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گذشته و آیندة نماد وخارزم
دكترحجت اله صيدي ،مدير عامل شركت سرمايهگذاري خوارزمي
پرسش مهمی که هر سرمایهگذار در مواقع مختلف بهطور پیوسته از خود میپرسد ،آن است که آیا سرمایهگذاریام بهترین بوده و آیا نمیشد بهتر از این عمل کرد؟
این مسئله بهقدری اهمیت داشته که در اقتصاد موضوعی به نام هزینة فرصت از دست رفته مطرح شده است .از مهمترین ویژگیهای هزینة فرصت از دست رفته ،یکی
صفر نبودن آن است؛ بدین معنی که هیچگاه نمیشود برای انجام یک سرمایهگذاری ،از سرمایهگذاری دیگری چشمپوشی نکرد و درنتیجه از منافع آن محروم نماند .و
دیگری دقیقا تشخیص همان سرمایهگذاری دیگر است که از آن چشمپوشی شده است .تشخیص این موضوع بدان معنی است که سرمایهگذاری یا سرمایهگذاریهای
جایگزین چه هستند و از آن مهمتر عایدی آنها چقدر است .تمامی سرمایهگذاران از آنجا که به دنبال بیشینه کردن سود و منافع خود هستند ،بسیار مایلند که پاسخ
این پرسشها را قبل از تصمیمگیری و انتخاب مورد سرمایهگذاری خود بدانند .بهعنوان نمونه ،در بورس وقتی مبلغی برای خرید یک سهام خاص پرداخت میشود،
لزوما باید از پرداخت آن مبلغ برای سایر سرمایهگذاریها صرفنظر کرد و لذا سرمایهگذار دغدغة آن را دارد که مبادا سهم یا سهمهای دیگری که در انتخاب او نیست
در آینده بازدهی بیشتری نسبت به آنچه او انتخاب کرده داشته باشند .پاسخ به این پرسش امری پیشینی است ،یعنی باید قبل از سرمایهگذاری پاسخ مناسب را یافت،
اما آنچه در عالم واقع عملی است و واقعیترین و صحیحترین پاسخ تلقی میشود ،امری پسینی به شمار میرود .بسیار دیده شده که سهامدار پس از یک سال یا حتی
چند ماه سرمایهگذاری ،روند رشد سایر سهمها را دیده و انگشت حسرت گزیده که چرا آن سهام دیگر را که بازدهی مناسبتری داشته ،انتخاب نکرده است .گاهی این
مسئله حتی موجب افسردگی و از دست دادن اعتمادبهنفس سرمایهگذار شده و چنین پنداشته است که او فکر ضعیفی دارد و قادر به تشخیص نیست و دیگران بهتر
عمل کردهاند .در صورتی که اگر از همان دیگران پرسیده شود که امروز چه سهامی را توصیه میکنند ،ممکن است کامال اشتباه کنند و این موردی است که برای آن،
چه در بورسهای دنیا و چه در ایران نمونههای فراوانی میتوان یافت زیرا پیشبینی آینده بسیار سختتر از تجزیه و تحلیل گذشته است و از این روی است که بر روی
زمین هیچ انسانی را نمیتوان یافت که روزنامة فردا را واقعا نوشته یا خوانده باشد.
آنچه گاهی بازار سرمایه را برای سرمایهگذاران جذابتر از دیگر بازارها میکند ،پیشبینیناپذیری دقیق روند قیمتها و شاخص در آن است .درست زمانی که
تمامی تجزیه تحلیلها و پیشبینیها از کاهش خبر میدهند ،قیمتها به ناگاه روند افزایشی شدید به خود میگیرند و گاه برعکس ،برخالف انتظار رشد ،بازار سقوط
میکند .برای پی بردن به دلیل یا دالیل این امر ،پژوهشگران بررسیهای زیادی انجام دادهاند تا به راز این پیشبینیناپذیری پی ببرند .اگرچه دالیل متفاوتی از مسائل
رفتاری کنشگران بازار و سرمایهگذاران گرفته ،تا ساختار بازار ،عوامل بنیادی صنایع و شرکتها و همچنین موارد مربوط به گزارشگری مالی متغیرهای مربوطه در این
زمینه بررسی شدهاند اما هنوز مدل قابل اتکایی برای این پیشبینیناپذیری تدوین نشده و شاید تدوین آن هیچگاه میسر نشود .دلیل این ممکنناپذیری ،در بیکرانی
عوامل موثر بر قیمت سهام از یکسو و درجة عدم اطمینان هرکدام از این عوامل و درنتیجه وجود عاملی به نام خطر یا ریسک از سوی دیگر است .واقعیت آن است که با
تمامی تالشی که نظریهپردازان و پژوهشگران به کار بستهاند ،شناسایی نه تنها تمامی این عوامل بیکران بلکه حتی بخش بزرگی از آن نیز تاکنون ممکن نشده است.
روند شاخص کل بورس در دهة گذشته و حتی ماههای اخیر ،نمونة روشنی از این پیشبینیناپذیری است .درست در زمانی که به دلیل انتشار اخبار مربوط به
افزایش تحریمهای ناعادالنه و درنتیجه ایجاد تنگناهای مالی و اقتصادی ،انتظار افت شدید بازار میرفت ،شاخص بیتوجه به آن ،روند افزایشی خود را ادامه میداد و بر
کاهشهای موقت خود فائق میآمد و باز هنگامی که از روزهای آغازین سالی که در آن هستیم اخبار مثبت توافق هستهای به گوش میرسید ،روند افزایشی شاخص
بیش از چند روز نتوانست دوام آورد و قیمتها رو به نزول گذاشتند .طرفه آنکه برخی تحلیلگران بازار برای هر دو روند کاهش و افزایش ،دلیل بهظاهر محکمی پیدا
کرده و آن را دلیل اصلی نوسان میدانند .مثال هنگامی که بازار پس از یک دورة آرامش ناگهان اوج میگیرد ،در بین تحلیلگران به فالن مصاحبة وزیر خارجة غربی
استناد میشود و وقتی درست فردای آن روز شاخص با افت سنگینی مواجه میشود ،باز همان تحلیلگران یا به بندهای دیگری از همان مصاحبه استناد میکنند یا به
سخنرانی پیش از دستور یکی از نمایندگان محترم مجلس .تمامی این تالشها ریشه در پیشبینیناپذیری بازار سرمایه دارد و تالش ناموفق تحلیلگران ،تا ثابت کنند
که افزایش یا کاهش ،یکی دو دلیل و فقط همان یکی دو دلیل مشخص را داشته است .در خصوص عوامل موثر بر نوسان قیمت در بازار سهام تنها چیزی که میتوان
پیشبینی دقیق کرد آن است که در آینده پژوهشگران به عوامل بیشتری نسبت به امروز دست خواهند یافت و نه چیز دیگر .اینکه روزی برسد تا تمامی عوامل مشخص
شود و بتوان با گنجاندن آنها در مدل ریاضی خاصی ،قیمت سهام در آینده را بهطور دقیق پیشبینی کرد امری محال به حساب میآید.
بیگمان یکی از پرسشهای مهم امروز سهامداران خوارزمی در آستانة مجمع عمومی سالیانه ،آن است که آیا سرمایهگذاری درستی انجام دادهاند یا باید سهام
دیگری میخریدند .بدیهی است که پاسخ به این پرسش آسانتر از آن است که در مورد آینده پیشبینی شود .برای پاسخ به این پرسش ،میتوان مقاطعی مانند روز
بازگشایی نماد وخارزم در روز بعد از مجمع عمومی عادی سالیانه در مهرماه سال گذشته ،روز اعالم اجرایی شدن مرحلة دوم افزایش سرمایه ،نخستین روز کاری سال
جاری یا روز اتمام پذیرهنویسی و استفاده از حق تقدم را در نظر گرفت و از سوی دیگر ،برای مقایسه و برآورد هزینة فرصت ،یا سراغ شاخص کل رفت ،یا ده یا بیست
شرکت بزرگ بورس را مالک مقایسه قرار داد یا با سایر شرکتهای سرمایهگذاری در بورس سنجید .در صورت انجام این تحلیل ،چنین به دست میآید که بازدهی
وخارزم در دورههای مورد نظر در بسیاری از حاالت ،نسبت به موارد مشابه خود بیشتر بوده و در برخی موارد نیز مساوی بوده یا تفاوت چندانی نداشته است .مجمل این
ادعا آن است که سهامداران خوارزمی ،چه آنها که سهام قبلی خود را نگهداری کردهاند و چه کسانی که اخیرا به جرگة سهامداران پیوستهاند ،با وجود رکود حاکم بر
اقتصاد ،افت شدید شاخص کل در بورس و رخوت سایر بازارها ،نه تنها هزینة فرصت باالتری نسبت به سایر سرمایهگذاریها نداشتهاند بلکه بازدهی قابل قبول و متناسب
با ریسک بازار را هم به دست آوردهاند.
آنچه امروز مهم است ،تصمیمگیری در مورد آیندة این سهم است و باز دستیابی به پاسخی مناسب برای پرسش چالشبرانگیز ابتدای این نوشته .آنچه
از سوی سیاستگذاران و مدیران اجرایی گروه خوارزمی میتوان اعالم کرد ،دو نکته است؛ یکی برنامههای راهبردی هفتسالة خوارزمی برای ارتقای
شرکت و توسعة عملیات آن و دستیابی به سودی بیشتر و پایدارتر است که تفصیل آن در یادداشتهای پیشین ارائه شده و موارد تکمیلی آن نیز در شمارة
بعد و همچنین مجمع عادی سالیانة پیش رو گفته خواهد شد و طبیعی است که اولین اثر خود را بر ارزش سهام شرکت میگذارد و نکتة بعدی ابراز خوشبینی
محتاطانه نسبت به خروج اقتصاد کشور از رکود است ،که اگرچه نمیتوان برای آن زمان دقیقی را پیشبینی کرد ،اما با توجه به برنامههای جدی دولت محترم ،تحقق
آن را میتوان قطعی دانست .این دو عامل میتواند دالیل بنیادی مناسبی را برای ارزندهتر کردن سهام در ماهها و سالهای پیش رو فراهم کند ،تا یار که را خواهد و
میلش به که باشد.
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نگاهی به کارنامة دولت یازدهم در دو سال گذشته

جلوههایغلبهبررکودیدیرپا
دولت یازدهم زمانی اقتصاد کشور را در اختیار گرفت که بسیاری از کارشناسان با قاطعیت
بر این باور بودند که اقتصاد ایران بدترین روزهای خود را تجربه میکند .این ادعا برخالف
طیفبندیهای سیاسی کشور مطرح میشد .درواقع میتوان گفت در خردادماه سال
 1392که دولت یازدهم کابینة خود را تشکیل داد ،همة گروههای سیاسی بر خمیدگی
و خموده بودن اقتصاد ایران اشاره میکردند و بر سر آن اتفاق نظر داشتند .برای همین
اقتصاد در دو سال گذشته به رویکرد همة گروههای اجتماعی تبدیل شد .دولت نیز این
مسئله را میدانست و از سوی دیگر بیشتر از همة افراد جامعه از عمق وخامت اقتصاد
کشور خبر داشت ،برای همین نیروی خود را صرف پیروزی در میادین بینالمللی کرد.
چون برنامهریزان دولتی بر این باور بودند که فقط با عبور از موانع بینالمللی میتوان در
کوتاهمدت چالههای عمیق اقتصادی را پر کرد .برنامهریزان دولتی اما به این توفیق دست
یافتند و در تیرماه گذشته تیم مذاکرهکنندة ایران با دست پر از وین برگشت .این مسئله
به یکی از چالشهای کابینة یازدهم تبدیل شد ،چون منتقدان اعضای این کابینه را متهم
میکردند که بهجای پرداختن به مشکالت داخلی و باز کردن گرههای اقتصادی ،تمام زور
خود را صرف عبور از مذاکرات کردهاند .با این وجود آمارها به گونة دیگری سخن میگویند
و نشان میدهند باوجود تجمیع نیروی دولت در حوزههای دیپلماتیک ،منحنیهای اقتصاد
توانستهاند تا حدی بار خود را زمین بگذارند و نفس تازه کنند .کارشناسان اقتصادی بر این
باورند که دادهها حتی اگر توانسته باشند اندکی بهبود یابند باید شادمان بود چون در چند
سال گذشته شرایطی بر اقتصاد کشور حاکم بود که گروه زیادی از فعاالن اقتصادی کامال
از جان گرفتن دوبارة اقتصاد ایرانی ناامید شده بودند .به هر حال این روزها همه چیز تا حد
مطلوبی تغییر کرده است .البته هنوز اقتصاد ایران تاتحرکی مطوب بایدشکیبا وصبورباشد
اما حرکت داده ها به سمت مثبت شدن و همچنین پیروزی در عرصه های بین المللی
،امید به خروج از تنگناها را تقویت کرده است .واقعیت آن است که بررسی شاخصهای
کالن اقتصادی نشان میدهد دولت یازدهم طی دو سال فعالیت خود توانسته است اقتصاد
کشور را از شرایط رکودی خارج کرده و چشمانداز روشنی نیز پیش روی فعالیت اقتصادی
ترسیم کند .همین خروج از شرایط رکود میتواند بهترین اتفاق برای اقتصاد محسوب
شود .پایگاه اطالعرسانی دولت مینویسد .دولت یازدهم در شرایطی زمام امور اجرایی
کشور را در دست گرفت که پیش از آن بسیاری از ناظران ،بیان هر وعدهای را با دیدة
تردید مینگریستند و بازگشت به وضعیت سالهای ابتدایی دهة  ۸۰را دور از دسترس
میانگاشتند .افزایش تنگناها و تهدیدهای منطقهای و بینالمللی به واسطة سیاستها و
مواضع تنشزا ،تورم باالی ۴۰درصد ،رشد اقتصادی منفی ،افزایش بدهیهای دولت ،افت
بیسابقة ارزش پول ملی و ورشکستگی و تعطیلی بنگاههای تولیدی در کنار گسترش
بدبینی به آینده و کاهش اعتماد مردم نسبت به مسئوالن اجرایی کشور ،از ویژگیهای
ماههای پایانی سال  ۱۳۹۱و آغازین  ۱۳۹۲بود .تورم باال به همراه رشدا قتصادی منفی،
باعث شد که کشور پدیدهای جدید باعنوان رکود تورمی را تجربه کند.
این روند تا روی کار آمدن دولت یازدهم ادامه داشت اما بعد از شروع به کار دولت
یازدهم ،شرایط تغییر کرد و دیپلماسی خارجی این دولت مسیر توسعة روابط و تجارت
خارجی کشور را طی کرد و اکنون با گذشت دو سال از شروع کار دولت ،میتوان
نشانههای بهبود نسبی اقتصاد کشور را شاهد بود .از سوی دیگر گزارشهای موجود،
وضع را برای تولید مناسبتر از گذشته ارزیابی میکنند .در حال حاضر هیچ شکی میان
اندیشمندان اقتصادی وجود ندارد ،که اقتصاد ایران بیش از هر چیز به تولید و تقویت
صنعت نیاز دارد .کاهش تورم صنعت این امید را به وجود آورده است که بهزودی
تولیدکنندگان میتوانند از الک بحران خود خارج شوند .بدون شک اما این خروج را
شرایط جدید و سرمایههای تازهای که به سمت تولید میروند تقویت میکند .بانک
مرکزی در آخرین گزارش خود مینویسد ،شاخص بها در تولید تغییر کرده است و
این امر حاکی از روند نزولی تورم در این بخش است ،به گونهای که شاخص کل بهای
تولیدکننده در مردادماه امسال در مقایسه با تیرماه  0.9و نسبت به خرداد حدود 1.8
درصد کاهش یافته است .با رسیدن شاخص بهای تولیدکننده درایران در ماه قبل به
 216.1تورم ماهانه این بخش در مرداد به  0.8درصد رسید .این درحالی است که

شاخص در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطهبهنقطه)  5.6درصد افزایش
یافته است .تورم تولیدکننده درحالی روند کاهشی در پیش گرفته که میتواند به
معنای کم شدن هزینههای تولید و بهای تمامشدة محصوالت بوده و درنهایت میتواند
به کاهش هزینة مصرفکنندگان بینجامد.

بورس
سحر قاسمنژاد

بهار و تابستان هم یخ بورس را باز نکرد

پروندة نیمة اول سال  94در بورس تهران بهزودی
بسته خواهد شد ،البته با کارنامهای نه چندان
امیدوارکننده .به اینترتیب در بهاری که گذشت و
تابستانی که به خط پایان نزدیک شده ،سهامداران
تاالر شیشهای اغلب شاهد افت ارزش سهام خود
بودهاند .وضعیت شاخص و حجم ارزش معامالت هم
نشان میدهد که اهالی بازار دست کم فعال عالقهای
به خریدوفروشهای جدید ندارند؛ در چنین شرایطی
عجیب هم نیست که خبری از ورود سرمایهگذاران
جدید به تاالر شیشهای به گوش نمیرسد.
تازهترین آمار و ارقام رسمی بورس نشان میدهد ،که
در مردادماه کماکان هم روند شاخص نزولی بود هم
دادوستد در بازار رونق نداشت .بر اساس این گزارش
شاخص بورس در پایان مردادماه  94نسبت به ماه
پیش از آن  2419واحد برابر با  4درصد کاهش یافت
و از  67644واحد به  65225واحد رسید.

مرداد با رخوت گذشت

به اینترتیب در  20روز کاری مرداد  ،94ارزش
معامالت در مقایسه با تیرماه  40 ،94درصد کاهش
یافت و از  38513میلیاردریال به  23134میلیاردریال
رسید .همچنین حجم سهام معاملهشده از 19میلیارد
و  475میلیون سهم معادل  50درصد کاهش یافت.
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همچنین از ابتدای سال  ،94متوسط روزانة حجم و
ارزش معامالت به ترتیب برابر با  785میلیون سهم و
 1530میلیاردریال بوده است.
ارزش بازار هم در پایان مردادماه 94در مقایسه با
تیر امسال 80هزار و  869میلیاردریال برابر با 3
درصد کاهش یافت  .بررسی صنایع از نظر ارزش
بازار نشان میدهد که گروه محصوالت شیمیایی
با در اختیار داشتن  28شرکت و ارزش بازار 721
هزار میلیاردریال در رتبة اول قرار دارد ،گروه بانکها،
موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با  370هزار
میلیاردریال و فلزات اساسی با  239هزار میلیاردریال
رتبههای بعدی را به خود اختصاص دادهاند.
این در حالی است که در مرداد  94تعداد 6521
میلیون سهم به ارزش 10هزار و  435میلیاردریال
از طریق معامالت الکترونیکی مبادله شده است ،که
حدود  27درصد از کل معامالت را شامل میشود.
براساس معامالت نرمال ،در این ماه ارزش سهام
خریداریشدة اشخاص حقوقی حدود 14786
میلیاردریال و معادل  59درصد از کل خریدها بود،
در حالی که ارزش سهام فروختهشدة آنها 13713
میلیاردریال و حدود  55درصد از کل فروشها بود .بر
این اساس در این ماه سرمایهگذاری خالص اشخاص
حقوقی به میزان 1073میلیاردریال ثبت شد .در عین
حال میزان خریدوفروش سهام اشخاص حقیقی به

ترتیب  40و  44درصد از ارزش خریدوفروش بود.
 116شرکت عقبنشینی کردند
همچنین تطبیق سود (زیان) پیشبینیشدة شرکتها
در ماه جاری نسبت به ماه قبل نشان میدهد که تعداد
 48شرکت با افزایش ،تعداد  116شرکت با کاهش
و مابقی شرکتها برابر با  138شرکت ،تغییری در
سود (زیان) پیشبینیشده نداشتهاند .سود و زیان
پیشبینیشدة شرکتها در پایان مردادماه برابر با
 481هزار میلیاردریال است ،که نسبت به تیرماه
معادل  17هزار میلیاردریال کاهش نشان میدهد.
در پایان مرداد  94متوسط سود (زیان) خالص
شرکتهای بورسی به ازای هر سهم برابر با  502ریال
بوده است.
در ضمن میزان سود تقسیمشدة شرکتها به تفکیک
صنعت ،از ابتدای سال تا پایان مرداد  94برابر 234
هزار میلیاردریال بوده ،که  73درصد درآمد (زیان)
واقعی شرکتها بوده است .همچنین متوسط سود
نقدی برای هر سهم معادل  359ریال را نشان
میدهد.
با این اوصاف میتوان نتیجه گرفت که بورس تهران
با وجود توافق هستهای هنوز گرفتار تردید و بدبینی
است و ترجیح میدهد منتظر بماند تا تکلیف اقتصاد
ایران با تحریمها یکبار و برای همیشه مشخص
شود.

تحوالت تا فصل مجامع سال  96ادامه خواهد داشت.
به گفتة او ،در فصل مجامع هر سال؛ صورتهای مالی
سال پیش از آن مورد بررسی قرار میگیرد ،بنابراین
با فرض بهبود حال و روز شرکتها در سال ،95
سود این بهبود شرایط در سال  96به بورس تهران و
سهامدارانش خواهد رسید.

رقابت بانک و بورس!

مهمترین حمایت عملی از
بورس این است که دولت باالخره
تکلیف اقتصاد با نرخ سود
بانکی را مشخص کند ،چون در
صورت تداوم روند فعلی و عدم
کاهش نرخ سودی که بانکها
میپردازند؛ بعید به نظر میرسد
بازار سرمایه بتواند توفیقی در
رقابت با بانکها به دست آورد

بورس شوکه شد

در این خصوص محمدرضا کفاش پنجهشاهی،
کارشناس ارشد بازار سرمایه هم معتقد است بورس و
سهامدارانش پس از اعالم به نتیجه رسیدن مذاکرات
هستهای شوکه شده و قدرت واکنش خود را از دست
دادهاند.
به گفتة او به نظر میرسد بازار منتظر است ببیند
که در ماههای پیش رو چه اتفاقی خواهد افتاد .در
این میان هم مهمترین اتفاق رویارویی رئیسجمهور
و سنای آمریکاست؛ بعد از این مرحله باید دید که
اقتصاد ایران تا چه اندازه برای استفاده از این فرصت
برنامهریزی کرده است.
کفاش ادامه داد  :بعد از لغو تحریمها همزمان الزم
خواهد بود تا اثرات بهبود شرایط به اقتصاد ایران برسد
و در ادامه شرکتها از کسب و کار خود سود بیشتری
به دست آورند و بعد از آن بتوانند سود بهتری هم به
حساب سهامدارانشان واریز کنند.
او پیشبینی کرد تا پایان امسال هم خبری از بهبودی
حال و روز اکثر شرکتهای صاحبنماد در بورس
نخواهد بود؛ به عبارت دیگر در بهترین شرایط تاثیر لغو
تحریمها سال آینده صورتهای مالی شرکتها را دچار
تغییروتحول خواهد کرد ،بنابراین مراحل تاثیرگذاری این

این کارگزار بازارسهام با اشاره به کمعمق شدن بورس
تهران تصریح کرد :مشکل بزرگ بورس بهجز تبعات
تحریمها ،از دست رفتن قدرت رقابت با بانکهاست.
واقعیت این است که باوجود تاکید دولت و بانک
مرکزی ،سود حقیقیای که بانکها تحت عناوین
مختلف به سپردهگذارانشان میدهند به  28درصد
هم میرسد ،بنابراین صاحبان سرمایه دلیلی نمیبینند
که سپردهگذاری بدون ریسک نزد بانکها را رها کنند
و سراغ بازاری پرریسک مانند بورس بروند ،که سود
آن اغلب از نرخ تورم هم پایینتر است.
او تنها راه نجات بورس در این شرایط را کاهش
واقعی نرخ سود بانکی اعالم کرد و افزود :سهامداران
هم چارهای ندارند جز اینکه منتظر بمانند تا اثرات
تحوالت اقتصادی نمود عینی پیدا کنند و حال و روز
تولید و صنعت را بهبود دهند.
به گفتة کفاش مهمترین حمایت عملی از بورس این
است که دولت باالخره تکلیف اقتصاد با نرخ سود
بانکی را مشخص کند ،چون در صورت تداوم روند
فعلی و عدم کاهش نرخ سودی که بانکها میپردازند؛
بعید به نظر میرسد بازار سرمایه بتواند توفیقی در
رقابت با بانکها به دست آورد.

جذابیت بورس تهران برای خارجیها

او در خصوص احتمال حضور سرمایهگذاران خارجی
در بورس تهران هم تاکید کرد :اگرچه بورس تهران در
مقابل جذابیت بانکها قافیه را باخته و عمال امکان
رقابت با آنها را ندارد اما برای سرمایهگذاران خارجی
که سود سپردهگذاری بانکی در کشورشان بیشتر به
سوی صفر میل میکند ،حضور در بازار سرمایة ایران
فرصت مغتنمی به شمار میرود.
او افزود :نکتة دیگر اینکه نسبت قیمت به درآمد
بهخصوص در بورسهای اروپایی بهشدت باالتر از بازار
سهام تهران است ،همین موضوع هم بر جذابیتهای
این بورس برای سرمایهگذاران خارجی افزوده است .البته
تمام این پتانسیلها زمانی عملی میشود که سرمایهگذار
دست کم نگرانی از امنیت سرمایهگذاری خود نداشته
باشد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد :برای
سرمایهگذاران خارجی ،مهمترین و الزمترین شرط
قدرت نقدشوندگی در بازار و امکان سریع خروج اصل
مبلغ سرمایهگذاریشان از کشور است؛ به اینترتیب
در شرایطی که بورس تهران چنین تضمینی را فراهم
بیاورد ،می توان به امکان حضور سرمایهگذاران خارجی
در تاالر حافظ امیدوار بود .حضوری که میتواند رونق
را به این بازار بیاورد و پای صاحبان نقدینگی ایرانی را
هم دوباره به تاالر باز کند.

بورس خالف انتظار واکنش نشان داد

محمدابراهیم قربانی فرید کارشناس ارشد بازار سرمایه
هم معتقد است :بورس تهران بعد از اعالم توافق هستهای،
واکنشی بر خالف انتظار نشان داد و تقریبا بهطور مداوم
روی خط نزول حرکت کرد ،چون بورس و سهامداران فعال
ترجیح میدهند منتظر افزایش سود شرکتهایی باشند
که در تاالر شیشهای صاحب نماد هستند و سهامشان در
سبد داراییهای اهالی بازار جای دارد.
به گفتة او واقعیت این است که بورس بهعنوان ویترین
اقتصاد کشور ،زمانی به رونق خواهد رسید که بخش
حقیقی اقتصاد از رخوت و زیان خارج شود .چنین
تحولی هم با توجه به اینکه شرکتهای تولیدی عمدتا
یا تعطیل شدهاند یا نیمهتعطیل هستند ،چندان قابل
تحقق نیست .بر اساس آمار منتشرشده از 82هزار واحد
صنعتی کشور12 ،هزار واحد تعطیل و22هزار واحد
نیمهتعطیل و در نهایت 14هزار واحد با 70درصد توان
در حال فعالیت هستند؛ این بدان معناست که سود آوری
شرکتها بهشدت کاهش یافته و در نتیجه قیمت سهام
آنها هم رو به نزول گذاشته است.
او تاکید کرد :با این اوصاف پرواضح است که اگر تولید
از رکود فعلی خارج نشود ،بورس هم به دوران رونق
بازنخواهد گشت و صرفا لغو تحریمها گرهی از کار
بازار باز نخواهد کرد.

رونق تولید بورس را نجات می دهد

قربانی فرید افزود :اگرچه دلیل نزول بورس با وجود
توافق هستهای را میتوان روانی توصیف کرد و به
احتمال فراوان بازار بهتدریج از نزول یکسرة شاخص
فاصله خواهد گرفت اما پایدار شدن بازار تنها زمانی
حاصل خواهد شد که شرکتهای صاحب نماد در
بورس ،تولید و در ادامه سود خود را افزایش دهند.
برای دستیابی به این مهم هم تولید نیازمند تزریق
نقدینگی و تامین مالی است یعنی باید از طرف دولت
مورد حمایت قرار بگیرند و مواد اولیة مورد نیاز خود
را با سهولت بیشتری وارد کنند.
او در خصوص ورود سرمایهگذاریهای خارجی به
بورس هم تاکید کرد :یکی از امیدواریهایی که امروز
بازار دل به آن بسته؛ ورود سرمایههای خارجی است
البته این موضوع فعال در حد حرف باقی مانده اما
در ادامه هم باید توجه داشت که در صورت ورود
سرمایههای خارجی ،بازار سرمایه مقصد اول آنها
نخواهد بود  .به عبارت دیگر تجربه نشان داده که
سرمایههای خارجی عالقة ویژهای به حوزة نفت ،گاز
و پتروشیمی نشان میدهند و در قدم اول جذ ب این
بازارها میشوند اما بهتدریج میتوان امیدوار بود که
بازار سرمایه هم مورد توجه سرمایهگذاران قرار گیرد.
او در پایان تصریح کرد :کلید موفقیت ما در شرایط فعلی
افزایش تولید است اما هنوز توفیقی در این زمینه به
دست نیاوردهایم و این موفقیت هم حاصل نخواهد شد؛
مگر اینکه اقدام جدی صورت گیرد یعنی چارهای نیست
جز اینکه دولت به کمک شرکتهای تولیدی بیاید و
منابع مالی مناسبی در اختیارشان قرار دهد و بانکها هم
میل بیشتری به ارائة تسهیالت نشان دهند.
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اقتصاد ایران
علی ماندگار

بخشخصوصی
واقـعـی،
جایگزین رانت و
انحصارگرایی
چند وقتی میشود که فعاالن اقتصادی ،سیاسی و حتی طیف نه چنان کوچکی
از فعاالن اجتماعی ،تا حد زیادی امیدوار شدهاند که روند توسعه در ایران تغییر
میکند و این تغییر را ناشی از دگرگون شدن رابطة ایران با جامعة جهانی میدانند.
البته بدون شک هر بهبود ارتباطی در عرصة دیپلماتیک میتواند زمینة رشد ارزش
افزودة اقتصادی را باال ببرد .این درواقع قانون دنیای امروز است .در روزگار ما اگر
هر کشوری بتواند درعین حفظ عزت ،استقالل واقتدارملی ،سطح مناسبات خود
را در عرصههای بینالملل بهینه کند در مدار صعود شاخصها و بهبود نماگرهای
اقتصادی قرار میگیرد« .زندگی جزیرهای» در جهان کوچکشده معنایی ندارد،
جز اینکه توسعه از پیش یک بازنده است و نمیتواند از الک انحصار و چهارچوب
بستة اقتصادهای بومی-تکمحصولی خارج شود .از همین منظر ،پذیرفتن این ادعا
که امید به اقتصاد ایران دمیده شده است ،امری منطقی به نظر میرسد اما از سوی
دیگر این چالش نیز وجود دارد که با توجه به خصلتهای ساختاری در اقتصاد ایران
و وجود گروههای شبه دولتی و سازمانهای ریز و درشت دولتی (که سهم بزرگی
در بده بستانهای اقتصادی دارند) ،آیا میتوان باور کرد که امید به ترقی توسعه در
ایران به مقصد و مراد و هدف نهایی خود نزدیک شود؟
واقعیت آن است که در پس امید و چشمانداز مثبتی که جامعه را در آغوش گرفته
است ،باید کمی واقعبین بود چون اقتصاد و توسعة ایرانی اکنون بیش از هر زمان دیگری
به این واقعبینی نیاز دارد .واقعبینی در مفهوم توسعه ،شرط بقای بهرهمندی از رشد و
ترقی محسوب میشود .در متون علمی توسعه نیز بر این امر اشاره شده است .ساختن
رویا برای پیشرفت و ترقی نه تنها هیچ راهی را به سوی کمال باز نمیکند بلکه بهطور
حتم باعث میشود تا دستاندازهای جدیدی نیز در مسیر توسعه به وجود آیند .باز هم
تاکید میشود که تغییر جایگاه ایران در جامعة جهانی بهطور حتم از پیروزیهای دولت
یازدهم و بهترین اتفاق برای اقتصاد کشور طی چند سال گذشته است اما اگر همین
اتفاق خوب را با نگاهی واقعبین برانداز نکنیم ،میتواند به یک مصیبت بزرگتر برای
توسعة کشور تبدیل شود و پیامد آن نیز فقر و گرفتاریهای بزرگتر اقتصادی باشد.
برای همین ضرورت دارد تا برنامهریزان دولتی اقتصاد از یک سو و فعاالن خصوصی
اقتصاد از سوی دیگر ،بهجای آنکه فقط به امید به وجود آمدة بعد از سالهای بدرنگ
اقتصادی فکر کنند ،در این اندیشه باشند که چگونه میتوان از هزینه شدن فرصت به
وجود آمده جلوگیری کرد .البته دولتیها بهخاطر جایگاهی که در برنامهریزیهای کالن و
همچنین سهم بزرگی که از اقتصاد کشور دارند ،باید بیشتر از سایر نیروهای اقتصاد مسیر
استفاده از فرصت به دست آمده را هموار کنند .در نخستین قدم ،مسئولین اجرایی باید
در پی طراحی راهبردی باشند که اقتصاد ایران را بعد از توافق یا بهتر است بگوییم بعد
از افزایش حضور سرمایهگذاران خارجی ،به بدنة بخش خصوصی متصل کند .این اتفاق
باعث میشود تا حضور بخش خصوصی در دوران تازهای که برای اقتصاد به وجود آمده،
افزایش یابد .به تعبیری دیگر افزایش حضور بخش خصوصی در ساختار اقتصاد پساتحریم
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و فراخ کردن محیط آزادی عمل اقتصادی گروههای غیر دولتی ،همان اجرایی کردن
پروژة مردمیسازی توسعه در ایران است ،که سالها آرزویش در تئوریهای اقتصادی
کشور وجود داشته است .اگر اقتصاد ایران در دوران پساتحریم در موقعیتی قرار گرفته
است که میتواند رشد و حتی تولدی تازه را مخصوصا در بخشهای مولد تجربه کند،
بهترین زمان برای مردمی کردن اقتصاد کشور فرارسیده است .مردمی کردن اقتصاد یعنی
وزن فعالیت و حضور مستمر گروههایی در اقتصاد کاهش یابد که صاحبان اصلی سودهای
اقتصادی محسوب میشوند و بدنة مردم و نمایندگان آنها (یعنی گروههای غیردولتی)
نیز سهم مطلوبی از این سود ندارند .گروهها و تیمهای بزرگی دولتی و شبه دولتی وقتی به
کاسبکاری در اقتصاد دست میزنند ،از یکسو بخش بزرگی از بدنة جامعه هر روز فقیرتر
میشود و گروههای غیردولتی نیز به حاشیه میروند و از سوی دیگر گروههای کوچکی
از جامعه که به نیروهای رانتی اقتصاد وصل هستند ،هر روز به لحاظ اقتصادی قویتر
میشوند .این عدم توازن شکاف طبقاتی و فقر را گسترده میکند و در نهایت جامعه با
ابتال به روانپریشی اقتصادی ،میتواند یه یک قدرت مخرب و غیرقابل مهار تبدیل شود.
برای همین این روزها در کنار موج شادمانی و امیدی که شکل گرفته است ،این نگرانی نیز
وجود دارد که مبادا در دوران پساتحریم سرعت حرکت جامعه به سمت این روانپریشی
اقتصادی افزایش یابد .میدانیم که در چند سال گذشته اقتصاد ایران درست در روزهای
پرشکوه نفتی یک شکاف طبقاتی شدید و به تبع آن آشفتگی روانی را بهخاطر شرایط
بد اقتصادی تجربه کرده است .پیش از این و در دوران تعدیل اقتصادی ،که نرخ تورم تا
 49.5درصد افزایش یافت نیز اقتصاد ایران فقر و فاصلة طبقاتی عمیق را تجربه کرده
است .اگر در شرایط جدید اقتصادی ،دولتیها و شبه دولتیها بخواهند خود را به شرکای
اصلی سرمایهگذاریها و گروههای سرمایهگذاری جهانی تبدیل کنند و بخش خصوصی
در انتهای قافلة اقتصاد بماند ،یکبار دیگر پرژوة مردمی شدن اقتصاد شکست را تجربه
میکند و باز هم فقر و نداری طیف گستردهای از بدنة مردم ،روی دست جامعه میماند.
این اتفاق حتما پیامدهای ناگواری خواهد داشت .برنامهریزان اقتصادی و گروههای شبه
دولتی باید به این باور برسند که تداوم فعالیتهای اقتصادی آنان در میانمدت به این
امر بستگی دارد که جامعه نیز از حیث اقتصادی احساس آرامش کند .اگر اینگونه نشود،
فضای پر دستانداز توسعه حتما مطلوبیت الزم را از محیط عملیات اقتصادی آنها نیز
سلب میکند .باید از فرصت به وجود آمده به نحو احسن استفاده کرد .علم و عمل نوین
ثابت کرده است که ایجاد انحصار در گردش سود و بهرهبرداری از پتانسیلهای اقتصادی،
کار را برای همه با گرههای زیادی مواجه میکند .در شرایط جدید بهترین اتفاق این است
که دوران پساتحریم یکبار برای همیشه بخش خصوصی واقعی را به عنوان نمایندگان
مردم در صدر بنشانیم و با استفاده از بنگاههای سرمایهگذاری و همچنین پتانسیلهایی
نظیر بورس ،واقعبینی و شفافیت را به اقتصاد کشور تزریق کنیم ،اگر این اتفاق رخ دهد
آیندة روشنی در انتظار توسعة ایران است؛ آیندهای که دیگر در آن از حکمرانی گروههای
غیرمردمی بر اقتصاد اثری بر جای نخواهد ماند.

اقتصاد ایران

ی به اقتصاد ایران قبل از
نگاه
شمانداز آن بعد از توافق
توافق و چ
بیستوسوم تیرماه سال یکهزاروسیصدونودوچهار چه بخواهیم یا چه
احیانا برای کسی مطلوب نباشد ،در تاریخ میماند .در این روز ایران بعد
از دو سال گفتوگوهای تند و تیز با  6قدرت جهانی ،توانست به توافق
هستهای دست یابد ،چیزی که بسیاری از کارشناسان جهانی از آن با
عنوان یک پیروزی دو طرفه یاد کردند .یعنی یک پیروزی برای ایران و یک
پیروزی هم برای کشورهای بزرگ صنعتی جهان .این درواقع معادل همان
جملهای است که در ایران بارها شنیده شد« :توافق هستهای ،سناریوی
برد-برد را برای جهان به ارمغان آورد .اما فارغ از همة این برداشتها،
خیلی کوتاه میتوان گفت که درست در هنگامة بزرگی که صدای گلوله
جهان را پر کرده است 6 ،قدرت جهان با همراهی ایران توانستند به
اثبات برسانند که هنوز هم گفتوگو میتواند راهی مطلوب برای تفاهم
ودرک متقابل باشد .در نگاه نخست ،مذاکرات هستهای از یک تقابل تند
میان ایران و گروهی از کشورهای جهان جلوگیری کرده است اما در بطن
ماجرا ارتباطی در حال شکل گرفتن است ،که میتواند دامنة تعامالت را در
بخش بزرگی از دنیای اقتصادی امروز گستردهتر کند .درست بعد از این

روزگار سخت رشد و تشکیل سرمایه
در اقتصاد ایران

در چند سال گذشته اتفاقاتی در اقتصاد ایران رخ
داد که شاید برای نخستینبار آسیبهای زیادی را
براقتصاد کشورتحمیل کرد .در این دوران از یک
سو فرهنگ نو کیسهگی بهجای تولید ثروت واقعی
در کشور جای خود را باز کرد و از سوی دیگر
تولید ،بازار سرمایه و فعالیتهای مولد سقوط و
بازارهای حاشیهای و داللی و فعالیتهای پولی
اقتصاد رشد کردند .البته اقتصاد ایران همواره

توافق و مدتهای زیادی قبل از آن ،همة تحلیلگران اقتصادی و سیاسی
بر این طبل میکوبیدند که اگر ایران بتواند از سد قدرتهای جهانی عبور
و بساط تحریمهای تحمیلی را جمع کند ،جنبوجوش و تحرک بزرگی
در سطح تعامالت جهانی به وقوع میپیوندد و حاال به نظر م رسد این
پیشبینی به واقعیت نزدیک شده است .چون از یک طرف بزرگان
اقتصادی جهان به بازاری بکر برای توسعة سرمایهگذاری های خود
نیاز دارند و از سوی دیگر ایران نیز بعد از چند سال عقبگرد در
شاخصهای اقتصادی نیاز دارد تا روحی تازه در تن اقتصاد خود بدمد
و این ارتباط دو سویه با کشورهای جهان میتواند زمینة تحوالتی
تازه را کلید بزند .البته در این میان بدون شک اتفاقی که برای اقتصاد
ایران رخ میدهد ،قبل از هر چیز مورد توجه فعاالن و دستاندرکاران
اقتصادی قرار دارد .برای همین شاید بهتر باشد ابتدا پیش از نگاه
به تصویر ایران در همین مدت کوتاه بعد از توافق ،نگاهی به روزگار
سابق اقتصاد کشور داشته باشیم ،آنوقت حتما بهتر میتوان ضرورت
تعامل با اقتصاد جهان را درک کرد.

از مشکالت ساختاری رنج برده است اما در این
سالها نحوة مدیریت اقتصاد کشور به نظر میرسد
سهم بزرگی در افت و نزول شاخصهای مختلف
داشته است .نمودار یک نشان میدهد که نتیجة
برنامههای اقتصادی در دوران مورد بحث سقوط
ناگهانی رشد است.
البته این تنها بخشی از ماجراست .بهطور طبیعی
درست همزمان با این سقوط رشد ،تشکیل سرمایه
نیز در ایران اوضاع نابسامانی را تجربه کرده است.
این درحالی است که بنگاههای سرمایهگذاری
با پتانسیلهای معتبری در ایران وجود دارند

اما محیط نامساعد اقتصادی امکان تحرک پویا
را از آنها سلب کرد .به موازات این واقعیت،
بازار سرمایه نیز که باید برحسب تعاریف نوین،
توسعة نماد عقالنیت اقتصادی باشد جای خود
را در کارآمدی اقتصادی به بانکها داد که آنها
نیز با افتادن در ورطة بنگاهداری بخش مهمی از
منابع خود را بیرون از ازحوزة تولید و فعالیتهای
مولد ،تا حد زیادی صرف شکلگیری فعالیتهای
غیرمولد کردند .نمودار دو نشان میدهد که در کنار
رشد اقتصادی ،تشکیل سرمایه و البته تولید چه
روزگاری داشته است .
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نمودار رشد اقتصادی طی سالهای  1380تا ( 1392گزارش بانک مرکزی) – نمودار یک

بازگشتامید

در چنین حالوهوایی مذاکرات ایران با قدرتهای جهانی
به انتها رسید و درچارچوب برد-برد پایان یافت .نخستین
واکنش به این نتیجه بالفاصله از سوی سرمایهگذاران
جهانی اقصاد شکل گرفت ،چون گفتوگو پیروز شده
بود و آیندة نزدیک سرشار بود از وعدة محیطی امن
برای سرمایهگذاری؛ چیزی که سرمایهگذاران مدتهای
زیادی در انتظار آن بودند تا بخش بزرگی از دارایی
خود را از بازارهای اشباعشده به بازار بکر ایران برسانند.
این اتفاق برای ایران بازگشت رونق و برای کشورهای
بزرگ جهان روزنهای به سمت درآمدهای تازه محسوب
توسوم تیرماه پیروز شد و وزیر
میشود .مذاکرات در بیس 
امور خارجة ایتالیا در  14مردادماه ،به حسن روحانی در
کاخ ریاست جمهوری ایران گفت که کشورهای جهان
برای میزبانی از رئیس جمهوری ایران رقابت میکنند .تا
همین چند وقت پیش ایران تجربهای را مزمزه میکرد،
که طی آن تقریبا همة کشورهای اصلی در شکلبندی
توسعة جهانی سعی میکردند تا در سالهای گذشته در
مراودات دیپلماتیک خود از دعوت مدیران دولتی ایران
پرهیز کنند .به عبارتی این سخن وزیر امور خارجه ایتالیا
شاید بهترین تصویر برای درک این ماجرا باشد که ایران
با عبور از روزهای نه چنان خوشایند اقتصادی در حال
عبور از دروازه ای است که می تواند ارمغان بزرگی را نیز
برای توسعه کشور به همراه آورد .جالب است که بدانیم
به فاصله کمتر از دو هفته از پایان مذاکرات ،رسانه ها
از جذب دو میلیارد دالر سرمایه خارجی در ایران خبر
دادند .این جدا از موج سفر مقامات بلند پایه کشورهای
توسعه یافته است که درست از فردای  23تیرماه تعامل
با ایران را در دستور کار خود قرار دادهاند.

تالش اروپاییها برای حضور فوری در ایران

شاید بیراه نباشد اگر بگوییم وزارت خارجة ایران بعد
از توافق وین شلوغترین روزهای خود را تجربه میکند.
در چند سال گذشته سابقه نداشته است که میزهای
مختلف این وزارتخانه سرگرم تدارک برنامههای میزبانی
از مسئولین کشورهای خارجی باشند .این اتفاق حاال
رخ داده است .از بعد از توافق تا سه هفته تقریبا بهطور
دائم رسانههای خبری عکسهای محمد جواد ظریف را
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نمودار تشکیل سرمایه-نمودار دو

منتشر میکردند که در حال خوشامدگویی به مسئولی
بلندپایه از یک کشور خارجی است .این اتفاق شاید حاال
نیز در حال تکرار باشد .تا زمان نگارش این گزارش،
یعنی اواسط شهریورماه همواره ترافیک دیدار و میزبانی
برای ظریف و حسن روحانی وجود داشته است .بهتازگی
حتی علی الریجانی ،رئیس مجلس نیز به نیویورک سفر
کرد و در آنجا از مزیتهای توافق سخن گفت .او در
گفتوگو با سی ان ان خاطرنشان ساخت که بعد از
توافق و تحت شرایطی حتی این امکان وجود دارد که
نگاه ایران به آمریکا بعد از چند دهه تغییر کند .جالبتر
از این اتفاق بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران و سفارت
ایران در لندن است .همین چند سال پیش سفارت
بریتانیا در ایران بسته شد و سیاستمداران انگلیسی
با قاطعیت از خداحافظی با ایران سخن میگفتند اما
حاال توافق و جذابیتهای بازار ایران آنها را دوباره به
خیابان بابی ساندز تهران برگردانده است .این مسئله
باعث شده تا بسیاری از تحلیلگران جهانی ایران را
با عنوان ویترین گفتوگو و تعامل در جهان پر سر و
صدای امروز معرفی کنند .برای همین هر از چندگاهی
میشنویم که سرمایهداران مطرح جهان ،خواهان تعجیل
دولتمردان خود برای مذاکره و بهبود فضای اقتصادی با
ایران شدهاند .موج فشار و تقاضای سرمایهگذاران برای
مراقبت از توافق با ایران آنقدر زیاد بود که جان کری
وزیر امور خارجة آمریکا در مدت کوتاهی بعد از توافق،
یعنی در  14مردادماه اعالم کرد که حتی اگر کنگرة
این کشور به توافق رای ندهد ،همه چیز را باید به نفع
مذاکرات تمامشده بدانیم چون دیگر نمیتوان حتی در
صورت مخالفت کنگره ،تحریمها را به ایران بازگرداند.
البته در سیزدهم شهریورماه  37سناتور دموکرات به
توافق هستهای آری گفتند و کاخ سفید ،تضمین وتو
اوباما دربارة برجام را ب ه دست آورد .در روزها و هفتههای
بعد از توافق تالش بنز و فولکس از آلمان و شرکتهای
خودروسازی فرانسه مانند پژو و رنو به حدی بود که
اکونومیست از شوق هجرت سرمایهها به ایران سخن
گفت و اعالم کرد فصل جدیدی برای تعامل اقتصادی
به وجود آمده است ،که نمیتوان جلوی آن را گرفت.
فرانسه که به خاطر برخورد نا مناسب با ایران در زمان
شکلگیری تحریمهای تحمیلی و نحوة خروج پژو از
ایران با مواضع جدید خود عمال یک بخشش تاریخی

را خواستار شد و پوزش بزرگ خود را رسانهای کرد .پژو
یکشبه کارشناسان خود را از ایران خارج کرده بود و به
همین خاطر میگویند اقتصاد کشور حداقل  800میلیون
یورو زیان را متحمل شده است .دقیقا به همین خاطر
فابیوس در ایران پیشنهادهایی رامطرح کرد تا شاید پژو
بتواند یکبار دیگر به چرخة حیات اقتصادی بازگردد.
این شرکت در سال گذشته با ضرر  ۱۱۴میلیون یورویی
دست به گریبان بود و بیالن مالی شش ماهة اول سال
 ۲۰۱۵این گروه فرانسوی نشان میدهد که بعد از 14
سال توانسته است تنها به سود  ۵۷۱میلیون یورو برسد.
برای همین نشریات فرانسوی بازار بکر ایران را جایی
برای نجات پژو معرفی کردند .البته این روند تنها شامل
پژو نمیشود؛ شرکتهای دیگری نیز وجود دارند که به
همین شکل سعی کردهاند تا دل ایران را برای بازگشت
و سرمایهگذاری مجدد به دست آورند.
در روزهای پس از توافق ،بعد از فابیوس خانم فدریکا
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیة اروپا هم به
کشورمان سفر کرد تا قطار مسافرتهای دیپلماتیک
غربی به تهران همچنان پرمسافر باشد .وزیر خارجة
صربستان هم پس از مسئول سیاست خارجی اتحادیة
اروپا ،دیگر اروپاییای بود که به ایران آمد.
وزیر خارجة ایتالیا که پیش از توافق وین هم به
تهران آمده بود ،دیگر دیپلمات اروپایی بود که بعد از
توافق مهمان وزارت خارجه کشورمان بود .آقای پائولو
جنتیلونی پیش از سفر به تهران در سخنانی اظهار
داشت :کشورش شریک قابل اعتمادی برای ایران است.
توافق هستهای یک فرصت بزرگ است .ایتالیا همواره
مناسبات تاریخی و فرهنگی با ایران داشته است.
و البته قرار است هیئتهایی از اسپانیا و برخی دیگر از
کشورهای اروپایی نیز بهزودی راهی ایران شوند هرچند
بعید نیست وقتی این گزارش را میخوانید این اتفاق
افتاده باشد.
در این میان ،دیدار ظریف با همتای ایتالیاییاش سرشار
بود از اظهارات مثبت و امیدوارکننده نسبت به آیندة
مناسبات .در این دیدار بازگشت مناسبات اقتصادی دو
کشور به مرز هفت میلیارد یورو تضمین شد.
در میان همة این دیدارها ،قبرس نیز پا به میدان
گذاشت و جلو آمد .گسترش روابط اقتصادی ایران و
قبرس در روزهای بعد از توافق و در جریان مالقات

علی عسکری معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی و
رئیس سازمان مالیاتی با هریس گئورگیادیس وزیر
دارایی قبرس ،مورد تاکید قرار گرفت .در پایان این
مالقات ،موافقتنامة پیشگیری از دریافت مالیات
مضاعف میان طرفین به امضا رسید .اما قبرسیها
دائم از تمایل خود برای حضور در ایران بعد از توافق
سخن میگفتند .به نظر میرسد باید نام قبرس را
نیز در لیست کشورهایی قرار داد که بهزودی سطح
تعامل اقتصادیشان با ایران افزایش مییابد .به
نظر میرسد سرمایهگذاران ایرانی باید از حاال و با
فوریت طرح و جغرافیای اقتصادی این کشورها را
رصد کنند ،تا مختصات حرکت اقتصادی خود را نیز
بهبود بخشند.

شتاب آسیاییها برای تعامل با ایران

اما فارغ از شوق اروپاییها برای رسیدن به ایران،
آسیاییها نیز نشان دادند که نمیتوانند چشم بر روی
ایران بعد از توافق ببندند.
در این مدت یکی از هیئتهای اقتصادی از جمهوری
آذربایجان به ایران آمده بود  .وزیر صنایع و اقتصاد
جمهوری آذربایجان گفت« :باکو به تهران پیشنهاد
داده که ایران برای صادرات نفت خام و گاز طبیعی
خود به بازارهای جهانی از مسیرها و زیرساختهای
صادراتی آذربایجان استفاده کند».
همچنین اکیم بدلاف رئیس آژانس ملی صنایع انرژی
تجدیدپذیر و جایگزین جمهوری آذربایجان در دیدار
با هوشنگ فالحتیان معاون وزیر نیروی ایران در امور
برق و انرژی ،از سرمایهگذاری در زمینة تولید انرژیهای
تجدیدپذیر در ایران خبر داد.

سه میلیارد دالر تجارت عراق و ایران

ازسوی دیگر وزیر کشاورزی عراق نیز به مازندران
سفر کرد و به خبرنگاران گفت« :با توجه به ظرفیت
باالی تولید محصوالت کشاورزی در ایران که در
استان مازندران مشاهده کردم ،رقم مبادالت تجاری
میان دو کشور به سه میلیارد دالر افزایش خواهد
یافت».
فالح حسن زیدان در راس هیئتی برای بازدید از
مراکز شیالت  ،محصوالت گوشتی  ،لبنی و گلخانهای
مازندران وارد این استان شد.

بازدید تایوانیها از بندر بوشهر

در همین مدت و بعد از توافق ،مدیرکل بنادر و
دریانوردی استان بوشهر گفت« :نمایندگان عالیرتبة
شرکت کشتیرانی  WAN HALتایوان ،در راس
هیئتی از ظرفیتها و اقدامات صورتگرفته در بندر
بوشهر بازدید کردند ».شرکت  WAN HALتایوان
بیست و یکمین خط الینر جهان از لحاظ سایز و اولین
خط برگزیدة قارة آسیا با ناوگانی متشکل از  ٩٩فروند
کشتی با ظرفیت  TEU ٢٣٠کانتینر است.
تایوانیها بهتازگی بسیار مشتاق هستند تا سطح
مراودات خود را با ایران باال ببرند.

اندونزی در حال نهایی کردن
همکاری با ایران

نسیم تغییر مناسبات اقتصادی با ایران به اندونزی هم
رسید .دولت اندونزی بعد از توافق و با فوریت در حال
نهایی کردن همکاری با جمهوری اسالمی ایران در بخش
انرژی بهویژه نفت خام ،گاز و قیر است« .سودیرمان
سعید» وزیر انرژی و منابع معدنی اندونزی اعالم کرد،
یک هیئت از بخش انرژی ایران در آیندة نزدیک برای
تعمیق همکاریهای دو جانبه وارد جاکارتا میشود.

نخجوان خواستار تامین دارو

وزیر بهداشت جمهوری خودمختار نخجوان نیز بالفاصله
بعد از توافق ،خواستار تامین داروهای پزشکی ودرمانی
مورد نیاز این جمهوری از سوی شرکتهای داروسازی
تبریز شد .نیازی نوروزاف دردیدار با استاندار آذربایجان
شرقی ،گفت« :با توجه به ظرفیتهای علوم پزشکی و
توانمندی تولید انواع دارو درتبریز ،عالقهمند به همکاری
با آذربایجان شرقی برای تامین نیازهای خود در این
زمینه هستیم».

سنگال و ارتباط با ایران

سفیر جمهوری سنگال در ایران نیز بعد از توافق خود را
به خبرنگاران رساند و بر توسعة روابط با جمهوری اسالمی
بهویژه مناسبات اقتصادی و فرهنگی با خراسان رضوی
تاکید کرد « .بابا کاربا» در دیدار با رئیس نمایندگی وزارت
امور خارجه در شمال شرق کشور در مشهد ،با توجه به
ظرفیتهای خراسان رضوی در حوزههای کشاورزی،

صنایع غذایی و تبدیلی ،خواستار صدور تولیدات صنعتی
این استان به کشورش شد .کاربا همچنین بر حضور
سرمایهگذاران و تجار ایرانی و سرمایهگذاری در حوزة
صنایع تبدیلی سنگال تاکید کرد.

بازی تازه آغاز شده است

همانطور که در پیشانی این گزارش نشان داده شد،
ایران بعد از چند سال شرایط نامساعد اقتصادی به دورانی
رسیده است که میتواند دوباره برنامههای توسعة خود را
با قدرت پیگیری کند .این امید هرچند با سفر مسئولین
و مقامات بلندپایة کشورهای خارجی به ایران شدت گرفته
است ،اما بدون تکاپوی شایسته و درخور چنین فضایی از
سوی فعاالن داخلی اقتصاد ،میتوان گفت که دستیابی
به نتیجة مطلوب سخت میشود .البته بیراه نیست اگر
گفته شود دولت این روزها وظایف سنگینتری بر عهده
دارد .شاید بهترین کار این باشد که برنامهریزان دولتی به
فوریت سند راهبردی برای مدیریت اقتصاد و پتانسیلهای
اقتصادی کشور ،صرفا متعلق به روزهای پساتحریم را آماده
کنند تا نتیجة تعامالت اقتصادی درمسیری هدفمند به بار
بنشیند .اگر اینگونه نشود ،خطر فرصتطلبی گروههای
رانتی وجود دارد؛ که میتواند زمینة طرد شایستگیهای
بخش خصوصی و شرکتهای سرمایهگذاری را برای حضور
مولد در روزهای بعد از تحریم فراهم کند .از سوی دیگر اما
بنگاههای سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز باید دست به
کار شوند و زمینههای تعامل اقتصادی با کشورهایی را که
به سمت ایران میآیند فراهم کنند یا در کل ،جغرافیای
اقتصادی کشورهای معتبر (از لحاظ توسعه) را شناسایی
و فهم کنند تا با چشمانی باز در شرایط جدید اقتصادی
قرار بگیرند .ایران بدون شک در یک فرایند تاریخی قرار
گرفته است ،که اگر با عقالنیت و بهدور از مناسبات رانتی
با آن مواجه شود ،میتوان گفت برای نسل آینده نیز
اکنون این امکان به وجود آمده است تا ازعوارض خسارت
باررکود اقتصادی برکنار بماند .برای همین باید باور کنیم
که بازی تازهای آغاز شده است .کارشناسان میگویند
بخش خصوصی ،بنگاههای سرمایهگذاری و در راس آنها
بازار سرمایه باید عقل تعیینکننده و تجهیزکنندة نحوة
فعالیت در این فرآیند جدید باشند .چنین اظهارنظری
حتما نتیجة نگرش به تجربیات ناخوشایند سالهای قبل
است و چارهای نیست جز اینکه به این تجربهها امروز
جدیتر بنگریم .در این شرایط حتما فردا روز سفیدی
خواهد بود.
شماره نوزده  -مهر 94

9

گپوگفتی با دکتر مهدی پازوکی دربارة نیازمندیهای اقتصادی کشور در شرایط جدید:

سر مایه

شراکتباسرمایههایخارجی
نیازمندمدیریتهایتوانمند

ایران طی سالهای اخیر ،از نظر روابط بینالمللی و
ارتباط با کشورهای توسعهیافته بهجز ارتباط با چند
کشور حاشیهای و فاقد توسعة مطلوب ،روابط خارجة
حائز اهمیتی نداشته است ،بنابراین لغو تحریمها
برای ملت ایران از جهت ارتباط  گسترده با جهان
خارج یک پیروزی بزرگ محسوب میشود.
البته لغو تحریمها فقط شرط الزم برای حل
مشکالت اقتصادی است .این مسئله را امروز همة
صاحبنظران باور دارند و میگویند شرط کافی
برای برونرفت از تمام مشکالت اقتصادی ،وجود
مدیریت توانا و متکی بر استانداردهای روز است ،تا
بتواند با راهبردهای خود شرابط جدید را به تاریخی
ماندگار برای توسعة کشور تبدیل کنند.
بهطورحتم افزایش سرمایهگذاری داخلی و توسعة
سرمایهگذاری خارجی باعث افزایش تولید ،افزایش
نرخ رشد اقتصادی و بهتر شدن رفاه اجتماعی
جامعة ایران خواهد شد .اما سوال مهم این است که
چگونه این اتفاق رخ میدهد یا چگونه میتوان بدون
نگرانی از این دوره عبور کرد؟
دکتر مهدی پازوکی ،اقتصاددان و از صاحبنظران
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور معتقد است:
اقتصاد ایران بهشدت به بخش خصوصی کارآمد و
فعال نیازمنداست و برای استفاده از توانمندیهای
بخش خصوصی حتما باید مدیران کالن و دولتی
اقتصاد از مدار سنت عبور و مدرن شوند.
پوگفت کوتاهی داشتیم دربارة پتانسیلهای
با او گ 
اقتصاد ایران و نحوة استفاده از آن در دوران
پساتحریم .متن گفتوگو در ادامه آمده است.
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آقای پازوکی آیا میتوان در دوران بعد از
توافق از رکود خارج شد و به رشد واقعی
دست یافت؟
تاکنون عملکرد مثبتی که درخصوص اقتصاد ایران در
دولت تدبیر و امید صورت گرفته ،این است که فضای
بینالمللی برای ارتباط با جهان خارج مساعد شده،
بهطوریکه توافق هستهای وین ،والفجر مقدماتی برای
ارتباط منطقیتر با جهان خارج در چهارچوب منافع
ملی است.
مقرر شده که در برنامة ششم توسعه ،نرخ رشد
اقتصادی به حدود  ۸درصد برسد ،که تحقق این
میزان رشد اقتصادی در کشور نیازمند به هزار میلیارد
دالر سرمایهگذاری خارجی و داخلی است ،که معتقدم
اقتصاد ایران میتواند حدود  ۵۰۰میلیارد دالر از این
میزان سرمایه را از منابع داخلی و نفتی تامین کند و
بخش دیگر هم باید از منابع خارجی تامین شود.
هماکنون اقتصاد ایران دارای دو مزیت نسبی است؛
اولی نیروی کار تحصیلکرده و ارزانقیمت و دومی
انرژی ارزانقیمت ،بهطوریکه قیمت انرژی در ایران
حدود  ۵۰درصد فوب خلیجفارس است ،بنابراین با
توجه به این دو مزیت نسبی که اقتصاد ایران دارد باید
از سرمایهگذاری خارجی حمایت جدی شود.
دقیقا در مقطع فعلی که اقتصاد گرههای زیادی دارد
و شبهدولتیها نیز دائم در انتظار سرمایههای جدید
هستند ،چرا باید از سرمایهگذاری خارجی حمایت
کنیم؟
ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور
باعث انتقال تکنولوژی و همچنین منجر
به افزایش نرخ بهرهوری خواهد شد.

باید گفت که متاسفانه سالها اقتصاد ایران به دلیل
بسته بودن ،تحریمهای بینالمللی و مشکالت
ساختاری در زمینة بهرهوری سرمایه عملکرد مثبتی
نداشته ،بهطوریکه روند رشد بهرهوری سرمایه
کاهنده بوده است ،به همین دلیل برای افزایش نرخ
بهرهوری سرمایه ،افزایش کارایی اقتصاد و افزایش نرخ
رشد اقتصادی بدون شک به سرمایهگذاری خارجی
بهویژه سرمایهگذاری خارجی از نوع مستقیم نیازمند
هستیم.
سرمایهگذاری خارجی باعث بازگشایی بازارهای
بینالمللی به روی اقتصاد ایران میشود و با توجه
به دو مزیت انرژی ارزان و نیروی کار تحصیلکرده،
سرمایهگذاری در ایران هم برای کمپانیهای بینالمللی
مقرون به صرفه خواهد بود و هم باعث افزایش نرخ
رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش درآمد سرانه و در
نهایت افزایش رفاه اقتصادی جامعه ایران خواهد شد.
تنها اشخاصی که از وجود سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در ایران ضرر میکنند دالالن ،واسطهگران،
سوداگران و افرادی هستند که میخواهند ایران در
انزوای بینالمللی بماند.
بهعنوان مثال ،شرکت آمریکایی آرامکو در صنعت
نفت عربستان سعودی سرمایهگذاری کرده و درحال
حاضر مشغول به فعالیت است ،هزینة تولید هر بشکه
نفت خام این شرکت در عربستان با وجود استفاده
از تکنولوژی باال ،بین یک تا یک و نیم دالر است،
اما هزینة تولید هر بشکه نفت خام شرکتهای چینی
مستقر در منطقة عسلویة ایران بیش از  ۵دالر است.
بنابراین اگر با حمایت بخش دولتی و خصوصی
شرکتهای کشورهای توسعهیافته مانند شرکتهای

ژاپنی ،کانادایی ،آمریکایی و آلمانی وارد منطقه شوند،
به نفع منافع ملی خواهد بود بهطوریکه این امر باعث
افزایش بهرهوری سرمایه ،انتقال تکنولوژی و بازگشایی
بیشتر بازارهای بینالمللی به روی اقتصاد ایران میشود.
بهعنوان یک کارشناس اقتصادی اعتقاد عمیق دارم که
در شرایط فعلی و پس از حل شدن مناقشات اتمی ،باید
سیاست اقتصادی دولت جمهوری اسالمی ایران سیاست
برد_ برد اقتصادی با جهان غرب باشد .بهطوریکه حفظ
منافع متقابل باعث شکوفایی اقتصادی ایران میشود.
سیاست برد_ باخت و سیاست باخت_ باخت در
دنیای مدرن امروز منسوخ شده است ،بنابراین راهی
بهجز پیشرفت اقتصادی ایران نداریم و برای پیشرفت
اقتصادی ،حق جامعة ایران است که از علم و اقتصاد
درست استفاده کند.
بهعنوان مثال امروز در دنیا ،دو نوع سیستم حکومتی در
شرق آسیا وجود دارد .یکی حکومت بسته و حکمرانی
بد به نام کرة شمالی و دیگری حکمرانی خوب به نام
کرة جنوبی .هر دوی این کشورها دارای یک زبان و در
یک منطقة آبوهوایی هستند ،اما درحال حاضر تولید
ناخالص داخلی کرة شمالی  ۵۰میلیارد دالر و تولید
ناخالص داخلی کرة جنوبی بیش از  ۱۱۰۰میلیارد دالر
است .به عبارتی تولید ناخالص داخلی کرة جنوبی بیش
از  ۶برابر تولید ناخالص داخلی کرة شمالی است .سیستم
مدیریتی علمی و کارشناسانة کرة جنوبی باعث شده که
این کشور بیش از  ۲۰۰میلیارد دالر صادرات صنعتی
داشته و جزو دوازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا باشد.
بنابراین اگر سیستم اداری جامعه ،تعامل منطقی با جهان
در چهارچوب منافع ملی باشد ،بدون شک اقتصاد ایران
موفق خواهد شد.
امروزه کشورهای آسیای شرقی بهویژه چین از تکنولوژی
غرب برای افزایش بهرهوری سرمایه ،افزایش کارایی
اقتصاد و نرخ رشد اقتصادی استفاده میکنند .بنابراین
معتقدم مادامی که ایران به سمت کشورهای چین و
روسیه میرود ،نمیتواند حداقل درمنطقة خاورمیانه
یک الگوی اقتصادی باشد ،به همین دلیل استفاده از
تکنولوژی غرب برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۸
درصدی بسیار ضرورت دارد.
با توجه به پتانسیلی که اقتصاد ایران از لحاظ منابع
طبیعی ،نیروی انسانی تحصیلکرده و موقعیت
جغرافیایی دارد ،حق ملت ایران است که رتبة اقتصادی
کشور در جهان باالتر رود .بهطوریکه کشور بالقوه
میتواند سرآمد منطقة آسیای جنوب غربی و منطقة
خاورمیانه باشد ،بنابراین اگر برخورد علمی و خردمندانه
با مشکالت اقتصادی صورت گیرد و کشور با سیستم
شایستهساالری اداره شود ،بهعنوان یک اقتصاددان آیندة
ایران را بسیار خوب پیشبینی میکنم.
آقای پازوکی آیا سرمایهگذاری مشترک
شرکتهای خارجی با شرکتهای
شبهدولتی پس از لغو تحریمها باعث
فقیرترشدن جامعه میشود؟
بله .بدون شک سرمایهگذاری مشترک شرکتهای
خارجی با شبهدولتیها باعث افزایش شاخص ضریب
جینی در جامعه خواهد شد.

معتقدم اقتصاد ایران بهشدت به بخش خصوصی کارآمد
و فعال نیازمند است .متاسفانه برخی از نهادهای مالی
و موسسات مالی غیرمجاز که با حمایت دولت طی
سالهای اخیر در اقتصاد ایران قدرت گرفتهاند ،برای
اقتصاد ایران مانند خوره خطرناک هستند.
بخش خصوصی واقعی باید در کشور قدرتمند شود،

معتقدم اقتصاد ایران بهشدت به بخش
خصوصی کارآمد و فعال نیازمند است.
متاسفانه برخی از نهادهای مالی و
موسسات مالی غیرمجاز که با حمایت
دولت طی سا لهای اخیر در اقتصاد ایران
قدرت گرفتهاند ،برای اقتصاد ایران مانند
خوره خطرناک هستند

متاسفانه در حال حاضر بخش خصوصی از توسعهیافتگی
میترسد ،بهطوریکه برخی از تولیدکنندگان توانایی
سرمایهگذاری در استانها را دارند ،اما به دلیل وجود
مشکالت و موانع در دیگر کشورها چون چین و آلمان
سرمایهگذاری کردهاند.
معتقدم زمانی اقتصاد ایران به سمت توسعه پیش میرود
که شرکتهای خصوصی در اشلهای بینالمللی داشته
باشیم .متاسفانه در ایران یک شرکت درحد استاندارد
بینالمللی وجود ندارد ،درحالیکه در کرة جنوبی
شرکتهای بزرگی مانند سامسونگ ،ال جی ،هیوندا و
کیا موتور وجود دارد ،که این شرکتها دارای استاندارد
جهانی و شعب بینالمللی هستند.
بنابراین حمایت از بخش خصوصی بهویژه درحوزة تولید
بسیار ضرورت دارد ،اما این حمایت نباید مانند حمایت
از شرکتهای خودروسازی است ،زیرا حمایتهای
غیرمنطقی باعث عقبماندگی میشود .متاسفانه در
حال حاضر حمایتهای رانتی و غیرمنطقی از بخشهای
صنعتی ،باعث عقبماندگی اقتصاد شده است .بنابراین
برای ایجاد رقابت در بازار باید به سمت اشلهای
بینالمللی حرکت کنیم ،که این امر نیازمند به ورود
تکنولوژی در پی سرمایهگذاری مشترک شرکتهای
خصوصی با شرکتهای خارجی معتبراست.
آیا مدیران مطابق با شرایط جدید اقتصادی
کشور باید بهروز شوند یا خیر؟
سوال بسیار خوبی کردید .بهطورحتم مدیران با توجه به
شرایط جدید اقتصادی کشور در دوران پساتحریم ،باید
روش مدیریتی خود را تغییر دهند.
چگونه مدیران باید خود را بهروز کنند؟
منظور از تکنولوژی فقط واردات دستگاه پیچیده

به کشور نیست ،بلکه مدیریت یک علم است و ورود
تکنولوژی مدیریت به کشور در دوران پساتحریم بسیار
ضرورت دارد.
مشکل کنونی اقتصاد ایران این است که میخواهیم با
روش مدیریت سنتی یک جامعة صنعتی را اداره کنیم،
که این امر کشور را دچار تضاد میکند .جهان مدرن را
اندیشههای مدرن اداره میکند نه ابزارهای مدرن.
اگر از تکنولوژی اطالعرسانی ،تکنولوژی مدیریت،
برنامهریزی سیستمهای اقتصادی براساس مبانی علمی
استفاده کنیم ،بیشک اقتصاد ایران موفق خواهد شد.
بهعنوان مثال با توجه به کاهش جهانی قیمت نفت باید
وابستگی اقتصاد ایران و درآمد دولت به نفت کاهش پیدا
کند و برای اجرای این امر باید راهکارهایی در دستور کار
دولتمردان قرار گیرد.
منبع اصلی درآمد دولت در تمام کشورهای توسعهیافته
مثل اتحادیة اروپا ،آمریکا ،ژاپن و کره مالیات است .برای
اینکه سیستم مالیاتی کشور کارآمد شود و از صاحبان
درآمد مالیات دریافت کنیم ،نیازمند تکنولوژی مدرن
اطالعاتی هستیم ،بهطوریکه این تکنولوژی همزمان
میزان سودی را که واسطهگران بهمحض ورود کاالی
خارجی از مرز تا رسیدن به دست مصرفکننده کسب
کردهاند ،کنترل میکند.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یک شاخص
اقتصادی در دنیا محسوب میشود ،که این نسبت در
اقتصاد ایران حدود هفت و نیم درصد است درحالیکه
این نسبت در سایر کشورهای دولت سرویس ۲۵درصد و
در کشورهایی چون دانمارک ،اسکاندیناوی ،سوئد و نروژ
 ۵۰درصد است.
بنابراین باید برای شکلگیری اقتصاد مقاومتی و تحت
تاثیر قرار نگرفتن اقتصاد در راستای شوکهای نفتی،
به سازماندهی سیستم وصول مالیاتی نیازمند هستیم
که این امر با مدیریت سنتی امکانپذیر نخواهد بود.
متاسفانه درحال حاضر مدیریت سنتی در بخشهای
اساسی اقتصاد ایران حاکم است ،بهطوریکه اگر
مدیریت علمی ،سیستماتیک و شایستهساالری حاکم
شود ،بسیاری از مشکالت اقتصادی ایران حل خواهد
شد.
یکی از مشکالتی که درحال حاضر دولت آقای روحانی
دارد؛ این است که مدیریت میانی تغییری نکرده است.
یکی از ایرادات اساسی دولت گذشته این بود که اشخاص
غیرمتخصص و فاقد دانش علمی الزم در برخی از
مدیریتهای سطح باال و مدیریت بخش میانی فعالیت
داشتند.
دانشمندان بسیار مجربی در ایران وجود دارد اما
متاسفانه در بخشهای مدیریت اقتصادی کمتر از این
اشخاص استفاده میشود .بنابراین اگر با روش مدیریت
شایستهساالری فارغالتحصیالن رشتة اقتصاد جذب
بخشهای اقتصادی کشور شوند ،بهطورحتم ایران آیندة
اقتصادی روشنی پیدا خواهد کرد.
در مجموع حاکمیت مدیریت علمی ،سیستمی و
کارشناسی بر نظام تصمیمگیری اقتصادی کشور نقش
بسزایی در افزایش کارایی سیستم اقتصادی خواهد
داشت.
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توگو
ضرورتهای اقتصاد ایران بعد از توافق در گف 
با محمدقلی یوسفی ،استاد دانشگاه

اقتصاد ایران
سوگند چاوشی

توسعةصنعتی؛
فرصتی که نباید از دست داد

این روزها همه از اقتصاد ایران سخن
میگویند .اقتصادی که طی سالهای گذشته
فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده و
حاال به نقطهای رسیده است که بسیاری
از فعاالن اقتصادی با امید به آینده به آن
نگاه میکنند .بدون شک توافق هستهای
نقش بسیار زیادی در تغییر رنگ اقتصاد
ایران داشته است ،برای همین کارشناسان
از این توافق با عنوان نقطة عطف در تاریخ
اقتصادی کشور یاد میکنند .البته این تنها
بخشی از ماجراست .از سوی دیگر این
موضوع نیز  مطرح میشود که توافق اگر امید
را به اقتصاد ایران تزریق کرده ،این هشدار
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را نیز شکل داده که اگر بخشهای مختلف
اقتصاد ایران نتوانند سطح توانایی خود را در
مواجهه با پیامدهای پساتحریم ارتقا دهند،
دوباره همان شرایط قدیمی برای شاخصها
تکرار میشود .در گفتوگوی کوتاه زیر ،دکتر
محمدقلی یوسفی ،استاد دانشگاه به بخشی
از این چالشها اشاره کرده است.
او میگوید« :در هیچ جای دنیا دستورالعملی
برای مدیریت بنگاه خصوصی صادر نمیشود،
به همین دلیل اینکه یک مدیر چگونه شرایط
اقتصادی کشور را در دروان پساتحریم
ارزیابی میکند به خودش بستگی دارد».
توگو در ادامه آمده است:
متن کامل این گف 

آقای یوسفی ،شما بهعنوان کارشناس
مسائل اقتصادی ،مشکل کنونی اقتصاد
ایران را در مواجهه با دوران پساتحریم
چگونه تحلیل میکنید؟ به نظر شما چگونه
میتوان از سرمایههای ملی و همچنین
نشاط به وجود آمدة بعد از توافق ،برای
تحقق رشد اقتصادی  8درصدی استفاده
کنیم؟
قبل ازهرچیز باید یادآوری کنم که توسعه امری
چندبعدی است ،یعنی توسعه هم در زمینة مسائل
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی و هم در زمینة موضوعات
اقتصادی باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
مهمترین رکنی که اقتصاد ایران در دوران پساتحریم
میتواند به آن اتکا کند تا توانایی خود را برای مواجهه
با شرایط جدید ارتقا دهد ،توسعة بخشهای مولد یا
بخشهای تولیدی است ،بهطوریکه بخشهای
کشاورزی و صنعت در اولویت قرار بگیرند .تمام
کشورهایی که پیشرفت کردهاند ،ابتدا صنعتی شدهاند
و بعد از صنعتی شدن به سمت خدمات رفتهاند .بهطور
کلی نمیتوانیم بدون صنعتی شدن به رشد اقتصادی از
طریق تغییرات تولید ناخالص داخلی برسیم و به سمت
بخشهای مولد حرکت کنیم.
اقتصاد میتواند رشد کند اما ممکن است این رشد
اقتصادی رشد بدی باشد .کشور نیازمند به رشد
اقتصادی خوب است .رشد اقتصادی خوب تنها
از طریق توسعة صنعتی و از طریق توسعة
بخشهای مولد کشاورزی امکانپذیر است،
که این امر منجر به افزایش کارایی اقتصاد،
افزایش بهرهوری و افزایش نرخ اشتغال
میشود و به رشد پایدار نائل میشود.
اما رشد اقتصادی بد هم میتواند اتفاق
بیفتد و این رشد در تولید ناخالص
داخلی دیده نشود .تولید ناخالص
داخلی میتواند رشد کند اما این رشد
بد و مخرب باشد ،که ناشی از بخشهای
واسطهگری مالی ،داللی ،خدمات یا مسکن
است ،همچنین رشد اقتصادی میتواند در
نتیجة بوروکراسی عریض و طویل اداری دولت
و هزینههای دولتی صورت گرفته باشد .بهطورحتم
باید اقتصاد کشور رشد خوبی داشته باشد ،زیرا رشد
اقتصادی بد و مخرب برای کشور بسیار پرمخاطره و
پرهزینه خواهد بود ،بهطوریکه اصالح این ساختار
در مراحل بعدی با هزینة بسیار هنگفتی برای ملت
تمام میشود.
اگر کشور خواهان رشد اقتصادی است و میخواهد
بهترین حضور را در دوران پساتحریم تجربه
کند ،باید بخشهای تولیدی در اولویت قرار
گیرند و انگیزههای الزم برای سرمایهگذاری
در بخش تولید بهویژه بخشهای صنعت
و کشاورزی فراهم شود .بنابراین تمام

سیاستهای اقتصادی باید حول توسعة بخشهای مولد
صنعت و کشاورزی بچرخد و هیچ هدفی غیر از این امر
نمیتواند برای توسعة اقتصادی ترسیم شود.
تدوین سیاستهای پولی و مالی یا تجاری باید با نگاه
به توسعة صنعتی باشد و این تنها راه نجات ایران از
وابستگی به درآمدهای نفتی ،رشد انگلی اقتصاد،
گسترش دیوانساالری اداری و بوروکراسی عریض و

اقتصاد میتواند رشد کند اما ممکن است
این رشد اقتصادی رشد بدی باشد .کشور
نیازمند به رشد اقتصادی خوب است.
رشد اقتصادی خوب تنها از طریق توسعة
صنعتی و از طریق توسعة بخشهای
مولد کشاورزی امکا نپذیر است ،که این امر
منجر به افزایش کارایی اقتصاد ،افزایش
بهر هوری و افزایش نرخ اشتغال میشود و
به رشد پایدار میانجامد
طویل اداری است.
بهطورحتم توسعة صنعتی باعث ایجاد اشتغال و توزیع
عادالنة قدرت سیاسی در کشور میشود و همچنین
کمک میکند که شهروندان و مردم ،دانش و سرمایة
خود را در مشارکت فعال در توسعة صنعتی به کار
گیرند ،که این امر باعث شکوفایی اقتصاد میشود.
ن نوع سیاست را دنبال نکرده
متاسفانه تاکنون دولت ای 
است ،بنابراین معتقدم دولت باید سیاستهای اقتصادی
خود را به صورت بنیادی تغییر دهد.
دولتمردان نباید بهجای اصالح ساختار اقتصادی به
دنبال جلب توجه نهادهای پولی بینالمللی باشند ،که
مثال فقط این نهادهای بینالمللی بگویند سیاستهای
اقتصادی ایران در جهت کنترل نرخ تورم بسیار خوب
است .یعنی گاهی بهجای نگاه به سمت داخل و مالک
قرار دادن رضایت و لبخند مردم ـ برای بعضی بنگاههای
سرمایهگذاری و فعاالن اقتصادی ـ
لبخند خارجیها پرارزشتر باشد؛ که باید از این امر
پرهیز کنیم.
فعاالن اقتصادی این روزها از یک نگرانی
بزرگ سخن میگویند  .اینکه سرمایههایی
که به ایران میآیند شریک شبهدولتیها
شوند .یا سرمایههای آزادشده صرف
اقتصاد مردمی یا خصوصی نشود .این
مسئله یکی از چالشهای دوران پساتحریم
است .اگر این اتفاق رخ دهد جامعة ایران
فقیرتر نمیشود؟
بله .سرمایههای ارزی که وارد ایران میشوند یا خلق
میشوند ،متعلق به نسلهای آینده است بهطوریکه
در حقیقت ما وارث این منابع مالی هستیم و

باید منافع نسلهای آینده تامین شود .بنابراین
سرمایههای ارزی آزادشده پس از لغو تحریمها ،باید
در جهت توسعة صنعتی و ایجاد بخشهای مولد به
کار گرفته شود تا ثمرات آن به نسلهای آینده تعلق
پیدا کند.
ما این حق را نداریم که این سرمایههای آزادشده را
صرف واردات کاال کنیم یا در بخشهای غیرمولد به
کار گیریم ،بهطوریکه بخشی از این منابع مالی باید
در جهت انتقال تکنولوژی و تولیدات صنعتی و بخش
دیگر در جهت توسعة زیرساختها بهویژه شبکة
ریلی بین شهرها ،مناطق مهم اقتصادی و همچنین
روستاها به کار گرفته شود ،که اثرات بلندمدت و
دائمی دارد .بهطور کلی این منابع مالی نباید صرف
منابع نفت و گاز ،پتروشیمی یا مواد خام شود زیرا
استفاده از منابع ارزی در این زمینهها باعث افزایش
ضریب جینی و شکاف طبقاتی در کشور خواهد شد.
هماکنون کشور به سرمایهگذاری خارجی نیازمند است،
بهطوریکه سرمایهگذاران خارجی باید در بخشهای
خصوصی واقعی بهویژه بخش تولیدی صنعت جذب
شوند ،یعنی بخش خصوصی باید زمینههای الزم را
برای دعوت از سرمایهگذاران خارجی فراهم کند ،تا این
سرمایهگذاران در بخش صنایع کارخانهای سرمایهگذاری
کنند و بخش خصوصی هم از آن داراییها برای توسعة
کشور استفاده کند.
آقای یوسفی آیا مدیران مطابق با شرایط
جدید اقتصادی کشور باید بهروز شوند؟
اگر روش مدیریتی یک مدیر غلط باشد ،ضرر میکند و
بنگاه او ورشکسته میشود و اگر هم درست باشد موفق
خواهد شد .بنابراین در هیچ جای دنیا دستورالعمل
برای مدیریت بنگاه خصوصی صادر نمیشود .منتها باید
زمینههای الزم برای رشد و بالندگی این بنگاهها فراهم
شود.
در یک اقتصاد آزاد باید تا حدی شرایط آزمون و خطا
وجود داشته باشد ،تا بنگاهها بتوانند فکر کنند و دست
به سرمایهگذاریهای پرمخاطره بزنند و موقعیت خود را
بسنجند .معتقدم شرایط کنونی کشور نیازمند به تقویت
بخشهای خصوصی در حوزة تولید بهویژه صنعت و
کشاورزی است.
متأسفانه در ایران بخش خصوصی را بیشتر دالالن،
واسطهگران مالی یا تجاری و واردکنندگان میگردانند،
درحالی که بخش خصوصی شامل همة افراد است و
هرجا که صحبت از حمایت بخش خصوصی میشود،
بیشتر بخشهای تولیدی مد نظر است .این بخش
خصوصی است که با سرمایهگذاری تولیدی و در
رقابت با دولت اشتغال ایجاد میکند و باعث افزایش
حجم تولید ،ایجاد تنوع در نوع محصول و گسترش
فعالیتهای تولیدی در کشور میشود .بنابراین وقتی
صحبت از بخش خصوصی میشود ،حمایت از بخش
خصوصی بهویژه حمایت در بخش تولید است که باید
همواره مد نظر قرار گیرد.
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گرد شگری
سرمایهگذاران به درآمدهای ناشی از
گردشگریتوجهکنند

یکی از فعالیتهای اقتصادی که به نظر میرسد برای آیندهای نه چندان دور
میتواند بازار گرمی در اقتصاد ایران داشته باشد ،صنعت گردشگری است.
مخصوصا اینکه شرایط دیپلماسی اقتصادی کشور نیز در حال پوست انداختن
است و ورق بعد از توافق هستهای برای اقتصاد ایران برگشته است .به همین خاطر
است که این روزها نام صنعت گردشگری نیز در لیست فعالیتهای اقتصادی که
بنگاههای سرمایهگذاری باید به آن توجه داشته باشند ،جایگاه خاصی یافته است.
البته پیش از این و طی چند دهة گذشته ،همواره اندیشمندان اقتصادی از صنعت
گردشگری با عنوان روی دیگر سکة اقتصاد ایران یاد کردهاند که در صورت گرم
شدن تنور آن ،درآمدهای ناشی از این صنعت میتواند حتی با درآمدهای نفتی
کشور نیز رقابت کند .اما با این وجود درست در همین سالها بنابر دالیلی که خیلی
وقتها اقتصادی هم نبودند ،صنعت گردشگری در حاشیه قرار گرفته است .با این
وجود اما باید تغییراتی را که در راه هستند باور کرد و قدرت صنعت گردشگری،
بهعنوان یکی از مولفههایی که میتواند بودجة ایران و در نمایی کلی و واقعی
اقتصاد کشور را از نفت نجات دهد،
شناخت .این کاری است که بسیاری
از کشورهای دیگر نیز انجام دادهاند.
در دنیای امروز کشورهایی که موقعیت
گردشگری ایران را ندارند به گونهای
در صنعت گردشگری فعال شدهاند و
موانع توریستپذیری را هموار کردهاند
که درآمدی بهمراتب بیشتر از ایران از
این صنعت به دست میآورند ولی در
نقطة عکس ،اقتصاد ایران با در اختیار
داشتن همة مواهب گردشگری باید در
بخشهای انتهایی لیست کسب درآمد
از این صنعت بنشیند .بر اساس گزارش
سازمان جهانی گردشگری ،ایران رتبة
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دهم جاذبههای باستانی و تاریخی و رتبة پنجم جاذبههای طبیعی را در جهان
دارد ،با این وجود سهم ایران از درآمدهای صنعت گردشگری در جهان کمتر از
یک درصد است که رقم بسیار اندکی محسوب میشود .البته این فقط بخشی از
سناریوی گردشگری است .سازمان جهانی گردشگری همچنین در گزارش خود
مینویسد که به ازای ورود هر گردشگر 9 ،فرصت شغلی ایجاد میشود .حاال
در نظر بگیرید در کشوری مثل ایران که از معضل بیکاری رنج میبرد ،اگر
صنعت گردشگری فعال شود چه کمک بزرگی میتواند به رفع بیکاری باشد.
در حال حاضر و بر اساس آخرین برآوردهای موجود در سازمان میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری ،سهم ایران از درآمدهای ناشی از این صنعت 6.5
میلیارد دالر ارزیابی میشود ،که رئیس این سازمان با اشاره به این درآمد میگوید
که سهم ایران از درآمدهای گردشگری کمتر از یک درصد و چیزی حدود نیم
درصد محاسبه میشود .آیا واقعا کشوری با پتانسیلهای گردشگری ایران باید
چنین سهمی از ثروت گردشگری جهان را به خود اختصاص دهد؟ در حال
حاضر رقابت برای جذب گردشگر
و افزایش سهم درآمدهای ناشی از
گردشگری نیز به یکی از رقابتهای
فشردة اقتصادی تبدیل شده است.
کشورهای جهان درواقع هرکدام
سعی میکنند با توانمندسازی
محیط کسبوکار ،باال بردن سطح
سالمت بهداشتی ،ایجاد فناوریهای
نوین و سایبری ،گشایش بینالمللی
و پایداریهای محیطی ،آسانسازی
طرق مختلف حملونقل و گشایش
در استفادة بهینه از منابع طبیعی
و منابع فرهنگی ،به سمتی بروند
که توان رقابت بیشتری در صنعت

گردشگری جهانی داشته باشند ،برای همین از دهة نود میالدی تا به امروز ،بخش
گردشگری با رشدی بیش از دوبرابر همراه بوده است .این افزایش هم در سطح
گردشگران بینالمللی و هم مقدار خرجکرد آنها بهوضوح دیده میشود.
طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری ) ، (UNWTO, 2014بخش گردشگری
توانسته  ۹درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها ،اشتغالزایی در حد یک نفر از
هر  ۱۱نفر ،درآمد صادراتی بالغ بر  ۱.۴تریلیون دالر ۶ ،درصد از صادرات جهانی
و  ۳۰درصد از صادرات از نوع خدماتمحوری را به خود اختصاص دهد.
شورای جهانی مسافرت و گردشگری ) (WTTCبهعنوان مجمع مهم دیگر در
بخش گردشگری ،گردشگران بینالمللی در سال  ۲۰۱۴را بالغ بر ۱.۱۴ میلیارد
نفر ارزیابی کرده ،که نسبت به سال  ،۲۰۱۳حدود  ۵۱میلیون نفر افزایش نشان
میدهد .این ارقام باعث شده است که رقابت تنگاتنگی برای حضور در لیست
برترینهای صنعت گردشگری به وجود بیاید ،چون کشورهایی که در این لیست
قرار دارند با عنوان ستارههای جهانی صنعت گردشگری معرفی میشوند.
جدول :1کشورهای موفق در جذب گردشگر (مقاصد اصلی گردشگران
بینالمللی)
رتبه

سال

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

فرانسه فرانسه فرانسه فرانسه فرانسه فرانسه فرانسه فرانسه

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
اسپانیا اسپانیا آمریکا آمریکا آمریکا آمریکا آمریکا آمریکا
آمریکا آمریکا اسپانیا اسپانیا چین

چین
ایتالیا
بریتانیا
آلمان
مکزیک
اتریش

چین
ایتالیا
بریتانیا
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منبعUNWTO:

جدول :2کشورهای موفق در کسب بیشترین درآمد گردشگری
سال
رتبه
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
آمریکا
آمریکا آمریکا
 1آمریکا آمریکا آمریکا آمریکا آمریکا
 2اسپانیا اسپانیا اسپانیا اسپانیا اسپانیا اسپانیا اسپانیا اسپانیا
 3فرانسه فرانسه فرانسه فرانسه فرانسه فرانسه فرانسه فرانسه
چین
چین
چین
 4ایتالیا ایتالیا ایتالیا ایتالیا چین
ماکائو
ماکائو
ایتالیا
چین چین چین چین ایتالیا
5
ایتالیا
ایتالیا
آلمان
 6بریتانیا بریتانیا آلمان آلمان آلمان
تایلند
 7آلمان آلمان بریتانیا بریتانیا بریتانیا بریتانیا آلمان
آلمان
 8استرالیا استرالیا استرالیا استرالیا استرالیا استرالیا برتانیا
 9ترکیه اتریش ترکیه ترکیه هنگکنگ ماکائو هنگکنگ بریتانیا
 10اتریش ترکیه اتریش اتریش ترکیه هنگکنگ استرالیا هنگکنگ
جدولهای این گزارش لیست کشورهای ستارهدار در حوزة گردشگری را نشان میدهند،
که بسیاری از کشورهای موجود در آن ،در رتبة جذابیتها و پتانسیلهای گردشگر با
فاصلة دوری از ایران ایستادهاند اما سقف درآمدهایی که از طریق این صنعت به دست
میآورند قابل مقایسه با درآمد اندک  6.5میلیارددالری ایران نیست .بر این اساس
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بعد از تحولی مانند رفع تحریمهای تحمیلی
سرمایهگذاران ایرانی و حتی سرمایهگذاران خارجی ،باید نحوة مواجهة خود با صنعت

گردشگری را تغییر بدهند .بر اساس همین نگاه ،ما از چند فعال بازار و تحلیلگران
اقتصادی پرسیدیم که به نظر آنها در آینده چگونه باید با صنعت گردشگری مواجه
شد و آیا میتوان بهعنوان یک قطب سرمایهگذاری به این صنعت نگاه کرد؟
رضا حسینی از فعاالن بازار در اینباره میگوید :اگر مسئولین دولتی و سایر نهادهای
حاکمیتی فقط کمی رویکرد خود را در مورد صنعت گردشگری تغییر دهند ،بعد
از گشایشهایی که در حوزة دیپلماسی به وقوع میپیوندد میتوان به جرات گفت
که گردشگری یکی از بهترین گزینهها برای سرمایهگذاری است و با تحول در نگاه
سیاستگذاران میتوان سرمایهگذاریهای خوبی در این صنعت داشت.
وی ادامه میدهد :البته بنگاههای سرمایهگذاری نیز باید روی این صنعت مطالعه
کنند .اگر تحریمها رفع شود ،حضور در صنعت گردشگری و ساختوسازهای
عمرانی در این صنعت حتما با سودآوری زیادی همراه است.
ناصر یزدانی از فعاالن بازار سرمایه نیز اینگونه به پرسش ما پاسخ میدهد:
حتما بنگاههای گردشگری اگر شکل بگیرند میتوانند سودآوریهای بزرگی را
تجربه کنند .سرمایهگذاران ما باید به سمت ایجاد هلدینگهای گردشگری بروند.
مجتمعهای تجاری ،تفریحی ،اقامتی و درمانی برای صنعت گردشگری میتواند به
لحاظ سودآوری با هر صنعت دیگری رقابت کند.
وی میگوید :باز شدن فضای ارتباط با کشورهای دیگر درواقع بازاری هم در
حوزة گردشگری به وجود میآورد که سرمایهگذاران نباید از آن غافل شوند.
اگر اینگونه شود سرمایهگذاران خارجی گوی سبقت را از ما و در داخل کشور
خودمان میربایند.
علی رفعتی از فعاالن بازار ساختمان نیز این سخنان را تایید میکند .او میگوید
که در آینده خیلیها از اینکه برای حضور در صنعت گردشگری دیر اقدام کردند
حسرت میخورند .بعد از اینکه ما در گفتوگو با قدرتهای بزرگ برنده شویم،
درواقع نشان دادهایم که پتانسیل بزرگی در گفتوگو داریم ،همین مسئله موج
سرمایهگذاران و گردشگران را به ایران میآورد ،که در حال حاضر امنترین کشور
منطقه هم محسوب میشود.
رضا نادری از دیگر فعاالن بازار نیز میگوید :فقط کافی است به اطراف خود نگاه
کنید ،آنوقت میبینید که ما چقدر در رابطه با صنعت گردشگری ضعیف هستیم.
در حال حاضر و در شهرهای بزرگ ایران چند درصد هتلهای مدرن و نوین
برای گردشگران ساخته شده است .مراکز تفریحی مانند پارکهای بازی تا چه
حد مطابق با استانداردهای جهانی وجود دارد .محیط زیست و منابع فرهنگی ما
آیا توانستهاند خود را برای پذیرایی از گردشگران آماده کنند؟ این چالشها در
کنار دهها چالش دیگر به ورود و حضور سرمایهگذاران نیاز دارد ،تا این صنعت
به مرحلة سودآوری برسد .باور کنید در شرایط نوین اقتصادی بهزودی همه به
این نتیجه میرسند که یکی از بهترین حوزهها برای سرمایهگذاری همین صنعت
گردشگری است.
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مدیر یت

مدیران با ویژگیهای مختلف اما
تاثیرگذارشان همیشه میتوانند
پلی برای ارتقای کارمندان
خود در زندگی باشند .البته این
خواستن یک پیشفرض بزرگ
و اساسی دارد و آن هم اطمینان
است .خیلی جالب است که در
دنیای امروز و در متون جدید
مدیریت ،کارمندان یک سازمان
گاهی مهمتر از مشتریان
محسوب میشوند .درواقع اگر
تا دیروز مشتریمداری مد بود،
امروز این ژست مد شده است
که کارمندمداری درستتر
است .یک گیومه باز کنیم که
این ژست نتیجه هم داده است
و توسعهیافتهها از اینکه به آن
اندیشیدهاند بسیار راضی هستند.
بر اساس این الگو ،اگر کارمندان
در شرایط روحی خوبی برای
کار کردن باشند حتما مشتریها
خیلی بیشتر نمکگیر بنگاه
میشوند .برای همین توصیههای
زیادی وجود دارد که کارمندان
سعی کنند مورد اطمینان مدیر
قرار بگیرند تا از پتانسیل او برای
پیشرفت وخوشبختی استفاده
کنند .بهتازگی پایگاه اینترنتی
میوز ،برخی از مهارتهایی را
که به افزایش محبوبیت در نزد
س منجر میشود معرفی
رئی 
کرده است و از آنها با عنوان پل
خوشبختی نام برده است .این
مهارتها این روزها زیاد دیده و
خوانده میشود .شاید بد نباشد
که کمی به آنها بیندیشیم.
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رئیس خود را بشناسید
شما هرگز نمیتوانید خیال رئیستان را راحت کنید ،مگر آنکه او را
خوب بشناسید .بنابراین ،نخستین گام شما این است که بفهمید او
دقیقا از شما چه میخواهد و شما چه کاری باید برای او انجام دهید؟
سعی در شناخت مدیر و رفتارهایش ،به شما کمک میکند تا اطالعات
کاری مورد نیاز او را به شکلی که واقعا میخواهد ،برای او فراهم کنید.
بهنظر شما کدام رئیس از چنین کارمندی بدش میآید؟
اهداف رئیستان را بشناسید
شما بهعنوان یک کارمند ،ممکن است آنقدر در اهداف خودتان غرق
شوید که فراموش کنید دلیل حضور شما در این اداره/شرکت کمک
به رئیستان است تا به اهدافش دست یابد .بنابراین ،شناخت اهداف
رئیستان را بهعنوان یکی از مهمترین وظایف و اولویتهای کاری خود
قرار دهید .بهراحتی میتوانید در یک جلسة دونفره با رئیستان به او
بگویید« :اگر از اهداف و اولویتهای شما مطلع باشم ،خیلی راحتتر
میتوانم شما را در دستیابی به آنها کمک کنم» ،با گفتن این جمله
از او بخواهید تا اهداف و اولویتهایش را با شما درمیان بگذارد و شما
نیز بهخوبی میتوانید برای موفقیت او در رسیدن به این اهداف گام
بردارید.
اجازه ندهید رئیستان غافلگیر شود
یکی از مهمترین قوانین برای کارمندان این است که اجازه ندهند
رئیس آنها ناگهان از مطلبی غافلگیر شود .به عبارت سادهتر ،سورپرایز
بی سورپرایز! بنابراین ،اگر زمانی متوجه شدید یکی از کارمندان زیرآبی
میرود و قصد خالی کردن زیر پای شما یا رئیستان را دارد ،باید فوری
رئیستان را در جریان بگذارید .در غیر اینصورت ،اتفاقاتی خواهد افتاد
که او را غافلگیر میکند؛ در چنین مواردی شاید مدیرتان آمادگی جمع
و جور کردن قضایا را نداشته باشد و اینجاست که ممکن است از دست
شما هم ناراحت شود .سعی کنید به رئیستان اعتماد کنید و موارد
اینچنینی را با او درمیان بگذارید.
انتظار نداشته باشید مدیرتان لقمه را در دهانتان بگذارد
شاید کمی نامالیم بهنظر بیاید اما واقعا هیچ رئیسی تمایل ندارد با
کارمند خود مانند یک پرستار کودک رفتار کند .بنابراین اگر سوالی
دربارة بیمه درمانی ،مرخصی ،یافتن یک فایل و سواالت پیش پا
افتادهای از این دست را دارید ،یکراست به اتاق رئیستان نروید؛ بهتر
است برای یافتن پاسخ این سواالت از همکارانتان کمک بگیرید و زمان
س را نگه دارید برای وقتی که برای انجام مسائل
مذاکرة مستقیم با رئی 
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مهم کاری نیاز به همفکری دارید.
از ضرباالجلهای خود عدول نکنید؛ وفای ب ه عهد کنید
وقتی حمایت رئیستان را جلب کردید ،سعی نکنید که از این حمایت
و اعتماد سوءاستفاده کنید بلکه تالش کنید تا وظایف خود را در سر
موعد مقرر انجام دهید .این یعنی« :حتما تالش میکنم انجامش دهم».
نه اینکه «حاال ببینم چه میشود!» همیشه سعی کنید پروژههای خود
را حتی اگر شده یکروز زودتر تحویل دهید .این کار شما باعث میشود
تا رئیس شما هم زمان کافی برای انجام کارهای خود و روبهرو شدن با
اتفاقات پیشرو را داشته باشد.
بهجای طرح مسئله ،راهکار ارائه دهید
کار شما تنها یافتن مسائل و مشکالت نیست بلکه درعوض باید به
شکل فعاالنهای به دنبال یافتن راهحل باشید .بهعنوان مثال ،نباید
ناگهان سرتان را پایین انداخته و به اتاق رئیستان بروید و از دست
سایر بخشها شکایت کنید که چرا سر موعد مقرر وظایف خود را انجام
نمیدهند .درعوض ،سعی کنید اول به بخشی که با آن مشکل دارید
رفته و با مذاکره مسائل خود را با آنها درمیان گذاشته و حل کنید.
بنابراین ،اگر مجبور شدید نزد مدیرتان بروید ،آنوقت میتوانید به او
توضیح دهید که برای حل این مشکل قبال چ ه کارهایی کردهاید که
جواب نداده و حاال برای حل مشکل از او کمک میخواهید.
به گفتههایتان عمل کنید و کارهایی را که میکنید ،بگویید
اگر قول دهید که مثال تا فردا گزارش کاری خود را ارائه میدهید
و فردا سر کار بیایید و این گزارش آماده نباشد ،باید منتظر عواقب
آن باشید .اولین اتفاق این است که دیگران از نحوة مدیریت شما
انتقاد میکنند .البته ماجرا به همینجا ختم نمیشود؛ اگر مدیرتان
روی شما و گزارشی که قرار بود بدهید ،حساب باز کرده باشد تا
گام بعدی را در پروژة خود بردارد ،آنوقت است که این اهمالکاری
شما بیشتر به چشم میآید.
افرادی که میشود روی قولهایشان حساب کرد و به تعهدات خود
س آنها نیز میداند
پایبند هستند ،کارمندانی رویایی هستند و رئی 
که میتواند روی آنها حساب کند .کارمندانی که تالش میکنند تا
مدیران خود را به سمت اهدافشان سوق دهند ،از جنس طال هستند.
باید بدانید که مدیرتان کار سختی دارد و باید به او کمک کنید و درعین
حال مهارت خود را افزایش دهید .بدین ترتیب هم کار رئیستان را
راحت میکنید و هم اینکه او نیز قدردان شما خواهد شد.
منبع:اقتصادنیوز.

وظایفومسئولیتهایکارکنانکارگاه
در پروژههای ساختمان و نصب

مقاله

*دکتر اصغر ابنالرسول
*دکتر شهرام قبادی

(قسمت دوم)

مدیرکارگاه
(مدیر ساختمان و نصب پروژه /مدیر سایت)

مدیر کارگاه به وسیلة مدیر پروژه منصوب میگردد و
مسئول حسن اجرای کلیة عملیات کارگاهی و سازماندهی،
تجهیز ،هدایت و هماهنگی تیم ساختمان و نصب مطابق
با نیازهای پروژه در چارچوب تعهدات قرارداد ساختمان و
نصب بوده و زیر نظر مستقیم مدیر پروژه انجام وظیفه
میکند .در شرایطی که مدیریت عملیات اجرایی به معاون
اجرایی کارگاه سپرده میشود ،نقش کالسیک رئیس
کارگاه دچار تغییراتی میگردد .در این حالت نقش اجرایی
و درگیری با چالشهای روزمره ،بر عهدة معاون اجرایی
گذاشته میشود .حاصل این واگذاری ،فراغتی است که
برای رئیس کارگاه ایجاد میشود تا عرصههای دیگر را
مدیریت کند .در این شرایط هم این تهدید وجود خواهد
داشت که اشراف رئیس کارگاه بر عملیات اجرایی و
پیشرفت کارها کاهش یابد و هم این فرصت وجود خواهد
داشت که رئیس کارگاه با فاصله گرفتن از هیاهوی روزمره،
تهدیدها و فرصتهای در پیش رو را شناسایی و مدیریت
کند .در چنین وضعیتی ،شرح وظایف و محورهای خدمات
رئیس کارگاه به شرح زیر خواهد بود.

شرح وظایف و مسئولیتهای مدیر کارگاه

نمایندة رسمی شرکت در مقابل نمایندگان کارفرما ،شریک
خارجی (در صورت وجود) و پیمانکار(ان) ساختمان و نصب
در کارگاه در ارتباط با مفاد قرارداد و کلیة ارتباطات و
مکاتبات مرتبط با موارد ساختمان و نصب پروژه.
مطالعه و اشراف کامل به نوع و شرایط قراردادهای مرتبط
با ساختمان و نصب شرکت با کارفرما و پیمانکاران پروژه.
پیشنهاد استراتژی و خط مشی انجام فعالیتهای اجرایی
پروژه به مدیر پروژه.
هماهنگکنندة فعالیتهای سرپرستان نظارت ،کنترل
کیفــی ،مهندسی کارگــــاهی ،دفتر فنی ،برنامـهریزی،
 HSEو...
نظارت بر دریافت کلیة مکاتبات و مدارک مربوط به موارد

ساختمان و نصب پروژه و توزیع آن مطابق با مکانیزم
ارتباطی در نمودار سازمانی پروژه.
هماهنگی الزم و کافی جهت استقرار و حفظ سیستمهای
مدیریت کیفیت ،ایمنی و محیط زیست 1در انجام
فعالیتهای مدیریت ساختمان و نصب.
تائیدکنندة نهایی برنامة اجرایی و در صورت نیاز اعالم
تهیة برنامة جبرانی و نظارت بر حسن اجرای برنامههای
مذکور.
نظارت بر اجرای برنامة زمانبندی پروژه و ارائة راهکارهای
الزم در خصوص پیشبرد سریع پروژه.
نظارت بر روند کیفی اجرای پروژة ساختمان و نصب و
مسئول کلیة مسائل کیفی مرتبط با ساختمان و نصب.
نظارت بر نحوة اجرای الزامات ایمنی و مسئول کلیة مسائل
ایمنی مرتبط با ساخت و نصب.
ارزیابی مستمر از عملکرد پیمانکاران اجرائی و تهیة
گزارشات مدیریتی و ارائة راهکارهای مناسب برای
پیشگیری از تاخیرات و اثرات احتمالی در روند اجرایی
فعالیتهای پروژه.
تهیة گزارشات تطبیقی و مقایسهای از عملکرد پیمانکار
در رابطه با نیروی انسانی ،تجهیزات ،برنامهریزی کیفیت
و مسائل ایمنی در مقایسه با سیاست و برنامة زمانبندی
کالن پروژه.
تشکیل جلسات در جهت رفع مشکالت و تنگناهای کارگاه
و ارائة راهکارهای عملی به پیمانکاران مربوطه.
پیگیری و نهاییسازی تغییر کارها ،ادعاها ،تقاضاها یا
پیشنهادات توجیهی پیمانکاران.
نظارت بر رعایت و اجرای صحیح کلیة استانداردها و
دستورالعملهای اجرایی و بازرسی مطابق با استانداردها
و دستورالعملهای پروژه.
نظارت بر تهیه و ارسال گزارشات عملکرد کارگاه و سایر
گزارشات الزم برای مدیر پروژه و کارفرما.
برنامهریزی جهت استفادة موثر و بهینه از منابع موجود و در
اختیار برای پیشبرد فعالیتهای ساختمان و نصب.
)1- QHSE (Quality, Health, Safety, Environment

نظارت ،پیگیری و تایید صورت وضعیتها ،تغییر کارها و
ارسال به مدیر پروژه بر اساس دستورالعملهای مربوطه.
ایجاد هماهنگی در بین بخشهای مختلف جهت ارتقاء
کیفی و کمی پروژه در بخش ساختمان و نصب.
کنترل هزینههای کارگاه از طریق بخش برنامهریزی و
کنترل هزینة کارگاه.
هماهنگی جهت تحویل بخشهای تکمیلشدة پروژة
ساختمان و نصب به کارفرما.
نظارت بر توزیع نیروی انسانی و تجهیزات و مصالح بین
نواحی مختلف کار.
تصویب صدور کلیة اسناد و مدارک موضوع قرارداد
مدیریت ساختمان و نصب ،به مدیر پروژه و امضای
مکاتبات مربوطه.
کنترل برنامة زمانبندی عملیات اجرایی و تعیین اولویتها
با کمک پرسنل نظارت ،بخش برنامهریزی و کنترل
پروژه.
نظارت مستمر و بهموقع بر روند ورود کاال به کارگاه از
طریق هماهنگکنندة کاال و همچنین هشدار الزم و
بهموقع در جهت تامین کاالی اصلی پروژه مطابق با برنامة
زمانبندی پروژه.
هماهنگی الزم و مشارکت در جهت پیش راهاندازی و
راهاندازی پروژه.

معاون اجرایی کارگاه
(جانشینمدیرکارگاه)

وظیفة معاون اجرایی هدایت فعالیتهای مرتبط با
ساختمان و نصب پروژه بر اساس نیازمندیهای تعیینشده
توسط بخش مربوطة نیازمندیهای قراردادی و همچنین
مسئول برقراری ارتباط در زمینة فصول مشترک با
بخشهای مهندسی و تدارکات در پروژه است .ماموریت
معاون اجرایی کارگاه ،باز کردن جبهههای کاری جدید و
تداوم بخشیدن به جبهههای کاری موجود است .معاون
اجرایی انجام ماموریت خود را در محورهای زیر آغاز کرده
و پی میگیرد.
ادامه دارد
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سازمانیادگیرنده

*دکتر اصغر ابنالرسول (معاون طرح و برنامة گروه سرمایهگذاری خوارزمی)
*دکتر شهرام قبادی (کارشناس ارشد برنامهریزی و سنجش عملکرد)

چکیده

یک سازمان یادگیرنده ،سازمانی است که مستمر به صورت جمعی یاد میگیرد و
دائما خودش را بهنحوی تغییر میدهد تا با هدف کسب موفقیت سازمان ،بتواند به
نحو بهتری اطالعات را جمعآوری ،مدیریت و استفاده کند .ایجاد محيطي يادگيرنده
با هدف افزايش شايستگي و قابليت منابع انساني ،الزمة ايجاد هر سازمان يادگيرنده
است .هر عضو این دسته از سازمانها در هر لحظه به دنبال يافتن اطالعات مورد نياز
برای تغيي ر جهت تولید دانش الز م و ارائة ايدة مناسب و بهكارگيري آن ايده در عمل
براي تطبيق دادن خود و سازمان با تغييرات ايجادشده در محيط خارجي است.
سازمان یادگیرنده متشکل از گروههای کاری تخصصی است ،که در آن یادگیری نیاز
همیشگی کلیة کارکنان تلقی میشود .عالوه بر آموختن ،کسب و توزیع دانش ،در
یک سازمان یادگیرنده به تولید اطالعات و خلق دانش جدید نیز پرداخته میشود؛
بهطوریکه تمامی دانشها در عملکرد کارکنان آن سازمان تجلی مییابد .در اين
مقاله تالش شده ضمن بيان مشخصات سازمانهاي يادگيرنده و ادبيات مربوط به
اين نوع سازمانها ،مسیر تحقق یک سازمان يادگيرنده بررسی شود.
واژگان کلیدی :سازمان یادگیرنده ،سرمایههای انسانی ،مدیریت دانش ،یادگیری
سازمانی

-1مقدمه

سازمانها در محيط متغير كسبوكار امروزي ،نيازمند سيستمهاي يادگيري جهت
حصول موفقيت هستند و يادگيري و عكسالعمل سريع نسبت به رقبا به يك مزيت
رقابتي قابل اتكا مبدل شده است .تعاليم ديني و اسالمي ما به گونههاي مختلف
اهميت يادگيري و مسائل مربوط به آن را مورد تاكيد قرار داده است ،تا آنجا كه
ارزش ساعتي فكر كردن را از سالها عبادت برتر دانسته و يادگيري را حتي با تحمل
مشقتهاي موجود در دوردستها نيز تاكيد كرده است[.]1
امروزه ،به دليل تغييرات سريع ،يادگيرنده بودن بيش از يادگيري توصيه شده
است؛ چراكه يادگيرنده بودن امكان يادگيري بهموقع و سريعتر از ديگران را
فراهم ميسازد .به گفتة ویل راجر ،1در جادة زندگي حتي اگر در مسيري درست
حركت ميكنيد ،بهمحض متوقف شدن ،ديگران از روي شما خواهند گذشت [.]2
از اينروست كه براي آنكه رقابت و حياتي پايدار داشته باشيم ،نيازمند يادگيري
مستمر و سريعتر هستيم.
چگونه دریابیم که سازماني يادگيرنده است؟ واقعيت آن است كه سازمان
يادگيرنده 2نوع خاصي از سازمان نبوده ،بلكه هر سازماني با رعايت نكات و
احراز شرايطي ،سازمان يادگيرنده است .در اين مقاله ابتدا مفهوم و مشخصات
سازمانهاي يادگيرنده تشریح شده سپس مسیر تحقق یک سازمان يادگيرنده
بیان میشود .در ادامه به اهميت نقش رهبری و سرمايههای فكري در موفقیت
سازمان يادگيرنده پرداخته میشود .نحوة استفاده از مدیریت دانش بهعنوان ابزار
خلق یک سازمان یادگیرنده تشریح شده و درنهایت مدلی جهت سنجش بلوغ یک
سازمان یادگیرنده ارائه میگردد.

-2مفهومسازمانيادگيرنده

مفهوم سازمانهاي يادگيرنده درواقع بهعنوان رويكردي مبتني بر منابع 3بر
1-Will Ragers
2- Learning Organization
3- Resource-Based Approach
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این حوالی

پاية تواناييهاي سازمان ،در داشتن منابعي است كه بهراحتي قابل كپي نباشد.
سازمانهاي يادگيرنده به دنبال بهبود مستمر ظرفيتهاي تغيير هستند .بر خي
معتقدند كه مديريت كيفيت جامع ، 4زيربناي سازمانهاي يادگيرنده بوده و
يك گام اوليه در سرآمدي اين سازمانهاست[ .]3سازمان يادگيرنده به دنبال
غنيسازي سازمان است؛ چراكه افزايش ظرفيتهاي يادگيري ابزاري استراتژيك
در مديريت دانش سازمانهاست ،كه امروزه اهميتي بسزا دارد .همانگونه كه از
نام اينگونه سازمانها برميآيد ،يادگيري يك فاكتور اساسي در آنهاست .سازمان
يادگيرنده الزم است با مولفة يادگيري بهعنوان يك مولفة حياتي در ارزشها،
ماموريتها ،اهداف ،نظرات و ارزشيابيها برخورد كند[ .]4هرچند يادگيري اوليه
در سطح فردي است اما الزم است به سطوح ديگر منتقل شود .هنگامي سازمان
 Tيادگيرنده است كه يادگيري به سطح عملیاتی تسري يابد .يادگيري سازماني
زماني روي ميدهد كه يادگيري در روالها و رويهها و قوانين نهادینه گردد[.]3
بر اساس تعريف ،يادگيري سازماني؛ كسب دانش ،مهارتها ،ارزشها ،عقايد و
نگرشهاي بهبودبخشی ،نگهداري ،رشد و توسعة سازمان است[.]2
 -1-2یادگیری سازمانی
یکی از ابعاد يادگيري سازماني ،عبارت از تجارب موفق و ناموفق خود و ديگران
است .يادگيري در سطوح مختلف محقق ميشود كه عبارتند از:
اكتساب :نخستين سطح يادگيري است ،كه بخش عمدة آن قبل از استخدام فرد
روي داده است و شامل كسب نگرشها ،عقايد ،ارزشها ،اصول ،اطالعات ،دانش
و مهارتهاست.
بهرهمندی :سطح دوم يادگيري است كه از عوامل كسبشده بهرهگيري ميشود.
تامل :فراتر رفتن از خود فرآيند است .تامل براي ايجاد الگوهاي جديدتر ،كه
الگوي ذهني اصلي نحوة عملكرد امور به حساب ميآيند.
تغيير :تلفيق تفكر و عمل (تدوين استراتژي ،تخصيص منابع و اقدام الزم براي
پاسخدهي به فرصتها و مسائل).
جريان :اين سطح پس از انتشار كتاب «ميهالي جكسون ميهالي» با نام Flow
رايج شد ،چراكه تلفظ آن با ( FLO5مخفف سازمان تندآموز كه يادگيري مطالب
مناسب با شيوهاي مناسب را در دستور كار دارد) يكسان است و به خاطرسپاري
آن راحت است[ .]2در اين سطح ،يادگيريهاي جزئي ناخودآگاه ،يكديگر را
تقويت ميكنند و يادگيري و فعاليتهاي مرتبط آن ظاهرا در جرياني رو به
پيشرفت به هم ميپيوندند.
-2-2انواع یادگیری
چنانچه سازمانها در سطوح يادگيري مشابهي باشند آنچه سبب برتری ميشود
نوع يادگيري است كه عبارتست از[:]2
يادگيري وظيفه :نحوة انجام كار و بهبود عملكردي وظايف خاص.
يادگيري فرهنگي :تمركز بر ارزشها و نگرشهايي كه اساس بهرهوري كار هستند
.
يادگيري رهبري :نحوة هدايت افراد ،گروهها و سازمان است.
يادگيري راهبردي :تمركز بر راهبرد اساسي كسبوكار به نحوة اجراي راهبرد و
چگونگي بهبود آن دارد.
4- TQM
5- Fast Learning Organization

يادگيري كارآفريني :به نكات اساسي نوآوری و كارآفريني و ادارة گروهها تمركز
دارد.
يادگيري تاملي :با پرسش و تحليل فرضيات ،مدلها و الگوهاي سازماني سروكار
دارد.
يادگيري تحولي :بر نحوة ايجاد تحول عمدة سازماني تمركز دارد.
از آنجا كه سختترين چيز در مورد موفقيت ،يافتن راه و نحوة تداوم آن است،
بسياري از شركتهاي دنيا در صدد راهي براي تداوم يادگيري خود و يادگيرنده
بودن هستند .شعار شركت زيراكس در حوزة يادگيري و تفكر در سازمان بدین
شرح است:
«ما از طريق يادگيري مستمر به پيشرفت مداوم دست مييابيم؛ چه به صورت
فردي و چه به صورت گروهي ،با انديشيدن در خصوص موفقيتها و شكستهاي
خود ،به بصيرت ميرسيم .ما از همكاران خود ،رقبا و همكارانمان ميآموزيم».
شرکتهای پیشرو یکی از اصول موفقیت خود را «یادگیری ،دانستن ،بهبود و
آموزش» معرفي ميكنند و به كاركنان خود الزام میکنند تا زماني كه كسي را
براي جانشيني و تصدي شغل خود تربيت نكردهاي ،ارتقا نخواهي يافت .اين دسته
از شركتها با راهاندازي برنامة «همآموزي و جانشینپروری» ،برنامههاي ذیل را
در اولویت قرار میدهند[:]3
جذب افراد فني با توان آموزشدهی
اعزام افراد به اقصي نقاط جهان و ارتباط با سازندگان ،تامینکنندگان،
سرمایهگذاران ،پیمانکاران و....
استخدام متخصصین ماهر براي مستندسازي دانش فني افراد
اين برنامهها به دنبال يادگيرنده شدن و امكان يادگيري مستمر و بهبودي مداوم
است و نياز به يادگيري بهوضوح قابل مشاهده است.
در يك دستهبندي ديگر انواع يادگيري برحسب فرایندهای يادگيري سازماني به
شرح ذیل است[.]5
يادگيري تكحلقهاي :6تغيير در روشهاي تصميم و اقدام و تشخيص خطاهاي
آني و انجام امور روزانه است و زماني اتفاق ميافتد كه خطاها در بستر جاري كشف
و اصالح شوند و سنگه آن را يادگيري انطباقي و ليلس و فيول 7آن را يادگيري
سطح پايين و ماسون آن را يادگيري غير استراتژيك مينامد.
يادگيري دو حلقهاي :8تغيير همزمان در مدلهاي ذهني و روشهاي اقدام( .تمايل
به نگاه عميقتر به ساختارها و هنجارها ).درواقع اينجا به دنبال منبع خطا هستيم،
كه ميتواند تغيير هنجارها و استراتژيها را درپي داشته باشد كه پیتر سنگه 9آن
را يادگيري مولد 10مينامد.
يادگيري سه حلقهاي :كه آن را يادگيري ثانويه هم ميگويند ،در این نوع یادگیری،
عالوه بر تغيير در رفتار ،بايستي كيفيت رفتار از حد آستانهاي قابل قبول باالتر
رفته باشد ،تا طبق نظر ويليام اسحاق 11كيفيت رفتار افراد بر استمرار و اثربخش
بودن فرآيند گفتوگو توسط آنها تاثيرگذار باشد .همچنين به بياني ديگر یادگیری
سه حلقهای زماني اتفاق ميافتد كه سازمان ياد بگيرد چگونه يادگيري تكحلقوي
و دو حلقوي را اجرا كند.

-3حرکت بهسوی سازمان یادگیرنده

پيتر سنگه سازمان يادگيرنده را سازماني ميداند كه افراد در آن بهطور مستمر
تواناييهاي خود را براي خلق نتايجي كه خواستة حقيقي آنهاست توسعه
ميدهند .جايي كه افراد به صورت پيوسته ياد ميگيرند كه چگونه به يكديگر ياد
بدهند .سنگه يادگيري سازماني را در پنجمين فرمان بر  5اصل استوار ميداند
كه عبارتند از[:]6
تسلط فردي ،كه به معناي سطح خاصي از مهارت و ركن بحرانی سازمان يادگيرنده
است.
دورنماي مشترك ،بيانگر ضرورت آرماني مشترك است كه افراد را همسو
ميسازد.
6- Single -Loop Learning
7- Fiol& Liles
8- Double -Loop Learning
9- Peter Michael Senge
10- Generative Learning
11- William Isaacs

مدلهاي ذهني ،كه بهنوعي بيانگر عواملي هستند كه محدودكنندة عمل و
انديشهاند و بر ديد و ادراك افراد تاثيرگذارند.
يادگيري گروهي ،سنگه تفكر تيمي را بيش از مجموع چند تفكر تكي ميداند و
بر همافزایی اعتقاد دارد.
تفكر سيستمي ،اصل بنيادين سازمانهاي يادگيرنده بر پاية تفكر نظامگرا است.
با اين وجود ،پيتر سنگه در مطالب بعدي خود در رقص تغيير چنين بيان ميكند
كه[:]7
شروع و تداوم تغيير ،در شركتها و سازمانها بسيار پيچيدهتر از نگاه در پنجمين
فرمان است.
دستیابي به تغيير ،نيازمند تغيير شيوة تفكر و نگرش مديران سازمان و شركت
است.
به هرحال الزم به ذكر است كه در ارتباط با هريك از اركان ذكرشده توسط پيتر
سنگه ،مطالب و جزئيات بسياري وجود دارد كه براي بررسي بيشتر ميتوان به
آنها مراجعه كرد .بهعنوان نمونه در يك تحقيق ميدانی ،اسپریتزر12بيان كرد كه
بهبود مستمر براي بیشفعال13بودن كاركنان كه همراه با افزايش ميزان نوآوری
آنهاست ،با يادگيري تيمي ارتباط دارد[.]8
نكتة مهم ديگري كه بايد به آن اشاره كرد ،آن است كه در سازمانهای يادگيرنده
زمان و سرعت يادگيري اهميت دارد زيرا ساير سازمانها هم ياد ميگيرند.
همچنين ،يادگيري در سطح سازمان نيازمند آن است كه يادگيري در حافظة
سازمان ،فرهنگ و امور حك شود .و يادگيري در صورتي به بهترين شكل روي
ميدهد كه عملي باشد( .مانند يادگيري در تيمهاي پروژهاي كه به دليل حضور در
كل مراحل به بهترين شكلي روي ميدهد و وظيفة يادگيري بر عهدة فرد است).
يادگيري گروهي كه يكي از اصول ذكرشدة پیتر سنگه بود؛ از تعامل بههم پيوستة
شروع و در تعامل تسلط فردي با بهرهگيري از تفكر سيستمي ،ساخت مدلهاي
ذهني و نهايتا آرمانسازي مشترك شكل ميگيرد .نتيجة يك تحقيق در سال
 2002روي سازمانهاي بزرگ (بيش از  1000نفر پرسنل) و متوسط (بين 500
تا  1000نفر) كه ساختار مشخصتر و داراي وضوح بيشتري نسبت به سازمانهاي
كوچك دارند نشان داد كه[:]9
يادگيري ،بيشتر سازمانها را براي آينده آماده ميكند تا زمان نزديك و حال.
سطوح يادگيري فردي ،گروهي و سازماني با آنكه وجود دارند اما ارتباط پيچيدهاي
دارند و بايد با هم تركيب شوند.
دو عامل كليدي براي تعيين معنادار بودن يادگيري عبارتند از :موقعيت استراتژيك
سازمان بر پاية چشمانداز و ماموريت و رهبري موثر در دستيابي و هدايت به اهداف
سازماني.
عواملي از قبيل نگرش كاركنان ،انگيزش و تعهد عالوه بر اینکه ابزارشناختي و
رفتاري هستند ،عوامل حیاتی يادگيري سازماني نیز هستند.

 -4رهبری در سازمان یادگیرنده

از آنجا كه در هر سازماني مديريت و رهبری آن ،نقشي اساسي در موفقيت
سازمان دارد ،الزم است ويژگيهاي رهبر در سازمان يادگيرنده را بشناسيم .برخي
از اين ويژگيها به قرار زير است[:]6
داراي تفكر سيستمي باشد :دنبال يك مقصر نباشد و نظامگرا بينديشد و عمل
كند.
قابليتهاي شخصي :همواره در حال يادگيري و رفع موانع ذهني باشد.
مدلهاي ذهني :زمينة اصالح و بهبود مدلهاي ذهني را با فراهم كردن امكان
تامل و مباحثه و  ...فراهم كند.
آرمان مشترك :شجاعت و توان ايجاد آرمان مشترك را داشته باشد.
يادگيري تيمي :مباحثه و گفتوگو را براي انتقال دانش و يادگيري افراد تسهيل
کرده و مشاركت کند.
پيتر سنگه وظايف رهبري را طراحي ،نظارت و معلمي معرفي ميكند .در اين
سازمانها رهبران هيچگاه جواب مسئله را در آستين ندارند اما يقين دارند كه
با هم ميتوانند راه حلي بيابند .در اين سازمانها رهبري مشترك است و به
12- Spreitzer
13- Proactive
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این حوالی
يك سازمان غيرسلسلهمراتبي نياز است .بحث رهبري تا آنجا اهميت دارد كه
ويليام ،14رهبر را بهعنوان رهبر ياددهنده پيشنهاد ميدهد.

-5نقش مدیریت دانش در ایجاد سازمان یادگیرنده

آنچه امروزه با عنوان مديريت دانش از آن ياد ميشود؛ آن است كه سازمانهاي
ياد گيرنده چرخ را دوباره اختراع نميكنند ،بلكه اقتباس ميكنند .سازمانهاي
يادگيرنده ،سازمانهايي خالقند و در ادبيات موضوعی بيان ميشود كه
سازمانهاي خالق از يادگيري سنتي جدا شده و به مدل خودمديريتي انتقال
يافتهاند .در جدول  1جایگاه سازمان يادگيرنده در سير تكويني مديريت به
تفضیل تشریح شده است.
يادگيري صرفا منحصر به سطح كوچك يك بنگاه يا سازمان نيست بلكه در
سطح و مقياس بزرگ و ملي هم ميتواند يك جامعه و كشور (دولت) يادگيرنده
باشد و تجديد ساختاري مناسب ايجاد کند .بهعنوان نمونه ،كشور هند با حمايت
بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول به «اقتصاد بازار باز» كه تغييراتي را در
سياستگذاريهايش به همراه داشت ،تغيير رويه داد .بهگونهاي كه به نقل از بانك
جهاني ،اين تجديد ساختار سبب شده تا بحران اقتصادي آسيا را دور بزند و تا
 2020چهارمين كشور بزرگ اقتصادي جهان شود .مسائلي كه اين كشور براي
يادگيرنده بودن در صدد رفع آنها برآمد ،عبارت بودند از[:]11
نزديكبيني :كه رفع اين مشكل با وضوح اهداف و با در نظر داشتن تفكر سيستمي
و به اشتراكگذاري چشمانداز ميسر گرديد.
كنترلگرايي و تفسيرگرايي :با رهبري پتانسيلها و نيازهای افراد كاهش يافت.
روالهاي روزانه :با تمركز بر موفقيت و برنامهريزي بلندمدت اصالح شد.
فرموله كردن بيش از حد :با حمايت از خالقيت مرتفع گرديد.
ناكافي بودن توجه به بيرون :با كاوش محيطي ،يادگيري مستمر و فرهنگ آزمون
بهبود يافت.
-1-5دانش ،خالقيت و نوآوری در سازمانهاي يادگيرنده
بنيامين فرانكلين 15معتقد است كه سرمايهگذاري در علم ،بهترين و بيشترين
سود را به همراه دارد[ .]12و اين بدان دليل است كه دانش سرماية عظيم و
اليتناهي و زایشی است كه آن را ميتوان نه تنها در فكر افراد بلكه در رويهها و

فرآيندهاي سازماني جستوجو كرد .افراد و دانش آنها در سازمانهاي يادگيرنده
از جايگاهي ويژه برخوردار است؛ بهگونهاي كه در محاسبات ارزش شركتها سهم
عمدهاي به افراد دانشي سازمانها بهعنوان دارايي ناملموس برميگردد.
شركت IBMمبلغ  3/5ميليارد دالر يعني  14برابر ارزش دفتري شركت لوتوس
نوتز 16را براي خريد آن شرکت پرداخت كرد .صرفا این مبلغ برای افرادي پرداخت
شد كه مغزهاي متفكر پديدآورندة آن بودند[ .]12لذا دانش نوعي سرمايه است
و بسياري از سازمانها و شركتهاي موفق به اين مهم توجهي فراوان دارند.
بهرهوري سازمانهاي دانشمحور؛ به تواناييها و تعهدات و انگيزهها و ارتباطات
كاركنان بستگي دارد .از آنجا كه خالقيت و نوآوري بهعنوان اصلي اساسي از
عوامل مهم بقاي سازمانها و شركتهاي جوان پذيرفته شده است ،سازمانهاي
پيشرو ،به جذب افراد خالق توجه فراوان دارند .طبق تعريف ،خالقيت ،خلق ايدة
نو است و نوآوري ،فرآيند تبديل ايدة خلقشده به محصول يا خدمت و روشهاي
جديد عمليات است (.تصور +اختراع  +بهرهبرداري).
تحقيقات بيانگر آن است كه از  60انديشة قرارگرفته در مرحلة خالقيت ،تنها
يكي به نوآوري ميرسد[ .]12همچنين تحقيقات «كالهن ويك از شركت ويك»
و «ديويد الريچ از دانشكدة مديريت ميشيگان» از  48شركت نشان داد كه رابطة
معناداري بين سرعت يادگيري و رقابتپذيري و همچنين بين سرعت يادگيري
و سرعت نوآوري سازمانها وجود دارد[ .]2در واقع منافع اصلي يك نوآوري
به كسي تعلق دارد كه نياز نهفته را زودتر كشف كرده و بهتر پاسخ دهد .از
اينروست كه پيتر ويليامسون ضمن مطرح كردن گزينههاي آينده ،شرط اول را
آشكار كردن زودتر محدوديتهاي پنهان ميداند[ .]13و همچنين از اينروست
كه تاكيد ميگردد قبل از اطالعگيري بايد دنبال يادگيري بود (فرمان اول تفكر
استراتژيك) و در حركت بهسوي هدف بيش از سرعت به فكر راه ميانبر بايد بود
(فرمان پنجم تفكر استراتژيك) .گري همل17يادگيري را طبق تعريفي شامل
موارد زير ميداند[:]14
يادگيري واقعيات ،فرآيندها و رويهها
مهارتهاي شغلي
يادگيري براي تطبيق18
يادگيري براي ياد دادن
گري همل دستة آخر را سازماني ميداند كه عالوه بر خود ،صنعتشان را هم احيا
ميكنند چراكه آموختن به ديگران بيشترين تاثير را دارد و
يادگيري را در ياددهنده تقويت و دروني ميكند.

يادگيري

جدول  -1جایگاه سازمان يادگيرنده در سير تكويني مديريت[]10
14- William
15- Benjamin Franklin
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سازماني

و

سازمان

-2-5تفاوتهاي
يادگيرنده
سازمان يادگيرنده نوعي از سازمان است اما يادگيري سازماني
فرايندي درون سازمان است .سازمان يادگيرنده نياز به تالش
دارد ولي يادگيري سازماني بهتدريج حاصل ميشود .سازمان
يادگيرنده يك ايدهآل است و يادگيري سازماني یک ویژگی
است .سازمانها براي بقا ياد ميگيرند که چگونه سازمان
يادگيرنده باشند .يادگيري سازماني آكادميك اما سازمان
يادگيرنده عملگرا است .لذا سازمان يادگيرنده يك شكل
سازماني است كه هيچگونه وابستگي به نوع فعاليت آن نبايد
داشته باشد.
در سازمانهاي يادگيرنده الزمة يادگيري از حالت ضمني به
16- Lotus Notes
17- Gary Hamel
18- Adaptive Learning

ضمني شروع و با جذب دانش تكميل ميگردد .هرچند افراد با تجارب و اندوختهها
و مدلهاي ذهني در كانون آن قرار دارند اما ضرورت يادگيري سازماني در نتيجة
تعامل افراد اتفاق ميافتد .از اينرو يادگيري سازماني ،فرآيندي است كه تمام
اعضای سازمان به صورت دائم در راستاي اهداف سازماني در صدد توسعة خود
و به اشتراك گذاشتن دانش خود هستند .الزمة يادگيري سازماني در عصر امروز
انتقال دانش ضمني است .جدول  ،2انتقال دانش در فرآيند يادگيري را تشریح
میکند.

انتقال دانش را از كسي كه میداند به كسي كه ميخواهد ،تضمين ميكند .در
شكل 1ارتباط بين يادگيري سازماني و چرخة مراحل مختلف مديريت دانش را
نشان داده است.

جدول  -2انتقال دانش در فرآيند يادگيري []15

در سازمانهاي سنتي و بزرگ ،ارشديت مبناي رشد و ترقي است .اما در
سازمانهاي يادگيرنده خبرگي فرد و مهارت زيربناي شكلگيري آن است .لذا
براي يادگيرنده كردن سازمان؛ شهرت و اعتبار شخص در گروه زيربناي توسعة
وي بايد قرار گيرد تا براي ارشديت علمي تالش كند .همچنين در ساختار
منعطف و غيرمتمركز ،افراد پايينتر كمك ميكنند تا ضمن شناخت بهتر رقيب،
سريعتر بياموزند .عالوه بر اين يادگيري گروهي هنگامي روي ميدهد كه منافع
فرد و گروه همراستا باشند تا هم فرد به فرصتها دست يابد و هم سايرين را در
فرصتها شريك كند.
همانگونه كه اشاره شد ،مديريت دانش و جمعآوري آن به منظور جلوگيري
از اختراع دوبارة چرخ ،از اهميتي بهسزایی برخوردار است و معتقديم كه در
سازمانهاي يادگيرنده بايستي مورد توجه قرار گيرد.
-3-5رويكردهاي مختلف گردآوري دانش در سازمانها []16
رویکرد دروازهبان :19كه اين رويكرد را بيشتر در پايگاههاي دولتي ،دارويي و ...
ميبينيم كه اطالعات و دانش ارائهشده ،قبل از ثبت ،پايش و صحت آن تاييد
ميگردد.
رویکرد آزاد براي همه:20مثل آغاز كار IBM21كه اطالعات به صورت كامل و
آزاد ذخيره و در دسترس قرار ميگيرد.
رویکرد شبكة شايستگي :22رويكردي شبکهمانند دارد و درواقع يك نوع انجمن
كاري است كه قواعد بازي را افراد معين ميكنند.
انتخاب اين رويكردها در نگهداري دانش ،بستگي به فرهنگ و فضاي سازمان دارد
و ممكن است بهتدريج به سمت شبكههاي شايستگي تغيير يابد .با اين رويكرد كه
سازمان يادگيرنده را سازماني دانشمحور ميدانيم ،فاكتورهاي كليدي موفقيت
در سازمانهاي با اين ساختار را ميتوان چنين بيان كرد:
تعهد باال به پايين به اهميت دانش (حتي بيش از مسائل مالي)
داشتن نگرش نه بهعنوان «پليس دانش» بلکه بهعنوان ترغيبكننده به موضوعات
جديد دانشي
انجام هزینه بر زيرساختها
تعبية بخش دانش در كسبوكار و توجه به سنجشهاي بلندمدت
درواقع از آنجا كه مديريت دانش ميكوشد تا مرزهاي سازماني را درنوردد،
همكاري و ارتباطات را قوت بخشد و دانش موضعي را به دانش سازماني تبديل
كند ،سازمان را بهسوی سازمان یادگیرنده هدايت ميكند .سيستم مديريت دانش؛
19- Gatekeeper
20- Free-For-All
21- International Business Machines Corporation
22- Competency Network

شکل -1يادگيري سازماني در مراحل مختلف مديريت دانش []17

از دیگر مزاياي مديريت دانش؛ اینست كه ادامة روند يادگيري سازماني و
ماندگاري درسهاي آموختهشده را به همراه دارد .درواقع يادگيري سازماني،
بينش و درك از تجارب در خالل آزمايشات و مشاهدات و تحليل در هر دو
مورد موفقيتها و شكستها است .عالوه بر این ،تجارب مديريت دانش يك
ابزار كليدي براي سازمانهاي يادگيرنده است .و همچنين مفاهيم سازمانهاي
يادگيرنده و مديريت دانش را ميتوان دو روي يك سكه دانست[ .]18همچنين
برخي مديريت دانش را تعريف توسعهيافتة يادگيري سازماني دانستهاند (خلق
دانش=يادگيري سازماني).
به دليل تغييرات محيطي كه نسبت به گذشته شاهد آن هستيم ،ضرورت توجه
به دانش افراد و حركت به سمت سازمانهاي يادگيرنده بيش از پيش خود را
نشان ميدهد .برخي از اين تغييرات در آغاز هزارة سوم عبارتند از[:]5
تغيير از اقتصاد ملي به اقتصاد جهاني
حركت از جامعة صنعتي به جامعة اطالعاتي
تغيير از تمركز به سمت عدم تمركز
حركت از ساختار سلسلهمراتبي به نظام شبكهاي
حركت از تكنولوژي نيروبر به تكنولوژي دانشافزار
حركت از كميت به كيفيت
خالصه آنكه براي پيادهسازي سازمان يادگيرنده ،توجه به بحث مديريت دانش
ضروري است.

-6توسعه و پيادهسازي سازمان يادگيرنده

مواردي كه در ادبيات موضوع بهعنوان عوامل توسعه و پيادهسازي سازمان
يادگيرنده و در نتيجه بهبود عملكرد سازمانها ذكر ميشود عبارتند از[:]3
حمايت فرهنگ سازماني
تسهيلكنندگي رهبري
برنامهريزي استراتژیک
ساختارهاي افقي
مديريت دانش
پاداش و جبران خدمات
سنجش عملكرد
همچنين عوامل تسهيلكنندة فرایند توسعه و اجراي سازمانهاي يادگيرنده
عبارتند از:
محيط يادگيري
تعريف و تعيين نيازهاي توسعهاي و يادگيري
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این حوالی
تالقي يادگيري و نيازهاي توسعهاي
جاريسازي يادگيري در فضا و محيط كار
با اين وجود در هر فرهنگ و كشور و سازماني ،نحوة پيادهسازي سازمان
يادگيرنده ميتواند منحصربهفرد باشد .عوامل سازندة سازمان يادگيرنده عبارت
است از[:]3
يادگيري و اشتراك اطالعات
چشمانداز و استراتژي
آموزش
الگوگيري
پاداش و تصديق
از اينرو به اعتقاد مولفین ،توجه به بحث فرهنگي قبل از هر چيز ديگر در
سازمانهاي يادگيرنده بايد مورد توجه باشد.

شکل -2مدل لوزي يادگيري سازماني[]4

-7ارزیابی بلوغ سازمان یادگیرنده

براي تعيين اينكه سازماني يادگيرنده است يا نه و اینکه درجة بلوغ سازمان در
این حوزه چگونه است ،مدلهای مختلف ارزيابي ارائه شده است ،که مهمترین
آنها عبارتند از[:]4
مدل آرجريس؛ که متمركز بر مدلهاي ذهني و تغييرات آنها در یک سازمان
یادگیرنده است.
مدل پدلر؛ که تاكيد بر نقش افراد در ابعاد استراتژي ،نماي داخلي ،نماي
خارجي و فرصتهاي يادگيري در سازمان یادگیرنده دارد.
مدل مایا والنک؛ که تاكيد بر فاكتورهاي سازماني روي اشخاص و يادگيري
مبتني بر تيم و نفوذ (رهبري و مديريت) دارد.
مدل تام نینبان؛ که بيشتر بر فرآيندها و آموزش و راههاي يادگيري شغل
تاكيد دارد.
مدل ردینگ و کاتاالنلو؛ که سازمانها را به سه دسته ،سنتي ،بهبود مداوم و
سازمانهاي يادگيرنده تقسيم ميكند.
مدل واتکینز؛ که ابعاد سازمان يادگيرنده را مورد سوال قرار داده و آن را به

سطوح شخصي ،تيمي ،سازماني و جهاني تقسيم كرده است .این مدل ،آخرين
و جامعترین مدل ارزیابی یک سازمان یادگیرنده است.
در مدل واتکینز ،ابزار اصلي شناسايي سازمانهاي يادگيرنده با  7عامل
عبارتست از :يادگيري مستمر ،گفتوگو و پرسوجو ،يادگيري تيمي،
سيستمهاي تعبيهشده ،توانمندسازي ،رهبري ،عملكرد مالي و عملكرد دانشي.
پاية تمام اين موارد در يك مدل لوزيشکل (الماس) آمده است (شکل .)2
دليل انتخاب اين مدل آن است كه :الماس جاودانه و پر از فرصتها است.
الماس و سازمان يادگيرنده هر دو از دو نيمة مقابل هم تشكيل شدهاند؛
كه نيمة بااليي سازمان و نيمة پاييني فرد است .يادگيري فرآيندي مستمر

شکل -5یادگیری فردی (راست) در مقایسه با یادگیری سازمانی (چپ)[]4
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است و سازمان يادگيرنده حالتي از چنين سازماني است .در اين ابزار ،هرچه
اندازة لوزي بزرگتر باشد يعني تعداد عناصر ارزيابيشده بيشتر است و امتياز
بيشتري كسب شده است.
اين ابزار با مقايسة اطالعات حاصل از سطوح شخصي و سازماني يادگيرنده
بودن ،سازمان را بررسي ميكرد .نمونهاي از يك سازمان كه در سطح
پايين يادگيرنده بودن قرار دارد در ذیل آمده است .همانگونه كه در
شکل  5مشاهده ميكنيد ،سطح سازماني بسيار كوچكتر از سطح فردي
است .اما در سازماني كه يادگيرنده باشد ،اين سطوح تقريبا بايد برابر
باشد .در سازمانهايي كه كمتر يادگيرنده باشد ،افراد بيشتر روي خودشان
و ظرفيتهاي يادگيري فردي تكيه دارند تا سازمان بهعنوان محيطي
يادگيرنده .در تمامي سازمانهاي یادگیرنده ،ميانگين امتیاز مولفهها بين
 2/2تا  2/7متعادل است .يعني هيچ مولفهاي بهطور واضح بزرگتر از
ساير فاكتورها نیست .سازمانها در نتيجة محيطهاي يادگيريشان متفاوت
هستند .بهترين خطوط كسبوكار بر حسب يادگيري در سازمانهاي
انسانمحور است تا سازمانهاي ماشينمحور.

-8جمعبندی

سازمان یادگیرنده سازمانی است که با ایجاد ساختارها و استراتژیها ،به
ارتقای یادگیری سازمانی کمک میکند .این سازمان دارای مهارت و توانایی
ایجاد ،کسب و انتقال دانش است و رفتار خودش را طوری تعدیل میکند،
که منعکسکنندة دانش و دیدگاههای جدید باشد .سازمانهاي يادگيرنده
بهطور مستمر در پي افزايش قابليتهاي خود در زمينة خالقيت ،نوآوري
و تحول هستند ،كه عمدتا از طريق آموزش و بهرهور ساختن نيروي انساني
ميسر ميگردد .جهت تقویت یادگیری در سازمان یادگیرنده راهکارهای ذیل
پیشنهاد میگردد:
بهبود سامانهها و بهبود فرایندها و فعاليتها
بهينهسازي منابع نيروي انساني و ارتقاي كيفي افراد
توجه به دانش كاري افراد بهعنوان نقطة شروع بهبود بهرهوري
سرمايهگذاري و تخصيص بودجة قابل توجه به تربيت و پرورش مغزهاي متفكر
و مبتكر
انتقال و اجراي سريع يادگيري ساير شركتها به داخل سازمان
حمايت و يادگيري ايدههاي خوب و كارهاي موفق ساير بنگاهها
توجه بيشتر به بعد انساني مديريت
تقويت انگيزة كاركنان
پرورش و ترويج فرهنگ چشمانداز و سرنوشت مشترك
پرورش و ترويج تفكر استراتژيك مشاركتي و تعاملي كاركنان
توجه بيشتر به خالقيت و نوآوري همهجانبة نيروي كار
گرايش بيشتر به شايستهساالري
كوچكسازي /مناسبسازي نيروي كار
تشويق معنوي و مادي كاركنان
مكانيزه کردن فعالیتهای سازمانی و توسعة اتوماسيون
داشتن ساعات شناور كاري /حذف محدوديتهاي زماني كار
مجازي شدن محيطهاي كاري ،عدم وابستگي كار با مكان
رشد تواناييها و قابليتهاي كاركنان
توجه و اهميت به نظام مديريت مشاركتي
تخصصيتر شدن كارها
توجه به موضوعات جديد مديريتي
افزايش مديريت غيرمتمركز
تفويض اختيار و بروز خالقيت
توسعة نظامهاي نوين مديريتي
تحول ساختارهاي سازماني
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مجله فرهنگ و خانواده

مشق رهایی
و بدینگونه ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم مینمایاندیم ،تا [حقایقی را دریابد و] از اهل یقین شود.
سوره انعام-آیه 57
تنها وقتیکه آخرین بند دلبستگی و وابستگی را پاره کنی ،میتوانی دنیای دیگری را ببینی که تا قبل از این کار،
هرگز نخواهی فهمید از چه جنسی است و تو را به کجا میبرد .شاید یکی از اصلیترین بزنگاههای زندگی بشر،
قبول این بریدن و رهایی است .خیلیها نمیتواننداین خطر را بپذیرند و عطای دیدن دنیای بعد از این تجربه را،
به لقایش میبخشند .میمانند با حسرتی همیشگی از نرفتن و نبریدن .اما دیگرانی هم هستند که با اعتماد به قلب
خود و گواهیهایش ،پا در مسیری میگذارند که هیچ از آیندهاش باخبر نیستند .ما انسانها میتوانیم مشق بریدن
و رهایی کنیم .صبر بر غمها و خطرها و مالمتها ،میتواند آرزویمان باشد .وقتی ابراهیم از بند تعلق فرزندش برید
و رها شد ،هیچ نمیدانست که در لحظههای بعد و در فقدان فرزندش چه خواهد کرد .از پروردگارش نخواست تا
مسیری جز بریدن را به او نشان دهد .نخواست تا ساحل امنی برای بندگیاش بی هیچ خطر و اندوهی پیدا کند.
تنها خواست که بتواند این بریدن را با کمک خالقش به سالمت از سر بگذراند.
داستان قربانی ابراهیم جایی است که انسان بودن یک انسان و تمام تعلقاتش در کنار خداوندی خدای واحد با تمام
امتحانات و نتیجههایش ،دیده میشود و به همین دلیل میتوان به داستان آن نزدیک شد و گاهی همذاتپنداری
کرد.
حاال بعد از چندین هزار سال ،روایت ایمان ابراهیم و اسماعیل و قربانی در مناسک حج همچنان زنده نگه داشته
میشود .کسی که مناسک مختلف حج را انجام داده ،با ذبح گوسفند آخرین نماد را هم انجام میدهد و امیدوارانه
با خدای خودش پیمان میبندد که بندگی را از یاد نبرد .نه آنکه توانسته باشد آن امتحان بزرگ ابراهیم را در
مسیر بریدن و رها کردن و رها شدن انجام دهد .نه! ما انسانها وقتی در مسیر زندگیمان با این بزنگاهها روبهرو
میشویم؛ آنموقع است که باید به یاد و یادگار رهایی ابراهیم در حج ،مشق بندگی را تکرار کنیم .هیچگاه عاقبت
رها کردن و رها شدن ،بد نخواهد بود.
میشود عید امسال به ایمان ابراهیم فکر کرد .یا میشود اینبار به اسماعیل هم نگاهی انداخت و قصه را از نگاه
او یکبار دیگر دید .میشود تمام بزنگاههای زندگیمان را که توانستهایم ببریم یا نتوانستهایم و هنوز منتظر جراتی
برای حرکت هستیم ،مرور کنیم .شاید همتمان آنقدر قوی شده باشد که لذت چنین رهاییای را به خودمان
عیدی بدهیم.
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تقویم تاریخ
مانی قنادزاده

دفاعی که مقدس شد

 -1کسی فکر نمیکرد جنگی که صدام
حسین در روز  31شهریور  1359آغاز
کرد ،تا به آنجایی برسد که امروز برای ما
بشود دفاع مقدس و برایش هفته برگزار
کنیم .اسمی که به زیبایی برایش برگزیده
شده است .دفاعی که به حق مقدس بود.
جوانانی که با شور و اشتیاقی و بیهیچ
چشمداشتی فقط برای آنکه ثابت کنند
کشورشان را عاشقانه دوست دارند ،به
دفاع برخاستند .هیمن چند وقت پیش
بود غواصانی را بعد از مدتها خوشنامی
با دستانی بسته به کشور برگردانند،
تا ما باز به عمق این از خود گذشتگی
پی ببریم .مگر انسان چقدر میتواند از
دنیا سیر باشد که اینچنین ترکش کند.
شهادت فنا شدن انسان برای نیل به
سرچشمه نور و نزدیك شدن به هستی
مطلق است .شهادت عشق به وصال
محبوب و معشوق در زیباترین شكل
است .شهادت مرگی از راه كشته شدن
است ،كه شهید آگاهانه و بهخاطر هدف
مقدس و به تعبیر قرآن «فی سبیلاهلل»
انتخاب میكند .یعنی شهید در راهی
كشته میشود كه هر دو ارزش آگاهانه
و فی سبیلاهلل را داراست و چنین مرگی
است كه به تعبیر پیامبر«ص» شریفترین
الم ًوتِ
شر ُف ُ
و باالترین نوع مردن است «ا َ ُ
َقت ُْل الشَّ ها َدهِ» و علی(ع) آن را گرامیترین

الم ًوتِ اَل ْ ُقت ُْل».
نوع مردن میداند «ا َ ْك ُر ُم ُ
-2در دفاع مقدس بارها عراق علیه ایران
از سالح شیمیایی که ناجوانمردانهترین
نوح سالح است استفاده کرد و بارها به
شهرهایی که بیدفاع بودند تجاوز کرد تا
نشان بدهد جنگ چقدر بیرحم است.
-3اما باز ایستادیم و جوانهایمان را تقدیم
این دفاع کردیم .ایستادیم مقابل تحریم
که در آنزمان حربهای بود برای از کار
انداختن قدرت ایران در مقابل هجوم
دشمن .در مقابل کشورهایی که بیدریغ
به صدام کمک میکردند ،ما با دستهای
خالی که نه با دستهایی میجنگیدیم که
پر بود از ایمان.
-4حاال ما مدیون آنها هستیم .شاید اگر
زنده بودند این را از ما نمیخواستند اما باز
نمیشود چشمهایمان را ببندیم به روی
این از خودگذشتگی .هر چقدر هم که
طور دیگری نگاه کنیم و اعتقاد دیگری
داشته باشیم؛ مدیون جهانآرا ...باکری...
همت ...داوودکریمی و آن نوجوانی
هستیم که معصومیتش را پای این دفاع
مقدس از داشتههایش داد .داشتههایی که
داشتههای همه ما است؛ ناموس ...خاک...
شرف ...عزت. ...
-5یک هفته برای گرامیداشت این دفاع کم
است .باید تا زنده هستیم شهدا و جانبازان را
گرامی بداریم .در عمل ،نه در حرف.

شماره نوزده  -مهر 94

25

تقویم تار یخ

در سالگرد اولین زنگ مدرسة ایرانی

هرآنكه در پى علم و دانايى است
بداند كه وقت صفآرايى است

بوی مهر بوی مدرسه دارد و قصههای مدرسه؛ اینکه اولین زنگ مدرسة ایرانی را کدام معلم زد و قصههای قدیمی مدرسه از کجا
آمدند و به کجا رفتند  و قصة ميرزاحسن رشديه  چه بود؛ همان معلمی که در سال  ،1307اولين مدرسة ابتدايى ايران را تاسيس
كرد و خودش اولين مؤلف كتابهاى ابتدايى بود و تمام كتابهايى را هم كه نوشت با هزينة خودش چاپ كرد .اما قصة ميرزاحسن از
اينجا شروع نمیشود .اول قصه آن مدرسة كوچك خيابان ششكالن تبريز است ،كه درحقيقت اولين مدرسة ايران است .اولین به
یشود.
کوسیاق مدرسههای فرنگی و اتوکشیده  ،اما حیف که به دست آنهايى كه تدريس به اطفال را گناه میدانند ،تخريب م 
سب 
بهانه هم تقلید است ،آمدن شیطان است ،غافل از اینکه شیطان فقط در خانة بیدانشها رخنه میکند .

1

«به نام خداوند بخشندة مهربان ،روز اول در اتاق دوم
چه روز خوشى است امروز و چه ساعت خوبى است اين ساعت ،كه به اطاق دوم
آمدهايم و ميتوانيم كتاب بخوانيم .خدا را ستايش ميكنيم و از آموزگاران خود
تشكر مينماييم ..چه خوبست كه همدرسان اطاق اول همه اينجا آمدهايم و باز
با هم هستيم .راستى اگر يكى از ما تنبلى ميكرد و از عهدة امتحان برنميآمد
و در اطاق اول ميماند ،خودش چقدر غصه ميخورد و ما چقدر براى او دلتنگ
ميشديم ،پس بايد هر روز اول وقت به مدرسه بياييم ،درسهاى خود را خوب
روان كنيم تا پدر و مادر و معلمين ما خوشنود باشند و سال ديگر باز هم به
اطاق سوم برويم».
متن كتاب درسى  1308كالس دوم
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2

اينكه اولين كتاب درسى ايران ،كتابهاى ترجمهشدة دارالفنون بودهاند ،يا
اينكه اولين مدرسه يا دانشگاهى كه در ايران شكل گرفت و ماندگار شد ،همين
دارالفنون پير و عزيز و قديمى است ،هيچكدام داستان ما نيستند ،يعنى امروز
نيستند ،امروز ما بچهمدرسهایهای سالهای دور ،دنبال قصههاى اول دبستان
ميگرديم.

3

تاریخ میگوید اولین مدرسة رشدیه درحقیقت اولین نیست؛ که این دبستان
رشديه كه بعد از صدور فرمان مشروطيت شروع به كار كرد ،درحقيقت هشتمين
مدرسة ميرزاحسنخان است .همة قبليها را خراب كردهاند ،تخته سياهها را
شكستهاند و معلمها را كتك زدهاند  .آن هم به دلیل علم آموختن به بچههای

تشنة دانستن؛ همانها که بعدها با علمشان بارها ایران را از قراردادهای نابودکننده
نجات میدهند؛ همانها که برق میکشند ،سیم تلفن میآورند ،پزشک میشوند
و خانة مهندسیساز میسازند .البته بعدتر ،يعنى  10سال بعد از تخریب مدرسة
رشدیه ،وقتى اولين مدرسة دخترانه را هم تاسيس ميكنند ،باز هم مدرسه
عدهاى مخالف دارد ،اما خانم صفية يزدى كه همسر شيخ محمدحسين يزدى
يكى از روحانيون طراز اول تهران است ،سردمدار آموزش به دختران ميشود و
دهن همة مخالفان را ميبندد ،اسم اين مدرسه هم هست «عفتيه».

4

هر آنكه در پى علم و دانايى است
بداند كه وقت صفآرايى است
(شعار مدارس رشديه)

5
توى تاريخ آدم به اسمهاى زيادى برميخورد كه دنبال پا گرفتن آموزش عمومى
بودهاند ،آدمهايى مثل حاج سيدسعيد طباطبايى بنيانگذار هشت مدرسه و
كتابخانة مسجد گوهرشاد ،ذكاءالملك كه اولين كتاب فيزيك دورة دبيرستان
را نوشته ،باغچهبان كه مدرسة ناشنوايان تاسيس كرده ،بدرالملوك بامداد كه
ميخواست مدرسة مدرن بسازد و اعتمادالدولة وزير كه مسئول چاپ اولين
كتابهاى درسى در  1307بود.

6

كتابهاى وزارتى باالخره در  1307چاپ شدند؛ كتابهايى كه تقريبا متناسب با
سن و سال بچههايى كه مدرسه را آغاز ميكردند نوشته شده بودند .اين كتابها
هم ارزانتر بودند ،هم چاپ بهترى داشتند .کتابهایی که تصویرسازی داشتند،
شعر کودکانه و نوشتههای ساده داشتند و برای بچهها آسانتر و قابل فهمتر از
کتابهای مکتبخانه بودند و عالوه بر آن در همة کشور مشترک هم بودند،
گرچه خدا میداند به دست بچههای روستاها و سرزمینهای دور چهل سال بعد
رسیدند یا اصال نرسیدند .بعدتر هم البته محمدعلى فروغى كتابهاى دبيرستان
را چاپ كرد و شرط درس و امتحان و نمره برقرار شد و باالخره مدرسه آن
سروشكلى را پيدا كرد كه امروزه دارد.

7

«مدير مدرسه در قبول متعلم اگر فقط شهريه را منظور بدارد ،بسى ظلم كرده
است .مدير بايد شهريه را محض استقالل تعليم و تربيت اخذ نمايد ،زيراكه
مطالبات اجرت براى تعليم حرام است».
ميرزا حسن رشديه

8

ميزانالحساب ،فيزيك ،تشريح بدن انسان ،جبر و مقابله ،زبدهاالبدان ،جراحى و...
كتابهاى درسى دارالفنون بودند .ادب و هنر و امال و انشا و حساب و هندسه و

علوم هم که برای خیلی از مدرسهرفتههای قرن اخیر آشناست.

9

در سال  1307به دستور قراگوزلو يا همان اعتمادالدولة وزير ،كتاب اول دبستان
با همكارى مخبرالسلطنه و با اشعارى از ملكالشعراى بهار و ايرج ميرزا منتشر
ميشود .قصههاى آن كتاب را ما به ياد نميآوريم ،پدرهايمان هم به ياد
نميآورند ،شايد پدربزرگى ...اما حسنك ،انار ،تصميم كبرى ،باران ،كوكب خانم
و ...اسمهايى هستند كه انگار با ميخ روى اين سنگ سياه مخ ما حك شدهاند.
اين كتابها و قصهها مال بچههاى قديم است ،با هم دربارهشان حرف میزنیم،
کلمة رمزمان است ،دلیل دوستیمان است و البته دلیل اینکه روزگار رفته را
دوست داریم؛ به خاطر کبری و کوکب و حسنک.

10

دكتر حسابى ،دكتر جناب ،رشيد ياسمى ،ملكالشعراى بهار ،ذكاءالملك فروغى،
ایرج میرزا ،ميرزاحسن رشديه و...
(از بين اسامى اولين مؤلفان كتابهاى درسى)

11

پايان داستان ،پايان قصة ميرزاحسن رشديه است ،كه امينالسلطان اتابك اعظم
بهمحض نخستوزير شدن طومارش را پيچيد ،مدرسهاش را در دروازة قزوين
خاموش كرد و به او تهمت بيدينى زد .ميرزاحسن تنها و سرگردان پناهندة قم
شد و تا آخر عمر آنجا ماند و آخرين مدرسهاش را هم همانجا در قم ساخت.
دور از چشم آدم بدهای قصه و آدمهایی که دلشان میخواست همه چیز را توی

جیب خودشان بچپانند؛ این وسط کوچهای در خیابان جمهوری به اسم مدرسة
رشدیه است ،که نوادة میرزاحسن را انداختند و اتفاقا پدر من به مهد کودک و
دبستان رشدیه رفته و خاطرههای خوبی هم دارد ازشان ،میبینی؟ شاید بشود
میرزاحسن را خاموش کرد ،اما شمعی که توی دل آدمها روشن کرده ،هرگز با
فوت یکی دو نفر خاموش نمیشود ،برای همین هم هست که هر ازگاهی ما آه
میکشیم و انگار ناخودآگاه میگوییم  :آخ حسنك پس كجايى؟
فهرست منابع :
1ـ سايت انجمن آثار و مفاخر فرهنگى
-2روزنامة اطالعات  80سال
3ـ سايت مطالعات تاريخ معاصر ايران
4ـ تاريخ بيدارى ايرانيان /ناظماالسالم /نشر رودكى
5ـ كارنماى زنان كاراى ايران /پوران فرخزاد /نشر قطره
6ـ زن ايرانى ،بدرالملوك بامداد /نشر ابن سينا1348 /
7ـ سايت انسانشناسى و فرهنگ smoc.ihuokaf.www
8ـ مجلة الكترونيكى سدة لنجان
 -9مقالهاى از استاد اسفنديار معتمدى
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آ یتی
حامد توکلی
شهاب بخارایی

برای چه کاری
چه چیزی نصب کنیم؟
دیگر دورة سرگردانی تمام شده و تقریبا نیازی
نمانده که گجتهای دیجیتال برآوردهاش نکنند.
در این دو صفحه ،به معرفی نرمافزارهایی

میپردازیم که میتواند بارهای سنگین و بزرگ
دوش کاربرانش بردارد.
و وقتگیر را از روی
ِ
اولویت هم با اپلیکیشنهای فارسی است.

مدیراینترنت

ِ
اینترنت سیمکارت یا همان دیتا
وقتی داریم از
استفاده میکنیم ،الزم است ریز مصارفمان
را بدانیم .چراکه اگر بیحسابوکتاب روی
هر لینک و گزینهای کلیک کنیم ،چیزی
نمیگذرد که میبینیم بستة اینترنتمان ته
کشیده و در مترو ،اتوبوس یا تاکسی دیگر
ایمیل کاریِ مهم را برای
نمیتوانیم آن
ِ
کارفرما بفرستیم .اپلیکیشن «مدیر اینترنت»
برای همین نیاز طراحی شده .و البته کاربری
دیگری هم دارد:
نمایش سرعت دانلود یا آپلود در استاتوسبار
نمودارهای زیبا برای نشان دادن سرعت و نحوة
اتصال
آمارگیری کامل از ارتباطات
نمایش کامل ارتباطات شما
محاسبة هزینة اینترنت
نمایش اطالعات  IPشما
محاسبة زمان دانلود

فستدیکشنری

همهمان خاطرة ناخوشاین ِد استفاده از یک لغتنامة
پاره پوره و درب و داغان را داریم ،که مستعمل
شده و هر بار که بازش میکردیم چند صفحهاش
میریخت روی زمین .تازه بگذریم از اینکه پیدا
کردن یک واژه در دیکشنریهای کاغذی چقدر با
دردسر همراه بود .با فست دیکشنری آشنا شویم
که کارهای زیادی برایمان میکند:
بیش از صدهزار کلمه و چهارهزار نمونه جمله
تلفظ صوتی به لهجههای آمریکایی و بریتانیایی
مشاهدة لغات جستوجوشده
افزودن لغات مورد عالقه
آواشناسی آمریکایی و بریتانیایی
بدون نیاز به اینترنت
سازگار با تمام صفحه کلیدهای فارسی
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اپلیکیشنهایی که بروبچههای خوشفکر و
حرفهای هموطنمان طراحی و به بهترین شکل
اجرایشان کردهاند.

قرآنصوتیحبلالمتین

دیگر الزم نیست همیشه در کیف خود یک
جلد قرآن به همراه داشته و نگران این باشیم
که زیر کتابهای دیگرمان قرار بگیرد و به
آن بیحرمتی شود .با این اپلیکیشن نه تنها
همیشه یک قرآن خوشخط و حتی خوشصدا
همراه داریم ،بلکه امکانات فراوان دیگری هم
در اختیارمان قرار میگیرد:
تطابق کامل با ساختار و ویژگیهای اندروید
مشاهدة متن قرآن همراه با ترجمه به صورت
زیرنویس
امکان دانلود مستقیم صوتهای قرآن ،ترجمه،
تفسیر و ترجمة گویا
امکان انتخاب سورههای مورد نظر برای دانلود
صوتها
امکان شرکت در ختم آنالین قرآن
مشاهدة آرشیو شخصی شرکت در ختم قرآن
آموزش قواعد تجوید
دریافت اطالعیههای قرآن به صورت نوتیفیکیشن
بهروزرسانی خودکار

سرآشپزپاپیون

مجبورید بعضی کارهای خود را در خانه انجام بدهید و همسرتان هم
حضور ندارد؟ مجبورید شب را در محل کار بمانید و خسته
شدهاید از غذاهای حاضری و فست فودی؟ میخواهید به
چرخاندن
همکارانتان نشان بدهید که کار کردن منافاتی با
ِ
زندگی ندارد؟ سرآشپز پاپیون را دریابید که خیلی کمک
بزرگی است:
حجم بسیار کم
امکان ثبت نظر برای هر غذا
جستوجوی سریع و پیشرفته
به اشتراکگذاری دستور پخت
امکان ارسال عکس غذای تهیهشده با ثبت نام خودتان
لیست خرید با امکانات ویژه
محاسبة مواد الزم برای تعداد نفرات مورد نیاز شما
تنظیم تایمر

دیوار

دیوار را اگر نمیشناسید ،حتما خیلی
زود بشناسید .مصداق بار ِز یک نرمافزار
به دردخور است .زندگی در این شهرهای
شلوغ و پرترافیک اصال اجازه نمیدهد
خریدن یک کاالی دست دوم
که برای
ِ
صد تا خیابان را پشت سر بگذاریم و
کلی خط مترو عوض کنیم و درنهایت
مبلمان مغازههای دست
هم ببینیم که
ِ
فروشی میدان امام حسین چنگی
دوم
ِ
به دل نمیزنند .فقط مبلمان؟ خیر.
همه چیز .از شیر مرغ تا جان آدمیزاد .هرکسی هر
چیزی را که میخواهد بفروشد به معرض نمایش
میگذارد و خیالتان راحت:
امکان جستوجوی کاالی مورد نظر
نمایش چندین عکس برای هر جنس
امکان ِ
عنوان کاالی مورد عالقه
ثبت یک یا چند کاال به
ِ
وجود انواع و اقسام وسایل خانه و زندگی
نمایش اطالعات تماس فروشنده برای هماهنگی
رابط کاربری ساده و سریع و سرراست
شناختهشده و همگانی بودن نرمافزار

چارترز

بدون شک این نرمافزار یک
انقالب در اپلیکیشنهای ایرانی
محسوب میشود .کیست که
حداقل یک خاطرة ناخوشایند
از دردسرهای تهیة بلیت چارتر
هواپیما نداشته باشد؟ اتفاقا
برای یک مدیر ،خیلی خوب
است که بتواند در دقیقة نود،
ارزانترین هواپیما را پیدا کند
ِ
کیف مدارکش را بردارد و با
و
خیال راحت و همرا ِه یک ِ
بلیت الکترونیکی در
صف کانت ِر پرواز بایستد .یک نکتة مهم اینکه
اپلیکیشن چارترز دو نسخة رایگان و پولی دارد.
برای استفاده از تمام امکانات فوقالعادة این
ِ
قیمت
نرمافزار ،بهتر است نسخة پولیاش را با
ناچیز  ۴۲۰۰تومان بخرید ،که دیگر الزم نباشد هیچوقت با اپراتورهایِ
بیحوصلة آژانسهای مسافرتی سروکله بزنید .فقط کافیست که مبدا،
مقصد و تاریخ سفرتان را مشخص کنید ،چارترز برای شما ارزانترین
بلیتها را پیدا میکند.

خبرگردی

دیگر کماند کسانی که حوصلة باز
کردن روزنامهها را توی
کردن و تا
ِ
مترو و اتوبوس داشته باشند .دوست
ندارید وقتی دارید روزنامه میخوانید
ِ
مختلف روزنامهای
صد نفر به تیترهای
که در دست دارید خیره شوند؟ وقتی
میشود خیلی سریعتر و بیدردسرتر
در جریان اخبار قرار گرفت ،پس چرا
خبرگردی را نصب نکنیم؟
دستهبندی اخبار
برچسبگذاری روی اخبار
اطالع از پربازدیدترین اخبار
ایجاد یک مجلة خبری برای هر کاربر
نمایش متن کامل خبر بدون نیاز به باز کردن لینک
یا وبسایت مرجع
به اشتراکگذاری لینک اخبار
پیشبینی آبوهوا تا سه روز آینده
بخش جدول لیگهای ورزشی ایران و اروپا
دارای بخش شارژ مستقیم سیمکارت و وایمکس ایرانسل
پشتیبانی از بیش از  ۸۰عنوان روزنامه داخلی و خارجی

تقویم اذانگوی باد صبا

چرا باید هر چند دقیقه یکبار ریموت
کنترل را برداریم و بزنیم شبکة استانی
تا بفهمیم اذان شده یا نه؟ چرا باید هی
توی صفحات پرتعداد روزنامه بگردیم
ِ
کوچک اوقاتِ شرعی؟
باکس
دنبال
ِ
ِ
با این اپلیکیشن دیگر هیچ دغدغهای
نشدن نمازتان ندارید
دربارة قضا شدن یا
ِ
و میتوانید درست سر موقع اذان ،صدای
مؤذن دلخواهتان را هم بشنوید .برخی از
امکاناتش:
سه تقویم شمسی ،قمری و میالدی
نمایش وقایع ملی و مذهبی تاریخ انتخابی در تقویم
اوقات شرعی  ۱۲۳۵شهر و قابلیت پخش اذان به
صورت خودکار
قبلهنما
ارائة شرح اعمال و ادعیة مرتبط با هر روز
درج یادداشت و یادآوری برای هر روز
امکان دانلود و انتخاب مؤذن دلخواه جهت پخش اذان
تبدیل تاریخ هر تقویم به دیگری
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 40تیکه
فرید دانشفر

گلزنتریندروازهبانهایدنیا

چارچوب دروازه
برایــشان
کم اســـت
دروازهبانها در آخرین نقطة زمین خودشان هستند و
وظیفهشان بسته نگه داشتن دروازه است .به همین دلیل
بهطور معمول کم پیش میآید که یک دروازهبان از منطقة
مشخصشدهاش بیرون بیاید و  موفق به گلزنی شود .درواقع
خارج شدن برای آنها یک ریسک است .چند وقت پیش هفتة
آغازین لیگ هلند با یک اتفاق جالب همراه شد ،که در رسانهها
هم بازتاب گستردهای پیدا کرد؛ در بازی بین دو تیم آیندهوون
و دنهاگ ،در حالیکه آیندهوون دو بر یک از حریفش پیش
بود ،در دقیقة نودوچهارم بازی ،تیم دنهاگ صاحب یک ضربة
آزاد شد و دروازهبان تیم که جلو آمده بود توانست با یک ضربة
پشت پای زیبا گل بزند و بازی را به تساوی بکشاند .به بهانة
این اتفاق ،تصمیم گرفتیم اینبار از دروازهبانهایی بنویسیم
که بیشترین تعداد گل زده را در کارنامهشان دارند.

دو

نفر دوم این لیست چهرة شناختهشدهای است و در دورة خودش
جزو دروازهبانهای برتر دنیا بود« .خوسه لوئیس چیالورت» نه تنها
یک سنگربان خوب برای تیم به حساب میآمد ،که قابلیت و توانایی
عجیبی در زدن ضربات ایستگاهی داشت .همین موضوع او را از
سایر همپستیهایش متمایز کرده بود .در کنار این استعداد و
ویژگی ،اعتمادبهنفس باالی او باعث شده بود تا بسیاری از ضربات
ایستگاهی نزدیک به دروازة حریف را به او بسپارند .وقتی او
برای زدن پنالتی یا ضربة آزاد از دروازه خارج میشد ،یکی از
بازیکنان تیم در چارچوب میایستاد تا او با خیال راحت کارش
را بکند .چیالورت موفق شد شصتودو گل به ثمر برساند .او اولین
دروازهبانی است که موفق شد هتتریک کند.

چهار

اینبار با یک مهاجم طرف هستیم! اشتباه نکنید ،داریم
دربارة دروازهبانها صحبت میکنیم .فقط موضوع این است
که «خورخه کامپوس» درواقع یک مهاجم بود ولی به خاطر
تواناییاش در مهار شوتها و موقعیتهای تک به تک ،پست
بازیاش را تغییر داد و به یک دروازهبان درجه یک تبدیل شد.
او با وجود قد کوتاهش ،در چهارچوب دروازه عملکرد خوبی نشان
میداد؛ شاید این موضوع به دلیل پرشها و استعداد ذاتیاش
بود .او غیر از دروازهبانی ،مهارت و عالقه عجیبی در پوشیدن
لباسهای قشنگ داشت! کامپوس به خاطر لباسهای رنگارنگی
که میپوشید هم خیلی معروف بود .او در طول بازیهایش چهل
گل به ثمر رساند.
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یک

قبل از معرفی شاید بهتر باشد که خودتان را برای اطالع از یک آمار جالب توجه آماده کنید .ممکن
است باور نکنید و خیال کنید این عددها واقعیت ندارند .اما فوتبال همین است و هر چیزی امکان
رخ دادنش در آن وجود دارد! بهترین دروازهبان گلزن دنیا «روجریو سنی» از باشگاه سائوپولو است.
او تا به امروز که شما در حال خواندن این مطلب هستید ،صدوبیستوچهار گل به ثمر رسانده.
یعنی یک سر و گردن از بعضی مهاجمهای ما باالتر است! جالب اینکه تمام گلها را در یک باشگاه
زده .او هزاروصدونود بازی برای تیم باشگاهیاش انجام داده و موفق شده این تعداد گل را وارد
دروازة حریفان کند .موضوع جالبتر این است که او هنوز هم در تیمش بازی میکند و
آمارش را باالتر میبرد .او گفته بود که در پایان سال  2014از فوتبال خداحافظی میکند،
ولی اشتیاقش به گلزنی فعال ادامه دارد!

سه

مطمئنم نفر سوم را بسیاری از شما میشناسید؛ آن هم نه به خاطر قهرمانیها
و حتی بازی خوبش ،که به دلیل انجام حرکات ویژه و عجیب برای
گرفتن یا دفع توپ« .رنه هگوییتا» همان دروازهبان کلمبیایی
است که عالقة خاصی به انجام این حرکات داشت.
هرچند یکبار هم همین عالقه و اعتمادبهنفس باالیش
در جام جهانی کار دست تیمش داد .این بازیکن کلمبیایی در
دوران بازیگریاش توانست چهلویک گل بزند .دیدنیترین
حرکت او در بازی مقابل تیم ملی انگلیس اتفاق افتاد؛ وقتی
که با پشتک زیبا و با نوک پاهایش به شکل فوقالعادهای توپ
را دفع کرد .این حرکت او به «ضربة عقرب» معروف شد.

پنج

دروازهبان قبلی به دالیل مختلف و مهارتهایشان کامال
برای فوتبالدوستها شناختهشده بودند ،اما نفر پنجم
این لیست چندان معروف نیست« .دیمیتار
ایوانکوف» که اهل بلغارستان است ،در
طول بازیهایش موفق شد چهل گل وارد
دروازة حریفانش کند .البته فرق این
بازیکن با دروازهبانهای دیگر این است
که او نسبت به بقیه کمتر ریسک کرده
و تمامی چهل گل خود را از روی نقطة
پنالتی به ثمر رسانده.

دیدن شهر از قابی دیگر

لنز

عکس اجتماعی همیشه جذابیت بیشتری نسبت به موضوعات دیگر برای بیننده داشته است .جذابیتی که
همراه است با گسترش میدان دید و تنفکر انسان نسبت به رویدادها و الیههای زیرین اجتماع .وظیفة
عکاس این است که تیزبینتر و حساستر از یک شهروند معمولی یا حتی یک سیاستمدار باشد ،تا بتواند
آنچه را که ما هر روز با چشمانی عجول و بیتفاوت میبینیم ببیند و در بهترین موقعیت ثبت کند تا ما با
حوصله آنها را به نظاره بنشینیم.
بهروز مهری یکی از این عکاسهای خوشذوق است که تا به حال موفق به دریافت چندین جایزة داخلی
و بینالمللی از جمله جایزة شید بهعنوان یک جایزة مستقل در حوزة عکاسی مستند اجتماعی ،مدال طالی
هفتمین مسابقة عکس خبری چین و جایزة حقوق بشر رسانهها در هنگ کنگ شده است؛ در این حوزه
بسیار فعال است .از او تا به حال مجموعه عکسهایی تحت عنوان پرترة قربانیان اسیدپاشی ،معدن نمک
کئورا و بلقیس؛ مادر پاکستان را در کشورهای مختلف به نمایش گذاشته است.
از او این روزها عکسهایی با عنوان تماشای باال و پایین شهر تهران از پنجرة یک خودرو منتشر شده
است ،که میتواند ما را به دیدن روی دیگر تهران از قاب پنجرة خودرو دعوت کند  .

هندوانهفروش کنار خیابان

پورشه  ۹۱۱در پمپ بنزینی در شمیرانات تهران

بستنیفروشی در میدان بهارستان

محمدحسین در خیابان مالصدرا بادکنک میفروشد و از این راه امرار معاش میکند

دستفروشان دور میدان آزادی
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خوانندگان گرامی مجله در این صفحه شما را دعوت میکنیم .تا ضمن سرگرم شدن با یافتن پاسخ مربوطه در قرعه کشی جایزهای نفیس شرکت کنید .با جواب
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معمای ریاضی چوب کبریت
با توجه به شکل  16چوب کبریت داده شده است.
با جابجابی فقط  3چوب کبریت  4مربع بسازید.
توجه کنید نباید چوب کبریت اضافه بیاورید.
در سوال قید شده است جابجایی .پس چوب کبریتی را حذف نکنید.
بهتر است چوب کبریت ها را روی زمین چیده و از فضای اطراف نیز استفاده
کنید.
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