثیر روند معامالت در این بازار پس از مذاکرات پرداخته
است.
گفتوگوی ما را با این کارشناس بورس در اینباره بخوانید.

واکنش هیجانی به توافق احتمالی که از آن تحت
عنوان «پیشخور کردن» نتایج مثبت مذاکرات
یاد میشود ،نه تنها سودی برای مجموعة بازار
سهام ندارد بلکه زیانآور است .به بیان دیگر،
حتی اگر پس از توافق بر سر پروندة هستهای،
بالفاصله تحریمها علیه ایران لغو شوند ،دست کم
تا پایان امسال به زمان نیاز داریم تا آثار رفع
تحریم آشکار شوند .یعنی این واکنش هیجانی
نشاندهندة بهبود شرایط نیست .اما در میانمدت
مسئوالن بورس در کنار کارشناسان مستقل ،باید
به بررسی دقیق آثار رفع تحریم بر بازارهای مالی

و کل اقتصاد بپردازند و با تعیین نقاط ضعف و
قدرت بورس ،اقدام به برنامهریزی برای تقویت
آن کنند .پس از آن در بلندمدت میتوان واکنش
واقعی و منطقی را از مجموعة بازار انتظار داشت.
چه راهکارهایی نیاز است که
سرمایهگذاران خرد بازارهای دیگر
از ظرفیت بورس برای سرمایهگذاری
استفاده کنند؟
مهمترین عامل برای جذب سرمایهگذاران خرد
سایر بازارها به بورس ،ایجاد اعتماد و انگیزه در
آنهاست .متاسفانه در چند سال گذشته بورس

حتی با فرض پذیرش گفتة
سرمایههای خرد و کالن
مالی و حسابداری و غیره باشند .با ارائة سهام این شرکتها به سرمایهگذاران خرد و
این کارشناسان و مسئوالن
به این شرکتها ،آنها قادر
کالن ،از یک سو نقدینگی سرگردان و بالاستفاده در جامعه جذب فعالیتهای سازنده
محترم ،این پرسشها مطرح
میشوند تا فعالیتهای
میشود و دیگر راهی بازارهای موازی برای داللی نمیشود
میشود که آیا بورس ایران
خود را توسعه دهند ،بیشتر
توان جذب این سرمایهها را
تولید کنند و شغلهای
دارد؟ آیا با ورود سرمایههای
بیشتری به وجود آورند.
خارجی ما شاهد رشد مثبت و پایدار بورس بگویم معموال در همه جای دنیا دولتها با به این ترتیب رونق اقتصادی ایجاد میشود و
خواهیم بود؟ با شرایط موجود ،پاسخ منفی است .ابزارهایی که در اختیار دارند این روند را کنترل سرمایههای مردم تبدیل به ابزاری برای کمک
البته به نظر من سرمایههای زیادی (دست کم و به ثبات بازار کمک میکنند .اما جلوگیری از به رشد اقتصادی میشود.
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ایران در این زمینه عملکرد خوبی نداشته و تا یکی دو سال دیگر) وارد بورس نخواهند شد ،نوسانهای معمولی (و گاه شدید) یعنی دخالت در
زیانهای پیاپی ،بخشی از این سرمایهگذاران را از چون بیشک سرمایهگذاران خارجی (مثال از اروپا روند طبیعی بازار قابل پذیرش نیست .در ماههای
بورس فراری داده است .البته خود سرمایهگذاران و شرق آسیا) از استانداردهایی پیروی میکنند که اخیر شاهد بودیم که سرمایهگذاران و سهامداران
نیز در این امر دخیل بودهاند .کارشناسان همواره بورس ایران فاقد بعضی از آنهاست .با این حال زیاندیده بارها از دولت و مسئوالن اقتصادی
تاکید میکنند ،کسانی که برای نخستین بار به باید تاکید کنم ،تعدادی از سرمایهگذاران خارجی درخواست کردند که در روند بازار دخالت کنند.
بورس وارد میشوند یا آنهایی که توان تحلیلگری که شخصا با آنها گفتوگو کردهام ،معتقدند بازار غافل از اینکه در شرایط کنونی و ساختار فعلی
و پیشبینی ندارند ،بهتر است به جای خرید سهام سهام ایران پتانسیل باالیی برای رشد دارد ،که با بورس هیچ کمکی از دست دولت برنمیآید.
از ابزارهای دیگر مثال صندوقهای سرمایهگذاری برنامهریزی دقیق میتوان آن را به بهترین بورس زیاندیدگان انتظار دارند دولت از طریق بانکها و
استفاده کنند .در همه جای دنیا این یک روال منطقة خاورمیانه تبدیل کرد .در بخش داخلی شرکتهای بزرگ به بورس نقدینگی تزریق کند.
عادی است .به عنوان مثال ،در بازار سهام آمریکا نیز وضع به همین منوال است .برای اینکه بورس اما نه دولت و نه بانکها چنین نقدینگیای در
حجم باالیی از سرمایهها از طریق صندوقهای به حلقة ارتباط بین سرمایهگذاران خرد و کالن اختیار ندارند .از سوی دیگر ،به دالیلی که گفته
 ETFوارد چرخة معامالت سهام میشود .ارزش داخلی با بخشهای مختلف اقتصادی تبدیل شد حتی تزریق نقدینگی هم به رشد پایدار بورس
این صندوقها در آمریکا حدود  3هزار میلیارد شود و به بیان دیگر ،به تامین مالی شرکتها منجر نخواهد شد .در حال حاضر بورس ایران
دالر است و همین رقم نشانگر اهمیت آنهاست .و موسسات ریز و درشت کمک کند ،ما نیازمند بیش از هر چیز نیازمند متنوعتر شدن ابزارهای
اگرچه در بروز مشکالت سرمایهگذاران بورسی ،تغییراتی (بهویژه در حوزههای اجرا و نظارت معامالتی و ابزارهای پوشش ریسک است.
تحریمها بیتاثیر نبودهاند اما عوامل اصلی این بورسی) هستیم.
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور،
وضعیت مربوط به ساختار ضعیف و برخی قوانین
چگونه باید از نوسانات بورس جلوگیری
سرمایهگذاری در بورس تا چه حد
ناکارآمد بورس بوده است .بنابراین برای جذب
و بورس را به سمت رشد پایدار هدایت
میتواند به رشد اقتصادی کمک کند؟
سرمایهگذاران از سایر بازارها ،نیازمند تغییر
کرد؟
در پاسخ به این پرسش باید بگویم که این روند
برخی قوانین ناکارآمد و ایجاد ظرفیتهای جدید نوسان در ذات بورس است .این جملهای کلیدی مکانیسم نسبتا ساد های دارد .اوال بورس نهادی
برای حضور سرمایههای بیشتر هستیم .البته است که هر سرمایهگذاری قبل از ورود به بورس است که صالحیت شرکتهای بزرگ و کوچک را
تیم جدیدی که رهبری بورس را به عهده گرفته باید آن را بهخوبی درک کند .با این حال اگر برای فروش سهام تایید میکند .این شرکتها
است ،نشان داده که به دنبال اصالح امور و بهبود منظور از نوسانات همان سقوط بازار است ،باید باید دارای شاخصهایی همچون سوددهی
شرایط است.
مناسب ،سالمت مالی
چگونه
بورس
و حسابداری و غیره
میتواندحلقةواسط
باشند .با ارائة سهام
بین سرمایهگذاران
به
شرکتها
این
وبخشهایمختلف
خرد
سرمایهگذاران
اقتصادیباشد؟
و کالن ،از یک سو
بهتر است در شرایط
نقدینگی سرگردان و
کنونی بین سرمایهگذار
بالاستفاده در جامعه
داخلی و خارجی تفاوت
فعالیتهای
جذب
قائل شویم .متاسفانه
سازنده میشود و دیگر
برخی کارشناسان و
راهی بازارهای موازی
حتی مسئوالن بورسی
برای داللی نمیشود و
میگویند با لغو تحریمها،
از سوی دیگر ،شرکتها
سیل سرمایههای خارجی
نیز برای تامین نیازهای
به سوی بورس ایران
مالی خود مجبور نیستند
سرازیر خواهد شد .به نظر
از بانکها (که معموال بهرة
تایید
سهام
فروش
برای
را
کوچک
و
بزرگ
های
ت
شرک
صالحیت
که
است
نهادی
بورس
من این اتفاق یک روند
باالیی درخواست میکنند)
میکند .این شرکتها باید دارای شاخصهایی همچون سوددهی مناسب ،سالمت
زمانبر است .از سوی دیگر،
وام بگیرند .با ورود

اقتصاد ایران
علی پویا

آیا اقتصاد ایران برای
پساتحریم برنامه دارد؟

روزی روزگاری با
تحریمهاییکهحذفمیشوند
شماره هفده  -مرداد 94
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مدت زمان زیادی میشود که بحث اقتصاد ایران بعد
از دوران تحریم ،در صدر ارزیابیهای اقتصادی قرار
دارد .البته این فقط شامل حال ایران نمیشود ،بلکه
بیرون از مرزهای کشور نیز کارشناسان در چند ماه
گذشته به شکل فشردهای در مورد جغرافیای ایران در
پساتحریم گفتوگو کردهاند .این مسئله نشان میدهد
که از یک سو ایران به عنوان یک منطقة بکر در حوزة
خلیج فارس زیر ذرهبین سرمایهگذاران قرار دارد و از
سوی دیگر این مسئله نیز مورد نظر است که ظاهرا
هنوز نمیشود به مدیریت کالن اقتصاد کشور آنقدر
اطمینان کرد که بتوان با خیال راحت از برنامههای
اقتصادی ایران در دوران پس از تحریمها سخن
گفت .به هر حال این دو نگاه بهوضوح در تحلیلهایی
که اقتصاد ایران را پس از تحریمها واکاوی میکنند،
دیده میشود .میتوان به جرات گفت که در چند
ماه گذشته یکی از اصلیترین بحثهای اقتصادی در
هر محفلی از اقتصاد ،چه در داخل و چه در خارج
از کشور در دایرة همین مباحث قرار داشته است اما
آیا واقعا مدیران و برنامهریزان اقتصادی کشور نیز
مانند کارشناسان داخلی و خارجی به توسعة ایران
پس از تحریمها اندیشه کردهاند؟ در نخستین نگاه
به تحریمها ،بیش از هر چیز منابع دالری کشور که
آزاد میشوند ،این چالش را به وجود میآورند که
دولتیها چگونه میخواهند این منابع را به اقتصاد
کشور تزریق کنند .ظاهرا مبلغی تا حدود 120
میلیارد دالر از اندوختههای ایران آزاد میشوند و به
کشور باز میگردند .در سالهای گذشته ناپرهیزی در
استفاده از منابع مالی به زیان تولید و بخشهای مولد
اقتصاد کشور ،بهخوبی توانسته است تا کارشناسان و
تحلیلگران اقتصادی را گرفتار واهمه کند .گروهی
از آنها با آنکه همه چیز تغییر کرده است و دولت

یازدهم سعی دارد تا روند توسعه را در ایران به حالت
عادی خود باز گرداند ،باز هم با قاطعیت میگویند که
برنامهریزان دولتی قبل از هر کار باید چالهای برای
این منبع حفر کنند که باعث شود ثروت فوق فقط
در اختیار بخشهای مولد ،بازار سرمایه و بنگاههای
سرمایهگذاری که در جهت ارتقای تولید فعالیت
میکنند ،قرار بگیرد .به باور آنها اگر اینگونه نشود،
 120میلیارد دالر میتواند دوباره موج نقدینگی
بزرگی در کشور به وجود آورد که باز هم تورم و رکود
را صعودی میکند .به نظر میرسد نمیتوان از کنار
این ایده بهسادگی عبور کرد .البته در همة مسائل
به باور تحلیلگران ارشد اقتصادی ،دولت باید با
برنامههای دقیق و قابل اجرا به سمت روزهای بعد از
تحریم برود .در حال حاضر نیز که این گزارش نوشته
میشود ،اواسط تیرماه است و هیئت نمایندگی ایران
در وین در حال گفتوگو با  1+5است تا بساط
تحریمها را از روی دوش اقتصاد ایران بردارد .به
عبارتی زمانی که شما این گزارش را میخوانید حتی
امکان دارد که کار در وین تمام نشده باشد اما باید
این فرض را در نظر داشت که روزی تحریمها از
ایران میروند و در آن زمان اقتصاد کشور باید دانش
مواجه با دنیای اقتصادی را داشته باشد .این مسئله
آنقدر مهم است که تقریبا همة رسانههای تاثیرگذار
در کشورهای توسعهیافته ،از یکسال پیش از روزگار
بعد از تحریمها در ایران سخن میگویند .گروهی از
آنها بسیار امیدوارند و گروهی دیگر در حالت خنثی
به مولفة رفع تحریمهای تحمیلی نگاه میکنند.

شاید چینی دیگر

درست سال گذشته در روزهای نخست تیرماه،
سایت شبکة الجزیره در گزارشی نوشت :افزایش

نگرانیهای استراتژیک و قدرت گرفتن گروههای
تروریستی در منطقه ،موجب آن شده تا ایران و
آمریکا گفتوگوهایی را برای همپیمانی احتمالی
تاکتیکی آغاز کنند.
در این گزارش آمده است :این پیمان تاکتیکی
موجب بازنگری بنیادین در موازنة قوا در خاورمیانه و
منطقه خواهد شد.
نویسنده در ادامه مینویسد ،از همه مهمتر اینکه
ایران بعد از انزوای اقتصادی و مواجهة ایدئولوژیک
با غرب ،بهتدریج در حال ورود به عرصة  20قدرت
اقتصادی جهان و تبدیل شدن به یک قدرت
بینالمللی است .امری که ناشی از عملگرایی و
انعطافپذیری ایران است.
نویسندة این مطلب مینویسد ،به احتمال زیاد
ایران و گروه  5+1به یک توافق هستهای دائم
دست خواهند یافت ،امری که موجب سرازیر شدن
سرمایهگذاریهای خارجی به ایران خواهد شد.
نویسنده مینویسد ،اصالحات اقتصادی میخائیل
گورباچف که موجب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
سابق شد و اصالحات دنگ شیائوپینگ در چین هم
موجب آزادی اقتصادی به قیمت آزادی سیاسی
شد .اما سیاستهای دولت روحانی موجب میشود
که بنیاد یک اقتصاد پویا در ایران ایجاد شود و از
نظر سیاسی ایران کشوری چاالک و از نظر ژئوپلتیک
کشوری قوی شود.
نویسنده در قسمتی دیگر از مطلبش با اشاره
به حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی و
مطرح شدن به عنوان قویترین تیم آسیایی با وجود
تحریمها و محدودیتهای مالی ایجادشده برای
این تیم بر اثر تحریمها ،می نویسد :سیاستهای
عملگرایانه و انعطافپذیر ایران نه تنها ایران را در

11
شماره هفده  -مرداد 94

آسیا به یک قدرت ورزشی تبدیل کرده است بلکه تالشهای جهانی در جهت جلوگیری از جریانهای با رفع گرههای نهادی و ساختاری اقتصاد ایران ،به
در میان کشورهای در حال توسعه نیز این موضوع مالی غیرقانونی میشوند و موجب افزایش هزینههای گونهای عمل کنند که سرمایهگذاران داخلی و خارجی
اقتصادی سرمایهگذاران خارجی خواهند شد.
با سرریز شدن ناامیدی ،از توسعه در کشور رویگردان
مصداق دارد.
نویسنده در پایان مینویسد :جای تعجب نیست که بدون شک این تحلیل یکی از بدبینترین تفاسیر از نشوند .به عنوان مثال بعد از رفع تحریمها دیگر نباید
هرچه به دوران بعد از تحریمها نزدیک میشویم ،اقتصاد ایران محسوب میشود .آنچه مسلم است رفع درآمدهای نفتی برای بودجة دولت و هزینههای جاری
هر روز از موسسات بزرگ اقتصادی جهان بشنویم تحریمها میتواند جانی دوباره در تن اقتصاد ایران به مصرف برسد .سالهاست که مسئولین اقتصادی
که ایران یکی از نویدبخشترین اقتصادهای قرن  21بدمد اما درست در همین مقطع همة کارشناسان بر کشور این ادعا را دارند که مسیر درآمدهای نفتی را به
این باورند که مدیریت اقتصادی بعد از دوران تحریم ،سمت هزینههای جاری و نفتی شدن بودجه مسدود
خواهد بود و شاید چینی دیگر.
میتواند تضمینکنندة شکل گرفتن این جان دوباره میکنند اما هنوز بودجة عملیاتی به نفع فعالیتهای
خطر اقتصاد زیرزمینی
باشد .مسعود نیلی ،کارشناس برجستة اقتصادی و مولد کشور تجربه نشده است .اگر این اتفاق در حوزة
البته این یک نوع نگاه به روزگار بعد از تحریم در از مشاوران اصلی دولت ،بارها یادآور شده است که کالن بیفتد ،تاثیرش در همة بخشها اینگونه خواهد
ایران است ،که نمونههای آن نیز زیاد در تحلیلهای لغو تحریم ها نمیتواند معجزه کند .برای همین شد ،که با شکل گرفتن فعالیتهای مولد رکود نیز
آنسوی مرز پیدا میشود .در مقابل نیز گروهی از باید مراقب باشیم که انتظارات از حذف تحریمها از شاخصهای اقتصادی فاصله میگیرد .فارغ از
کارشناسان و هلدینگهای پژوهشی میگویند که مطابق با توان اقتصادی کشور باشد .او بر این باور این ،دولتیها باید فراموش نکنند که در شرایط
به دلیل ساختارهای بیمار اقتصاد ایران و مدیریت است که «شکلگیری انتظارات فراتر از واقعیت برای بعد از تحریم و در زمانی که سرمایهگذاران داخلی
ناتوانی که در سالهای گذشته ناتوانی در ساختارها شرایط پس از توافق ،این خطر را دارد که در صورت سرمایههای خود را افزایش دادهاند تا نقش بیشتری در
را تشدید کرده است ،نه تنها بعد از تحریم اتفاقی رخ مواجهه با واقعیت اعتماد عمومی خدشهدار شود .در رشد و توسعة کشور ایفا کنند و سرمایهگذاران خارجی
نمیدهد بلکه از سوی دیگر دهلیزهای
نیز وارد کشور شدهاند ،دیگر نمیتوان با
زیرزمینی در اقتصاد ایران منابع
بانکهایی که بنگاهداری میکنند و منابع
بیشتری در اختیار دارند که از آنها
آنها به تولید نمیرسد ،شتاب صنعت
استفاده کنند .یکی از نمونههای این
و کاهش رکود را به وجود آورد .در این
نگاه از سوی یک اندیشکدة توسعه ارائه
شرایط حتما باید بازار سرمایة کارآمدی
شده است.
برای نظم بخشی مولد به فعالیتهای
اندیشکدة بلفر در جدیدترین تحلیل
اقتصادی وجود داشته باشد .نمیتوان
خود به قلم «آرون آرنولد» ،چند
درها را به روی سرمایهگذاران خارجی
ماه پیش با نگاهی به روند اعمال
باز کرد و به سرمایهگذاران داخلی گفت
تحریمهای غرب علیه ایران طی
که سرمایة خود را افزایش دهید ،آنوقت
سالهای اخیر ،به بررسی پیامدهای
همچنان بانکها به روشهای قبلی خود
منفی و مخرب این تحریمها پرداخت
ادامه بدهند و شکافی بزرگ در بدنة مالی
و نوشت :اعمال تحریمهای مالی علیه
اقتصاد وجود داشته باشد .البته برخی
ایران به رشد و گسترش شبکههای
از پدیدههای اقتصادی که همه منتظر
غیرقانونی در منطقه دامن زده است،
شکسته شدن آنها هستند ،حتما
شبکههایی که از طریق شیوههایی
بعد از تحریمها نباید سقوط بزرگی
اندیشکدة بلفر چند ماه پیش با نگاهی به روند اعمال تحریمهای غرب علیه
چون تقلب ،رشوه و فساد امر تجارت
را تجربه کنند .یکی از این مولفهها دالر
ایران طی سالهای اخیر ،به بررسی پیامدهای منفی و مخرب این تحریمها
را تسهیل میکنند .میتوان چنین
است ،که تولیدکنندهها با قیمت باالی آن
پرداخت و نوشت :اعمال تحریمهای مالی علیه ایران به رشد و گسترش
روندی را در تمامی بخشهای
برخی فعالیتهای خود را آغاز کردهاند،
طریق
از
که
هایی
ه
شبک
است،
زده
دامن
منطقه
در
غیرقانونی
های
ه
شبک
اقتصادی ایران از قطعات هواپیما
که وقتی بهای دالر سقوط کند ،آنها
شیوههایی چون تقلب ،رشوه و فساد امر تجارت را تسهیل میکنند
و تجهیزات پزشکی گرفته تا مواد
گرفتار زیان بزرگی میشوند .تنظیم همة
خاص مشاهده کرد .در حال حاضر
این شرایط به نظر میرسد بر عهدة دولت
واسطههای مالی و لجستیکی اقتصاد
است؛ دولتی که بدون شک برای جامة
پوشاندن به این موارد بیش از هر چیز به
پیچیدة زیرزمینی نقش بسیار مهمی را در راستای حال حاضر نه تنها عامة مردم ،که برخی مدیران نیز عمل
دور زدن تحریمهای غربی علیه ایران ایفا میکنند .تصور میکنند با توافق هستهای ،همة مسائل کشور یک همراهی داخلی نیاز دارد .بده بستانهای سیاسی
اما نباید انتظار داشت که این روند در دوران پس از حل میشود در حالی که این موضوع صحت ندارد .و تسویه حسابهای سیاسی که مانع از اجماع برای
لغو تحریمها تغییر کند.
بسیاری از مسائل ارتباطی به تحریم ندارد .سامان دستیابی به توسعة مطلوب میشود ،در هر شرایطی
در گزارش بلفر آمده است :این فکر اشتباهی است یافتن برخی از عواملی هم که به تحریم ربط دارد ،میتوانند برای اقتصاد کشور بحران به وجود بیاورند.
اگر تصور کنیم در ایران پس از تحریمها دیگر زمانبر خواهد بود .بنابراین دچار خوشبینی کاذب فرقی هم نمیکند که قبل از تحریم باشیم یا بعد
اقتصاد زیرزمینی وجود نخواهد داشت ،اقتصادی شدن ممکن است ظرفیت تحمل جامعه را سرریز از تحریم .اگر قرار است که دوران پساتحریم ،دورانی
که هم بازیگران دولتی و هم بازیگران غیردولتی در کند».
ماندگار و تاریخی برای جهش توسعه در ایران باشد،
آن نقش دارند .در این میان افراد و مهرههایی که
به طور قطع چنین چشماندازی نیاز به یک اجماع
فراگیر دارد .نمیشود با کشورهای خارجی گفتو
در زمینة تسهیل تحریمها و دور زدن آنها فعالیت ضرورت اجماع ایرانی برای توسعه
دارند ،بیش از دیگران متضرر خواهند شد .اگرچه این مسئله واقعیت دارد و اگر انتظارات بی حساب گو کرد و به توافق رسید و آنوقت در داخل کشور
این شبکههای غیرقانونی همچنان در جهت سودآور و کتاب شکل بگیرند ،حتما اقتصاد کشور بعد از گفتوگو نشدنی و توافق امری دستنیافتنی باشد .این
بودن تالش میکنند ،اما از سوی دیگر به عنوان یک تحریمها با مشکالت زیادی نیز همراه خواهد شد اما تصویر عین فرایندی است که توسعه را در هر شرایطی
عامل و نیروی بیثباتکننده فعالیت میکنند ،مانع از در مقابل ،برنامهریزان دولتی نیز باید آماده باشند تا زمینگیر میکند.

هرچند که کارشناسان اقنصدی بر این باورند که در چند سال
گذشته اقتصاد ایران یکی از بدترین روزهای خود را تجربه
کرده است اما نمیتوان این واقعیت را نادیده گرفت که در
حال حاضر اکثر تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اقتصاد
ایران به سمتی میرود که بهزودی یکی از بهترین دورههای
خود را مزمزه کند .این مسئله زمانی خود را بهوضوح نشان
میدهد که بدانیم سرمایهگذاران بزرگی نیز پشت خطهای
مرزی ایستادهاند و در انتظار کامل شدن پروژة دیپلماسی
ایرانی برای ایجاد گشایش ارتباطات و تعامل اقتصادی هرچه
بیشتر با کشورهای توسعهیافته هستند .برای همین میتوان
به جرات گفت که فردا برای اقصاد ایران روز دیگری است.
در مورد فضای حاکم بر اقتصاد ایران با دکتر مهدی پازوکی
گفتوگو کردیم .او از کارشناسان برجستة سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است.
پازوکی میپذیرد که آیندة اقتصاد ایران روشن است اما چنین چیزی را مشروط به حکمرانی
مدیریت تعقل در عرصة اقتصاد میداند .وی در این گفتوگو و در چند برش به ضرورت تکیه
بر سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای پیشرفت توسعه در کشور اشاره میکند .متن این
گفتوگو در ادامه آمده است:

لغو تحریمها؛ پیروزی بزرگ برای ملت
ایران است
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مهدی پازوکی ،با انتقاد از اینکه اقتصاد ایران در سالهای
اخیر بسته و راکد مانده است ،میگوید :ایران طی سالهای
اخیر از نظر روابط جهان خارج و ارتباط با کشورهای
توسعهیافته بهجز ارتباط با چند کشور عقبمانده ،روابط
خارجی حائز اهمیتی نداشته است ،اما در دو سال گذشته
ورق برگشته است و دولت بسیاری از گرهها را باز کرده
است ،برای همین زمینة رشد و توسعة اقتصادی ناشی
از گشایش بینالمللی هموار است .بنابراین لغو تحریمها
برای ملت ایران از جهت ارتباط گسترده با جهان خارج
یک پیروزی بزرگ محسوب میشود.

مدیریتعلمی؛شرطاصلیپیشرفت

وی با تاکید بر اینکه حل مشکل رکود تورمی به شیوة
مدیریت اقتصادی کشور وابسته است ،افزود :چنانچه
مدیریت و سیاستهای کالن اقتصادی و اجتماعی کشور
براساس مبانی کارشناسی و علمی باشد و به عبارت ساده
اگر حکمرانی صحیح بر سیستم تصمیمگیری اقتصاد
ایران حاکم شود ،به طور حتم در حل مشکالت اقتصادی
موفق خواهیم بود ،اما اگر به جای برخورد کارشناسانه و
علمی ،برخورد هیئتی و غیر علمی صورت گیرد ،بیشک
با مشکالت اقتصادی مواجه خواهیم شد .کارشناسان،
فعاالن اقتصادی ،صنعتگران و سرمایهگذاران نباید از
گفتن این بحثها پرهیز کنند چون مطرح کردن آنها
حتما یک راهبرد علمی محسوب میشود .باید آنقدر
بگوییم تا ناهمواریها مرتفع شود ،چون این سرمایه و
صنعت و ایدههای ماست که در ناهمواریهای اقتصادی
آسیب میبیند.

برتریایرانازنظرموقعیتژئوپولیتیکی

پازوکی با اشاره به اینکه ایران از نظر موقعیت ژئوپولیتیکی
نسبت به کشورهای منطقه برتراست ،ادامه داد :اگر دولت
مدیریت اقتصادی کارشناسانه و علمی را در دستور کار
خود قرار دهد ،به طور حتم به دلیل وجود منابع انرژی
ارزانقیمت و نیروی کارکردة متخصص و کافی در حل

اقتصاد ایران
بررسی موقعیت اقتصادی کشور در گفتوگو با
مهدیپازوکی،کارشناساقتصادی

تجدداقتصادیرا
بهتمدناقتصادی
تبدیلکنیم

مشکالت اقتصادی موفق خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از مشکالت اصلی
کشور عدم مدیریت بهینه است ،افزود :به طورحتم مشکالت
اقتصادی کشور با روش مدیریت اقتصادی غیرعلمی
تشدید میشود ،اما اگر مدیریت براساس شایستهساالری
و اصول علمی باشد ،بیشک تمام مشکالت اقتصادی حل
خواهد شد .ما باید به مدیریت علمی تن بدهیم چون
هر روز در منطقه و جهان رقابت افزایش مییابد
و ایران که صاحب یک موقعیت ژئوپولیتیکی
است نمیتواند بدون اتکا به مدیریت علمی
در این رقابتها پیروز شود.

چگونگیکنترلبحران
 2007جهان غرب

این تحلیلگر اقتصادی ،با اشاره
به اینکه بحران اقتصادی سال
 2007جهان غرب به مراتب
شدیدتر از بحران اقتصادی سال
 1929میالدی بود ،تصریح
کرد :وقتی اوباما به عنوان
رئیسجمهور آمریکا کلید کاخ
سفید را تحویل گرفت ،اقتصاد
آمریکا دچار بحران فزایندهای
شده بود ،اما اوباما برای حل
این بحران اقتصادی  20نفر از
بهترین اقتصاددانان را در دفتر
برنامهریزی کاخ سفید دعوت
کرد و این افراد اتاق فکر دولت را
تشکیل دادند و با ارائة رهنمودهایی
کارشناسانه و علمی توانستند بحران
اقتصادی آمریکا را کنترل کنند،
به طوری که درحال حاضر نرخ رشد
اقتصادی آمریکا مثبت و نرخ تورم و بیکاری
این کشور کاهنده است.
وی ادامه داد :اگر آمریکا برخورد علمی و کارشناسانه
برای کنترل بحران اقتصادی نمیکرد ،به طورحتم نه
تنها این کشور بلکه اتحادیة اروپا و سایر کشورهای جهان هم

با بحران اقتصادی مواجه میشدند.

لغوتحریمهاحاللهمةمشکالتنیست

این کارشناس اقتصادی ،با بیان اینکه لغو تحریمها
فقط شرط الزم برای حل مشکالت اقتصادی است،
تصریح کرد :لغو تحریمها شرط الزم برای حل مشکالت
اقتصادی است اما به طور حتم تمام مشکالت اقتصادی
کشور فقط با لغو تحریمها حل نمیشود ،بلکه شرط کافی
حل مشکالت اقتصادی مدیریت علمی و خردمندانه است.
تجربة جهانی و تجربة کشور خودمان نیز نشان میدهد
که بدون مدیریت تعقلمحور نمیتوان به قلة توسعه
نزدیک شد.

مماشاتباچهکسانی؟

پازوکی ،با بیان اینکه مماشات با گروههای تندرو به نفع
دولت نیست ،افزود :اگر دولت آقای روحانی با گروههای
تندرو مماشات نکند ،این دولت میتواند پشتیبانی
بیشتر ملت ایران را به دست آورد ،به طوری که
دولت به عنوان نمایندة ملت باید
خود را از گروههای تندرو
حتما جدا کند .البته
قصد من بحث
سیا سی

نیست ،منتهی اگر میخواهیم در مورد توسعه و پیشرفت
حرف بزنیم وقتی در کشورهایی گروههای تندرو وجود
دارند ،باید گفت که آنها یکی از عوامل مسدود کردن
مسیر توسعه هستند ،برای همین و به خاطر این فعل
اقتصادی میگویم دولت باید با آنها مماشات نکند.

رانت  ،مثل سم است

وی گفت :یکی از مشکالت کنونی اقتصاد ایران ،اقتصاد
رانتی است ،که بخشی از رانت سیکلهای اخیر مربوط
به گروههای خارج از حیطة سازندة اقتصاد بوده است ،به
طوری که حتی آنها از تحریمها نفع و بهرة چشمگیری
بردهاند .چون چشمانداز اقتصاد در ایران سفید و روشن
است ،مسئولین باید تکلیف بخشهای ضد توسعهای را
که میتوانند سرعت توسعه را کند کنند مشخص سازد.
ما برای تغییر پوست اقتصاد کشور باید بازار سرمایه را
تقویت کنیم ،باید بنگاههای سرمایهگذاری را به جلو
هدایت کنیم ،باید مسیر سرمایههای جدید را هموار کنیم.
رانت برای اینگونه فعالیتها سم است چون همة آنها را
مخدوش میکند.

شفافیت را باید رمز پیروزی توسعه
بدانیم

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد :اگر دولت شفافیت
را در اقتصاد ایران حاکم کند ،به طوری که رقابت
اقتصادی را در بازار ایران به وجود آورد و با هرگونه
انحصار چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی
مبارزه کند ،بیشک امیدواری نسبت به آیندة اقتصاد
ایران افزایش مییابد .شفافیت رمز شکلگیری
رقابت سالم و پیروزی توسعه است.
پازوکی افزود :دولت عالوه بر ایجاد شفافیت و
رقابت سالم در اقتصاد ،باید با هرگونه انحصار
دولتی و خصوصی مبارزه کند ،که مجموعة
این عوامل باعث ایجاد شرایط برای ثبات و
امنیت اقتصادی در ایران میشود.

باید تجدد اقتصادی را به تمدن اقتصادی
تبدیلکرد

به گفتة وی ،در اقتصادي كه ارزش افزوده و رشد توليد
ناخالص داخلي ساالنه نشات گرفته از ثروتفروشي
(فروش نفت و ديگر منابع) باشد ،اگرچه رشد اقتصادي
حاصل شده و مصرف نيز افزايش میيابد اما اين رويه به
تجدد اقتصادی معروف است .در مقابل اگر رشد ارزش
افزوده مبتني بر توليد باشد و به دنبال رشد توليد ،مصرف
افزايش يابد اين رويه را تمدن اقتصادی میگويند .رشد
اقتصادی در كشورها زمانی ميتواند مستمر و پايدار
باشد ،كه از روية تمدن اقتصادي پيروي كند.

داشتن سرمایه باید ارزش تلقی شود

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد« :عمدهترین
مشکل برای سرمایهگذاری بخش خصوصی فضای
کسبوکار است که باید حل شود .یعنی دولت باید
سرمایهدار را اذیت نکند و داشتن سرمایه یک
ارزش مثبت تلقی شود ».پازوکی گفت« :دولت باید
سرمایهگذاری بخش عمومی را به حداقل برساند و در
سال به تعداد انگشتان دست هم پروژة جدیدی را آغاز
نکند ،مگر اینکه پروژهای ضرروت داشته باشد و بخش
خصوصی تمایلی به آن نداشته باشد یا به لحاظ امنیتی
صالح نباشد بخش خصوصی وارد آن شود».
وی ادامه داد« :دولت باید طرحهای عمرانی خود را
اولویتبندی کند و بخشی از آنها را به بخش خصوصی
بدهد و سپس از بخش خصوصی اجاره کند».

حلمعضلبیکارینیازمنداصالح
ساختارهایاقتصادیاست

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد :مسئلة ا ِشتغال
و امنیت اجتماعی از هر مسئلهای مهمتر و نیازمند
اصالح ساختارهای اقتصادی است .حمایت از تولید
وقتی صورت میگیرد که ساختار نهادهای اقتصادی
داخلی برابر با شاخصهای جهانی باشد .اگر قصد
داریم از تولید داخلی حمایت کنیم ،برنامهریزان باید
وارد عمل شوند .در این میان دیرکرد بانکی ،باعث
میشود تولیدکننده قادر نباشد نیاز مصرفکننده را
پاسخ دهد .امروز تولیدکنندة ما همچون دوندهای
پابرهنه است که میخواهد در یک مسابقة دو با رقبا
مسابقه دهد.
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راه سرمایهگذاران را باید هموار کرد

این تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر ضرورت
افزایش سرمایهگذاری داخلی ادامه داد:
در ایران مشکل سرمایه وجود ندارد ،به
طوری که حجم پسانداز بانکهای ایران
مطلوب است ،به همین دلیل باید مکانیزم
و امنیت اقتصادی در کشور به منظور
تبدیل پساندازهای بانکی به سرمایهگذاری
در تولید ایجاد شود .شک نباید کرد که
دولت باید نیروی زیادی صرف کند تا هرگونه
سرمایهگذاری و سیستمها و هلدینگهای
سرمایهگذاری احساس آرامش کنند .کشور ما
امروز نیازمند آنان است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد :با توجه به ارزانی
نرخ انرژی و نیروی کار ارزانقیمت و متخصصی که در
ایران وجود دارد ،افزایش سرمایهگذاری داخلی باعث رونق
و گرایش سرمایهگذاری خارجی در کشور م شود.
پازوکی خاطرنشان کرد :به طور حتم افزایش

سرمایهگذاری داخلی و توسعة سرمایهگذاری خارجی
باعث افزایش تولید ،افزایش رشد اقتصادی و بهتر
شدن رفاه اجتماعی جامعة ایران میشود.
وی در مورد نحوة جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی
گفت :سرمایهگذار خارجی منابع مالی خودش را میآورد،
اما انتظار دارد که از منابع داخلی بانکها نیز استفاده
کند مثل همه جای دنیا ،اما وقتی میبیند نرخ دالر در
سال بیش از  5ـ  4درصد افزایش نمییابد ،تورم 15
درصد در بهترین و  40درصد در بدترین شرایط قرار
دارد و از طرفی بهرههای بانکی  23ـ  22درصد است
و شرایط شفافی برای کار فراهم نیست ،برای همین از
سرمایهگذاری منصرف میشود.

عل

با نکدا ر ی
ی ماندگار
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اقتصاد ایران پدیدههایی را تجربه میکند که میتوان به
جرات گفت چنین تجربههایی در طول تاریخ معاصرمان
کمسابقه یا شاید بیسابقه هستند .البته در شرایطی که
یک اقتصاد طی چند سال و به شکل فشرده ،فقدان
مدیریت کارآمد در سطح سیاستگذاریهای کالن و
از سوی دیگر تحمیل تحریمهای همهجانبه را تجربه
کند ،نمیتوان انتظار داشت که گرههای بزرگ نیز شکل
نگیرند .برای همین قبل از اینکه به یکی از پدیدههای
عجیب در اقتصاد ایران طی چند سال گذشته اشاره
کنیم ،بد نیست که بگوییم وجود این مولفة نه چنان
خوشایند خیلی هم دور از انتظار نبوده است .یعنی حاال
که میتوانیم روند مدیریت اقتصاد و مسیری را که اقتصاد
ایران در این سالها پشت سر گذاشته تماشا و تحلیل
کنیم ،میشود این نتیجه را گرفت که اگر غیر از این بود
و چکهای برگشتی به نشانهای برای تخمین عمق زیاد
رکود در اقتصاد ایران تبدیل نمیشدند ،جای تعجب بود.
بدون شک اکنون و در میان مولفههای ناخوشایندی که
اقتصاد ایران را دوره کردهاند ،چکهای برگشتی یکی
از این پدیدههاست که به شکل پررنگی امید را میان
سرمایهگذاران اقصادی نشانه
رفته است .کارشناسان اقتصادی
بر این باورند که حجم چکهای
برگشتی ضریب ورشکستگی در
هر اقتصادی را نشان میدهد.
درواقع به باور این گروه از
کارشناسان ،در هر اقتصادی
اگر حجم چکهای برگشتی از
یک حدی بیشتر شود میتوان
گفت که آن اقتصاد مستعد
ورشکستگی است .فارغ از اینکه
چنین تحلیلی تا چه حد درست
یا نادرست است ،نمیتوان این
جدول یک

واقعیت را انکار کرد که رشد بیرویة چکهای برگشتی
چون زائدة رکود در اقتصاد است میتواند موجب
دلسردی سرمایهگذاران اقتصادی برای تحرک آزاد و
بدون اضافه وزن بیجهت باشد .طی سالهای گذشته
هدفمندسازی بیقوارة یارانهها از یک سو و دور ماندن
تولیدکنندهها از منابع مالی از سوی دیگر ،باعث شده که
بخشهای مولد نیز سهم بسزایی در ماجرای چکهای
برگشتی داشته باشند و این دقیقا باعث رشد آفتی به
نام چکهای برگشتی محسوب میشود .به عبارت دیگر
میتوان گفت که مغشوش بودن ساختارهای اقتصادی
در توسعة ایرانی باعث شده که هر پدیدة منفی قبل
از هر چیز زیانش به تولید و صنعت برسد .شاید اگر در
سالهای گذشته به جای بانکها بورس و سرمایهگذاران
بورسی وظیفة خدماترسانی مالی به تولید را بر عهده
داشتند ،صنعت کشور نیز سهم کمتری در سناریوی
چکهای برگشتی داشت اما آنطور که کارشناسان
میگویند ،همه چیز دست به دست هم داده است تا
تولید و صنعت از آفتهای اقتصادی کشور سهم زیادی
را از آن خود کند .تا اینجای کار اما هرچه هست و هر

اتفاقی که افتاده باشد ،باید این واقعیت را قبول کرد که
پیامد چکهای برگشتی به زیان بخشهای سرمایهگذار
کشور تمام میشود ،برای همین باید مسئولین و
برنامهریزان اقتصادی به گونهای عمل کنند که بار روانی
این مولفة منفی کمتر گریبان سرمایهگذاری را بگیرد.
طبیعی است که وقتی حجم چکهای برگشتی افزایش
مییابد ،سرمایهگذاران و شرکتهای سرمایهگذاری
اقتصاد را فاقد امنیت تحلیل میکنند و این میتواند یک
توقف برای توسعة کشور محسوب شود .تا همین چند
سال پیش ،سال پیروزی انقالب به دلیل کاهش سرعت
فعالیتهای اقتصادی و رکودی که شکل گرفته بود با
عنوان بدترین سال از حیث چکهای برگشتی معرفی
میشد .ظاهرا در این سال اسناد مالی برگشت دادهشده
با محوریت چک  11درصد رشد را تجربه کرده است اما
در سالهای قبل این رقم در قیاس با ارقام موجود بسیار
کوچک به نظر میرسد.

انبوه چکهای برگشتی

بانک مرکزی گزارش میدهد که به طور میانگین روزانه
 ۱۸۰میلیارد تومان چک در کشور
برگشت میخورد .گزارشهای موجود از
بررسی چکهای برگشتی که به شکل
گسترده در سال  90انجام شده نشان
میدهد ،تعداد چکهای برگشتی در
سال ۱۳۷۸حدود  ۲.۶۳میلیون برگ
بوده که با شیب صعودی ،این رقم در
سال۱۳۹۰به  ۶.۳۷میلیون برگ رسیده
است( .جدول یک)
این آمار حاکی از رشد  ۱۴۲درصدی
تعداد چکهای برگشتی طی دورة
مورد بررسی است .همچنین در بازة
زمانی بین سنوات ۱۳۷۸تا ،۱۳۹۰مبلغ

بانک مرکزی نظارت کند

ابراهیم نکو ،نمایندة مجلس ،عملکرد نامناسب برخی

جدول دو

نکو میگوید :باید مجازات تاثیرگذاری برای سوء
استفادهکنندگان از چک نیز تنظیم و تدوین شود ،که
مانع از صدور چک بالمحل شوند.
عضو هیئت رئیسة کمیسیون اقتصادی یادآور میشود:
در هر صورت باید قوای سه گانه به صورت هماهنگ
تالش کنند تا موضوع صدور دسته چک ساماندهی
شود ،البته مطالب ذکرشده به این معنی نیست که
مردم از داشتن دسته چک محروم شوند بلکه باید
ضابطهای برای ارائة دسته چک داشت.
این نمایندة مجلس خاطر نشان میسازد :اقتصاد ایران
به امنیت و آرامش خاطر نیاز دارد .ماجرای چکهای
برگشتی آنقدر جدی است که بدون شک میطلبد
هر سه قوای مدیریتی کشور برای مقابله با این ماجرا
آستینها را باال بزنند .بدون شک نمیشود چک را از
اقتصاد ایران حذف کرد ولی حتما میتوان برای آن
ضوابطی تعیین کرد که کار به چنین نقطهای نرسد.

تقصیر رکود است

مهدی تقوی ،استاد دانشگاه به شکل دیگری جریان
چکهای برگشتی را تحلیل میکند .او بر این باور
است که گره موجود در اقتصاد ایران باعث شده است تا
چکها چنین مشکلی را به وجود آورند .وی میگوید:
شک نباید کرد که چکهای برگشتی یک پدیدة بسیار
نامبارک برای اقتصاد ایران محسوب میشود اما دلیل
این ماجرا را نیز باید در همین اقتصاد و نوع مدیریت
آن جستوجو کرد.
این استاد دانشگاه ادامه میدهد :چند سالی میشود

ضرورت توجه به سرمایهگذاران

به طور حتم اقتصاد ایران در چند سال گذشته در
شرایط خاصی قرار داشته است اما به نظر میرسد
آینده جنس دیگری برای اقتصاد به ارمغان میآورد.
در حال حاضر امید دوباره در میان فعاالن اقتصادی
و سرمایهگذاران خودش را بهخوبی نشان میدهد.
همة فعاالن اقتصادی در انتظار این هستند که با
گشایش در فضای دیپلماسی اقتصادی ،حضور خود
را در اقتصاد کشور تقویت کنند .این یعنی فردایی
متفاوت که توسعة ایرانی در انتظار آن به سر میبرد.
برای همین باید با پدیدههایی که میتوانند به این
امید خدشهای وارد کنند به طور جدی برخورد کرد.
سرمایهگذاران قامتی دوباره یافتهاند تا با حضور خود
چالههای اقتصاد کشور را پر کنند .پدیدههایی نظیر
چکهای برگشتی اگر بخواهند بستر این حضور
را زائل کنند ،حتما به سیکل معیوب رکود کمک
کردهاند .شاید بهتر باشد که دولتیها هرچه زودتر با
گرم کردن هرچه بیشتر بازار سرمایه ،جریان گردش
مالی کشور را بیشتر به سمت تقویت فعالیتهای
مولد سوق دهند .اینگونه میتوان با کنترل رکود
هرچه سریعتر ،فکری به حال چکهای برگشتی
کرد.
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چکهای برگشتی نیز از مبلغ ۲.۰۹هزارمیلیارد ریال
در سال ۱۳۷۸به ۳۵.۶۱هزارمیلیارد ریال در سال
۱۳۹۰رسیده ،که رشد بسیار زیادی معادل۱.۶۰۳
درصد را نشان میدهد .درصد چکهای برگشتی به
کل چکهای مبادلهشده به لحاظ تعداد از ۵.۸۹درصد
در سال  ۱۳۷۸به ۱۲.۴۱درصد در سال ۱۳۹۰رسیده
است ،که  ۱۱۰درصد رشد را نشان میدهد.
درواقع در سال  ۱۳۷۸از هر  ۱۰۰فقره چک صادره
ت خورده و این تعداد در سال
حدود  ۶فقره برگش 
۱۳۹۰به حدود ۱۳فقره رسیده است.
یک گزارش دیگر به نقل از بانک مرکزی نشان میدهد
که در بازة زمانی بین فروردین تا آذر  ۹۳بیش از ۴۹
هزارو۸۰۰میلیارد تومان برگشت خورده که این رقم
بیانگر رشد ۳۵.۱درصدی نسبت به ۹ماهة سال ۹۲
است.
این در حالی است که میزان چکهای برگشتی در ۸
ماهة سال  ۹۳بیش از ۳.۹میلیون برگ ،مبلغی بالغ بر
 ۴۲هزارمیلیارد تومان بود ،که تعداد آن در مقایسه با
دورة مشابه سال قبل حدود ۱۹.۸درصد و مبلغ آن
 ۲۹.۸درصد افزایش داشت.
بهتازگی دبیر کل بانک مرکزی در آخرین
اظهارات خود اعالم کرده است که در 5
سال گذشته چکهای برگشتی شبکههای
بانکی  27میلیون برگ بوده است .برخی
مراکز غیر رسمی نیز اعالم میکنند که سال
 91میزان چکهای برگشتی بدترین سال
تاریخی خود را تجربه کرده است .بر اساس
این گزارشها در این سال حجم چکهای
برگشتی از  20میلیون برگ نیز فراتر میرود.
(جدول دو) به نظر میرسد چنین آمارهایی
به دلیل افت شدید شاخصهای اقتصادی در سال 91
ارائه شده است.
به گفتة احمدی ،دبیر کل بانک مرکزی در سال ،1384
یک میلیون چک برگشتی داشتیم و این رقم در سال
 1392به  5میلیون و در سال  1393به شش میلیون
برگ چک رسید.
همچنین آخرین بررسی بانک مرکزی از شاخصهای
اقتصادی در سال جاری ،در فروردین ماه امسال فقط
میزان سفتههای به اجرا گذاشته شده نسبت به ماه
مشابه سال قبل ،تا بیش از  291درصد افزایش یافته
است که البته این آمار نسبت به اسفندماه  1393حدود
 32درصد کاهش دارد.
در حال حاضر نیز منابع رسمی گزارش میدهند که
تعداد چهارهزار و  ۵۹۲نفر به خاطر صدور چک بالمحل
غیرکالهبرداری حبس را در زندانهای کشور تحمل
میکنند ،که در این میان تهران با داشتن هزاروصد
زندانی حدود ۲۴درصد زندانی مرتبط با صدور چک
بالمحل غیرکالهبرداری را به خود اختصاص داده و پس
از آن ،کرمانشاه با  ۳۹۵زندانی و فارس با  ۳۶۵زندانی،
در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
این ارقام به اندازة کافی گویای این ماجرا هستند
که چکهای برگشتی در اقتصاد ایران به یک بحران
تبدیل شدهاند .اما چرا باید این اتفاق در اقتصاد ایران
رخ بدهد؟

بانکها را یکی از دالیل اصلی افزایش روند چکهای
برگشتی میداند .او میگوید«:بانکها بدون مالحظه و
بدون در اختیار داشتن یک استاندارد برای افزاد حقیقی
و حقوقی دسته چک صادر میکنند».
وی میگوید :بانک مرکزی باید به فرایند صدور دسته
چک نظارت کند .به عبارتی باید به گونهای عمل کند
که بانکها نتوانند بدون توجه به سطح دارایی مالی
افراد ،برای آنها دسته چک صادر کنند .اگر به این
سمت نرویم و اگر بانکها و در راس آنها بانک مرکزی
نتواند چنین نظارتی داشته باشد ،بینظمی گستردهای
در اقتصاد کشور شکل میگیرد ،که در نهایت نیز باعث
میشود امنیت و اطمینان اقتصادی را تحت تاثیر قرار
میدهد.
نکو تصریح میکند :هیچ ایرادی ندارد که بانک مرکزی
و دستگاههای مربوط از کشورهای دیگر در زمینة مقابله
با این بینظمی الگوبرداری کنند .باید این کارها صورت
بگیرد ،چون در حال حاضر حتی با استفاده از روابط نیز
دسته چک صادر میشود و این مسئله جریان بالمحل
بودن چکها را بسیار افزایش داده است.

که رکود دست و پای اقتصاد کشور را بسته است
و درست در همین سالهای رکود ،درصد چکها
نیز افزایش یافته است .در دوران رکود انجام تعهد
اقتصاد آسیبپذیر میشود و این امر خودش را در
چکهای برگشتی بهوضوح نشان میدهد.
تقوی میگوید :در هیچ جایی از دنیا دیده
نمیشود که کسی کاالیی را خریداری کند اما
برای آن چکی بدهد که تاریخ وصولش مربوط
به مدت زمان زیادی بعد از خرید کاالست .مالک
اسناد مالی در کشورهای دیگر دریافت وجه در
روز است .چکهای مدتدار نشان میدهد که
فعاالن اقتصادی و خریداران بازار برای بهروز
بودن ،اوضاع اقتصادی مطلوبی ندارند .این مسئله
آنقدر گسترش یافته که حتی اگر کسی توان
خرید و پرداخت روزانه را هم داشته باشد ،باز
میخواهد چک مدتدار بدهد ،چون احساس
میکند اگر بهروز پرداخت کند اتفاق بدی است و
به نفعش نیست .همة این مسائل باعث شده که
چکها بهراحتی برگشت بخورند.
این استاد دانشگاه ادامه میدهد :یک نکته
را نباید فراموش کرد که چکها در اقتصادی
نظیر اقتصاد ایران تا به این حد برگشت
میخورند .در اقتصاد ما به طور سنتی بازار
به کسانی که چک آنها برگشت می خورد
اطمینان نمیکند .این یک اصل در بازار
محسوب میشود اما آنقدر چک برگشتی
عادی شده است که به نظر میرسد این
اصل در حال فراموشی است.
تقوی میگوید :اصلیترین راه برخورد با روند
چکهای برگشتی از بین بردن رکود است اما
در کنار آن مسئولین باید در صدور چک دقت کنند
و شرایط ویژهای برای آن در نظر بگیرند .این روند
میتواند به اطمینان و آرامش خاطر سرمایه گذاران
ضربه بزند.

بورس
انتظارات سهامداران و بازار سرمایه برآورده نشد
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بازار سرمایه از مدتها پیش منتظر بود بانک
مرکزی و شورای پول و اعتبار ،تکلیف نرخ سود
بانکی را مشخص کند ،تا بلکه با کاهش آن
دوباره بتواند در میدان رقابت با حریف قدیمی
شانسی برای موفقیت داشته باشد .سال
گذشته در آرزوی همین تحول به سر شد و
نرخ سود کماکان در فهرست ابهامهای بازار
باقی ماند .از آغاز امسال هم فشار از سوی
تسهیالتگیرندگان و ذینفعهایی نظیر بازار
سرمایه شدت گرفت اما در سوی دیگر بانکها
هم حاضر نبودند نرخ سود را به میزان قابل
توجهی کاهش دهند ،آنها هشدار میدادند
که چنین اقدامی در کنار طلب قابل توجهی
که بانکها دارند ،میتواند به بروز بحران
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هدف ،مهاجرت نقدینگی به بورس نبود

روحاهلل میرصانعی دبیرکل کانون کارگزاران بورس ،در
این خصوص معتقد است که اساسا کاهش نرخ سود
بانکی با هدف مهاجرت نقدینگی از بانک به بورس انجام
نگرفته است .به گفتة او هرگونه افزایش یا کاهش نرخ
سود بانکی میتواند اثرات متفاوتی را بر سایر مولفههای
اقتصاد بگذارد و این موضوع میتواند عالوه بر کاهش
نرخ تسهیالت اعطایی به بنگاهها ،بر سودآوری آنها هم
اثرگذار باشد .او افزود :براساس مصوبة شورای پول و
اعتبار ،هر  3ماه یکبار در این نرخ بازبینی خواهد شد و
نباید انتظار داشت این رقم یکباره کاهش چشمگیری

داشته باشد ،چون این جهش کاهشی میتواند تبعات
بدی را بر پیکرة اقتصاد وارد کند و نقدینگی به بازارهای
موازی و سفتهبازی روانه شود .میرصانعی با بیان اینکه
شیوة کاهش تدریجی نرخ سود بانکی معقوالنه به نظر
میرسد تصریح کرد :کاهش نرخ تورم در کشور یکی
از دالیل اصلی این کاهش عنوان میشود ،با این حال
سیاست دولت در خصوص افزایش سرمایة بانکها و نیز
پرداخت مطالبات بانکها و فروش دارایی مازاد آنها،
میتواند موجب شود تا نقدینگی به بانکها بازگردد،
که این موضوع قدرت اعتباردهی بانکها را افزایش
میدهد.

سحر قاسمنژاد

خروج سپردهگذارها و خالی ماندن دست آنها
منجر شود  .پیشنهاد بانکها به بانک مرکزی
هم تعیین نرخ سود  20درصدی بود ،یعنی
کاهش دو درصدی این رقم  .آنها تاریخ 15
اردیبهشت را هم به عنوان زمان پیشنهادی
برای اجرای این طرح اعالم کردند  .دست آخر
هم با برگزاری نشست شورای پول و اعتبار،
دقیقا همان شد که بانکها میخواستند ،البته
ولیاهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی اعالم
کرده که این نرخ قطعی نیست و هر سه ماه
یکبار مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت .
اما این تغییر تا چه اندازه تحولی اثرگذار به
شمار میآید و اصوال بازار سرمایه هم از آن
تاثیرخواهد گرفت .
«محمدابراهیم قربانیفرید» کارشناس ارشد بازار سرمایه
هم در این خصوص معتقد است :سال جدید آغاز شد،
ولی هنوز بازار گرفتار تردید و بالتکلیفی است و انتظارها
برای تصمیمهای قاطع هنوز به نتیجه نرسیده است .یکی
از امیدهای بازار سرمایه کاهش نرخ سود بانکی در سال
جدید بود ،ولی واقعیت این است که کاهش دو درصدی
هیچ اهمیتی ندارد و تاثیری هم بر بازار سرمایه نخواهد
داشت  .به گفتة او کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده
در حالی که براساس اعالم بانک مرکزی و مرکز آمار
نرخ تورم کمتر از  15درصد است ،دردی را دوا نخواهد
کرد چون اصوال هیچ سرمایهگذاری به خاطر دو درصد

کاهش ،زحمت تغییر بازار را بر خود هموار نمیکند و
نقدینگی خود را از بانکها خارج نخواهد کرد.
قربانیفرید ادامه داد :البته بانکها وعده کردهاند که روند
کاهش نرخ سود تداوم خواهد یافت و به صورت تدریجی
خواهد بود اما به نظر میرسد چون مردم انتظار تحولی
قطعی و اتفاقی قابل لمس را دارند ،بنابراین با چنین
کاهش اندکی نمیتوان چشمانتظار تاثیری روشن روی
بازار سرمایه باشیم .
البته به گفتة این کارشناس کهنهکار بازار سرمایه،
طوالنی شدن مذاکرات هستهای و اخبار غیراقتصادی،
تنها مشکل بورس نیست .برخی تصمیمات و مصوبات
دولت و مجلس در سال گذشته ،هنوز دامن بازار را
گرفته ،پاالیشگاهها که بعد از مدتها مانور خبری در
آخرین روزهای سال گذشته باالخره به بورس بازگشتند،
یک ماه نشده با گزارشهای تازهای از میزان پیشبینی
سود مواجه شدند و دوباره از گردونة معامالت خارج
شدند .در حالی که همین خبرهای بد را در همان
روزهای بازگشایی نماد باید در اختیار بازار قرار میدادند
تا بورس در کمتر از یک ماه با دو شوک از سود این
صنعت مواجه نشود .

نرخ سود ارتباطی با میزان
سپردهگذاری ندارد

فضا هیجانی نیست

«معراج موسوی» فعال بازار سرمایه هم فضای بازار
سرمایه را در سال جدید مهآلود توصیف کرد و گفت:
همه منتظر چراغهای قرمز ،زرد و سبز هستهای بودند
که ناشی از توافق یا عدم توافق است .موسوی در خصوص
دالیل روند اکثرا نزولی بازار در روزهای بهاری که سپری
شد اظهار کرد :تصمیم سازمان بورس برای عرضة اولیه
را هم باید عجوالنه توصیف کرد ،عالوه بر این خبرهای
مبنی بر حملة عربستان به یمن و اظهارات برخی از
مسئوالن در مورد تناقضهای موجود در متن بیانیه هم

راه دشوار بازگشت به دورة صعود

او افزود :دماسنج بازار در عبور از کانال نزول ،کاری دشوار
پیش رو دارد .کانالی که سقف آن محدودة 70هزار و
 877واحد است و همانطور که پیشبینی میشد ،هنوز
نتوانسته از آن عبور کند و فعال در فاز اصالحی قرار
گرفتهایم .اما قطعا فاز اصالحی زیاد طول نخواهد کشید.
موسوی در خصوص دالیل این پیشبینی تصریح کرد:
تعداد فروشندههایی که دنبال شناسایی سود بودند
بهتدریج کاهش خواهد یافت و بهزودی شاهد برگشت
بازار خواهیم بود .از سوی دیگرانگیزة شناسایی سود،
هیجانات منفی بازار را بیشتر کرده است .یعنی بازار
به دلیل احتمال عدم توافق منفی نشده چون هیچ
معاملهگری بهطور کامل به مذاکرات بدبین نیست
و اکثر فعاالن بازار منتظر توافق تا  10تیرماه هستند.
بنابراین قطعا مذاکرات هستهای بستری برای ریزش
ن است که اگر
مداوم نخواهد بود؛ نشان این واقعیت هم ای 
خبر خاصی وجود داشت ،حقوقیهای بازار زودتر از سایر
سهامداران از بازار خارج میشدند.

هیچکس بدبین نیست

او ادامه داد :این نشان میدهد که چشمانداز بازار روشن
است وحقوقیها از روزهای منفی حال حاضر استقبال
میکنند و وارد فاز نوسانگیری هم شدهاند تا مشخص
شود  10تیرماه چه اتفاقی خواهد افتاد .نکتة دیگر اینکه
هیچ بازار خاصی در حال حاضر رقیب بورس نیست تا
باعث کوچ سرمایه از این بخش شود .حجم معامالت
هم گویای همین مسئله است .بهطورمثال بازار پول در
حال حاضر در حاشیة کم کردن نرخ سپرده است .در
بازارمسکن نیز رکود پیشبینی میشود ،چون تقاضا برای
خرید خانه کمتر از عرضة آن است.
این فعال بازار تاکید کرد :بازار در حال بررسی سهام
است .تحلیلگران و سهامداران پس از متعادل شدن بازار
در حال غربال کردن پرتفوی خود هستند و به دنبال
سهمهایی میروند که هم از جهت بنیادی وضعیت
مناسبی داشته باشند و هم در صورت توافق هستهای
به منافع خوبی دست یابند .او با اشاره به اینکه آیندة
کلی بازار به سرنوشت مذاکرات هستهای گره خورده
است ،افزود :بیشک روزهای بهتری درسال  94در پیش
داریم .یکی از همین اتفاقهای مثبتی هم که پیش روی
خواهیم داشت ،کاهش نرخ سود بانکی است؛ این واقعه
باعث افزایش نسبت قیمت به درآمد بازارخواهد شد.
پیشبینی هم میشود این اتفاقات در نیمة دوم سال
براساس عدم توافق و در نیمة اول سال براساس توافق
عملی خواهد بود.
موسوی در خصوص سناریوهای پیش روی بازار برای
ادامة سال هم گفت :یکی از این سناریوها مربوط به
فصل مجامع شرکتها خواهد بود ،که با افزایش سود
آنها وهمچنین نسبت قیمت به درآمد پایین شرکتها،
خودبهخود باعث رشد مقطعی قبل از مجامع خواهد شد.
سناریوی دیگر به دست آمدن توافق بین ایران و غرب
است ،که به معنی تعامالت گستردهتر ایران با جهان
صنعتی و ایجاد فرصت سرمایهگذاریهای گسترده در
ایران خواهد بود.
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حسین خواجویی مشاور سرمایهگذاری ،در خصوص
مصوبة جدید بانک مرکزی یا دست کم تاثیر آن در خروج
سپردهها از بانکها نظر متفاوتی دارد .او گفت :مطالعات
میدانی بانک مرکزی در این خصوص نشان میدهد که
عمال ارتباط معناداری بین نرخ سود و ورود و خروج پول
به سیستم بانکی وجود ندارد ،به عبارت دیگر بر خالف
توجیهات اقتصادی ،افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی
تاثیری بر تصمیم سپردهگذاران ندارد.
خواجویی ادامه داد :در سایر کشورها وضع برعکس ایران
است ،یعنی نرخ سود در این تصمیمگیری موثر واقع
میشود؛ دلیل این امر هم دانش محدود مردم ایران در
حوزة سرمایهگذاری است .به صراحت میتوان گفت در
این حوزه مردم عمدتا بازار مسکن و ملک را میشناسند
و بس و اصوال خبری جدی از ابزارهای تامین مالی از
جمله بازار سرمایه ندارند.
او با اشاره به اینکه با وجود به کف رسیدن قیمتها در
بازار ملک ،این بازار فعال جهش قیمتی را تجربه نخواهد
کرد افزود :این کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی تاثیر
تاملبرانگیری بر خروج نقدینگی از بانکها نخواهد داشت
و دست کم اینکه تا  4ماه آینده چنین احتمالی بعید
به نظر میرسد.
این مشاور سرمایهگذاری در خصوص تاثیر این تصمیم بر
بازار سرمایه هم گفت :ریسکهای سیستماتیک موجود
در بازار سرمایه باالست ،از سوی دیگر ماهها طول خواهد
کشید که تبعات بهبود شاخصهای اقتصادی و حتی لغو
یکبارة تحریمها به کل اقتصاد کشور و بورس برسد و
رکود حاکم پایان یابد ،بنابراین فعال منتظر خبری از
تعدیل مثبت اقتصادی نخواهیم بود .در بازار سرمایه
هم نسبت قیمت به درآمد کماکان پایین است و بازار
روزهای هیجانانگیزی را پشت سر نمیگذارد ،با این
اوصاف میتوان نتیجه گرفت که بورس فعال شانسی برای
جذب سرمایه ندارد.
او با اشاره به اینکه کاهش دو درصدی نرخ سود تاثیری

در تحرک بازار سرمایه نخواهد داشت ،افزود :میتوان
پیشبینی کرد که بازار سهام در هفتهها و ماههای آینده
با شیب بسیار بسیار مالیم صعودی خواهد بود ،چون
اهالی این بازار به این نتیجه رسیدهاند که اثرات حقیقی
لغو تحریمها در سال  95به بورس خواهد رسید ،بنابراین
افق پیش روی بازار مثبت است اما امسال وضع بر همین
منوال است که میبینیم.
کاهش هیجانی نرخ سود ،کار دست بانکها میداد
خواجویی تصمیم دولت در کاهش تدریجی نرخ سود را
هم قابل تحسین و مبتنی بر واقعیتها توصیف کرد و
ادامه داد :اگر کاهش نرخ سود هیجانی و با شدت انجام
میگرفت و به عنوان مثال این رقم  6یا  7درصد نزول را
تجربه میکرد ،خروج و فرار سپردهگذاران قطعی بود و
موج خروج سرمایه از این بازار به راه میافتاد.
او تاکید کرد :در این صورت بانکها توان الزم برای تامین
نقدینگی و پرداخت پول مردم را قطعا نخواهند داشت و
ناچار به استقراض از بانک مرکزی میشوند و این فشار در
نهایت به تولید و اقتصاد کشور هم وارد میآید.
خواجویی کاهش دو درصدی را مناسب برای فرآیند
کاهش نرخ سود بانکی توصیف کرد و افزود :اگرچه بانک
مرکزی وعده داده که نرخ سود را هر سه ماه مورد تجدید
نظر قرار خواهد داد اما بعید به نظر میرسد که تا پایان
سال بار دیگر نرخ سود تغییر یابد ،چون کاهش بیش از
این مقدار بانکها را وارد حاشیة بحران میکند.
او افزود :بانکها سرمایهگذاریهای کالنی را در حوزة
مسکن و ساختوساز انجام دادهاند ،که اگر رونق به بازار
بازنگردد به پول نقد تبدیل نخواهد شد ،از سوی دیگر رونق
گرفتن واقعی اقتصاد و انتقال آن به تولید و رونق گرفتن
آن به زمان نیاز دارد ،تا آنها هم بتوانند بدهیهایشان را
به بانکها بپردازند ،بنابراین بانکها به مهلت بیشتری نیاز
دارند که نقدینگی خود را افزایش دهند تا در صورت نیاز
به بازگرداندن پول مردم ،دستشان خالی نباشد.
خواجویی تاکید کرد :دولت هم در واقع تصمیمگیری
بعدی در این زمینه را به بعد از ضرباالجل مذاکرات
هستهای و تعیین تکلیف زمان لغو تحریمها موکول کرده
است ،تا آن زمان هم شاید منابع ارزی بیشتر به کشور
تزریق شود و بانک مرکزی بتواند حمایت بیشتری از
بانکها به عمل آورد یا دست کم جریمة استقراضشان
را کاهش دهد.
او خاطرنشان کرد :گروهی خبر از کاهش رقم سود بانکی
تا  10درصد را هم میدهند اما این ارقام قطعا غیرواقعی
است ،به نظر میرسد که دولت در نظر دارد از منفی
شدن نرخ موثر سود بانکی جلوگیری کند؛ اتفاقی که در
دولت قبل رخ داد و موج نقدینگی را به راه انداخت که هر
روز یک بازار را گرفتار موج تقاضا و بحران میکرد.

باعث شد بورس پس از یک رشد موقت به تعادل برسد و
فضای هیجانی رفع شود.
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اقتصاد
فریبرز مسعودی

نفت و همگرایی
در منطقه و جهان

منابع نفت خام یک بخش مهم و اصلی اقتصاد ایران را تشکیل میدهد،
که سالها است بدون ارتباط ارگانیک با اقتصاد کشور تأمینکنندة اصلی
نیازهای مالی دولتهای مختلف ایران است .با اینکه بر کسی پوشیده
نیست که وابستگی به درآمدهای نفتی چشم اسفندیار اقتصاد ایران
است ،آمریکا و کشورهای غربی با انگشت گذاشتن روی این موضوع
اهرم فشاری بر اقتصاد ایران ایجاد کردهاند .دولت روحانی در مقطع
کنونی قصد دارد تا با رفع تحریم از صنعت نفتوگاز ایران ،موقعیت
اقتصادی و هژمونی نفتی و گازی ایران را احیا کند .موضوعی که عمیقا
با مذاکرات ایران و کشورهای  5+1گره خورده است.
ایران با داشتن حدود  9درصد از ذخیرههای نفت و  17درصد کل ذخایر
شناختهشدة گازی جهان ،موقعیت ممتازی میان کشورهای نفتخیز
جهان دارد .قرار داشتن منابع انرژی فسیلی ایران در ساحل خلیجفارس
و جزیرههای آن و دارا بودن مالکیت حدود هزار کیلومتر یعنی کل ساحل
شمالی خلیجفارس و قرار داشتن بر سر کریدورهای شمالی و جنوبی
منطقة خاورمیانه ،شمال آفریقا ،اروپا و آسیای میانه و عبور بیش از 40
درصد از منابع نفتوگاز جهان در خلیجفارس ،ایران را در قلب هاب
انرژی جهان قرار داده و دسترسی آن را به بازارهای جهانی آسان و
سهل کرده است.

موقعیت خاص ایران و قابل دسترسی بودن منابع نفتی این کشور ،همواره
برای قدرتهای نظامی ،سیاسی و غولهای نفتی جهان اشتهابرانگیز بوده
است .شرکتهای نفتی آمریکا که از سالهای  1940از طریق شرکت
نفت ایران و انگلیس یکی از مشتریان نفت ایران بودند ،با جابهجایی موازنة
قدرتهای جهانی در دهههای آغازین قرن بیستم و پس از سرنگونی دولت
ی اصلی
ملی دکتر مصدق ،عمال برای ربع قرن این کشور به یکی از تکیهگاهها 
آمریکا در منطقة خاورمیانه مبدل شد ،که بر دو پایة همکاری نظامی و نفتی
استوار شده بود .ایران اگرچه در مقطع انقالب با ارسال روزانه  700هزار بشکه
نفت خام ،یعنی حدود  8/6درصد از واردات نفت آمریکا ،تأمینکنندة اصلی
نیاز نفتی آمریکا نبود اما کشف و استخراج نفت ایران برای شرکتهای مهم
نفتی غربی مانند آموکو ،اکسون ،موبیل و شل که در صنعت نفت ایران 457
میلیون دالر سرمایهگذاری کرده بودند ،یکی از بازارهای شیرین و سودآور
به شمار میآمد و با وجود سرنگونی حکومت شاه شرکتهای مهم نفتی
آمریکایی ترجیح میدادند در صنعت نفت ایران جایگاه خود را حفظ کنند.
با اشغال سفارت آمریکا در ایران و تیرگی بیش از پیش رابطة ایران و آمریکا،
دولت کارتر به شرکتهای نفتی آمریکایی دستور خروج از بازار نفت ایران و
کاهش واردات نفت از ایران را داد .با اینهمه تا سالهای  1990که تحریمهای
تازهای علیه ایران در کنگرة آمریکا وضع شد،آمریکا همچنان مقصد حدود 23
درصد از نفت ایران بود ،بطوریکه تا سال  1994صادرات نفت ایران به
آمریکا نسبت به سال  1979فقط صدهزار بشکه کاهش یافته و به  600هزار
بشکه در روز رسیده بود.اگرچه در همة سالهای پس از انقالب روابط ایران
با آمریکا روزبهروز تیرهتر میشد ولی با پایان یافتن جنگ تحمیلی و روی
کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی که به نظر میرسید یخهای روابط ایران
و غرب در حال آب شدن است ،دولت رفسنجانی توانست در سال  1995با
بستن یک قرارداد یکمیلیارددالری سودآور با شرکت آمریکایی کونکو ،نظر
غربیها را به منابع نفتی ایران جلب کند،اما دولت کلینتون زیر فشار شدید
کنگره که تحریمهای جدیدی علیه ایران وضع کرده بود ،ناچار شد از شرکت
کونکو بخواهد تا خود را از این قرارداد کنار بکشد تا شرکت فرانسوی توتال
بهسرعت جانشین این شرکت آمریکایی شود .سیاست خصمانة آمریکا علیه
ایران در سالهای بعد روزبهروز افزایش یافت و واشنگتن با نشانه رفتن صنعت
نفت ایران بر دامنه و شدت تحریمها علیه ایران افزود ،بهطوریکه در سالهای
 2012و  2013که دولت تندرو احمدینژاد در ایران بر سر کار بود ،تحریمهای
آمریکا و اروپا باعث شد که تولید نفت ایران که از حدود  6میلیون بشکه نفت
در سال  1979به  2/5میلیون بشکه رسیده بود ،حدود  1/1میلیون بشکه در
روز برای تأمین نیاز کشورهایی مانند هند و چین صادر بشود.

تولید گاز بهویژه که بزرگترین مخزن گازی ایران یعنی
پارس جنوبی با کشور قطر مشترک است ،موقعیت
ی که قطر شریک
حادتری نیز یافته است ،یعنی در حال 
ایران در میدان پارس جنوبی روزانه بیش از دو برابر
ایران از این میدان گاز استخراج میکند ،ایران بهزحمت
میتواند نیازهای داخلی کشور به گاز را تأمین کند و
هر ساله در فصل سرما برای تأمین گاز خانگی دچار
محدودیتهای شدید میشود .دولت روحانی که از
بدو روی کار آمدن حل مسئلة هستهای ایران را در
سرلوحة اقدامهای خود قرار داده است تا بتواند از این
راه تحریمهای نفت و گاز ایران را بردارد ،تالش فراوانی
برای جلب سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفتوگاز
برای دست یافتن به موقعیت ممتاز گذشته در منطقه
و جهان انجام داده و با ارائة پیشنهادهای سودآور و
اغواکننده برای شرکتهای نفتی خارجی ،سعی در جلب
پشتیبانی آنها در دستیابی به یک نتیجة موفقیتآمیز
برای ایران در مذاکرات با  5+1دارد .اما آیا توافق ایران با
کشورهای  5+1و برداشته شدن تحریمها تا چه میزان
بر حل مشکالت توسعة صنعت نفتوگاز ایران تأثیرگذار
خواهد بود؟ و در صورت افزایش ظرفیت تولید و صادرات
نفتوگاز بازار انرژی جهان چه تأثیراتی را خواهد
پذیرفت؟ آیا برنده یا بازندهای وجود خواهد داشت؟
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نفت ایران همواره مورد عالقه و توجه شرکتهای
نفتی غربی بوده است .کاهش قیمتهای جهانی
نفت میتواند محرکی برای اشتهای این شرکتها
باشد تا سرمایهگذاری در نفت ارزان ایران را جانشین
سرمایهگذاریهای سنگین در نفتوگاز شیل بکنند.
حتی با وجود تحریمها در سالهای گذشته ،شرکتهای
نفتی غربی به دنبال راهی برای ورود به بازارهای ایران
بودهاند .از آن جمله است قرارداد کونکو و شورون در
سال  2000میالدی ،که قراردادهایی برای استخراج گاز
در میدان پارس جنوبی با دولت ایران داشتند .با روی
ِ
احتمال یافتن راه حلی
تقویت
کار آمدن دولت روحانی و
ِ
برای مسئلة هستهای ایران ،شرکتهای نفتی آمریکایی
زیادی با ایران وارد مذاکره شدند تا چنانچه تحریمها
برداشته شد ،آمادگی ورود به بازار ایران را داشته باشند.
شرکتهای اروپایی مانند انی ،رویال داچ شل ،بریتیش
پترولیوم و توتال نیز که تا پیش از تشدید تحریمهای
سالهای  2012و  2013در ایران حضور داشتند و به
دلیل فشارهای آمریکا ناچار به ترک ایران شدند ،در
صدد هستند که بهسرعت جای خود را در قراردادهای
نفتی ایران به دست بیاورند.
اما صنعت نفت ایران که در سالهای متوالی از جمله
در جنگ تحمیلی دچار خسارتهای فراوانی شده است،
حتی در صورت برداشته شدن تحریمها به نظر نمیرسد
که بتواند در کوتاهمدت به ظرفیت واقعی خود یعنی تولید
ت کم  4میلیون بشکه در سال دست یابد.
و استخراج دس 
صنعت نفت ایران در سالهای گذشته نهتنها نتوانسته
اکتشاف و استخراج جدیدی داشته باشد بلکه به علت
کمبود منابع مالی بسیاری از پروژههای نفتی و گازی
از قبیل ساخت و تجهیز پاالیشگاههای جدید و توسعة
زیرساختها و ایجاد خط لولههای گاز را متوقف کرده

است .طبق تخمینهای کارشناسان ،صنعت نفتوگاز کشورهایی مانند ژاپن ،کرة جنوبی ،هند و حتی چین
توگاز ایران هستند داشته باشد.
ایران برای رسیدن به ظرفیت کامل خود یعنی تولید که مشتریان دائم نف 
روزانه  6میلیون بشکه ،دستکم 130میلیارددالر سرمایه ضمن اینکه این کشورها از گزینههای متنوعتری
با حداقل  5تا  6سال زمان نیاز دارد .موضوع دیگری برای خرید نفت برخوردار خواهند شد .این موضوع
که جلب این میزان سرمایه را برای ایران بسیار دشوار میتواند برای ترکیه که در کشاکش ایران و آمریکا از
میکند ،کاهش قیمت نفت و بیعالقگی شرکتهای تخفیفهای دستودلبازانة ایران برخوردار بوده است
نفتی برای سرمایهگذاری در پروژههای نفتوگاز است .خبر خوشایندی نباشد.
طبق آمارهای منتشرشده ،از اواسط سال  2014که بهای  -3برخورداری اروپا از گاز مطمئن و ارزان
نفت کاهش یافت شرکتهای عمدة نفتی جهان بین  12بازگشت ایران به بازارهای نفتوگاز جهانی در اثر حذف
تا  15درصد از سرمایهگذاریهای خود در منابع نفتی تحریمها میتواند موازنة ژئوپلیتیک انرژی جدیدی را چه
جهان کاستهاند .با ای 
ن همه برخی مسئوالن اقتصادی برای فروشندگان گاز مانند ایران و روسیه ـ کشورهای اول
ادعا میکنند که به دلیل غیراقتصادی شدن تولید و و دوم گازی جهان ـ و چه برای خریداران آن در اروپا ایجاد
استخراج نفت از منابعی
کند .زیرا در صورت برداشته شدن
مانند نفت شیل ،به دلیل
تحریمهای گاز ایران ،دو کشور ایران
کاهش قیمت نفت منابع
و روسیه میتوانند با ایجاد و احداث
بازگشت ایران به بازارهای جهانی و
مالی بهسوی صنایع نفتی
زیرساختها با کمک اروپا و عدم
احتمال افت بیشتر بهای نفت برخی
ایران راه خواهند افتاد .زیرا
کارشکنی آمریکا ،گاز مورد نیاز اروپا
همسایگان نفتخیز ،ایران را دچار یک
به گفتة کارشناسان تولید
را از طریق خط لوله با بهای ارزان و
رقابت جدید خواهد کرد .این موضوع
نفت ،در برخی چاههای
مطمئن به اروپا برسانند ،حتی ترکیه
برای عربستان گرا نتر خواهد بود زیرا
ایران برای هر بشکه بین 3
نیز میتواند از مزایای ترانزیت گاز
این کشور از یکسو بایستی با کاهش
تا  10دالر هزینه دارد در
ایران به شرق اروپا و خاورمیانه و
قیمت نفت روبهرو شود و از سوی دیگر
صورتی که برای استخراج
دریای مدیترانه از طریق خط لولة گاز
مشتریهایی را که در اثر تحریم ایران برای
خود دست و پا کرده از دست بدهد
یک بشکه نفت شیل بین
موجود منتفع شود.
 40تا  80دالر هزینه نیاز
 -4رقابت نفتی یا رفاقت نفتی
خواهد بود .همچنین تجهیز و ایجاد زیرساختهای جدید ایران و عربستان
برای صادرات نفت به میلیاردها دالر نیاز دارد ،که جذب بازگشت ایران به بازارهای جهانی و احتمال افت
این سرمایه و هزینهکرد آنها در صورت برداشته شدن بیشتر بهای نفت برخی همسایگان نفتخیز ،ایران را
تحریمها 3 ،تا  5سال به درازا کشیده خواهد شد.
دچار یک رقابت جدید خواهد کرد .این موضوع برای
عربستان گرانتر خواهد بود زیرا این کشور از یکسو
بایستی با کاهش قیمت نفت روبهرو شود و از سوی دیگر
همهبرندهاند
بازگشت صنعت نفتوگاز ایران به بازارهای جهانی چه مشتریهایی را که در اثر تحریم ایران برای خود دست و
تأثیرهایی در بازار خواهد داشت و برندگان و بازندگان پا کرده از دست بدهد .این در صورتی است که عربستان
در سالهای گذشته توانسته با سرمایهگذاریهای عظیم
ن چه کسانی هستند؟
احتمالی آ 
 -1کاهش احتمالی قیمت جهانی نفت
تولید نفت ،این کشور را به  11میلیون بشکه در روز
هماکنون کشورهای نفتی خاورمیانه و شمال آفریقا از عراق برساند و همین موضوع رقابت ایران با عربستان را دشوار
و سوریه گرفته تا لیبی و مصر با مشکالت و بحرانهای میکند .از این رو به نظر میرسد که ایران از هرگونه
گوناگونی دست به گریبان هستند .دولت عراق که طبق رقابت با عربستان و قیمتشکنی دوری کند.
برنامهریزیهای گذشته قرار بود تولید و صادرات نفت خود -5شفاف شدن قیمت نفت
را به حدود  12میلیون بشکه در روز برساند ،به دلیل اگرچه بازگشت ایران به بازارهای جهانی موجب
حملة داعش به مناطق نفتخیز از یکسو و تکرویهای کاهش بهای نفت خواهد شد اما چنانچه تحریمهای
دولت اقلیم خودمختار کردستان و استخراج و فروش نفت ایران برداشته شوند ،دیگر خبری از تخفیفهای
مستقیم به ترکیه دچار اختاللهای فراوانی شده است .دستودلبازانة ایران در قیمت نفت برای خریدارانی
برخی منابع نفتی عراق و سوریه در کنترل داعش قرار مانند چین ،هند ،ژاپن ،کرة جنوبی و ترکیه نخواهد بود.
دارد ،که این گروه تروریست به صورت قاچاق نفت را این موضوع میتواند به شفاف شدن بازار نفت و واقعی
وارد بازار میکند که از میزان آن اطالع چندانی در دست شدن قیمتها کمک کند .بهویژه ترکیه نخواهد توانست
نیست .از سوی دیگر مشکالت جنگ داخلی در لیبی نیز از موقعیت ممتازی که در اثر مزاحمتهای آمریکا
بازار نفت را دچار آشوب کرده و طبق تخمین کارشناسان برای انتقال گاز ایران ایجاد شده بهرهبرداری سیاسی و
نفتی آمریکایی ،ورود ایران به بازار جهانی نفت میتواند اقتصادی به سود خود بکند.
برای سال  2016بین  5تا  15دالر کاهش در هر بشکه به  -6جریان گاز ،جریان صلح و همگرایی منطقهای
جریان یافتن گاز ایران بهسوی کشورهایی مانند هند یا
همراه داشته باشد.مریکایآ
 -2افزایش رشد اقتصادی مشتریان نفتوگاز عراق ،میتواند باعث برقراری صلح و حتی موازنههای
سیاسی جدیدی به سود مردم منطقة آسیای میانه در
ایران
بازگشت ایران به بازار نفت و کاهش احتمالی قیمت نفت پاکستان ،هند ،افغانستان و ترکمنستان و از سوی دیگر
در اثر ورود ایران ،میتواند تأثیر مثبتی در رشد اقتصادی عراق و حتی اردن و سوریه باشد.

ر یسک
آنچه سهامداران باید بدانند

ریسکرابشناسیم
فضایی نظیر بازار سرمایه ،باید مفهوم ریسک برای همة
سهامداران مشخص باشد چون بدون تن دادن به این
مولفة اقتصادی نمیتوان وارد فضایی شد که باید متکی
بر دانش سهامدارن و حرکت غیر خنثی از سوی آنها
باشد.
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ریسک از آن مفاهیم اقتصادی است که در برخی از مواقع
هر کس آن را به گونهای تعریف میکند اما در نهایت همة
این تعاریف یک نخ مشترک دارند به نام زندگی در میان
احتماالت .طبیعی است که وقتی هم سخن از احتمال به
میان میآید ،تعابیر مختلف از شانس نیز خود را به رخ
میکشند .هرچه هست باید این نکته را باور کرد که ریسک
احتمال سود و زیان موجود در عملکرد یک سرمایهگذار كاهش ريسك
است .چند روز پیش «صبحانه» نوشت که زيان بالقوة نكتة قابل ذكر اين است كه چگونه ريسك را كم كنيم و
قابل اندازهگيري يك سرمايهگذاري را ريسك مينامند و آيا ريسك قابل كاهش هست يا خير؟
مختصات خوبی را از مفهوم ریسک در بازر سرمایه تحلیل طبق تئوري پورتفوليو بخشي از ريسك را ميتوان از
کرد .به نظر میرسد بسیاری به این تعریف اعتقاد دارند ،طريق تنوعگرايي حذف کرد و مزيت پورتفوليو نيز در
فارغ از اینکه میتوان گفت هرچند زیان بالقوه در تعریف كاهش ريسك سرمايهگذاري است.
ریسک ،ارائة مفهومی درست است اما نباید از نظر دور با در نظر گرفتن مزاياي ناشي از تنوعگرايي ،متاسفانه
داشت که درست به موازات این زیان بالقوه باید از سود نميتوان كل ريسك سرمايهگذاري را از بين برد ،به اين
دليل كه اوراق بهادار داراي ريسك سيتماتيك هستند،
بالقوه نیز در تعریف ریسک سخن گفت.
در فرهنگ مديريت رهنما ،در تعريف ريسك آمده است( :ريسكي كه نميتوان از طريق تنوعگرايي حذف نمود).
«ريسك عبارت است از هر چيزي كه حال يا آيندة دارايي در حالت كلي دو نوع ريسك وجود دارد:
يا توان كسب درآمد شركت ،موسسه يا سازماني را تهديد ريسكسيستماتيك
ميكند ».وستون و بريگام در تعريف ريسك يك دارايي ريسكغيرسيستماتيك
مينويسند :ريسك يك دارايي عبارت است از تغيير بنابراين :
ريسك غيرسيستماتيك  +ريسك سيستماتيك = ريسك
احتمالي بازده آتي ناشي از آن دارايي.
«نيكلز» مفهوم ريسك را از ابعاد مختلف مد نظر قرار داده كل
و آن را از نظر مفهومي به دو دسته تقسيم ميكند .وي ريسك غيرسيستماتيك فقط منحصربه يك دارايي است
معتقد است واژة ريسك به احتمال ضرر ،درجة احتمال براي اينكه آن ريسك در ارتباط با بخشي از بازده يك
ضرر و ميزان احتمال ضرر اشاره دارد .در اين راستا دارايي است .اين ميزان از ريسك مختص يك شركت يا
ريسك احتمال خطر ،احتمال سود و احتمال زيان را در يك صنعت است و ناشي از عوامل و پديدههایي مانند
بر ميگيرد .در حالي كه ريسك خالص صرفا احتمال زيان اعتصابات كارگري ،عملكرد مديريت ،رقابت تبليغاتي،
را در بر ميگيرد و شامل احتمال سود نميشود ،مانند تغيير در سليقة مصرفكنندگان و غيره است .ريسك
سيستمايتك آن قسمت از ريس كاست كه به شرايط
احتمال وقوع سيل.
هرنوع سرمايهگذاري با عدم اطمينانهايي مواجه ميگردد عمومي بازار مربوط میشود.
كه بازده سرمايهگذاري را در آينده مخاطرهآميز ميسازد .تغيير نرخ بهره ،نرخ برابري پول ملي در مقابل اسعارخارجي،
ريسك يك دارايي سرمايهاي بدينخاطر است كه اين نرخ تورم ،سياستهاي پولي و مالي ،شرايط سياسي و
احتمال وجود دارد كه بازده حاصل از دارایي كمتر از بازده غيره از منابع ريسك سيستماتيك هستند .هر تغيير در
مورد انتظار است .بنابراين ريسك عبارت است از احتمال عوامل فوقالذكر بر شرايط كلي بازار تاثير ميگذارد.
تفاوت بين بازده واقعي و بازده پيشبينيشده يا ميتوان تغييرات متغيرهاي كالن اقتصادي از منابع اصلي ريسك
گفت ريسك يك دارايي عبارت است از تغيير احتمالي سيستماتيك است ،كه در اين قسمت به بخشي از آن
اشاره خواهد شد.
بازده آتي ناشي از آن دارايي.
وستون بريگام ،ريسك يك دارایي نظير اوراق بهادار را،
تغيير احتمال بازده آتي ناشي از دارایي ميداند .بنابراين ريسك نرخ بهره
با معيار پراكندگي بازده دارايي ،ريسك را ميتوان انحراف ريسك نرخ بهره به عنوان تغييرپذيري بالقوه در بازده
معيار نرخ بازده تعريف نمود .پس ميتوان پراكندگي كه ناشي از تغييرات نرخ بهرة بازار است تعريف ميشود.
بازدههاي ممكنه از بازده مورد انتظار را با واريانس محاسبه ارزش هر سرمايهگذاري به ميزان سود و عايدات آن و
همچنين نرخي كه براي محاسبة ارزش فعلي آن به كار
و به عنوان يك معيار از ريسك تلقي کرد.
ب ه طوركلي با اندازهگيري بين بازده واقعي و بازده مورد ميبريم بستگي دارد .يكي از عوامل تعيينكنندة نرخ
انتظار ،ميتوان ريسك را به وسيلة روشهاي آماري تنزيل،نرخ بهره است كه اگر هزينة بهره افزايش يابد به
نظير واريانس ،نيمهواريانس شيب خط رگرسيون و تبع آن نرخ تنزيل نيز افزايش مييابد و درنتيجه ارزش
واريانس مقادير باقيماندة رگرسيون را به دست آورد .در فعلي سرمايهگذاري كاهش مييابد.

ريسك تورم
ريسك تورم به عدم اطمينان نسبت به سطح نرخ تورم
در سالهاي آينده اطالق ميگردد .ريسك تورم به عبارت
ديگر به انحراف نرخ تورم واقعي مورد انتظار بستگي
دارد .سرمايهگذاران قبل از اقدام به سرمايهگذاري ،نرخ
تورم در آينده را پيشبيني ميكنند و آن را به نرخ بازده
مورد توقع خود اضافه ميكنند ،درنتيجه در موقع ارزيابي
عايدات آتي سرمايهگذاري آن را با يك نرخ تنزيل به
ارزش فعلي سرمايهگذاري تبديل ميكنند.
افزايش در نزخ تنزيل باعث كاهش ارزش فعلي ميگردد.
اگرنرخ تورم واقعي بيشتر از نرخ تورم مورد انتظار باشد ،نرخ
بازده واقعي كه سرمايهگذاران به دست ميآورند ،از نرخ
بازده مورد انتظار آنها كمتر خواهد بود .همانطور كه گفته
شد ،ريسك تورم به قابل تغيير بودن يك سرمايهگذاري
اشاره دارد .اقتصاددانان نرخ تورم را از طريق شاخص قيمت
محاسبه ميكنند و شاخص قيمت كاالي مصرفي بهترين
وسيله براي تعيين نرخ تورم است .وقتي ميخواهيم نرخ
بازده مورد توقع را محاسبه كنيم ،بايد تاثير تورم را نيز در
آن به حساب آورد ،در اينصورت تاثير نرخ تورم بر بازده
مورد انتظار يك دارايي سرمايهاي ،مانند تغيير نرخ بهره كه
در قسمت قبل اشاره شد ،خواهد بود.
ريسك كشور
ريسك كشور يا ريسك سياسي به ثبات يك كشور از
ابعاد اقتصادي و سياسي مربوط ميشود .اين نوع ريسك
در كشورهايي كه از ثبات سياسي و اقتصادي بااليي
برخوردارند ،پایين است.
ريسك بازار
تعجبآور نيست وقتي كه مشاهده ميشود قيمت سهام
يك شركت باوجود افزايش درآمد آن نسبت به دورة قبل،
كاهش يابد .قيمت يك سهم ممكن است در يك زمان
كوتاه به طور شديدي با وجود درآمد ثابت نوسان داشته
باشد .عوامل اين پديده متفاوت است .اما اغلب به خاطر
نگرشهايي است كه سرمايهگذاران نسبت به كل اوراق
بهادار يا قسمتي از آنها پيدا ميكنند .تغييرپذيري در
بازده اوراق كه ناشي از انتظارات سرمايهگذاران است،
ريسك بازار نام دارد.
ريسك بازار به علت عكسالعملهاي گوناگون
سرمايهگذاران به حوادث قابل رويت و غيرقابل رويت
است .اگر سرمايهگذاران انتظار داشته باشند كه در آينده
وضعيت يك صنعت بهبود مييابد ،اين احساس و انتظار
برحسب افزايش قيمت سهام شركتهاي موجود از آن
صنعت است .سرمايهگذاران معموال نگرشهاي خود را
از طريق انتظاراتي كه از حوادث سياسي ،اجتماعي يا
اقتصادي دارند ،به دست ميآورند.

این حوالی

وزیر بهداشت و درمان در سینا دارو

خطتولیدمحصوالت
سینگلدوزافتتاحشد

خط تولید محصوالت سینگل دوز  ،برای اولین بار در کشور  ،چهارشنبه
دهم تیرماه با حضور وزیر بهداشت ،رییس سازمان غذا و دارو  ،دکتر
حجت اله صیدی ،مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و جمع
کثیری از چشم پزشکان پیشکسوت و متخصصان چشم پزشکی در
شرکت البراتوارهای سینا دارو افتتاح شد.

است و قابل رقابت با نمونه خارجی ،وارد بازار کنند.
رئیس سازمان غذا و دارو نیز در بخشی از سخنان خود
گفت :قطره اشک مصنوعی برای افرادی که دچار خشکی
چشم هستند کاربرد دارد و فرآورده پر مصرفی است و
ویژگی این محصول جدید نیز این است که یکبار مصرف
است و بیماران ،دیگر نگرانی از اشکال در استریل بودن
آن پس از باز کردن درب قطره رانخواهند داشت و حمل
و نقل آن نیز راحت تر است.
دکتر دیناروند افزود :سیاست وزارت بهداشت در مورد
داروها و فرآوردهای داخلی با کیفیت این است که حداکثر
 5تا  10درصد نیاز کشور را از طریق واردات تأمین کنیم.
مدیرعامل شرکت سینادارو در این باره گفت :چشم انسان
دایما از طریق ترشح غدد اشکی مرطوب نگه داشته می
شود .در صورتیکه به هر علت از جمله شرایط آب و
هوایی نامناسب  ،رطوبت چشم کاهش یابد ،قرنیه دچار
ترک خوردگی میشود و آلودگیهای موجود در محیط به
قسمتهای داخلی چشم رسوخ کرده و موجب آسیبهای
جدی تا حد نابینایی می گردد .همچنین بعد از عمل
جراحی چشم ،نیاز بیشتری به تثبیت رطوبت در این
عضو وجود دارد که در این قبیل موارد از دارویی به نام
اشک مصنوعی استفاده می شود.
دکتر واصفی ادامه داد :شرکت البراتوارهای سینادارو به
عنوان یکی از زیر مجموعه های شرکت سرمایه گذاری
خوارزمی با توجه به انتظارات جامعه چشم پزشکی کشور
برای جایگزینی واردات این دارو و نیز صادرات آن ،نسبت

به ایجاد یک واحد مستقل برای تولید این محصول به نام
“سینالون” اقدام نمود.
وی افزود :این دارو در شرایط کامال متفاوتی نسبت به
قطره های چشمی  5و  10میلی لیتری تولید می شود
و به علت شرایط خاص استفاده از آن توسط بیمار ،باید
فاقد مواد نگهدارنده ( )preservativeباشد لذا در نوع
سینگل دوز یا یک بار مصرف ،حجم داروی هر واحد قابل
استفاده  0.5میلی لیتر بوده و حتی االمکان باید پس از
استفاده ،باقیمانده آن دور ریخته شود.
الزم به ذکر است که احداث این واحد  20ماه به طول
انجامیده و هزینه آن بالغ بر  65میلیارد ریال بوده است.
به گفته کارشناسان و متخصصان ،این دارو از نظر کیفیت
کامال با نمونه های خارجی قابل رقابت بوده و با  33درصد
کمتر از قیمت نمونه های مشابه خارجی در بازار دارو
عرضه شده است.
الزم به یادآوری است که شرکت سینادارو مصمم است
تا نسبت به تولید سایر داروهایی که عرضه آنها بصورت
سینگل دوز مورد توجه جامعه تخصصی چشم پزشکی
بوده و برای بیماران نیز سهولت مصرف ایجاد کند ،اقدام
نماید .همچنین گفتنی است ،شرکت سینا دارو یکی از
شرکت های وابسته به گروه سرمایه گذاری خوارزمی
است .بر اساس این گزارش ،دکتر حجت اله صیدی
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و جمعی
از معاون وی در افتتاح این خط تولید دارویی حضور
داشتند.
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دکتر قاضی زاده هاشمی ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی که در مراسم افتتاح خط تولید اشک مصنوعی
یکبار مصرف با نام تجاری “سینالون” حضور داشت در
سخنان خود گفت :هدف ما این است که دارو با بهترین
کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد و بهترین راه رسیدن
به این هدف ،بازسازی و نوسازی صنایع دارویی کشور
است و این همان حرکتی است که در حال حاضر شرکت
سینادارو طالیه دار آن است .ایشان ضمن ابراز تاسف از
اینکه زیر ساختها برای صادرات دارو فراهم نیست گفت:
همسایگان دور و نزدیک منتظرند تا بازار دارو و تجهیزات
پزشکی ایران به خارج از مرزها گسترش پیدا کند اما
متاسفانه در حوزه صادرات دارو خیلی کاربلد نیستیم و
شرکت های داخلی رقابت نامناسبی در این عرصه دارند
چرا که بیشتر تمرکزشان روی بازارهای داخلی است و ما
امیدواریم با کمک پیشکسوتان و صاحب نظران هم دارو و
هم تجهیزات پزشکی ایرانی را به خارج از مرزها ببریم.
ایشان در ادامه با اشاره به این موضوع که در حال
حاضر صادرات محدودی به کشورهای همسایه و برخی
کشورهای دور مانند آفریقای جنوبی و روسیه صورت می
گیرد که کافی نیست و باید گسترش پیدا کند ،تاکید
کرد که اگر محصوالت ایران در خارج از مرزها عرضه شود
قطعا به رشد صنعت دارویی و ارتقای کیفیت داروهای
داخلی هم می رسیم .دکتر قاضی زاده هاشمی ادامه داد:
دوسال پیش که وارد کار شدیم با همکاران مشکالت
ناشی از تحریم را بررسی می کردیم دوستان پیش بینی
می کردند که به خاطر این مشکالت  6ماهه تولیدات
کشور متوقف می شود .اما امروز شاهد هستیم که در
همین شرایط تحریم ،شرکتهایی مثل سینادارو توانستند
اشک مصنوعی یکبار مصرف را که یک محصول جدید

عکس :سینا اسالمی

ه فرهنگ و خانواده

مجل

گفتگو
گفتوگوبایکیازنخبگانتحصیلیشرکتسرمایهگذاریخوارزمی

میخواهم پژوهشگرشوم
کیانا ارجمندی متولد  1375دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف ،یکی
از اعضای خانوادة گروه بزرگ شرکت سرمایهگذاری خوارزمی و فرزند آقای
عباسعلی ارجمندی مدیرعامل محترم شرکت توسعة مدیریت خوارزمی
نوسالهای خود ،پر است از انرژی و امید .از
است و مثل خیلی از همس 
سختی درس خواندن در دانشگاه شریف که برترین دانشگاه کشور از لحاظ
رتبةعلمی است گفت و اینکه خیلیها کم میآوردند در مقابل این سختی.
اما خستگی و کم آوردن در کالم او دیده نمیشد .خانم ارجمندی همچنان
به راه خود ادامه میدهد تا روزی به قول خودش بتواند به آنچه عالقه دارد
برسد ،زیرا معتقد است اگر به کاری عالقه داشته باشی حتما موفق هم
خواهی شد .در یکی از روزهای گرم تابستان و در بین تعطیالت دانشگاه ،با
توگو نشستیم تا راز موفقیتش را از زبان خودش بشنویم.
او به گف 
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از دانشگاه صنعتی شریف بگو؛ حاال که دانشجوی
این دانشگاه هستی و شاید آرزوی خیلیها باشد
که در آن درس بخوانند.
بستگی دارد با چه هدفی وارد این دانشگاه شده باشی .یکی آمده
که فقط آمده باشد دانشگاه .یکی آمده که درس بخواند و در
همین کشور بماند و آن را بسازد و متاسفانه خیلیها آمدهاند که
بعد از گرفتن مدرک بروند .در کل میتوانم بگویم دانشگاه خوبی
از نظر سطح علمی است .از معایبش هم میتوان گفت کامال
محیط ایزولهای دارد و به هیچ چیز جز درس توجهی نمیشود
و شاید یکی از دالیل مهاجرت فارغالتحصیلها هم همین عدم
ارتباط با جامعه باشد .این را هم بگویم هر دانشجویی به هر
دانشگاهی که میرود ،فکر میکند آن دانشگاه بهترین است و
نسبت به آن تعصب پیدا میکند.
وقتی پدرتان فهمید دانشگاه صنعتی شریف
قبول شدی چه وا کنشی نشان دادند؟
میتوانم بگویم خوشحالی را در چشمانشان دیدم...
با خواندن فیزیک در دانشگاه چه آیندة شغلیای
میتوانی داشته باشی؟
گزینههای زیادی است .در دسترسترین و راحتترینش تدریس
است ،چه در دبیرستان و چه در آموزشگاههای کنکور و وقتی
تا مقطع دکترا پیش بروم در دانشگاه .با گرایشهایی که فیزیک
دارد میتوان در خیلی از پژوهشگاهها مشغول شد .در همین
بحث هستهای هم که موضوع داغی است و خیلی جای کار
دارد ،میشود پیش رفت .گرایشهای هواشناسی و تحقیقات
مولکولی و نجوم هم هست.
با توجه به حوزههای مختلفی که مجموعة
خوارزمی پوشش میدهد ،که پدر هم در یکی
از آنها مشغول به فعالیت هستند ،فکر میکنی
بشود در این مجموعه شروع به کار کنی؟
با یکسری از فعالیتهایی که در این مجموعه انجام میشود آشنایی
دارم .شاید با توجه به رشتهام نیروگاه نزدیکترین گزینه باشد.
خودت فکر میکنی تا چه مقطعی میخواهی
ادامه بدهی؟
دکترا.
دوست دارم در شاخة مهندسی انرژی ادامه بدهم.
از نقش خانواده و حمایتهای آنان در موفقیتت
بگو.

قطعا خیلی زیاد است.
این حمایت به شکل پشتیبانی مالی بوده یا نه و
حمایتهای روحی و عاطفی نقش تعیینکننده
داشته است؟
قطعا به هر دوشکل و به نحو احسن بوده .حرفی که پدر و مادر
میزدند این نبوده که ما حمایت مالی میکنیم تو برو و هر کاری
میخواهی بکن .من به شخصه اینطور آدمها را نمیپسندم
که بخواهند با شرایط مالیای که دارند خودشان را باال بکشند.
حمایتشان بیشتر کالمی و همفکری بود و بهطور کلی تربیت من
طوری بود که شبیه به خودشان فکر میکردم.
یعنی طوری بودی که خانواده از تو میخواست؟
طوری بودم که خودم میخواستم .به شکلی هم نبود که حتما
من را مجبور کنند که باید این کاری را که ما میخواهیم انجام
دهی یا آن چیزی که ما میگوییم بشوی .ضمن اینکه خواهرم
هم در رشتهای که دوست دارد در حال فعالیت است و پدر
و مادر هم همینطوری که مرا حمایت کردند ،او را حمایت
میکنند .مثال شما میخواهید بروید سمت هنر .هم هنر خوب
هست هم هنر مبتذل .اما اینکه بزرگتر چه طور همفکری کند
که سمت خوب ماجرا کشیده بشوی یک مسئلة دیگر است.
به هنر هم عالقه داری؟
خودم آدم هنرمندی نیستم .اما عالقهمند هستم.
در کنار درس مطالعة دیگری هم داری؟
بله ولی سال پیشدانشگاهی همه چیز تعطیل شد...
بعد از کنکور که دوباره شروع کردی؟
تا آن زمان یک خال بزرگ احساس میکردم اما حاال دوباره
کتاب میخوانم.
زمانی که درس نمیخوانی چه کاری میکنی؟
تفریحاتی که معموال همسنوساالن من دارند .کتاب میخوانم.
با دوستانم بیرون میروم و …
اصال از کارهای پدر سر درمیاوری؟ میدانی دقیقا
کارشانچیست؟
تا یک سنی اصال سر در نمیآوردم .اصال دخالت نمیکردم
و هیچ چیز هم نمیفهمیدم بهخصوص هنگامی که با تلفن
درمورد کارشان صحبت میکردند چیزی متوجه نمیشدم.
ولی خب از یک سالی به بعد دقیق شدم و دنبالش بودم که
ببینم چطور است .بعد از کنکور خیلی بیشتر سراغش رفتم
و عالقهمند شدم .االن دیگر از تلفنهای پدرم متوجه میشوم

موضوع چیست.
میدانی که عمدة فعالیت شرکت سرمایهگذاری
خوارزمی مربوط به بورس است؛ عالقهای به
سرمایهگذاری در این بخش داری؟
کالسهایی در این زمینه رفتهام...
عجیب است با وجود پدر کالس رفتی؟
آخر پدرم وقت ندارد کامال برایم توضیح بدهد ،در نتیجه عجیب
نیست .چون پدر اعتقاد دارند که هرکاری باید اصولی انجام شود.
قطعا پدر در خیلی جاها کمکم کردند.
پدر گفت این کالسها را بروی؟
من خودم رفتم دنبالش تا ببینم آیا چنین کالسهایی هست و
چطور میتوانم یاد بگیرم که در بورس سرمایهگذاری کنم.
با توجه به کالسهایی که رفتی ،فرض کن من االن
میخواهم در بورس سرمایهگذاری کنم .اول باید
چه کار کنم؟
باید بروید کالس( .میخندد)
ببین این سوالها را میپرسم چون میتواند
برای دیگران جالب باشد که از تو بشنوند چطور
میشود وارد این کار شد و میخواهند بدانند اصال
خودش میداند این فعالیت به چه صورت است.
اول همانطور که گفتم باید بروید کالس یا از افرادی که در این
کار هستند کمک بگیرید .اگر بخواهید کمک بگیرید ،باید از
کارشناسان خبره کمک بگیرید تا راه و چاه را نشان بدهند...
یعنی یک فرمول واحدی ندارد؟
دقیقا .آدم باید خودش بنشیند پای سایت نگاه کند و مثال ببیند
این سهم االن چی شد .ترازنامه را بخواند .حاال که این خبر
اقتصادی سیاسی آمد چه اتفاقی روی کدام سهمها افتاد .این
است که معموال باید یک نفر خبره را پیدا کنید تا این چیزها
را به شما بگوید .خیلی وقت نمیبرد .برای همین پدرم آنقدر
وقت نداشت که تمام این چیزها را توضیح بدهد و پا به پای
من بیاید.
آیندة خودت را چطور میبینی؟
به نظرم یک فرد پژوهشگر میشوم.
آدم موفق به نظرت چه آدمی است؟
فکر کنم آدمی است که راه خودش را پیدا کرده است و در آن
راه دارد قدم برمیدارد .هیچ چیزی بنبست ندارد و ما میتوانیم
راه خودمان را پیدا کنیم.

تاریخ ورود و حضور بستنی و پالوده در زندگی مردم ایران

تقویم تار یخ

«-1یخ و برف غیر از خاصیت خنککننده ،خواص طبی متعددی هم داشت
از جمله آنکه یخ را در کاسه برخاکشیر مالیده شکر یا سکنجبین ریخته
«خاکشیمال» درست کرده ،قبل از نهار جهت دفع صفرا و خنک کردن و
گرمازدگی و التهاب میخوردند  ...و برف را فالودة سیب و فالودة گالبی کرده
به خورد مبتالیان قلبدرد و ضعفگرفتههای از گرما میدادند و خوردن آن را
مسکن سموم و نشانندة عوارض دق و سل و سرطان میدانستند - ».طهران
قدیم ،جعفر شهری
 -2قدیمیها میگفتند؛ «بخت نافرجام را پالودة دندان بشکند» ،که حکایت
شانس نداشتة قوم ماست و ماجراهای تاریخ دور و درازمان ،گرچه خودمان
و پدرانمان همچین بیهوا ،بد و خوب روزگار گذراندهایم که بازهم به قول
قدیمیها انگار عمری به پالوده خوردن رفتهایم و نه بیشتر و البته در این
پالودهخوری چنان دماغ باال گرفتهایم که انگار عمری هم با شاه و وزیر پالوده
خوردهایم .حاال هم امروز که حتی دندان پالوده خوردن نداریم چنان ژست
میگیریم و قمپز درمیکنیم که پشت سرمان میگویند فالنی خیال کرده
کی هست  ،به قول ناصرخسرو اصال «پالوده مزور بازاری» شدهایم که رنگش
دل میبره ،مزهاش زهره ،از بس که خودمان را دست باال گرفتهایم  ....دیدید
هنوز ضربالمثل و اشعار قدیمی به کار امروز روزمان هم میآیند و کسی هم
نمیتواند یقهمان را بگیرد ،چون البته که در مثل مناقشه نیست و کسی هم
نباید پالودهخوریمان را به حساب شیطنت بگذارد .اصال به قول قدما؛
«حاضرم دکة پالودهفروش دم ارگ
با تو پالوده خورم ،من که نخوردم با شاه»
«-3بدو بهار بستنی آوردم ،نوبر بهار آوردم.
جیگرو جال میده بستنی .پر هل و گالبه بستنی.
نوبره بهاره بستنی ،باب دل یاره بستنی
قند و گالبه بستنی
آی طعم و مزه داره
جیگرتو حال می یاره».
از ترانههای کوچه بازار تهران که بستنیفروشهای دوره گرد میخواندند.
 -4حاال خودمانیم ،ما که از خاطرات سفر فرنگ شاهان و شاهزادگان
نفهمیدیم آوردن بستنی کار کی بود اما هرچه بود و هرچه شد ،ما در تاریخ
خودمان اگر بستنی نداشتیم آنجوری که چینیها داشتند و مارکوپولو ازروی
دستشان نوشت ،برف شیره و پالودة شیرازی و کرمانی و یخ در بهشت که

داشتیم ،اصال توی تاریخ یک کم قبلتر از این ،تاریخنویسی ازعالقة شاه زند
به پالودة سرد شیرازی مینویسد و عالقة مالیریهای عالم به بستنی و پالوده.
حاال اصال به گفتة مقالهنویسان و منتقدان ،مهم نیست که آن پالوده از مالیر
آمده یا از شیراز ،مهم این است که در رسالة «جامعهالدیار» از «خزیری
تتاری» نوشته شده که کریمخان زند ،عادت داشته عصرهای تابستانی در
حیاط ارگ کریمخانی ،روی تخت بنشیند پالودة سرد بخورد و با لپ پر و
دهان یخزده به سردار سپاه خودش سفارش کند؛ «چنانچه قرار شد که با ایل

بختیاری لر نبرد کنیم ،کام سپاه را با همین پالودة خنک نگ ه دارید تا مبادا
تشنگی آنها را هنگام نبرد مغلوب سازد».
 -5تاریخ میگوید بستنیفروشی ممد ریش ،اولین بستنیفروش طهران
صدوپنجاه سال پیش بود و بارها برایش شعر و قصه هم ساختند و خیلیها
بستنیاش را به یاد دارند ،ميگويند ممد ريش يك مرد هيكلدار با محاسن
سياه بود كه مغازهاى در جنوب شهر داشت و بستنيهايش را با ثعلب درست
ميكرد و بستنياش سفيد سفيد بود و نان حصیری هم داشت و کلی طرفدار
پر و پا قرص و کلی قصه و ماجرا ،درست همان وقتی که مردم شیراز پالوده
با یخ و شیره و گالب و آبلیمو درست میکردند و مردم کرمان تخم شربتی
و عرق بیدمشک توی پالوده شان میریختند و مردم آذربایجان تا برف سوم
صبر میکردند که برف کالغ و گنجشک بگذرد و آسمان بی سیاهی شود
و برفش سفید باشد و بیغش و آنوقت با شیرة انگور توی کاسههایشان
میریختند و میخوردندش و به جان هیچ شاهی هم دعا نمیکردند .
 -6تابستان آمده بود ،گرم بود و کولرآبی و پنکه و اسپیلیت توی دنیا

فهرست منابع :
خاطرات و خطرات ،مهدی قلیخان هدایت
(مخبرالسلطنه) ،تهران نشر زوار1363 ،
 -2خاطرات ناصرالدین شاه در سفر فرنگ
سوم به کوشش فاطمه قاضیها ،سازمان اسناد
و کتابخانه ملی
 -3خاطرات روزانة ناصرالدین شاه قاجار ،به
کوشش دکتر نوایی ،الهام ملکزاده ،سازمان
اسناد و کتابخانه ملی
 -4تاریخ اجتماعی ایران ،مرتضی راوندی
--5خاطرات و خطرات ،حاج مخبرالسلطنه
هدایت ،تهران  ،1363نشر زوار
 -6لغتنامه دهخدا ،به کوشش علیاکبر دهخدا
 -7طهران قدیم ،جعفر شهری ،جلد دوم ،نشر
معین
 -8یادداشتهایی از زندگانی خصوصی
ناصرالدین شاه ،دوستعلیخان
معیرالممالک،نشرروزبهان
 -9سایت مطالعات تاریخ معاصر ایران
 -10روزنامة آسيا ،مصاحبه با صاحب مغازة
اكبرمشتیتجريش
 -11تصویرهایی از ایران ،گرترود بل ،ترجمة
بزرگمهر ریاحی ،نشر خوارزمی
-12خاطرات ناصرالدین شاه در سفر فرنگ
اول ،به کوشش فاطمه قاضیها ،سازمان اسناد
و کتابخانه ملی
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هوا که گرم میشود ،گرما که جگرت را میسوزاند و تب که
میزند به مغزت ،خوردن بستنی زعفرانی خنک خامهدار
با پالودة خنک و ترش و شیرین میچسبد ،البته نه از این
بستهبندیهای کارخانهای که بستنی چرخ عتیقة بستنیسازی
ته شهر ،که هنوز درش با ثعلب و یک رطل شکر بستنی
میسازند و داخلش سخاوتمندانه هل و گالب میریزند و با

یخهای گندة دستساز ناتمیز خنکش میکنند و خامههای
درشت و طعمدارش را از سرشیر تازه می گیرند و بعد هم هنوز
رشتههای پالودهشان را با صافی فلزی کج و کولهای میبرند و
با خرده یخ میریزند توی کاسة کنگرهدار بلوری و کنارش یک
دانه قاشق نقرهای کوچک میگذارند و یک دانه آبلیموخوری
کوچک بلوری که وقت ریختن تلق تلق میکند ....

نبودند ،گرم بود و آفتاب تموز تیرماه توی
سرشان بود ،تو بگو تابستان  1320که
ممالک روس و انگلیس قصد جانشان را
کرده بودند و ایران پالوده و راحتالحقوم
قشونشان بود وعجب که بستنی و
پالوده بدجوری هم میچسبید .اصال
انگار همیشه میچسبید و روزهای گرم
و دمدار و خنک را قابل تحمل میکرد،
حاال تو بگو خرداد  1275شمسی بود که
شاه ناصری را کشته بودند و شاه بعدی
داده بود ممد ریش را سوال و جواب
کنند و مردم از خفقان چپیده بودند توی
خانه و صدایشان هم درنمیآمد  ،یا چه
میدانم تو بگو وقتی رضاشاه آمده بود
و دربار را غصب کرده بود و اکبر مشتی
مالیری را از آشپزخانة دربار بیرون
انداخته بود تا بستنی زعفرانی اختراع
کند و تویش خامه بریزد با کلی زعفران
وگالب و توی مغازة کوچک حوالی میدان
راهآهن بفروشد و دل مردم را خنک کند،
که دلخنک هم میشدند البد آن روزها
که دستفروشها هم راه افتاده بودند
به فروش بستنیهای خوشطعمشان
و چرخدستیهای شکیل رنگشده با
پیشخوان دایرهای و گل و بتهشان را
میآوردند توی کوچه و قرقر راه میبردند
و مردم را به آواز میخواندند و مردم
بستنی میخوردند یا چه میدانم فالوده
از توی دکان فالودهفروشی میخریدند با
مربای آلبالوی شیرازی ،آنهم توی ظرف
بلوری و قاشقک نقرهای  ...هرچه بود
دلخنککن بود ،آرامشآور بود ،خاصیت
خنکی داشت ،خاصیت فراموشی داشت،
کیفآور بود ،خنک بود  ...راستی هنوز هم
دلت نخواست ،توی این گرمای تازهآمده
و بلبشوی جهانی سفینههای سرگردان؟

گرد شگری
سعیدبختیاری

تابستانگرمو
مکانهایخنک

بسیاری از مکانهای کشورمان ایران ،زیباییها و دیدنیهای
جالب و درخور توجهی دارد که در بین آنها مناظر دیدنیای
وجود دارد که با رسیدن فصل تابستان این زیباییها چندین
برابر میشود .پس تا جایی که امکان دارد نباید دیدن این مناظر
شگرف را در فصل تابستان از دست داد و با یک برنامهریزی
دقیق میتوان بهخوبی از فرصت استفاده کرد و به دیدن این
مناطق رفت .همانطور که میدانید تابستان فصل سفر است و
هیچ ربطی به سن و سال شما ندارد .در مجموع همة انسانها
مسافرت ،گردش و تفریح در ماههای گرم را با استقبال
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بیشتری قبول میکنند .خانوادههایی که فرزندان محصل دارند،
با برنامهریزی دقیقتر میتوانند از فرصتهایشان در تابستان
بهخوبی استفاده کنند .جوانترها هم به شوق و ذوق دریا
و آفتاب مسافرت میکنند و افراد در سنین باالتر هم گرما و
آلودگی شهرهایشان را رها کرده و همگی تصمیم به تغییر آب
و هوا میگیرند .هر جایی از این کشور پهناور هم با توجه به
جذابیتهایش ،طرفدارهای خاص خودش را دارد .بد نیست این
چند مکان جالب ،سرسبز و دیدنی را که یکی از دیگری زیباتر و
دیدنیتر است مرور کنیم.

2

پالنگان

اورامان

روستای پالنگان در دهستان ژاوهرود؛ غرب کامیاران در درة تنگیور
در استان کردستان واقع شده است .این مکان یکی از هفت روستای
دیدنی و بکر گردشگری کردستان است ،که میتوان به آبشارها و
چشمههای دیدنیاش اشاره کرد که خود بهتنهایی میتواند بهانهای
برای رفتن به این مکان ناشناخته و دیدنی باشد .این روستا با
هنر معماری پلکانی ،همانند چندین روستای پلکانی دیگر ایران
منحصربهفرد است .معماری قدیمی و سنتی این روستا نگاه هر
گردشگری را به سوی خود جلب میکند ،به طوری که رودخانة
تنگیور ،این روستا را به دو قسمت تقسیم کرده است.
با سفر به این روستای سرسبز و دیدنی ،میتوانید این نوید را به
خودتان بدهید که معماری زیبا ،آبشارها ،چشمهها و طبیعتی بکر و
زیبا در مقصدتان قرار دارد و میتواند به شما آرامش عجیبی هدیه
کند.

یکی دیگر از روستاهایی که در استان کردستان قرار دارد و واقعا ارزش سفر کردن
به آنجا سفر کرد ،روستای اورامان است .یکی از دیدنیترین مناطق این استان
که در دامنة رشته کوههای زاگرس و در ابتدای حوزة آبریز رودخانة سیروان واقع
شده است؛ نظر به اینکه این روستا ویژگیهای خاص و منحصربهفرد و معماری
عجیبی دارد ،میتوان از آن بهعنوان یکی از شگفتانگیزترین روستاها در ایران
نام برد.
در میان جادههای پرپیچوخم و بعد از پشت سر گذاشتن راهی طوالنی و طی
کردن مسیری طاقتفرسا ،قدم به منطقهای مینهید که آنجا را «اورامات تخت»
نامیدهاند ،نامی که تحت هیچ شرایطی گویای وضعیت موجود منطقه نیست ،زیرا
این روستا نهتنها تخت نیست ،بلکه با دارابودن شیبی تند و داشتن چندین کوه
بلند ،نظر هر بینندهای را به خود جلب میکند.
این مکان شگفتانگیز و زیبا در ارتفاع  ۱۴۵۰متری از سطح دریاهای آزاد واقع
شده و هوایی معتدل و کوهستانی دارد که میتوان به آب و هوای مطبوع و
دلپذیر آن در فصلهای بهار و تابستان بهعنوان یکی از نکات حائز اهمیت اشاره
کرد .جالب اینجاست که چنین مکان دیدنیای با داشتن هوایی به این مطلوبی،
در فصل زمستان هوایی بسیار سرد دارد که این سرما طوالنیمدت بوده و در
بسیاری از سالها باریدن برف در این مکان تا اندازهای است که برای چندین روز
امکان تردد به این روستا را سخت میکند.

4

3

اسل محله و دشت دریاسر

دشت دریاسر در جنوب شهر تنکابن است و یکی از دیدنیترین مکانهای شمال
کشورمان محسوب میشود .این دشت سرسبز در بین  4کوه قرار گرفته كه میتوان
از طرف جنوب غربی به کوه الموت اشاره کرد که بلندترین کوهی است که این
دشت را در خود جای داده است .یکی از عجیبترین و جالبترین نکات این دشت
این است که در کف آن تعداد بسیار زیادی چشمه وجود دارد و آبی زالل و خنک
از وسط سبزهها به بیرون میآید ،به صورتی که در سه ماه اول سال که میزان
آب بیشتر است ،شاید نتوانید جای خشکی را در این دشت پیدا کنید .با توجه به
موقعیت استراتژیکیای که در این منطقه است ،در فصلهای دیگر نیز میتوان مناظر
کمنظیری را در آن شاهد بود.اگر نگاهی به نقشة شهر تنکابن بیندازید ،مشاهده
میکنید که در جنوب شهر تنکابن و در درة دوهزار روستایی به نام ا ِسِ ل محله وجود
دارد که با دارابودن فضایی دیدنی و آب و هوایی مناسب و داشتن موقعیت جغرافیایی
در بین افراد بومی تنکابن و بسیاری از شهرهای اطراف آنجا از اهمیت ویژهای
برخوردار است .یکی از دالیلی که این روستا را
از اهمیت بسزایی برخوردار میکند ،قرار گرفتن
این روستا در بین دو کوه و دره است که میتوان
گفت خوشآبوهوا بودن آن نیز به همین علت
است ،چون در تمام ساعات روز فقط حدود سه
ساعت آفتاب به این روستا میتابد .جاری بودن
رود خروشان دریاسر نیز یکی از دالیل خنکی و
طراوت دائم این روستا به شمار میآید.

5

مرگور

مرگور دهستانی است مرزی که در جنوب غربی شهرستان ارومیه قرار گرفته و
با طی کردن راهی  45کیلومتری که از طریق جادة بند (بند نام یک روستایی
بسیار دیدنی در شهر ارومیه است که در پایان هر هفته تفرجگاه افراد زیادی
از اطراف و حتی خود ارومیه است) میگذرد و با عبور از منطقهای کوهستانی
به آن میرسیم .این دهستان با مساحتی بالغ بر  442/5کیلومتر مربع ،یکی
از بهترین منطقههای کمیاب کشورمان به لحاظ موقعیت اقلیمی و شرایط
جغرافیایی و تنوع زیستی گونههای مختلف گیاهی به شمار میرود.
این دهستان از لحاظ دارا بودن چندین قلة بلند ،درههایی با عمق زیاد و بسیار
سرسبز ،چشمههای آب گرم ،چندین دریاچة مرتفع ،باغهای پربار و زیبا،
رودهای خروشان بزرگ و کوچک ،آب و هوای خنک تابستانی ،آبشارهای
ب ِکر و کامال طبیعی ،روستاهای زیبایی که در کوهپایه و صدها منظرة دیدنی
و طبیعی دیگر که نهتنها در شمال غرب کشور ،بلکه در تمام کشور کمنظیر
است ،بهعنوان یکی از مکانهای گردشگری بسیار مهم
در کشورمان محسوب ميشود.بهترین و مهمترین
جاذبههای دهستان مرگور که میتوان به آن اشاره
کرد ،عبارتند از :درة زیبا و سرسبز بنار ،روستاهای واقع
در کوهپایه همچون کچله ونوی ،آبشار روستای سوله
دوکهل ،دریاچههای طبیعی گه رزیرین و مامه شیخ،
چشمههای آب روستای چریکآباد که همچون آب
معدنی سیلوانا در شهرستان معروف است.

6

7

وقتی به استان گلستان میروید ،جایی که
بسیاری از بومیان آنجا به شما توصیه میکنند،
دهکدة جهاننما است .این دهکده در میان
کوههای البرز قرار گرفته و بر فراز ارتفاع آن
میتوان دريا و دشت گرگان را نظارهگر بود.
بسیاری از چشماندازهای زیبا و ناشناختة این
روستا در تمام فصلهای سال پذیرای گردشگران
زیادی چه از داخل و چه خارج از کشور است.
این دهکده در ارتفاع  600تا سه هزار متری از سطح
دریا قرار دارد؛ مکانی که زیبایی طبیعتش در تمامی
نقاط آن به رخ کشیده میشود .دشت جهاننما
روستاهای «کفشگیری محله» و «سعدآبادمحله»
را در خود جای داده که خانههایی با معماری
سنتی در آن قرار دارد و با یک نگاه ساده نمیتوان
از این معماری زیبا گذشت .شمال دهکدة ییالقی
جهاننما مکانی قرار دارد به نام چکل آتشان ،که
با دارابودن چشمههای زیاد و پرآب ،دشتهای
وسیع در جوار گلها و گیاهان دارویی ،کوهستانی
و جنگلی ،زیبایی منحصربهفردی را به این دهکده
بخشیده است .این دهکده در همة فصلهای سال
و حتی زمستان در دسترس بوده و محل خوب و
مناسبی برای افرادی است که میخواهند از گرما
فرار کرده و به یک منطقة خُ نک و ییالقی بروند.

به گفتة بسیاری از پژوهشگران ،جنگل مازیچال جزو
بهترین جاذبههای طبیعتگردی کالردشت و یکی از بهترین
جاذبههای طبیعتگردی ایران است که در  ۵۰کیلومتری
شهر عباسآباد واقع شده است .یکی از نکاتی که مازیچال را
از دیگر مناطق مستثنی کرده است ،چشمانداز بسیار زیبای
این منطقه با دارا بودن دیدی وسیع از رامسر تا چالوس است
که درواقع موقعیتی بینظیر را برای این دهکدة کوهستانی
به ارمغان آورده که باعث میشود هرساله عدة بسیار زیادی
از این جنگل دیدن کنند و به عکاسی از این مناطق دیدنی
بپردازند .وجود تپهها و کوهها در این منطقه باعث میشود
که در مواقعی که باران میبارد ،جنگل مازیچال از ابرهایی
پر شود که هر لحظه ممکن است شکلهای زیبایی به خود
بگیرد.عدهای از ساکنان این منطقه میگویند علت نامگذاری
مازیچال به دليل وجود درخت بلوط در این جنگل است.
در زبان محلی ساکنان این منطقه ،مازی به معنی درخت
بلوط است و چال به معنای گودال و چاله .پس مازیچال
به گودالها و درههایی مملو از درختان بلوط (مازی) اشاره
دارد که از قدیم در منطقه وجود داشتهاند.اگر بخواهیم با
یک نگاه آبوهوای جنگل مازیچال را توصیف کنیم ،باید به
آبوهوای دلپذیر ،خُ نک و کوهستانی و منظرههای دیدنی
و زیبای جنگل و نمای دریای ابر اشاره کنیم که تصویری
بینظیر و بهشتی از آفرینش خدا را به چشمان هر بینندهای
هدیه میدهد.

یکی از بکرترین و دیدنیترین ییالقهای کشورمان ،ییالق
سوباتان است که مورد توجه بسیاری از گردشگران واقع شده
و نظرشان را به سوی خودش جلب کرده ،تا حدی که در
صفحات مجازی خود از این منطقه بهعنوان یکی از مناطق
سرسبز و دیدنی اشاره کردهاند و به افرادی که تمایل به عکاسی
دارند پیشنهاد دادهاند که حتما برای عکاسی و ثبت خاطرات
سری به این محل بزنند .سوباتان که در  20کیلومتری ضلع
غربی شهر لیسار از توابع شهرستان تالش در استان سرسبز
گیالن واقع شده ،از طرف شرقیاش به جنگلهای انبوه تالش
و از طرف غربیاش به ییالقات اردبیل و دریاچة زیبای نئور ،از
طرف شمال به رودخانة خروشان لیسار و ییالقات خطبهسرا و
از جنوب به مناطق ییالقی آسبومار جوکندان متصل است.
جالب است بدانید سوباتان از چشمههای پرآب برخوردار است؛
چشمههایی که وقتی در تابستان و هوای گرم سری به آنجا
میزنیم و دست در آب فرو میبریم ،سردیِ آب را بهخوبی
بوهوای این منطقه بسیار
احساس میکنیم و لذت میبریم .آ 
عالی و خُ نک بوده و از مراتع و تفرجگاههای سرسبز پوشیده
شده است.نظر به اینکه ارتفاعات سوباتان با دریاچة خزر
همجوار است ،آبوهوای این ییالق نیز دستخوش تغییرات
این دریاچه است .در بعضی از روزهای سال اگر ساعاتی در روز
را در سوباتان حضور داشته باشید ،مشاهده خواهید کرد که
هوای این منطقه مدام در حال تغییر است؛ یعنی ممکن است
لحظاتی بارانی ،لحظاتی تگرگ و رعدوبرق یا ساعاتی نیز آفتابی
باشد .بارها و بارها اتفاق افتاده که همة این تغییرات جوی را
حتی در کمتر
از یک ساعت
هم مشاهده
کردهاند.
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جهانی حذف شد اما بازیهای
والیبال ایران در رقابتهای لیگ
هرچند تیم ملی
اما یکی از بازیهای به یادماندنی
در یادها و خاطرهها مانده است.
تیم
درخشان این
ش امتیاز حیاتی خانگی در برابر
تیم آمریکا بود که در آن کسب ش
تیم ایران مقابل
تغییر داد و امید صعود به مرحلة
کامال برای تیم ملی والیبال ایران
آمریکا ،شرایط را
بازگشت .هرچند که در نهایت
 2015بار دیگر به اردوی تیم
نهایی لیگ جهانی
سیه و آمریکا باعث شده اختالف
اما چهار پیروزی پیاپی برابر رو
صعود میسر نشد
متر شود و ملیپوشان والیبال ایران
ما با آمریکا و لهستان در جدول ک
فاحش امتیازی
تان و روسیه با کسب امتیازات
هار دیدار باقیمانده برابر لهس
امیدوار شدند در چ
کنند .این امیدواری باعث شد تا
صعود به مرحلة نهایی را دریافت
خانگی الزم ،مجوز
بازیکنانی که در چهار بازی اخیر
کبار هم روسیه را ببرند .یکی از
یکبار لهستان و ی
طزن تیم ملی
ود ،شهرام محمودی ،پشت خ 
ترکیب تیم ملی ایران درخشیده ب
در
خشش شهرام محمودی آغاز شد.
است .اما از بازی مقابل روسیه ،در
والیبال ایران
اسپکزنهای لیگ جهانی باالتر
تیم ملی ایران حاال در بین بهترین
مرد شماره یک
در جایگاه نخست قرار گرفت .با
از برزیل و آرون راسل از آمریکا،
رلی
از ریکاردو لوکا
به تیم ملی ایران گذشت صحبت
دربارة آنچه از ابتدای لیگ جهانی
شهرام محمودی
کردیم.
دو پیروزی برابر آمریکا ورق را به سود تیم
ما برگرداند و هرچند صعود میسر نشد اما
شما در دل مردم جای گرفتید .فکر میکنی
روزهای خوش والیبال ما دوباره از راه برسد؟
اول باید به این نکته اشاره کنم که وقتی ما در چهار دیدار
اول برابر آمریکا و لهستان نتیجه نگرفتیم و ناکام بودیم،
چنان انتقاداتی از تیم میشد که انگار ما قهرمان بالمنازع
جهان بودیم و حاال نتیجه نگرفتهایم .متاسفانه برخی از
انتقادات بیرحمانه بود .اما خدا را شکر شرایط تیم بهبود
پیدا کرد.
قبول کنید که به غیر از بحث نتیجه ،تیم ما در
چهار دیدار اول عملکرد قابل قبولی نداشت
وآن تیم آمادة گذشته نبود...
قبول دارم که خودمان نبودیم و از شرایط آرمانی دور بودیم
اما واقعا دلیلی نداشت که ما همة بازیها را ببریم .باید
بروید و ببینید ما با چه تیمهایی بازی کردهایم و شکست
خوردهایم .ضمن اینکه برای مثال ما در دو بازی اول برابر
آمریکا در حالی مقابل این تیم قرار گرفتیم که ساعت
خوابمان کامال با توجه به اختالف ساعت این کشور به
هم ریخته بود و با این شرایط ،ایران واقعی را در دو بازی
اول ندیدید.
ولی برخی کارشناسان عنوان میکنند که دلیل شروع
نهچندان خوبمان این نکته بوده است که لیگ خوبی را
ت سر نگذاشتیم ،تمرینات ابتدایی خوب نبود و برخی
پش 
بازیکنان اصلی هم مصدوم بودهاند!
به نظر من بحث اردو و لیگ هیچ تاثیری نگذاشته است و
اردوی خوبی را در تهران ،فنالند و چک پشتسر گذاشتیم.
باورکنیدمسئلةاصلیبحثمصدومیتهایمتعددبازیکنان
بود .خود من در دو مرحله مصدوم شدم .سیدمحمد موسوی
هنوز که هنوز است مصدوم است و همین االن هم دارد با

مسکن و به زور آمپول بازی میکند .البته خیلی دیگر از
ت سر گذاشتهاند
بچهها هم مصدومیتهای سختی را پش 
و همین عامل کار ما را بسیار مشکل کرده بود .اردوهای
تدارکاتی ما خوب بود و مثال اگر فنالند حریف ضعیفی بود،
ما دو بار در برابر آنها شکست نمیخوردیم .متاسفانه وقتی
تیم شکست میخورد هر کسی به خود اجازه میدهد هر
موضوعی را مطرح کند.
ی اما اوضاع و احوال ما از بازی
با همة این سخت 
برابر روسیه تغییر کرد.
ما دیگر به شرایط اروپا عادت کرده بودیم .در گام اول از
لهستان توانستیم امتیاز کسب کنیم و در آخرین دیدار دور
برگشت شش امتیاز از روسیه گرفتیم .دو دیدار بیرون از
خانه برابر روسیه حیاتیترین بازی ما بود .اگر تیم ملی ایران
نمیتوانست دست پر از روسیه خارج شود ،واقعا شانس
صعود به حداقل میرسید .همین نکته بچهها را مصممتر
کرد و یکدلی و رفاقت در مجموعة تیم باعث شد تمام
امتیازات الزم را در برابر روسها کسب کنیم .در ادامه هم
دیدید که چه شد.
برسیم به بازی در برابر آمریکا و آن جهنمی
که تماشاگران برای حریف به وجود آوردند و
کمک کردند دو برد قاطعانه در برابر صدرنشین
گروه کسب کنیم...
اول این موضوع را بگویم که اگر ما توانستهایم دو برد سه بر
صفر برابر آمریکا به دست بیاوریم ،به خاطر حضور همین
تماشاگران بوده است و واقعا میتوانم بگویم تماشاگران
حاضر در ورزشگاه آزادی شش امتیاز دیدار برابر آمریکا را
برای ما گرفتند و نقش مهمی در این پیروزیها داشتند.
واقعا سازماندهی آنها عالی بود و خیلی حرفهایتر و
هماهنگتر از دو سال گذشته تیم را تشویق میکردند.
عکسالعمل بازیکنان آمریکایی نسبت به

حضور پرشور تماشاگران چه بود؟ دربارة آنها
با شما صحبتی نکردند؟
ما از قبل به آنها گفته بودیم که تماشاگران ایرانی قابل
مقایسه با تماشاگران هیچ کجای دنیا نیستند اما آنها
میگفتند مگر چه فرقی دارد؟ تا اینکه از نزدیک آمدند و
این موضوع را لمس کردند .نوع تشویق و صدای تماشاگران
ایرانی برای آمریکاییها واقعا عجیب بود .در تمامی دنیا
تماشاگران به سالن میآیند که از دیدن بازی لذت ببرند
اما تماشاگران ایرانی در سالن چنان فشاری به حریف وارد
میکنند که واقعا حریف کامال تحت تاثیر قرار میگیرد.
ایرانیها واقعا در تمامی لحظات بازی از تیم حمایت
میکنند و عامل تاثیرگذاری در نتایج هستند.
به هر حال حمایت آنها باعث میشود که
توقعات هم از شما باال برود...
دقیقا .ما در بازی اول واقعا زیر فشار بودیم ،ضمن اینکه
یک سالی بود در سالن  12هزار نفری بازی نکرده بودیم.
البته رفتهرفته از زیر فشار خارج شدیم و شرایط برایمان
عادی شد.
لهستانیها در این گروه تنها تیمی بودند که
در سالن آزادی بازی کردهاند و با جو ورزشگاه
آشنا بودند .این موضوع کار را سختتر نکرد؟
بله ما پارسال برابر آنها بازی کردیم .شرایط در مقابل
آنها کمی متفاوت بود .اما اینها شاید خیلی مالک
نباشد و در والیبال هیچ چیز قابل پیشبینی نیست .ما
امیدوار بودیم از دو دیدار خانگی برابر لهستان  6امتیاز
کامل خانگی را بگیریم ،که سه امتیاز را گرفتیم .اگر
این اتفاق میافتاد تقریبا صعود ما قطعی میشد اما اگر
امتیازات دو دیدار بین ایران و لهستان تقسیم میشد
کار ما خیلی سختتر میشد ،که شد .کارمان به اما و
اگر کشید و در نهایت نشد.

ور زش
فریددانشفر
جذابیت و محبوبیت فوتبال در
سرتاسر جهان ،باعث شده تا این
رشتة ورزشی از دیگر ورزشها
متمایز شود و شکل و فرم دیگری به
خود بگیرد و بعد اقتصادی و مالی آن
اهمیت و جایگاه ویژهای داشته باشد.
امروزه باشگاههای فوتبال در سرتاسر
دنیا که به شکل خصوصی اداره
میشوند ،سعی و تالش خود را بر این
پایه گذاشتهاند که بتوانند روز به روز
درآمد بیشتری کسب کنند تا با جذب
بازیکنان باکیفیت و همچنین مربیان
حرفهای و باتجربه ،تامین زیرساختها
و مراکز و سختافزار مناسب ،ارزش
باشگاه را باال برده و بتوانند به موفقیت
برسند .هر ساله موسسههای خدمات
آماری فهرستی از ثروتمندترین و
پردرآمدترین باشگاههای جهان را
اعالم میکنند .در این شماره نگاهی
میاندازیم به باشگاههای اروپایی که
در این زمینه موفق عمل کردهاند و در
صدر این فهرست قرار دارند.

کهکشانیهاپولپارومیکنند

بخشهای دیگر برای جذب سرمایه بتوانند موفق
عمل کنند ،اما نتیجه نگرفتن و نرسیدن به مقام
قهرمانی به معنی شکست در بعد مالی نیست.
نکتة جالب توجه در این فهرست ،جایگاه باشگاه

منبع درآمد باشگاهها

به طور معمول باشگاهها بیشترین درآمد
خود را از تبلیغات به دست میآورند و
پس از آن از راه حق پخش تلویزیونی که
رقم قابل توجهی است .درآمد در روز انجام
مسابقه کمترین درصد را در این میان به خود
اختصاص میدهد .برای مثال باشگاه رئال
مادرید ،حدود 194میلیون پوند از راه تلیغات
درآمد کسب میکند و 95میلیون پوند در
روز بازی به دست میآورد .البته مثال نقضی
هم در این بین وجود دارد؛ درآمد حق پخش
تلویزیونی باشگاه یوونتوس رقمی نزدیک به
دو برابر درآمدش از راه تبلیغات بوده است.
در بین باشگاهها ،پاریس سن ژرمن با کسب
درآمد 274میلیون پوندی از راه تبلیغات ،در
این زمینه در رتبة اول قرار دارد.
بارسلونا است که علیرغم نتایجش ،درآمدش
کاهش پیدا کرده و در مقام چهارم قرار گرفته.
بارسلونا در بین ده باشگاه پردرآمد ،تنها باشگاهی
است که در بخش مالی روند نزولی داشته .این

در حالی است که لیورپول که سال قبل در
ردة دوازدهم قرار داشت ،با پیشرفت و رشد در
بخش مالی ،در ردة نهم قرار بگیرد .منچستریها
که چشم به راهنماییهای سرمربی خود ،لویی
فنخال دوختهاند و انتظار دارند در فصل بعدی
لیگ قهرمانان اروپا بهتر ظاهر شوند ،توانستهاند
درآمدشان از پخش تلویزیونی مسابقاتشان در
لیگ جزیره را 34درصد افزایش بدهند و به
رقم 136میلیون پوند برسانند .جایگاه سوم این
فهرست متعلق به بایرن مونیخ است؛ سران باشگاه
موفق شدهاند در کنار رشد اقتصادی و کسب
درآمد ،نتایج خوبی هم در لیگ و جام حذفی
کسب کنند.
ردهبندی مؤسسة دلویت از ده تیم ثروتمند جهان
که مجموع درآمدهایشان نسبت به سال گذشته
افزایش پیدا کرده ،به این ترتیب است:
 -۱رئال مادرید (اسپانیا)  ۵۴۹.۹میلیونیورو
 -۲منچستریونایتد (انگلیس)  ۵۱۸میلیونیورو
 -۳بایرن مونیخ (آلمان)  ۴۸۷.۵میلیونیورو
 -۴بارسلونا (اسپانیا) ۴۸۴۴.۶میلیونیورو
 -۵پاریسنژرمن (فرانسه)  ۴۷۴.۲میلیونیورو
 -۶منچسترسیتی (انگلیس)  ۴۱۴.۴میلیونیورو
 -۷چلسی (انگلیس)  ۳۸۷.۹میلیونیورو
 -۸آرسنال (انگلیس)  ۳۵۹.۳میلیون
 -۹لیورپول (انگلیس)  ۳۰۵میلیونیورو
 -۱۰یوونتوس (ایتالیا)  ۲۷۹.۴میلیونیورو
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موسسة خدمات آماری دلویت انگلیس
( )Deloittle Money Leagueهر ساله
ردهبندی مالی باشگاهها را جمعآوری و تحلیل
و بررسی میکند .طبق آمار و ارقامی که این
موسسه ارائه کرده ،باشگاه رئال مادرید عنوان
پردرآمدترین باشگاه را که سال گذشته هم در
اختیار خودش بود ،حفظ کرد و توانست روند
مثبت خود را در بخش اقتصادی ادامه دهد .رئال
مادرید برای دهمین سال پیاپی رتبة نخست را در
این فهرست از آن خود کرد ،تا نشان دهد مدیران
این باشگاه نگاه ویژهای به کسب درآمد برای تیم
دارند .باشگاه منچستر یونایتد در حالی که در لیگ
جزیره ،جام اتحادیه و جام قهرمانان اروپا ناکام
بود ،اما توانست در بخش مالی به جایگاه خوبی
برسد و روند رو به رشد و صعودی خود را حفظ
کند .برخی از بینندههای تلویزیونی مسابقات و
عالقهمندان به فوتبال ،تصور غلطی از کسب درآمد
و جذب سرمایه توسط باشگاهها دارند و چنین
فکر میکنند که اگر تیم نتواند نتیجة الزم را به
دست بیاورد ،از نظر مالی هم با شکست مواجه
میشود؛ باشگاه منچستر یونایتد با رساندن خود
به جایگاه دوم در فهرست پردرآمدترین باشگاهها،
خط بطالنی بر چنین تصوری کشید .البته کسب
نتایج مثبت و رسیدن به مقام قهرمانی برای یک
باشگاه کمک بسیار زیادی میکند تا حامیان
مالی بیشتری به سمتشان بروند و همچنین در

نگاهیبهثروتمندترینوپردرآمدترینباشگاههایجهان

کتابهایی که اهالی فوتبال نوشتند

فوتبالیستهای
دست به قلم
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دنیای فوتبال ،دنیایی است پر از لحظههای
هیجانی ،شور و اشتیاق حرکت ،شادی و لبخند و
البته همراه با نگرانی و استرس و گاهی ناراحتی
است .چیزی شبیه به زندگی در این مستطیل سبز
اتفاق میافتد .جذابیت بیش از حد آن و نزدیک
بودن آن به زندگی ،فوتبال را از دیگر رشتههای
ورزشی متمایز کرده و باعث شده بیشتر از هر
ورزشی ،بیننده و طرفدار داشته باشد .به همین
دلیل بسیاری از اتفاقهایی که در زمین بازی رخ
میدهد ،واکنش و بازتابهای زیادی دارد .از
طرفی دیگر ،صحبتها و رخدادهایی نیز اتفاق
میافتند که از دید بیننده پنهان میماند .به طور
معمول بازیکنان و مربیان دربارة این موضوعها
حرفی نمیزنند یا به طور سربسته و سریع آن را
عنوان میکنند .به همین دلیل است که بسیاری
از آنها بعد از خداحافظی از دنیای فوتبال ،دست
به انتشار کتاب زندگینامة خود میزنند تا عالوه
بر کسب درآمد ،با توضیح دربارة عملکردشان و
معرفی بیشتر خود ،پرده از برخی مسائل بردارند.
در این شماره چند کتاب را که در دو سه سال
اخیر توسط بازیکنان و مربیان فوتبال نوشته
شده ،معرفی میکنیم.

ادبیاتورزشی
فریددانشفر

الکس فرگوسن
زندگینامة الکس فرگوسن
کسی که در شانزده سالگی در کارخانة
آچارسازی مشغول به کار شده و بعدها
به عنوان پرافتخارترین مربی تاریخ لیگ
انگلستان دست پیدا کرده ،باید زندگینامة
پر از فراز و نشیب و خواندنیای داشته
باشد .او پیش از این هم کتابی با عنوان
«مدیریت زندگی من» نوشته بود ،اما
دومین اثر او به دلیل آنکه بعد از اعالم
بازنشستگیاش منتشر شد و توانسته بدون دغدغه و با
آسودگی خاطر حرفهای خود را روی کاغذ بیاورد ،با
استقبال کمنظیر طرفداران فوتبال روبهرو شد .این کتاب
023صفحهای که در بیستوپنج بخش نوشته شده ،در
سال  3102به عنوان پرفروشترین کتاب سال انگلستان
معرفی شد .الکس فرگوسن برای مدت بیستوهفت
سال هدایت تیم منچستر یونایتد را برعهده داشت و
قهرمانیهای متعددی از جمله سیزده قهرمانی لیگ و دو
قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را برای این تیم کسب کرد.
کتاب او در ایران توسط چندین ناشر به چاپ رسید ،که
میتوانست به فروش این اثر ضربه بزند ،اما این کتاب با
استقبال فوقالعادة مردم همراه شد و در کمتر از یک هفته
به چاپهای بعدی رسید.

زالتان ابراهیموویچ
من زالتان ابراهیموویچ هستم
یکی از محبوبترین و بدون
شک بهترین مهاجمان
حال حاضر دنیا که در
باشگاههای آژاکس ،اینتر،
یوونتوس ،میالن و بارسلونا
و همچنین تیم ملی سوئد
بازی کرده .او در این کتاب
از دوران کودکیاش و
شرایط سختی که سپری کرده و همچنین
چگونگی راهیابیاش به فوتبال هلند و دوران
فوتبالیاش در باشگاههای بزرگ دنیاتوضیح
داده« .من زالتان هستم» که با همکاری
دیوید الگرکرانتس ،روزنامهنگار و نویسندة آثار
ورزشی نوشته شده ،در کمال تعجب کاندید
دریافت جایزة بهترین اثر ادبی سوئد نیز شد.
این اثر همچنین عنوان کتاب سال سوئد را از
آن خود کرد و این موضوع باعث جلب توجه
بیش از پیش مردم ،نه تنها در سوئد که در
سرتاسر جهان شد .این کتاب همزمان با توزیع
در اروپا ،در ایران نیز به چاپ رسید.

28
کارلو آنچلوتی
درخت سال نوی من
دومین کتاب سرمربی
پیشین رئال مادرید ،بیشتر
از آنکه به مسائل حاشیهای
بپردازد ،به تاکتیکهای
خودش،دیدگاهش دربارة
مربیگری ،برخورد و ارتباطش
با بازیکنان و کارکنان و
مسئوالن باشگاهها پرداخته .با
اینکه در این کتاب از نوآوریهایش در تاکتیک
و سیستم تیمی نوشته است ،در مقدمهاش گفته:
«این روزها در خیلی مواقع شاهد این هستیم
که مسائل اقتصادی و تجاری در تصمیمگیریها
نقش پررنگتری نسبت به مسائل تکنیکی دارند».
این صحبت و کالم او ،عقیده و نظر شخصیاش
و حاصل تجربة هجده سال مربیگریاش در
باشگاههایی مانند یوونتوس ،میالن ،چلسی و رئال
مادرید است .او در این اثر به تمجید از زینالدین
زیدان پرداخته و مینویسد« :بدون زیدان ،اتوبوس
ما حرکت نمیکرد ،حتی اگر او تاخیری یکساعته
هم داشت منتظرش میماندیم».

ایکر کاسیاس
قهرمان متواضع
با نگاهی به عنوانهای کتابهای اهالی
فوتبال ،میتوان گفت اسمی که برای کتاب
انتخاب میشود تا حدودی نشان از بارزترین
ویژگی اخالقی شخص دارد .این موضوع
دربارة کاسیاس صدق میکند .او با وجود
افتخارآفرینیهایش و بازیهای درخشان
خود ،هیچگاه جنجالی به پا نکرد؛ حتی
زمانی که مورینیو او را روی نیمکت نشاند،
اعتراض و برخورد شدیدی نداشت .به او چندین و چند بار
پیشنهاد شد کتاب زندگینامهاش را منتشر کند ،اما او هر بار
این درخواست را رد میکرد .تا اینکه یکی از ناشران به کمک
نویسندهای باتجربه موفق شد رضایتش را برای چاپ کتاب
بگیرد و سرانجام «قهرمان متواضع» توسط آلبرتو ناوارو نوشت
و راهی بازار شد .بعد از انتشار کتاب ،کاسیاس در اظهار نظری
جالب دربارة این اثر گفت« :هنوز نمیدانم چرا بايد کتابی در
مورد من نوشته شود ،وقتي هنوز فعال هستم .بهتر بود خاطرات
من در روزنامهها به چاپ میرسید ،اما حاالاز نتيجة کار ناراضی
نیستم ».با این حال به نظر میرسد او بعد از خداحافظیاش از
دنیای فوتبال و دستکم دوران بازیگریاش ،کتابی دربارة خود
منتشرکند.

خوزه مورینیو
آقای خاص ،نیمه تاریک خوزه مورینیو
آقای خاص فوتبال دست
به انتشار کتابی زد که باعث
شد بسیاری از صحبتها،
عقاید و نظراتش جنجال
به پا کنند و واکنشهای
بازیکنان و مربیها را در
پی داشته باشد .او در عالم
ادبیات هم دست از خاص
بودنش برنداشت و صحبتهایش با بازیکنان
تیمش (رئال مادرید) پیش از بازی با بارسلونا
را تمام و کمال نوشت و حتی حرف رکیکی
که به آنها گفته بود را از این متن حذف
نکرد .شخصیت او به قدری جذاب است که
برای فروش کتابش نیازی به تبلیغ ندارد؛ فقط
کافی است نامش روی کتاب باشد .میتوان
گفت مهمترین بخش کتاب ،موضوع حضور او
در باشگاه رئال مادرید و برخورد او با بازیکنان
است .ارتباط نه چندان خوب او با بازیکنانی
مانند کاسیاس ،راموس و حتی رونالدو چیزی
نبود که از کسی پنهان باشد.
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محمدعلی مومنی

میگویند «اینو نیگا».
خودت را نیگا .قیافهات را نیگا! خودباور نیستند.
همین کوه دماوند .کوهی که تا توکش آسفالت نباشد
کارایی ندارد که .پس بد نیست یک طرح تغییر
کاربری بدهیم برایش .البته اگر کوه دماوند را ناگهانی
گودبرداری کنیم ،همان جماعت فضول و حسود که
یادتان هست؟ پیدایشان میشود! بهتر است اول کوه
را جابهجا کنیم.
بعضی از ما در جابهجا کردن پدیدههای طبیعی
کارمان واقعا درست است .اصال جابهجا کردن
تخصصمان است .قبال دکل نفتی و دریاچة ارومیه
را یکجوری جابهجا کردیم که نه نفت توی دل دکل
تکان خورد ،نه آب توی دل دریاچة ارومیه .از پس
 Cut & Pasteاین هم برمیآییم .البته گاهی هم
دست بعضی از ما اشتباهی رفته روی گزینة .Delete
اما زیاد مهم نیست .واقعا حیف نیست ،منطقة دماوند
به آن خوشآبوهوایی را کوه به این بزرگی اشغال
کند؟ خاصیتش چیست وقتی نمیشود رفت توکش
ویال ساخت؟ کوه دماوند را که گودبرداری میکنیم،
بعضی از شهردارها خوب بلدند با زمینش چه کار
کنند!
فقط باید فکر کنیم که وقتی زمین را جابهجا میکنیم،
آن را کجا ببریم؟! و دست کدام شهرداری بدهیم!

بقیة کوهها و تپهها را هم هموار میکنیم ،خاکش را
میریزیم توی درهها و آنها را هم هموار میکنیم و
کال یک شیوة هموارکنانه در پیش میگیریم.
آمار تلفات کوه و دره را ببینید .یک مشت انسان
بیچاره هر سال از کوه و تپه پرت میشود ،ماشین
میرود توی دره هموار میشود.
چند تا هم کویر و بیابان هم روی دستمان باد کرده
بود که واقعا مانده بودیم اینها را باید هموار کنیم یا
پر کنیم؟ پس چون مانده بودیم و به کارمان نمیآمد،
از آب کره گرفتیم.
تاالبها و رودخانهها هم که با همکاری تعداد کثیری
از ما دخلشان آمده.
همه جا را که هموار کنیم ،یک زمین خوب و باحالی
داریم که میتوانیم تویش هر چیزی بسازیم .میسازیم
میرویم باال .آن باال باالها و همانجا فلک را هم سقف
میشکافیم و طرحی نو در میاندازیم که روح حافظ
شاعر ایرانی هم از ما شاد باشد .ادبیات که فقط برای
کله تکان دادن و بهبه و چهچه کردن نیست .باید عمل
کرد .ما عمل میکنیم!
پیآمد:
هرگونه برداشت تخیلی از این متن نشانه از مرحله
پرت بودن است!
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میدانید بعضی از ما ایرانیها با کدام مصرع خیلی
حال میکنیم؟ همین مصرع حافظ که گفت «فلک را
سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم»
آنقدر آن بعضی از ما این مصرع را دوست داریم که
حتی آن را عملیاتی هم کردهایم و همین روزهاست
که برویم سر وقت فلک .اصلش را آنچنان بشکافیم
که خواجة حافظ به خواب هم نمیدیده! فعال در حد
دستگرمی کارهایی کردهایمها .یعنی فکر نکنید
کار سختی است .بعضی از ما از پسش برمیآییم.
مثال دریاچة ارومیه را که بزرگترین دریاچة کشور
و دومین دریاچة آب شور دنیا بود جوری خشک و
پهن کردیم که «آب حوضکش» هم حوض آب
را اینجوری خشک نمیکند .به جایش رفتیم یک
دریاچة آب شور در استان خوزستان ساختیم که
هیچ کجای جهان نساختهاند .اصال ما نیازی نداریم
فلک را سقف بشکافیم که .همین دریاچة آب شور
گتوند را ساختهایم ،بس نیست؟! البته یک عدهای آدم
دریاچهنشناس اسمش را گذاشتهاند «سد گتوند».
ولی خیالتان راحت باشد که آنجا سد نیست .همان
دریاچة آب شور است .حتی اگر خیلی هم به دریاچه
بودنش مطمئن نباشیم ،مطمئنیم که آبش شور است.
حتی شورتر از آب دریاچة ارومیه و دریای عمان.
خیالتان راحت باشد.
بعضی از ما حاال فعال دریاچة ارومیه را شکافتیم .از
آن سر کشور کات زدیم ،آنور کشور  pasteکردیم.
عینهو فتوشاپ.
خالصه بعضی از ما پروژة «فلک را سقف بشکافیم» را
شروع کردهایم .حاال اگر طرحی نو هم در نینداختیم
هم خیلی اشکال ندارد .نصفش را که انجام دادهایم
دیگر .نیمة پر مصرع را ببینیم!
اتفاقا در همین راه «فلک را سقف بشکافیم» ،بعضیها
میخواستند «کوه دماوند» را هموار کنند؛ یک عده
آدم حسود و فضول شلوغکاری کردند .آخر آدم
فضول! اگر بخواهید فلک را سقف بشکافید ،باید بروید
توک کوه یا نه؟ باید تا توک کوه را هموار کنید یا نه؟
اصال خود کوه را باید هموار کنید یا نه؟ از ته دره که
نمیشود .باید بروید آن توک!
برای اینکه طرحی نو در بیندازید ،باید بکوبید ،از
نو بسازید بروید باال! دریاچة ارومیه را که بعضی از
ما کوبیدیم .برنامة بعدی خشک کردن دریای خزر
است .میدانم االن بعضیها نیششان باز میشود و

طنز

پرده نقرهای
فریددانشفر

دهشخصیتمشهورتاریخسینما

چهرههایماندگارپردةنقرهای

فیلمهای سینمایی دارای قصه هستند و هر قصهای برای آنکه خلق شود و بتواند بهخوبی پیش رود و ساختار فیلم را حفظ کند ،نیاز به یک
شخصیت اصلی دارد .از این رو ،شخصیت یکی از عوامل بسیار مهم و موثر در موفقیت یک فیلم سینمایی است و گاهی این تاثیر و اهمیت
نقش تا آنجا پیش میرود که مخاطبان و بینندهها فیلم را با نام آن شخصیت میشناسند .در تاریخ سینما شخصیتهای بسیاری بودند که
جلوة دیگری به فیلم بخشیدند و در ذهن ما ماندگار شدند .چندی پیش مجلة امپایر ،فهرستی از صد شخصیت مشهور سینما را انتخاب
کرد .این موضوع بهانهای شد تا در این شماره از ده شخصیت مشهوری که در این فهرست هستند ،بنویسیم.

ایندیانا جونز
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جرج لوکاس با نوشتن فیلمنامة فیلم «ایندیانا جونز» ،نشان داد که در
ساختن یک قهرمان زمینی هم میتواند موفق باشد و استعداد عجیب
او در خلق داستان و شخصیت ،محدود به «جنگ ستارگان» و
آدمهای فضایی و یک قصة تخیلی نیست .قهرمان این فیلم ،دکتر
جونز ،یک باستانشناس بسیار کنجکاو ماجراجو و جسور است
که به دنبال صندوق افسانهای است ،که باید آن را پیش از
آنکه به دست آلمانها برسد ،پیدا کند .هریسون فورد ،یکی از
بهترین نقشآفرینیهایش را به نمایش گذاشت تا این شخصیت
به بهترین وجه ممکن شکل بگیرد و همچنین جایگاه خودش را
در سینما تثبیت کند .یکی از صحنههای دیدنی این فیلم ،سکانس
برخورد او با «بلوک» است؛ جایی که طرف صحبتش از او میپرسد:
«دیگه کجا میتونم رقیبی پیدا کنم که تا این حد همسطح خودم
باشه؟» دکتر جونز با آن لحن خشک و خشن جواب میدهد:
«فاضالب محلهتون رو امتحان کن!» میتوان گفت مهمترین
ویژگی ظاهری او ،شالقی بود که در دست داشت .شالقی که سه
سال پیش با قیمت پایة 23هزار دالر به حراج گذاشته شد.

جوکر

جیمز باند

یک قهرمان شیکپوش که بهروزترین تجهیزات و بهترین اتومبیل را در
اختیارش میگذارند تا بتواند از پس ماموریتی که به او واگذار
کردهاند بربیاید .فکر میکنم همین چند جمله کافی است
تا متوجه شوید که شخصیت بعدی ،جیمز باند است ،آن
هم با بازی «شان کانری» .تا به امروز بیشتر از بیست و
سه فیلم بر اساس شخصیت جیمز باند یا همان مامور دو
صفر هفت ساخته شده و بازیگران مختلفی در این نقش
بازی کردهاند ،اما نظرسنجیها نشان میدهند که دنیل
کریگ و شان کانری محبوبترین بازیگر برای این نقش
هستند .شخصیت جیمز باند در سال  1953توسط یان
فلمینگ خلق شد و در سال  1963فیلم «دکتر نو» اولین
فیلم ساختهشده از روی این شخصیت روی پردة سینما
رفت .شان کانری در هفت فیلم از مجموعه فیلمهای جیمز
باند نقش این مامور مخفی را بازی کرده ،که میتوان گفت
فیلم «پنجة طالیی» یا همان « »Gold Fingerبهترین
فیلم او در این مجموعه است.

به طور معمول فیلمهایی که ابرقهرمانی دارند که تمام زشتیها و بدیها را از بین میبرد ،شخصیت منفی
جایی در بین مردم ندارد و توجه همه به قهرمان جلب میشود .مصداق این موضوع شخصیتهای منفی فیلم
مرد عنکبوتی هستند .فیلم بتمن یک ابرقهرمان را از کتابهای کمیک استریپ به روی پردة سینما کشاند و
خیلی زود به محبوبیت رسید .شخصیت منفی در مجموعه فیلمهای بتمن« ،جوکر» است ،که جملة ابتدای
مطلب دربارهاش صدق میکند اما در سال  2008در فیلم شوالیة تاریکی« ،هیث لجر» نقش جوکر را به
عهده گرفت و تمام این معادالت را بر هم زد .بازی فوقالعادة او نه تنها مورد توجه مردم قرار گرفت ،که
تحسین و نظر مثبت منتقدان را نیز در بر داشت .جوکر در این فیلم ،به معنی واقعی یک بیمار
روانی و دیوانه را به تصویر کشید که جنایتهای سادیستی را رقم میزند ،او همچنین شوخطبعی
خاص خودش را هم دارد .دیالوگهای بینظیر این فیلم نیز به هیث لجر کمک کرد تا یکی از
بهترین شخصیتهای منفی تاریخ سینما را به نمایش بگذارد .جوکر که دو طرف دهانش بریدگی
و زخمی مانند یک لبخند روی صورتش دارد ،در این فیلم یکی از دیالوگهای ماندگار سینما
را میگوید« :چرا اینقدر جدی؟»

ویتو کورلئونه

«پیشنهادی بهش میکنم
که نتونه رد کنه» ،دیالوگ
معروف دون کورلئونه
در فیلم پدرخوانده به
یکی از بهیادماندنیترین
دیالوگهای تاریخ سینما
تبدیل شد .طرز فکر و
عقیده و نظرات جالب و
بعضی وقتها عجیب و در تضاد با شخصیت دون کورلئونه (یک
گنگستر) در کنار ویژگیهای دیگرش ،از جمله خونسردی و نوع
حرف زدنش او را تبدیل به یک شخصیت کامل و ماندگار کرده،
که با وجود منفی بودنش ،همه دوستش دارند و هنوز هم بعد از
گذشت چهل سال ،دیالوگهایش تکرار میشوند.

اسکارلت اوهارا

فارست گامپ

یک معلول ذهنی که حتی مجوز درس خواندن در مدرسه در کنار همسن و
سالهایش را نمیدهند .او که برادر و خواهری ندارد ،بدون پدر و تنها در کنار
مادرش بزرگ میشود .مادری که به او میگوید« :زندگی مانند یک جعبة شکالت
است؛ هیچوقت نمیدونی چی قراره گیرت بیاد ».تام هنکس با نقشآفرینی در این
فیلم ،تماشاچیهای فیلم؛ از مخاطب معمولی گرفته تا منتقدها ،همه را انگشت به
دهان کرد و اسکار بهترین بازیگر نقش اول را از آن خودش کرد .او کاری کرد که
حتی نوع معرفی کردنش به دیگران هم در ذهن بماند« :من فارست هستم ،فارست
گامپ ».یک روز که چند بچة شرور دنبالش میافتند و اذیتش میکنند ،مجبور
میشود بدود و این دویدن ،تبدیل به چیزی شبیه یک معجزه میشود.

جک تورانس

تراویس بیکل

یک رانندة تاکسی که روانپریش است ،به سرش میزند مانند قهرمانهای فیلمهای
سینمایی شود و یک جامعه را از شر بدیها و پلیدیها خالص کند .او که هیچ
مهارتی در تیراندازی و کار با اسلحه ندارد ،چند اسلحه میخرد و آماده میشود
تا کارش را شروع کند .او برای این کار مدل موی
خودش را هم عوض میکند تا این شخصیت با ژست
جالبش و آن موهای عجیب در ذهن ما بماند .یکی از
لحظههای جالب فیلم ،صحنهای است که رابرت دنیرو
مقابل آینه ایستاده و با خودش حرف میزند« :داری با
من حرف میزنی؟ داری با من حرف میزنی؟»

ریک بلین

یک فیلم کالسیک و عاشقانه الزم
بود تا «همفری بوگارت» هنرش
را به دنیا نشان دهد و شخصیت
ریک بلین را بسازد .ریک ،باهوش
و خونسرد و کمی خودخواه است؛
هرچند سکانس پایانی فیلم ،به
طور کلی روی این خودخواهی
خط میکشد اما این خصلت در او
وجود دارد و باعث فاصلهای بین
خودش و ایلزا میشود .دیالوگ
«اینجایم که به تو نگاه کنم ،بچه»
که یکی از جملههای بهیادماندنی
فیلم است ،بداهه توسط بوگارت
گفته شد و آنقدر جالب و شیرین
بود که به تشخیص کارگردان در فیلم استفاده شد.

راکی بالبوا

مجموعه فیلمهای راکی با استقبال کمنظیر مخاطبان روبهرو شد .شاید
وقتی قرار شد بعد از قسمت پنجم فیلم« ،راکی بالبوا» ساخته شود،
بعضیها گمان میکردند که نمیتواند موفقیت قبل را داشته
باشد .راکی شخصیتی است که به بیننده امید میدهد ،کسی
است که تا آخر روی صحنه میماند ،رفتن و ترک کردن برایش
معنی ندارد و مقاومتش را به همه نشان میدهد .بوکسوری که
روی رینگ میایستد و دستهایش را به نشانة پیروزی باال
میآورد .سیلوستر استالونه بیش از هر چیز معروفیت
و بازیگریاش را مدیون «راکی» است.
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نویسندهای که بهتازگی اعتیادش را ترک
کرده و همراه با خانوادهاش به هتلی در
کنار کوهها آمده که اطرافش پر از برف
است .او در این هتل به یکباره تبدیل به
یک دیوانة تمام عیار میشود و با تبری
در دست به جان خانوادهاش میافتد.
بازی فوقالعادة «جک نیکلسون» در
فیلم «درخشش» به این زودیها از یاد
کسی نمیرود .صحنهای که او با تبر در
را میشکند و صورتش را به شکاف در میچسباند ،یکی از لحظههای ماندگار تاریخ
سینما و حاصل هنر کارگردان نابغهای به نام «استنلی کوبریک» است.

یک رمان تبدیل به فیلم میشود و یک زن از بازیگری
در تئاترهای بریتانیا به هالیوود میرود تا یکی از
جاودانهترین شخصیتها را به تصویر بکشد .اسکارلت،
دختر جرالد اوهارا که صاحب یک مزرعة پنبه است ،در
یک مهمانی به «اشلی» اظهار عالقه میکند ،اما اشلی
میگوید که قصد دارد با دختر خالة او ازدواج کند.
اسکارلت دختری زیبا با چشمانی سبز و البته لجباز،
خودخواه و مغرور است ،که تمام این ویژگیها کار
دستش میدهند و باعث میشوند او در مزرعة پدریاش
بماند .و آن دیالوگ معروفش که اگر یک بار فیلم را دیده
باشید ،یادتان میماند« :خانه .من به خانه خواهم رفت.
و به راهی برای برگشتن به آنجا فکر خواهم کرد ...فردا
روز دیگری است».

ﻳﻚ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﭼﺎﻯ
sargarmi.kharazm@gmail.com

ﺟﺪﻭﻝ
ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ

ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﻰ ﻣﺠﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻰ ﺟﺎﻳﺰﻩﺍﻯ ﻧﻔﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ
ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺳﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﻭﻧﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﻗﺮﺍﺩ ﺩﻫﻴﺪ .ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  20ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ
 94ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻯﻣﻴﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻛﻨﻴﺪ .ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﻰ ﺟﻮﺍﺏ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭﺧﺎﺭﺯﻡ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ.

ﺟﺪﻭﻝ
ﺳﻮﺩﻭﻛﻮ

ﺟﺪﻭﻝ ﺳﻮﺩﻭﻛﻮ ﻳﻪ ﺟﺪﻭﻝ ژﺍﭘﻨﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﻬﺶ ﺟﺪﻭﻝ
ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻪ .ﺍﻳﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﻳﻪ ﺟﺪﻭﻝ
ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺷﻜﻠﻪ ﻛﻪ ﺍﺯ  9ﺳﻄﺮ ﻭ  9ﺳﺘﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ.
ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻪ  9ﺗﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﻫﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ
ﺑﻄﻮﺭﻳﻜﻪ ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎﻱ  3ﺩﺭ  3ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺗﻮ ﺩﻝ ﻣﺮﺑﻊ
ﺍﺻﻠﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻥ ﻛﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺑﻠﻮﻙ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻪ.
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻱ ﺷﺎﻣﻞ  4ﺷﺮﻁ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ :
 -1ﻫﻤﻪ ﺳﻄﺮ ﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺑﻴﻦ  1ﺗﺎ  9ﺑﺎﺷﻪ.
 -2ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﺳﻄﺮﻱ ﻋﺪﺩ ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﻧﺒﺎﺷﻪ.
 -3ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﺳﺘﻮﻧﻲ ﻋﺪﺩ ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﻧﺒﺎﺷﻪ.
-4ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﺑﻠﻮﻛﻲ ﻋﺪﺩ ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﻧﺒﺎﺷﻪ ...
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ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺪﻭﻝ ﻭﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻗﺒﻞ

ﻣﺠﻴﺪ ﺷﻴﺦ ،ﺳﻬﺎﻡﺩﺍﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻰ ،ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻗﺮﻋﻪ
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺧﻮﺵ ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺑﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ.
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