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نخست سخن 

دكترحجت اله صيدي، مدير عامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي

  گره گشایی بهار  
کوتاه ترین راه، همیشه بهترین راه نیست، به ویژه اگر مقصدی مهم و ارزشمند در پیش باشد. زمانی که پای مسئله ای مهم، حیاتی و مانند همیشه بغرنج به میان می آید که حل آن توان، 
تحمل و تامل زیادی می طلبد، یکی از کوتاه ترین راه ها، که از قضا آسان ترین نیز هست، پاک کردن صورت مسئله است و سپس کنج عافیت و آرامش گزیدن که الحمدهلل ما اصال و 

اساسا مسئله ای نداریم. اما حقیقت آن  است که مسیر موفقیت، گذر کوتاه و همواری نیست و از این روی توان و تدبیر ویژه ای طلب می کند.
     مدیران و کارکنان گروه سرمایه گذاری خوارزمی درست از زمانی که برنامة راهبردی هفت ساله جهت ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها را در آذرماه 92 خورشیدی تدوین و رونمایی 
کردند، به خوبی می دانستند که رسیدن به اهداف این برنامة بلندپروازانه،  کار سهلی نیست و چون از جنس عشق است، اگر در اول نیز آسان نماید، مشکل ها خواهد افتاد، بنابراین باید 
آستین همت باال زد و به استقبال خطر رفت. به عالوه می دانستند که طبیعت دنیای کسب وکار و به ویژه سرمایه گذاری، چنین نیست که بتوان با حرکتی آرام و مستقیم به اهداف 
رسید. تمام شرکت هایی که در حوزة سرمایه گذاری پیشرفت های قابل توجه و به بیان معروف رشد سود و دارایی انفجاری داشته اند،  یکی از عوامل برنده بودنشان خرید ها و تملک های 
خاص، بزرگ و به موقع بوده است، وگرنه هیچ شرکتی در هیچ نقطه ای از جهان نمی تواند با کسب سود عادی از محل سود سهام تقسیمی که درصد قابل توجهی ندارد، یا سود حاصل 
از خرید و فروش روزانة سهام، دارایی ها و سود خود را ظرف چند سال، چند برابر کند، بلکه با تملک خاص و اقدام های اصالحی و پیش برندة خاص است که می توان شرکت را وارد 

باشگاه بزرگان کرد.  
      چنین بود که گروه سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان یکی از گام های مهم در راستای اجرای برنامة راهبردی، در اسفندماه 92 اقدام به خرید نیروگاه منتظر قائم کرد، که به صورت 
مجموعه ای از دارایی های منقول و غیرمنقول بود. از آن جا که به دو نوبت مزایدة برگزارشده از سوی فروشنده،  پاسخ درخوری داده نشده بود، خوارزمی با شرایطی مطلوب، هم از نظر 
قیمت و هم شرایط پرداخت، نیروگاه را از آن خود ساخت و بالفاصله طرح تجاری سازی نیروگاه را تعریف کرد که هدف از آن، تبدیل نیروگاه از یک دارایی خدمت دهندة دولتی به یک 
واحد کسب وکار سودآور بود. اجزای مهم طرح تجاری سازی، شامل مواردی مانند افزایش راندمان نیروگاه، اصالح نظام و ساختار فروش برق، تبدیل نیروگاه از دارایی به شرکت سهامی 
عام، ورود آن به بورس و اقدام هایی از این قبیل بود. با تبدیل نیروگاه به شرکت سهامی عام توسعة برق و انرژی سپهر و انتقال آن دارایی از دفاتر خوارزمی به دفاتر توسعة برق و انرژی 
سپهر، نظر و اعتقاد کارشناسی واحد های مالی هر دو شرکت، ثبت کل ثمن معامله به میزان 29 هزار میلیارد ریال به عنوان بهای تمام شدة نیروگاه بود که هم مورد تایید کمیته های 
حسابرسی هر دو شرکت و حسابرسان مستقل بود و سازمان بورس نیز تمامی موارد مربوط را بر اساس همین روش ثبت، مورد پذیرش قرار داده بود و هم شواهد و مدارک پشتوانة ثبت 
مذکور از جمله قرارداد اولیه و الحاقیة آن و از همه مهم تر گزارش کارشناس رسمی در مقطع انتقال نیروگاه به توسعة برق و انرژی سپهر بر درستی ثبت پیش گفته مهر تایید می نهاد. 
ماه ها بعد، هنگام بررسی ورود توسعة برق و انرژی سپهر به فرابورس، روش عمل شرکت مورد سوال سازمان بورس قرار گرفت و شرکت نیز اقدام به ارائة استدالل های خود کرد که 
درنهایت، درست یک روز قبل از برگزاری مجمع مجددا موضوع مورد تردید سازمان بورس واقع شد و این در حالی بود که نه تنها تمامی استدالل ها به بورس ارائه شده بود، بلکه به مدت 
یک سال و نیم و در مقاطع مهمی از جمله افزایش سرمایه و صورت های مالی میان دوره ای تهیه شده بر اساس این روش، از طرف سازمان بورس مورد تایید قرار گرفته بود. درست به 
همین دلیل هم، سازمان بورس با ثبت صورت جلسة مجمع سال 94 که تصویب صورت های مالی از مهم ترین مفاد آن بود، موافقت کرد. اما در کمال شگفتی مالحظه شد که نماد سهم 
هم چنان بسته ماند و اعتراض های شرکت به جایی نرسید و تنها از شرکت خواسته شد که صورت های مالی خود را بر مبنای مبلغ 16 هزار میلیارد ریال به عنوان بهای تمام شدة نیروگاه 
تعدیل کند. بدیهی بود که شرکت به دلیل صیانت از حقوق سهام داران و انعکاس درست و شفاف ارزش نیروگاه، خواستة برخی از کارشناسان محترم بورس را که خالی از اشکال نیز 
نبود، نپذیرد و استدالل های حرفه ای خود برای نحوة عمل حسابداری و گزارشگری مالی را ارائه کند. به دلیل عدم پذ یرش استدالل های متعدد شکلی و محتوایی شرکت از طرف بخشی 
از همکاران ارجمند سازمان بورس، موضوع بر اساس تصمیم سازمان بورس، از آذرماه سال گذشته تا اسفندماه در سه کمیتة تخصصی مورد بررسی قرار گرفت که در برخی از آن ها 
نیز شرکت استدالل ها و نحوة قضاوت خود را مبنی بر صحت صورت های مالی ارائه کرد و به همین دلیل در هیچ کدام از کمیته های حرفه ای که از افراد صاحب نام و خبرة گزارشگری 
مالی تشکیل شده اند، اجماع حاصل نشد و بین اعضا، مانند هر موضوع تخصصی و حرفه ای دیگری، اختالف نظر بروز کرد که این موضوع در نامة اواخر اسفندماه سازمان به شرکت و 

هم چنین در متن رأی جامعة حسابداران رسمی نیز که به لحاظ صالحیتی بر عملکرد حسابرس متمرکز است، به صراحت بیان شده است.  
     متن اظهار نظر جامعة حسابداران رسمی که به مطالب و روش های گوناگونی اشاره داشته و روش حسابداری خاصی را مورد تاکید قرار نمی دهد، نشان دهندة آن است که 
استدالل های شرکت و نحوة عمل حسابداری آن نادرست نبوده، اگرچه مواردی از نظر کارشناسان محترم سازمان بورس نیز مورد تایید بخش هایی از داوری کنندگان قرار گرفته است، 
زیرا استاندارد حسابداری صریح و کامال مرتبطی با ماهیت معاملة نیروگاه و اقدامات انجام شده در آن وجود نداشته و روش عمل شرکت نیز بر اساس قضاوت حرفه ای متخصصان مالی 
شرکت، روشی نوین و منحصربه فرد بود. از این روی شرکت که از ابتدا در پی دست یابی به ارزش منصفانه به عنوان مبنایی قابل اتکا بوده، در دو روز پایانی سال گذشته و به محض 
دریافت نظر جامعه و  به استناد ظرفیت های موجود در استانداردهای حسابداری اقدام به تعدیل ارزش ثبت شده و تهیة صورت های مالی جدید بر اساس ارزش فعلی وجوه آتی کرد که 
پس از هماهنگی با بانک محترم صادرات که در مقام فروشنده و طرف امضای الحاقیه ها قرار داشت، گزارش مالی میان دوره ای را در هفتة دوم فروردین سال جاری به سازمان بورس 

ارائه داد و اکنون همگان منتظرند تا اظهار نظر حسابرس در این خصوص منتشر شود تا با قرار گرفتن آن ها در سامانة کدال، نماد سهم باز شود.
      می شد قدم در این راه شش ماهه نگذاشت و با پذیرش نظر سازمان بورس در ابتدای امر، نماد سهم را بسیار زودتر باز کرد و زیان ناشی از افت ارزش و هم چنین کاهش چشم گیر 
سود را نیز تحمل کرد. اما وظیفة امانت داری، خاص و کم نظیر بودن معامله و نبود وحدت نظر برای ارائة راهی جایگزین و منصفانه تر، مانع از آن شد که مدیریت با عافیت طلبی به تمکین 
محض تن دهد. قابل تصور است که در این صورت گروهی از سهام داران ارجمند، با نارضایتی، اقدام به فروش سهام خود با قیمت هایی به مراتب نازل کرده و طبق آن چه در بازار سرمایه 
متعارف است، از سهام داری خوارزمی خارج می شدند و دیگر کاری با شرکت و افت و خیزهایش نداشتند. اما منافع عمومی شرکت و عموم سهام داران چه می شد؟ شاید نه سازمان 
بورس و نه شرکت پیش بینی نمی کردند که کار بسته بودن نماد به این درازا بکشد، اما طبیعی بود که تا تمامی مسائل برای سازمان بورس که البته بسیار سخت گیرانه تر از موارد مشابه 
برخورد می کرد، روشن نشود، نماد بسته بماند. از این روی شرکت با دقت و احتیاط تمام، تمامی اطالعات و استدالل های مربوط را به طور شفاف تهیه و ارائه کرد تا نه خللی در فرآیند 
نظارت بورس وارد شود و نه شرکت با این دارایی عظیم و ارزشمندش دچار مشکلی پایدار گردد. اکنون، بنا به اظهار مدیران محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تنها مدرک باقی مانده، 

گزارش حسابرس مستقل در خصوص صورت های مالی میان دوره ای است، که آن هم زمان زیادی نخواهد برد. 
     می توان خدای رحمان را شاکر بود که هم توفیق صبر و آرامش و دقت داد تا با وجود فشارهای مختلفی که از سوی بخشی از سهام داران وجود داشت، شرکت بتواند بر وسوسة 
کوتاه آمدن و به خانة اول برگشتن، صرفاً برای رضایت مقطعی بخشی از سهام داران ارجمند، فائق آید و نه کوتاه ترین، که درست ترین راه را  انتخاب کند و هم ارزش منصفانة قابل 
اتکایی برای بزرگ ترین دارایی گروه خوارزمی محاسبه شد تا گروه هم چنان در مسیر ارزش افزایی و پیشرفت و تعالی گام هایی استوار بردارد و از نامهربانی ها و قضاوت های شتاب زده 

نرنجد که گفته اند:
وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم

که در طریقت ما کافری است رنجیدن
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 برای ایجاد یک فهم همگانی و ثمربخش از اقتصاد مقاومتی و مبنا قرار گرفتن آن 
برای اقدامات و برنامه ها باید مواضع وحساسیت های خود را در این زمینه مشخص 

کنیم.
 اگر فهم جامع تری از اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، آمادگی الزم برای مقابله با 

بحران ها را خواهیم داشت.
 سیاست های بی ثبات ساز که از سال 84 در دستورکار مدیریت اقتصادی و مدیریت 
توسعة کشور قرار گرفت، باعث شده میزان خروج سرمایة ثبت شده از کشور در سال 
89، معادل 125برابر سال 83 باشد. اما اگر درک درستی از اقتصاد مقاومتی ایجاد 

شود، سرنوشت متفاوتی برای کشور رقم می خورد.
 کشورهای صنعتی با سه نمونه از مهم ترین شوک های درون زا مواجه هستند که 
عبارت اند از: شوک های مربوط به تغییرات سریع و پی درپی در دستاوردهای علوم 
و فناوری، شوک های مربوط به محیط زیست، شوک های مربوط به بازارهای مالی 

جهانی شده.
 اقتصاد کشور ما عالوه بر درگیر بودن با سه شوک برون زای ذکرشده با 

آسیب پذیری های شدیدی که مدیریت توسعة ملی در ایران نسبت 
به نوسانات قیمت نفت دارد نیز روبه روست.

با  مواجهه  که  است   این  کلیدی  نکتة   
به  نیاز  برون زا  شوک های  این  از  هرکدام 

نرم افزاری  لوازم  و  تمهیدات  و  تدابیر  اتخاذ 
دارد  را  خود  متناسب  سخت افزاری  و 

باید  که  آن ها  حیاتی ترین  از  یکی  که 
ملی  توسعة  عالی  مدیریت  در سطح 
شود،  تصمیم گیری  آن  مورد  در 
اولویت گذاری در زمینة کانون هایی 
است که در مقابل شوک های برون زا 

آسیب پذیری بیشتری دارند.
 تجربة تحریم ها نشان داد که ایران 

برابر شوک  در  آسیب پذیری  بر  عالوه 
نفت،  قیمت  نوسانات  از  ناشی  برون زای 

آسیب پذیری بیشتری در برابر شوک ناشی 
از تحریم دارد.

 گویی بخش هایی ترجیح می دهند قدرت های 
اعمال دوبارة تحریم ها تحریک  برای  جهانی را 
می کند  ایجاب  عقالنیت  که  صورتی  در  کنند. 
حداکثر  به  برای  ملی  سطح  در  الزم  آمادگی 
ایجاد  تهدیدها  کاهش  و  فرصت ها  رساندن 
اقدامات  نوع  این  صورت،  این  غیر  در  شود. 
تحریک آمیز نسبتی با مصالح ملی و امنیت ملی 

و اقتصاد مقاومتی  ندارد.
 محور اصلی اقتصاد مقاومتی تغییر است. باید 
مشخص کنیم که برنامه ریزی برای افزایش توان 

مقاومت در برابر کدام یک از شوک های برون زا صورت می گیرد، زیرا هرکدام از آن ها 
تمهیدات خاص خود را می طلبند.

 تجربة کشورهای صنعتی که فقط بر منتخبی از شوک های برون زا متمرکز شده اند، 
به هیچ وجه برای ایران کافی نیست. به عقیدة من تجربة فاجعه آمیز شوک نرخ ارز و 
حامل های انرژی باید از زاویة تضعیف شدید بخش بزرگی از توان مقاومت اقتصاد و 

جامعة ایران مورد ارزیابی کارشناسی قرار بگیرد.
قابلیت  باید  دنبال شود،  کلمه  دقیق  معنای  به  مقاومتی  اقتصاد  باشد  قرار  اگر   
و  اقتصادی  نظم  یک  باید  سطح  کلی ترین  در  و  ببریم  باال  را  پیش بینی پذیری 

اجتماعی پاسخ گو بسازیم.
منظر سطح  از  ملی  اقتصاد  مقاومت  توان  ارتقای  برای  باید  که  الزم  تمهیدات   

توسعه به طور جدی در دستور کار قرار گیرد،  به سه دسته تقسیم می شود:
 ایجاد تغییرات نهادی که در آن فرآیندهای تصمیم گیری و 
تخصیص منابع سه قابلیت علم محوری، قانون محوری و 

برنامه محوری را پیدا کنند.
 شفافیت

و  موثر  صورت  به  شهروندان  مشارکت  افزایش   
ثمربخش در سیاست و اقتصاد 

 یکی از شیوه هایی که در چند هفتة اخیر از 
جانب صاحبان برخی تفکرات در راستای 
پیش  در  مقاومتی  اقتصاد  دستکاری 
گرفته شده، القای این مطلب است 
اقتصاد  برپایی  مسئول  گویی  که 
مقاومتی فقط قوة مجریه است! این 
یک سویه  و  شتاب زده  برخورد  یک 
نسبت به منافع ملی و اقتصاد مقاومتی 

است .
  در شرایط حاضر که یکی از نگران کننده ترین 
اصلی  کانون  تجربه می کنیم،  را  اقتصادی  اوضاع 
کاهش چشم گیر توان مقاومت اقتصاد ملی در کشور 
صورت  به  آن ها  برآیند  که  است  قاعده گذاری هایی 
این  کردن  برطرف  است.  شده  ظاهر  کج کارکرد  نهادهای 
قوة  دوش  بر  زیادی  مسئولیت های  نهادی  کج کارکردی های 

مقننه قرار می دهد.
بحرانی  در سال 2017  نشان می دهد  پیش بینی ها  از  برخی   
اگر در حال  اتفاق می افتد که  استاندارد بحران 1997  در حد 
حاضر خردمندانه و هوشمندانه برخورد کنیم، می تواند فرصتی 
این  غیر  در  اما  شود.  محسوب  ایران  اقتصاد  برای  خارق العاده 
صورت هزینه های آن گریبان جامعه را خواهد گرفت. اگر فهم 
جامع تری از اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، آمادگی الزم برای 

مقابله با بحران ها را خواهیم داشت.

سال95بعدازاتمامتعطیالتنوروزبانگاهویژةکارشناساناقتصادیبهعنواناقتصادمقاومتیآغازشد.تقریباچندروزبعداز
سیزدهمفروردینماهکارشناساناقتصادیهرکدامبهنوعیشروعبهتحلیلاقتصادمقاومتیکردند.دراینراستادانشگاهعالمه
طباطباییدر16فرودینماه،یعنیتنهاسهروزبعدازتعطیالتنوروز،اولیننشستازسلسلهنشستهایبحرانتوسعةملی،
برنامةششمواقتصادمقاومتیرابرگزارکرد.ایننشستازسویرسانههاوکارشناساناقتصادیمورداستقبالقرارگرفت.
فرشادمومنی،صاحبنظراقتصادیدرایننشستسخنانمشروحیدرمورداقتصادمقاومتیمطرحکرد.درادامهبرشیازسخنان

ایناستاداقتصادتدوینشدهاستکهمیتواندتاحدیدرروشنکردنزوایایمفهوماقتصادمقاومتیموثرباشد.

وفاق ملی؛ برای خروج از رکود اقتصادی

مديريتاقتصاد و  مجلهء اقتصاد 
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د قتصا ا

طی چند سال گذشته مرسوم شده است که از سوی رهبر معظم انقالب یک 
سال با عنوان و شناسة مشخصی، آغاز می شود و با همان عنوان به انتها می رسد. 
در سال 95 نیر بر اساس همین رسم چندساله، رهبر معظم انقالب سال جاری را 
سال »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« نام نهادند. در جدول زیر عنوان سال های 
مختلف از سال 1373 تا سال 1395 آمده است و می توان به وضوح دید، سال 
جاری نخستین سالی نیست که رهبر معظم انقالب یک عنوان اقتصادی برای 

نام گذاری روی سال انتخاب کرده اند.

سال نام سال

1373 وجدان کاری و انضباط اجتماعی

1374 انضباط اقتصادی و مالی

1375 کار سازنده

1376 صرفه جویی

صرفه جویی 1377

1378 امام خمینی قدّس سّره

1379 امیرالمومنین، علی بن ابیطالب)ع(

1380 اقتدار ملی و اشتغال آفرینی

1381 عزت و افتخار حسینی

1382 نهضت خدمت گزاری

1383 پاسخ گویی سه قوه به ملت ایران

1384 هم بستگی ملی و مشارکت عمومی

1385 پیامبر اعظم)ص(

1386 اتحاد ملی و انسجام اسالمی

1387 نوآوری و شکوفایی

1388 اصالح الگوی مصرف

همت مضاعف و کار مضاعف  1389

1390 جهاد اقتصادی

1391 تولید ملی، حمایت از کار و سرمایة  ایرانی

1392 حماسة سیاسی و حماسة اقتصادی

1393 اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی

1394 دولت و ملت، هم دلی و هم زبانی

1395 اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل

و...  مصرف  اشتغال،  تولید،  نظیر  مفاهیمی  نوبت  چند  در  و  قبل  سال های  در 

در نام گذاری روی سال جایگاه ویژه ای داشته اند و درواقع جهت گیری 
مشخص  را  آن ها  اجرای  و  برنامه ها  روی  کلی  سیاست گذاری های 

از منظر  به دیگر سخن می توان گفت که  کرده اند. 
ضرورت های  به  توجه  کلی  سیاست گذاری های 
شناسه  با  و  است  داشته  وجود  همواره  اقتصادی 

سال  آغاز  در  کشور  اقتصادی  نیازهای  دادن  قرار 
شده  تبیین  مسئله  این  نوعی  به 
همة  در  اجرایی  مدیران  که  است 
تصمیم ساز  دستگاه های  و  حوزه ها 

و  اجرا  مسیر  باید  تصمیم گیر  و 
کلی  سیاست  آن  اهداف  به  دست یابی 

کنند.  فراهم  را  اقتصادی 
از  پایین تر  پله  یک  اما 
نظام  برای  سیاست گذاری 

به نظر می رسد در حوزة اجرا 
مخصوصا  گذشته،  سال های  طی 

گذشته،  دهة  یک  در 
چندانی  توفیق  هنوز 
اهداف  به  دست یابی  در 

نیامده  دست  به  اقتصادی 
ارزیابی  با  نیز  جاری  سال  در  است. 

و  کشور  اقتصادی  موقعیت 
جغرافیای اقتصادی جهان، اقتصاد 
عمل  و  اقدام  با  همراه  مقاومتی 

از شعارزدگی، سیاست  دور  به  صلی یعنی  ا
از توسعه  تاملی  قابل  )برای دست یابی به سقف 
در سال 95( معرفی شده است. اما در حوزة عمل 
چگونه می توان هدف گذاری و حرکت کرد تا در 

انتهای سال و در ارزیابی میزان دست یابی به سیاست 
کلی توسعة کشور، نتایج قابل مالحظه ای به دست آید.

الف( در نخستین قدم و با ارزیابی شرایط اجتماعی کشور 
به نظر می رسد مدیران، برنامه ریزان و درکل مسئوالن 
که  کنند  تدوین  و  طراحی  را  راهبردی  باید  اجرایی 
برای  یا درخواست عمومی  اساس آن یک خواست  بر 
با عنوان سیاست  ابتدای سال  اجرای سیاستی که در 
نقطه ای  و  مقصد  به  است،  شده  معرفی  کشور  کلی 
روشن برسد. به عبارت دیگر وقتی یک هدف مشخص 

دست اندرکاران  و  اجرایی  ارگان های  همه  تا  می شود 
اقتصادی زمینة اجرا و توفیق در اجرای آن را فراهم کنند، 

این به معنای آن است که سایر گروه های شهروندی 
وظیفه ای در تسهیل اجرای آن ندارند. دقیقا یکی از 

این است که بدنة  بزرگ ترین مشکالت کشور برای توسعه، 

اقتصاد مقاومتی؛ قطب نمای توسعة ملی
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عمومی مردم به نظر می رسد با بی تفاوتی به اهداف 
و سیاست گذاری ها و اجرای آن نگاه می کنند. این 
بی تفاوتی به معنای آن است که بدنة اجتماعی در ایران 
در کنار عوامل اجرایی سهم مشخصی در بهینه سازی شرایط 
در  که  می رسد  نظر  به  این گونه  باشد.  داشته  کشور  توسعة 
آن که  جای  به  مردم  از  بزرگی  بخش  گذشته  سال  چندین 
اقتصادی  امور  اصالح  روند  در  وظیفه  و  را صاحب حق  خود 
بدانند، در حاشیة اتفاقات اقتصادی نشسته اند و بعضا تنها با 
استفاده از نوسان های اقتصادی سودی به دست می آورند. 
نوع  از سال 84  بعد  و  در سال های گذشته 
نگرانی  و  اقتصادی  سیاست گذاری های 
این  اقتصاد کشور،  و  از فردای معیشت 
این  بارها در  را تشویق کرد. مثال  رفتار 

ل ها  دیده شد که اقتصاد کشور به سا
سرمایه گذاری های مردمی 
محتاج  تولید  و  دارد  نیاز 
باال رفتن شاخص در بازار 
بخشی  اما  است.  سرمایه 
بی تفاوت  مردم  از 
نسبت به همة این 
شرایط در چهارراه 
استانبول به خرید 
ارزهای  و  دالر  فروش  و 
می پرداختند.  دیگر 
حاضر  حال  در 
این  به  همه  باید 
که  برسند  درک 
اقتصاد مقاومتی برای پیروز شدن 
اجرای  و  خواست  نیازمند 
یک  تنها  و  است  عمومی 
آن  اجرای  وظیفة  ارگان 
امر  این  ندارد.  عهده  بر  را 
اعتماد در جامعه  باال بردن سطح  مستلزم 
از سوی دولت و سایر نهادهای حاکمیتی 
است. باید در سال 95 این برنامه وجود 

داشته باشد.
واقعی  محتوای  به  توجه  از ضرورت  فارغ  ب( 
قاطعیت  با  می توان  مقاومتی،  اقتصاد 
رفتار  به  اتکا  و  سیاست بازی  که  گفت 
غیرمدنی از سوی هر فرد، بنگاه و نهادی 
با  را  پدیده  این  حرکت  مسیر  می تواند 
آفت  سیاست بازی  کند.  مواجه  مشکل 
هر نوع برنامه و ایده ای در اقتصاد محسوب 
که  روی  آن  از  نیز  مقاومتی  اقتصاد  می شود. 
مقابل  در  مقاومت گونه  تصویری  و  چهره  حتما 
نامالیمات اقتصادی دارد، بدون شک می تواند 
در برابر سیاست بازی و رفتارهای غیرمدنی 
باید  همین  برای  ببیند.  آسیب  به شدت 

سیاسی  برخوردهای  و  سیاست بازی  با  مقابله  برای  برنامه ای  نخست  قدم  در 
و  و مقننه  قوة مجریه  انجام شود. در مرحلة نخست سه  اقتصادی  اقدامات  با 
قضاییه باید به این باور برسند که دست یابی و تعریف چهارچوبی برای اقتصاد 
به نظر می رسد در کنار هم افزایی  مقاومتی در حیطة وظایف همة آن هاست. 
قوای سه گانه برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باید هسته ای متشکل از بخش 
اقتصاد  تنها مدافع  و  نهاد بی طرف در عرصة سیاسی  )به عنوان یک  خصوصی 
نتیجه گرا و مولد( شکل بگیرد که ضمانت اجرا و عمل نیز داشته باشد، تا بتواند 
موانع  پیش روی در مسیر توسعة اقتصادی را معرفی کند. البته تن دادن به این 
پیشنهاد مستلزم آن است که همه بتوانند این واقعیت را درک کنند که توسعه 
در ایران یکی از بدترین روزهای خود را تجربه می کند و برای عبور از بحران ها، 
هر فرد، گروه و شبکه ای باید به وظیفة خود برای رهایی از بحران آگاهی یابد.

ج( برخورد با فساد و رانت به طور حتم نخستین قدم در حوزة اجرا برای جامة 
عمل پوشاندن به اقتصاد مقاومتی محسوب می شود. همان طور که گفته شد، 
اگر بشود بخش خصوصی را به عنوان نمایندة اصلی مردم در جریان اقتصاد، ناظر 
ابزاری که می توانند  بر اجرای اصالحات اقتصادی کرد، یا از رسانه ها به عنوان 
کرد،  استفاده  کنند،  گزارش  را  ناهنجاری ها  تا  هستند  اختیار  این  صاحب  و 
حتما قدم بزرگی در مبارزه با فساد برداشته شده است. اکنون اگر فقط اخبار 
رسمی مالک باشد، به خوبی می توان دید که فساد مثل موریانه بخش بزرگی 
فساد مشخص کننده  البته حتما  است.  را در کشور جویده  توسعه  پایه های  از 
از  از نشانه های فساد استفاده  ناهنجاری های مالی نیست. یکی دیگر  و معرف 
نیروهای ناکارآمد و فاقد تعهد عقالنی در مسیر پیشرفت است. یعنی اگر برداشت 
غیرقانونی منابع می تواند فساد محسوب شود، استفاده از نیروهای فاقد مهارت 
بزرگ تر محسوب شود.  فسادی  آن در سطح تصمیم سازی می تواند  توانایی  و 
تجربه نیز ثابت کرده است که فساد مالی نتیجة حکمرانی ناتوان ها در حوزه های 
اقتصادی و اجتماعی است. به تعبیری دیگر، باید رانت را هم در دسترسی به 

منابع مالی و هم در تزریق آدم های ناتوان به مشاغل حساس کور کرد.
د( تولید و بازار سرمایه دو قطب اصلی در هر اقتصادی محسوب می شوند، که 
دوره کردن اقتصاد ایران طی سال های گذشته نشان می دهد عدم کارایی این 
هجوم  می دهد.  شکل  را  اقتصادی  کجی های  همة  زیربنای  درواقع  مولفه  دو 
به طور  تا 92  و رشد شدید مصرف گرایی در کشور طی سال های 84  واردات 
دیگر  سوی  از  و  شد  تولید  با  که  بود  رفتاری  مستقیم  و  قطعی  نتیجة  حتم 
نتیجة  کرد،  پر  نیز  را  بانکی  مناسبات  و  سیاست ها  که  فسادی  و  ناکارآمدی 
نهایی فقدان توجه به بازار سرمایه محسوب می شود. برای همین بدون شک در 
ارزیابی و واکاوی اقتصادی مقاومتی قبل از پرداختن به نقش هر حوزه ای در 
بهبود اقتصادی باید به این باور رسید که تولید و بازار سرمایه محور و محرک 
با  اصلی هر اصالحی در اقتصاد محسوب می شوند. کشورهای توسعه یافته نیز 
تجربه هایی که از الگوهای خود بر جای گذاشته اند، این ادعا را تایید می کنند. 
بنابراین نمی توان به اقتصاد مقاومتی فکر کرد، آن وقت به طور مشخص برنامه ای 
برای خروج از پیلة روزمرگی تولید و بازار سرمایه نداشت. ضرورت این مسئله 
در شرایط فعلی و بعد از برجام که سرمایه گذاران خارجی نیز ایران را به عنوان 
زمان  هر  از  بیش  کرده اند،  تعیین  خود  سرمایه های  کوچاندن  اهداف  از  یکی 
دیگری احساس می شود. برای این منظور بهترین کار شکل دادن به هسته ای 
تولیدی  تشکل های  هم چنین  و  ایران  در  سرمایه گذاری  بنگاه های  از  متشکل 
بزرگ  موانع  با  برخورد  برای  که  شد  گفته  این  از  پیش  که  همان طور  است. 
رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی نظیر فساد، باید بخش خصوصی را ناظم کرد 
و به او ضمانت اجرایی در شناسایی ناهنجاری های اقتصادی داد، در این جا نیز 
می توان گفت که تصمیم سازی های هستة سرمایه گذاران و تولیدکنندگان برای 

تسهیل مسیر تولید و بازار سرمایه باید با ضمانت اجرایی همراه باشد.
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اقتصاد
علی ماندگار

سال94همگذشتتاروزشمارایرانیکیازسالهایپرافتوخیزرابرای
تاریخبهیادگاربگذارد.البتهطیسالهایگذشتهحتماهمةشهروندانعادت
کردهاندتاسالهاییبانوسانباالیاخبارواتفاقاتمتعدددرهمةحوزههای
سیاسی،اقتصادی،فرهنگیواجتماعیراتجربهکنند.امامیتوانبهجرئت
گفتکهسال1394تفاوتیبزرگحداقلبایکدهةگذشتهداشتوآنهم
چیزینیستجزبازگشتامیدبهفضایتوسعةکشورکهتوانستتقریبانگاه
همةشهروندانرانسبتبهآیندهتغییردهد.ازاینمنظرمیتواندرابتدای
سال95مدعیشدکهبهطورحتمروزهایزیادیازسال94درذهنمردم
باقیمیماند؛روزهاییکهبسترسال95راشکلخواهندداد.دراینگزارش
نیزسعیشدهاستتابهطورخالصهازرویچنداتفاقمهموتاثیرگذارسال
94عبورشود.ایناتفاقاتریشهاشدرسال94است،ولیسال95رانیز
تحتتاثیرقرارمیدهد.بهنوعیکهباتحلیلآنها،برخیموسسههایتحقیقاتی
توانستهاندتصویریازموقعیتاحتمالیشاخصهایاقتصادیدرسال95
ارائهدهند.فعاالناقتصادیبهطورقطعنبایدبدونآنکهشرایطاقتصادیسال

94رازیروروکردهباشند،برایسالمالی95برنامهریزیکنند.

سناريوی تورم و ماجرای رکود
تورم آشناترین نام برای مردم ایران است، به خصوص در چند سال گذشته که همواره و در 
هر لحظه وجودش را در کوچک ترین و بزرگ ترین مراودات اقتصادی خود تجربه کردند. 
تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که هر چند تورم شناسة قیمت و گرانی بهای کاالها و 
خدمات مصرفی است، ولی هر وقت نوسانش از استاندارد مشخص و پذیرفته شده ای فراتر 
می ر ود، همة حوزه های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. این اظهار نظر کارشناسی در 
شرایط امروز تقریبا تجربه ای تکراری برای اقتصاد ایران محسوب می شود، چون هر وقت 

تورم در اقتصاد ما رشد شدیدی داشته است، پیش از آن ناکارآمدی های مدیریتی خود 
را به وضوح نشان داده اند و پس از آن تقریبا همة حوزه های کالن و مولد اقتصادی نیز 
آسیب های جدی را تجربه کرده اند. این ادعا از اوایل دهة 70 که تورم به 49.5 درصد 
رسید، تا سال 91 که باز هم تورم تمایل زیادی برای رسیدن به 40درصد داشت، همواره 
قابل مشاهده بوده است. در سال 94 اما ورق تا حد زیادی برگشت و تورم بعد از دو 
سال عملیات اصالحی در حوزة اقتصاد به 10 درصد نزدیک شد. برای نخستین بار در 
شهریور سال 94 زمزمة کاهش تورم با سروصدای زیادی در رسانه ها شنیده شد. نمودار 
1 نشان می دهد که از شهریور سال 93 تا شهریور سال 94 چگونه نرخ تورم روند کاهنده 

را پشت سر گذاشته است.
بعد از شهریور و درواقع در نیمة دوم سال 94 تورم به یکی از اصلی ترین نمونه های 
تبلیغاتی دولت تبدیل شد. چون هر ماه خبر می رسید که نرخ تورم باز هم کاهش 
مجددی را تجربه کرده است. در بهمن ماه مرکز آمار  میانگین نرخ تورم در مناطق 
شهری را 11.8 درصد و تورم نقطه به نقطه را 8.9 درصد اعالم کرد. این نرخ نسبت 
به دی ماه سال 93 معادل 0.4 درصد کاهش نشان می داد. دولت سال 94 را با وعدة 
تک رقمی شدن نرخ تورم در سال 95 به پایان رساند. این اتفاق در شرایطی رخ می داد 
که طی چند سال گذشته تورم درواقع دمار از روزگار اقتصاد ایران درآورده بود و عملی 
شدن وعدة دولت در انتخابات 92 به نوعی یک پیروزی سیاسی با محتوای اقتصادی 
تلقی می شد. به عبارتی، تورم در اقتصاد ایران طی سال های گذشته نشانه ای بود برای 
هدر دادن درآمدهای نفتی، رشد شدید نقدینگی غیرمولد و نبود توانایی مدیریتی برای 
کنترل نوسان های شدید و نامطلوب اقتصادی. بر همین اساس می توان گفت که در سال 
94 با قرار گرفتن نرخ تورم در مرز 10 درصد دولت توانست خود را بر مبنای یکی از 

اصلی ترین شعارهای انتخاباتی اش بیمه کند.
در نمودار 2 و ارزیابی نرخ تورم در سال های بعد از انقالب به خوبی مشخص است که 

وقتی که تورم 
عقب نشست 

و گفت وگو 
پیروز شد

نگاهی به سال 1394 و مسير پيش 
رو در سال 1395

نرخ تورم در سال های بعد از انقالب)نمودار 2(جدول نرخ تورم از شهريور 93 تا شهريور 94)نمودار 1(
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در سال 94 نرخ تورم چه مسیری را حداقل در چند سال گذشته طی کرده است تا به 
مرز تک رقمی نزدیک شود. تنها مسئله ای که در مقابل کاهش نرخ تورم همواره از سوی 
برخی از فعاالن و کارشناسان اقتصادی مطرح می شد، عدم درک عینی کاهش تورم 
در سبد معیشت و کارنامة خرج ماهانه خانوار بود. به طور طبیعی بعد از رشد قیمت ها 
و شکل گرفتن حباب قیمت ها در فضایی با ضعف شدید مدیریت های اقتصادی طی 
سال های گذشته، کاهش تورم بیشتر از آن که با کاهش قیمت ها همراه باشد، با ثبات و 
عدم افزایش قیمت ها همراه بود. کارشناسان اقتصادی اما یکی از اصلی ترین دالیل عدم 
همراهی قیمت ها با کاهش تورم را ناشی از وجود ضعف و بیماری در بدن اقتصاد ایران 
دانستند. چند ماه پیش یک کارشناس اقتصادی مطرح کرده بود که ریشة بسیاری از 
این اتفاقات در گسترده شدن رکود است. هر چند شاید بیماری رکود به خیلی از عالیم 
ناخوشایند اقتصادی مربوط نباشد، اما به گونه ای عمل می کند که انواع بیماری ها در 
بدن اقتصاد فراگیر می شود. رکود به طور حتم نقطه ضعف بزرگی در اقتصاد سال 94 
محسوب می شود. در این سال دولت یازدهم سعی کرد که با بسته های خروج از رکود 
این غائله را ختم به خیر کند، اما درنهایت آن طور که باید، رکود از اقتصاد ایران نرفته بود. 
چنین وضعی در تحلیل های اقتصادی طبیعی ارزیابی شده است. هشت سال در اقتصاد 
ایران فعالیت های مولد، سرمایه گذاری های صنعتی و کارکرد بنگاه های سرمایه گذاری با 
مشکالت عدیده ای همراه بوده است که به خاطر آن رکود در اقتصاد کشور نهادینه شده 
است. دولت یازدهم به دلیل شدت گرفتن ضعف و بیماری های ساختاری ترجیح داد 
که رکود و سایر ناخوشی های اقتصادی را از طریق ترمیم دیپلماسی و پایان تحریم های 
تحمیلی بهبود بخشد و در این مسیر نیز پیروزی بزرگی به دست آمد؛ یک پیروزی 
که توانست سال 94 را ماندگار کند. بر همین اساس سرمایه گذاران داخلی و فعاالن 

اقتصادی باید در انتظار خروج از رکود در سال 95 باشند.

لغو تحريم های تحميلی و پيروزی در مذاکرات هسته ای
روزی که برجام به اجرا درآمد، درست در کنار آتش جنگی که به واسطة حضور تروریست های 
داعش در خاورمیانه، در عراق و سوریه و برخی کشورهای دیگر زبانه می کشید، برخی 
کشورهای دنیا پیروزی سخن گفتن، گفت وگو و اندیشه بر خشونت را تبریک گفتند. از 
فردای این روز موج درخواست سرمایه گذاران خارجی به ایران شدت گرفت. در آخرین 
روزهای سال 94 خودروسازان مطرح جهانی برای حضور در ایران روی دست یکدیگر 
می زدند. در چهارم اسفند ماه اعالم شد که تا شش روز دیگر 16 غول خودروساز جهانی 
به ایران می آیند. خودروسازان بزرگ جهان با برندهایی همچون فیات، فولکس واگن، بنز، 
رنو، پژو، مزدا، ولوو، ایسوزو، سوزوکی، فورد، تویوتا، آئودی و مان )man(  قرار بود به ایران 
بیایند تا در سومین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران حضور پیدا کنند. در سومین 
همایش بین المللی صنعت خودرو ایران در اسفند ماه، بیش از 500 شرکت کنندة خارجی 
و 121 شرکت خارجی برای حضور اعالم آمادگی کرده بودند. این یک رکورد تاریخی برای 
صنعت خودرو کشور در مراوده با غول های جهانی خودروسازی محسوب می شد. پژو و رنو 
که پیش از آن تقریبا برای حضور خود در ایران هر کاری که می شد، انجام داده بودند. 
حضور 200 سرمایه گذار خارجی در بورس تهران و در سال 94 خبر دیگری بود که در 
اواخر بهمن توانست موجب خرسندی بسیاری از فعاالن اقتصادی شود. البته قبل از اعالم 
لغو تحریم های ایران و درواقع بعد از پایان مذاکرات در کوبورگ سرمایه گذاران برای حضور 

در ایران تعجیل داشتند، که البته بعد از لغو تحریم ها این تعجیل شتاب بیشتری گرفت.

سفرهای رئيس جمهوری به ايتاليا و فرانسه
همه چیز بعد از توافق هسته ای با سرعت گذشت. روزی که اعالم شد ایرانی ها با شش 
کشور قدرتمند جهان در کوبورگ به توافق رسیدند و شتابی که در آمدن سرمایه گذاران 
خارجی شکل گرفت، فاصله اش تا زمان اجرای برجام و لغو تحریم ها و همین طور تا سفر 
رئیس جمهوری به ایتالیا و فرانسه آن قدر همه چیز با سرعت گذشت که رسانه های 
معتبر جهانی نمی توانستند دقیق به آن ها برسند. برجام در 27 دی ماه اجرا و تحریم ها 
لغو شد و رئیس جمهوری یک هفته بعد یعنی در پنجم بهمن ماه در فرودگاه ایتالیا بود تا 
یکی از بزرگ ترین سفرهای سیاسی- اقتصادی جمهوری اسالمی را به نام خود ثبت کند. 
آن هم بعد از چند سال نداشتن ارتباط مستقیم با کشورهای بزرگ اقتصادی. حسن 
روحانی دو روز در ایتالیا بود و بعد از آن به فرانسه رفت. رئیس جمهوری با همراهی 
یک هیئت بزرگ اقتصادی 120 نفره، پس از دیدار با چند صد نفر از صاحبان صنایع، 
بازرگانان و سرمایه گذاران ایتالیا، قراردادهایی به ارزش بیش از 18 میلیارد دالر امضا 

کرد. گفته می شود که حجم مهمی از قراردادهای مربوط به احداث یک خط لوله دوهزار 
کیلومتری و تاسیس یک شرکت مشترک فوالد در سفر به ایتالیا به امضا رسیده است. 
ایران و  ایتالیا، 14 سند همکاری امضا کردند. هم چنین ایران در این سفر قراردادهایی 
برای احداث یک خط لوله دوهزار کیلومتری توسط شرکت نفتی »سایپام« ایتالیا  و 
هم چنین قراردادهایی با شرکت فوالد دانیلی ایتالیا )یک شرکت مشترک فوالد( امضا 
کرده است. حسن روحانی در سفر به ایتالیا با پاپ فرانسیس در واتیکان نیز دیدار کرد. 
او بعد از آن که با بیش از 500 تن از کارآفرینان، سرمایه گذاران و صاحبان صنایع بزرگ 

ایتالیا دیدار کرد، رم را به مقصد پاریس ترک کرد.

کاهش بهای نفت تا 28 دالر
شاید بدترین اتفاق اقتصادی در سال 94 کاهش بهای نفت تا 28 دالر باشد. این مسئله به 
این دلیل بدترین اتفاق اقتصادی محسوب می شود که روند اصالح شاخص ها را، درست 
زمانی که مدیریت اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگری به نقدینگی نیاز داشت، با 
گرفتاری های زیادی همراه کرد. البته حسن روحانی در آخرین روزهای سال 94 در 
گفته های خود از کاهش بهای نفت استفاده کرد تا بتواند شرایط سخت و مهلک کابینة 
یازدهم را برای پیشبرد برنامه های اقتصادی کشور تشریح کند. او در آخرین روزهای 
بهمن ماه سال 94 در یکی از سخنرانی هایش با گوشه ای نسبتا تند به منتقدانش گفت 
که ما کشور را با نفت 25 دالری اداره کردیم نه نفت 140 دالری. سخن رئیس جمهوری 
آن قدر واضح بود که نیاز به توضیح ندارد. از سال 84 تا 92 بهای نفت در ایران بیشترین 
قیمت تاریخی خود و به تبع آن بیشترین درآمد را تجربه کرد. اما ماحصل آن ویرانه ای 
بود که مدیران اقتصادی دولت یازدهم بارها تاکید کردند، چیزی بیشتر از آن از دولت 
دهم تحویل نگرفته اند. گزارش های موجود نشان می دهند در سال 1384، درآمد نفتی 
دولت نهم برابر 53.83  میلیارد  دالر بود که تفاوت چندانی با سال 83 نداشت، اما از 
سال 1385 درآمدهای نفتی دولت نهم با خوش اقبالی روزافزون سیر صعودی در پیش 
گرفت. این روند افزایش درآمد از 62.01  میلیارد  دالر در سال 85 آغاز شد. در سال 
1386 درآمد نفت ایران برابر 81.6  میلیارد  دالر و در سال 1387 این درآمد برابر 81.9 
 میلیارد  دالر ثبت شد. در سال 1388 کاهش درآمدهای نفتی دیده می شود، به طوری  که 
طی این سال درآمد دولت برابر 62  میلیارد  دالر بود، اما در سال 1389 درآمدهای نفتی 
بار دیگر با رشد 15 درصدی به 74  میلیارد  دالر رسید. طی سال 90، درآمدهای نفتی 
دولت به 113  میلیارد  دالر رسید. برخی از منابع خبری این رقم را تا 180 میلیارد دالر 
اعالم کردند. اما دولت روحانی درست در نقطة مقابل این ارقام در سال 92 معادل 35 
میلیارد دالر درآمد نفتی به دست آورد و در سال 93 از محل فروش نفت 30 میلیارد 
دالر درآمد به خزانه واریز کرد. محاسبات موجود در پایان سال 94 پیش بینی می کنند 
که کل درآمد نفتی یک سالة کشور تا ابتدای فروردین 95 بین 15 تا 26 میلیارد دالر 
خواهد بود. این رقم را  مقایسه کنید با میزان درآمدهای نفتی در سال های 89 تا 91 
که اتفاقی بی سابقه را در تاریخ ثبت کردند. با این حساب می توان گفت که نفت 25 تا 
30 دالری یکی از بزرگ ترین گره های اقتصادی در سال 94 محسوب می شود. در این 
سال هم چنین مشخص شد که بنا بر روایتی 350 هزار میلیارد تومان و بنا بر روایت 
وزیر اقتصاد 540 هزار میلیارد تومان، دولت به پیمان کاران بدهی دارد. پیمان کاران در 
هر کشوری عوامل اجرایی ماشین توسعه محسوب می شوند و عدم پرداخت بدهی آن ها 
معنایی جز خوابیدن فعالیت های عمرانی و مولد کشور ندارد. بدهی پیمان کاران البته 
بخشی از همان ویرانی است که بارها در سال 94 معاون اول رئیس جمهوری و برخی 
دیگر از مدیران دولت یازدهم عنوان کردند، ارثیة دولت دهم است که به آن ها به ارث 
رسیده است. دولت حجم اعظمی از این بدهی را با خود به سال 95 می آورد، همان طور 
که در سال قبل و سال قبل تر از آن، بخشی بزرگی از این بدهی را با خود به سال 93 
و 94 آورده بود. فشرده شدن فعالیت های اقتصادی در سال 95 و ورود سرمایه گذاران 
خارجی و آزاد شدن پول های بلوکه شدة ایران، حتما بخش قابل مالحظه ای از این بدهی 
را آزاد می کند. اگر موانع موجود بر سر راه پیمان کاران برداشته شود، به طور قطع آن ها 
واقعی ترین سفیران خروج اقتصاد از رکود هستند. پیش بینی می شود به دلیل کاهش یا 
ثبات سقف تولید اوپک رونق اقتصاد جهانی در سال آینده، بهای نفت نیز در سال 95 
افزایش یابد که این مسئله می تواند کمک موثری برای پرداخت بدهی پیمان کاران باشد. 
تعداد زیادی از صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که رونق اقتصادی ایران از تابستان 
سال 95 آغاز می شود. آیا سرمایه گذاران داخل ایران به اندازة کافی برای میزبانی از این 

رونق آماده شده اند؟ 
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»اوضاع تجارت جهانی طی سال های گذشته هر چند که دیگر وخامت بحران سال 
2008 را تجربه نکرد، اما در چند سال گذشته نیز به گونه ای بود که نتوانست رضایت 
تحلیل گران جهانی را جلب کند، اما به زودی ورق برمی گردد و شاخص ها تا حدی بهبود 
می یابند.« این عبارت تحلیلی است که کارشناسان زیادی این روزها در رسانه های معتبر 
جهانی ارائه می دهند و درواقع بر این باورند که جیب اقتصاد جهانی در ماه های باقی مانده 
از سال 2016 رونق بهتری را تجربه خواهد کرد. برای همین با آن که چند ماهی از آغاز 
سال 2016 نیز گذشته است، کماکان گروه های متعددی از کارشناسان سعی می کنند 
یا پیش بینی های خود را تغییر دهند، یا پیش بینی های تازه ای از اوضاع اقتصاد جهانی 
برای ماه های پیش رو ارائه دهند. بنگاه های بزرگ اقتصادی نیز به همین ترتیب هم چنان 
در حال ارزیابی تحرک شاخص های اقتصادی در بازارهای جهانی هستند. عموم فعاالن 
اقتصادی اما از نوسان پیش بینی ها، تحلیل روشن و امیدوارکننده ای ارائه می دهند. به 
زعم آن ها همین که حرکت آهستة شاخص ها به سمت مثبت شدن، باعث شده تصویر 
مشخص و باثباتی از موقعیت اقتصاد و داد و ستدهای جهانی در اختیار نباشد، می توان 
امیدوار بود که همة این پیش بینی ها از بهبود هر چه بهتر اوضاع خبر بدهند. چندی پیش 
سایت کیتکو، یکی از معتبرترین سایت ها در پیش بینی روند حرکت شاخص ها در بازار 
پول های معتبر، طال و بورس های جهانی نیز این مسئله را به نوعی در پیش بینی های خود 
تایید کرده بود که فضای تجارت جهانی به سمت مثبت شدن حرکت می کند و هر چند 
که نمی توان با قاطعیت از نتیجة این حرکت سخن گفت، اما تحلیل گران سال 2016 
را سال خوش بینی به اقتصاد در نظر گرفته اند. در این میان سازمان تجارت جهانی نیز 
همین چند روز در یک تحول اساسی در پیش بینی های خود از جدول تازه ای رونمایی 
کرد که در آن به وضوح بهبود اقتصاد و تجارت جهانی را وعده داده بود. این جدول و 
تحلیل های سازمان تجارت جهانی باعث شد تا کارشناسان خطاب به سرمایه گذاران و 
فعاالن اقتصاد جهانی بگویند که یک بار دیگر استراتژی خود را برای فعالیت در سال 
2016 بازبینی کنند. آن ها بر این باورند که اوضاع بهتر خواهد شد و سرمایه گذاران 
می توانند از این شرایط برای خود ماهی های خوبی صید کنند. سازمان تجارت جهانی 
از بهبود آرام سطح قیمت ها نیز خبر داده است. از سال 2011 کاهش در قیمت کاالها 
و نیز افِت تقاضای جهانی به همراه کاهش در قیمت نفت، نمودار رشد تجارت جهانی 
را نزولی کرده بود، ولی حاال پیش بینی ها به گونه ای است که در جدول سازمان تجارت 
جهانی یکی از مهم ترین تغییر پیش بینی ها مربوط به رشد صادرات در کشورهای آسیایی 
است. کارشناسان سازمان تجارت جهانی بر این باورند که در کشورهای آسیایی صادرات 
5.4 درصد رشد خواهد کرد )جدول زیر(. این درصد کمی برای آسیا نیست که طی چند 
سال گذشته به دلیل افت صادرات در چین و کاهش بهای نفت بحران های شدیدی را 
در خروجی خود تجربه کرده است. برای همین سازمان تجارت جهانی به بنگاه های 
سرمایه گذاری توصیه می کند که حتما آماده باشند، چون می توانند زمینة کاری خود را 
افزایش دهند. رشد صادرات در آسیا حتما با رشد فعالیت های مولد همراه خواهد بود. 
بر اساس سند تازة سازمان تجارت جهانی دقیقا به همین خاطر سرمایه گذاران می توانند 

استراتژی های خود را بازبینی کنند.
پیش بینی های صندوق بین المللی پول نیز حاکی از این مطلب است که اقتصادهای 
کشورهای  برابر  دو  به  نزدیک  اقتصادی  رشد  توسعه،  حال  در  کشورهای  و  نوظهور 

توسعه یافته در سال 2016 خواهند داشت.
در دنیایی که صدای گلوله از آن شنیده می شود و بیشتر از هر جا نیز برخی از کشورهای 
آسیایی درگیر جنگ شده اند، این پیش بینی ها شاید بهترین فرصت برای جان گرفتن 
یا حتی جان دادن به شاخص ها محسوب می شود. بر اساس پیش بینی سازمان تجارت 
جهانی فقط صادرات در آسیا شکوفا نخواهد شد، بلکه واردات نیز در ماه های باقی مانده 
از سال جاری میالدی در کشورهای آسیایی تا 4.3 درصد رشد خواهد کرد. صندوق 
بین الملل پول معتقد است که به زودی بهای نفت تا 9 درصد افزایش می یابد. این افزایش 
قیمت طالی سیاه در کنار افزایش صادرات در کشورهای آسیایی می تواند این چشم انداز 
را ایجاد کند که بخش بزرگی از واردات در کشورهای در حال توسعه با محوریت واردات 
کاالها و محصوالت اولیه برای فعالیت های مولد صورت بگیرد. برای همین قیمت مواد 
اولیه نیز از سال 2016 به این سمت برای نخستین بار جهش قیمتی آهسته ای را نشان 
می دهد. هر چند که این افزایش بها می تواند برای تولید مطلوب نباشد، اما در مقطع فعلی 
می تواند نشانه ای برای بهتر شدن اوضاع تجارت جهانی محسوب شود. جالب این جاست 
که در کنار آسیا کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی نیز بر اساس پژوهش های سازمان 
تجارت جهانی میل زیادی برای تغییر و بهبود اوضاع اقتصادی و دخیل شدن در تجارت 
جهانی از خود نشان داده اند. در آخرین سند سازمان تجارت جهانی میزان واردات در 
کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی از منفی5.6 تا مثبت 5.7 درصد رشد خواهند کرد. 
این یک جهش بی سابقه در سال 2016 خواهد بود. بر اساس همین پیش بینی صادرات 
نیز در این کشورها رشد خیره کننده ای خواهد داشت. درواقع سازمان تجارت جهانی 
به وضوح به بنگاه های سرمایه گذاری اعالم کرده است که در سال 2016 می توانند حساب 
ویژه ای روی کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی باز کنند و مسیر سرمایه های خود را به 
این سمت سوق دهند. به تازگی صندوق بین الملل پول نیز در چندمین گزارشی که طی 
سال 2016 منتشر کرده است، می نویسد که اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال 
توسعه، رشد اقتصادی نزدیک به دو برابر کشورهای توسعه یافته در سال 2016 خواهند 
داشت. در چنین فضایی سازمان ملل نیز بی کار نمانده و چند روز پیش در آخرین ارزیابی 

ساالنة خود رشد تجارت 4.7 درصدی را برای سال 2016 پیش بینی کرد.

ايران و صندوق بين الملل پول
صندوق بین الملل پول اما در میان سایر بنگاه های معتبر جهانی به نظر می رسد در 
نگاه کلی به جهان نوسان و سرگیجة بیشتری را تحمل می کند. این نهاد اقتصادی 
در 25 فروردین  ماه سال جاری برای چهارمین بار پیش بینی کرد که رشد اقتصاد 
جهانی کاهش می یابد. براساس گزارش این بنیاد بین المللی رکود ادامه دار در چین 
و ضعف اقتصادی در کشورهای توسعه یافته دلیل این بدبینی دنباله دار خواهد بود. 

جهان اقتصاد 
ايليا پيرولی

سازمان تجارت جهانی پيش بينی های خود را تغيير داد

اقتصاد جهان 
چشم انتظار رونق بیشتر
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این بنیاد پیش بینی کرده که به صورت میانگین رشد اقتصاد جهانی در  سال  جاری 
میالدی 3.2 درصد باشد؛ حال آن که در ماه ژانویه این شاخص را 3.4 درصد تخمین 
زده بود. کارشناسان زیادی ارزیابی صندوق بین الملل پول را منفی و غیرواقعی ارزیابی 
کرده اند. البته مجموع گزارش های صندوق بین الملل پول تا حد زیادی اظهار نظر این 
کارشناسان را در مورد سرگیجة این نهاد جهانی تایید می کند. یعنی همان سرگیجه 
و نوسانی که سایر بنگاه های جهانی نیز در پیش بینی اوضاع داد و ستدهای بین المللی 
دارند. اما کارشناسان با ارزیابی روند مثبت شاخص های جهانی آن را مثبت ارزیابی 
می کنند. صندوق بین الملل پول در آخرین گزارش خود، وضع بورس های آمریکایی 
و آسیایی را مثبت ارزیابی کرد و رشد آن ها را برای آینده به رسمیت شناخت. در 
گزارش مورد بحث اما ایران به مراتب از جایگاه مناسب تری نسبت به همسایه های 
خود برخوردار است. این مسئله به طور قطع ناشی از پیروزی در مناسبات بین المللی 
ایران و اتخاذ سیاست های تازه در رویارویی با جهان است. گزارش صندوق بین الملل 
شرایط  با  ایران  سرمایه گذاری  بنگاه های  و  سرمایه گذاران  که  می دهد  نوید  پول 
از  منتشرشده  گزارش های  اساس  بر  می رسانند.  پایان  به  را   2016 سال  مطلوبی 
ارزیابی صندوق بین الملل پول، نرخ رشد اقتصاد ایران چهار  درصد پیش بینی شده که 
در میان همسایگان ردة مناسبی است. بهترین جایگاه نرخ رشد اقتصادی برای کشور 
عراق با 4.8 درصد و پاکستان 5.5 درصد پیش بینی شده است. این کشورها هرچند 
با مشکالت زیادی دست وپنجه نرم می کنند، اما به مدد سرمایه گذاری های خارجی 
و نیروی کار ارزان و البته استفاده از ذخیرة نفت رشد بیشتری را تجربه مي کنند. از 
سوی دیگر ترکیه که رقیب جدی تجاری و اقتصادی ایران است، با رشد 3.5درصدی 
مواجه خواهد بود و رشد اقتصادی عربستان  سعودی به عنوان غول اقتصادی منطقه 
2.1 درصد پیش بینی شده است. به این ترتیب به نظر می رسد پیش بینی کارشناسان 
دربارة تاثیرگذاری نفت ارزان بر اقتصاد عربستان صحت داشته است. بر همین اساس 
سرانة تولید ناخالص ملی )سهم کشور از رشد اقتصادی جهانی( برای ایران 1.2درصد، 
عربستان و ترکیه 1.4درصد، پاکستان 0.9درصد و عراق 0.5 درصد تخمین زده شده 

است.
هم چنین صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ تورم ایران برای  
سال 2016 را 8.9 درصد برآورد و اعالم کرد که ایران دهمین کشوری است که در 
میان کشورهای مورد بررسی این گزارش دارای تورم باالست. نرخ تورم ایران برای  

سال گذشتة میالدی 12 درصد برآورد شده است.
در  و  نخست  رتبة   2012 در  سال  ایران  بین المللی  نهاد  این  برآوردهای  براساس 
 سال 2013 پس از ونزوئال و سودان رتبة سوم نرخ تورم باال در جهان را به خود 
اختصاص داده بود. اما در  سال 2014 با کاهش نرخ تورم از 34.7 درصد  سال 2013 
به 15.5درصد جایگاه خود را از این لحاظ در رتبه بندی جهانی در میان 187 کشور 
جهان دو پله بهبود داد و در جایگاه پنجم قرار گرفت. در  سال 2015 نیز رتبة ایران 
امسال  بررسی در گزارش  تعداد کشورهای مورد  البته  است؛  یافته  بهبود  پله  پنج 

افزایش یافته است.
ونزوئال با تورم 121.7 درصدی در رتبة نخست قرار گرفته و سودان 
 جنوبی با تورم 52.8 درصدی در جایگاه دوم از این لحاظ نشسته است. 
اوکراین با نرخ تورم 48.6درصد و یمن با نرخ 30.02 درصد نیز در 
جایگاه های سوم و چهارم قرار دارند. رتبه های ششم تا دهم کشورهای 
ماالوی  است:  ترتیب  این  به   2015 در  سال  تورم  لحاظ  از  جهان 
21.8درصد، غنا 17.1درصد، سودان 16.9درصد، روسیه 15.5درصد، 
بالروس 13.5درصد. نرخ تورم برخی کشورها نیز به این شرح است: 
چین  4.9درصد،  هند  15.5درصد،  روسیه  0.18درصد،  منفی  ژاپن 
برزیل 9.03درصد، مصر 10.9درصد،  1.4 درصد و آمریکا 0.1درصد، 
امارات  4.5درصد،  پاکستان  7.6درصد،  ترکیه  1.3درصد،  عراق 

4.06درصد، فرانسه 0.08 درصد و آلمان 0.14درصد.
هم چنین کارشناسان صندوق بین المللی پول نرخ بی کاری ایران در 
 سال آتی را 11.3 درصد پیش بینی کردند. این درحالی است که آماری 
عراق،  و  عربستان  ازجمله  ایران  همسایگان  برخی  بی کاری  نرخ  از 
امارات متحدة عربی، عمان و افغانستان ارائه نشده است. از سوی دیگر 
نرخ بی کاری ترکیه در  سال 2015 میالدی 10.2 درصد )در  سال آتی 
10.8درصد( و پاکستان 6.4 درصد و کویت 2.1 درصد تخمین زده شده 
است. براساس این گزارش، نرخ بی کاری ایران در  سال 2015 برابر با 
10.8 درصد بوده است که امسال وضع بی کاری بدتر می شود و این نرخ 

به 11.3 درصد خواهد رسید.
نرخ بی کاری ایران در  سال 2014 بالغ بر 10.6 درصد اعالم شده بود که براساس برآوردهای 
صندوق بین المللی پول این رقم در  سال 2015 به 10.8 درصد افزایش داشته است. با 
وجود افزایش نرخ بی کاری ایران در  سال گذشته، جایگاه ایران در رده بندی جهانی از این 
نظر بهبود داشته است. ایران بین 106 کشور جهان از نظر نرخ بی کاری در  سال 2015 
رتبة 24 را به دست آورده است. ایران در  سال 2014 با نرخ بی کاری 10.6درصدی در 
رتبة 31 جهان قرار گرفته بود که بر این اساس رتبة ایران از نظر نرخ بی کاری در  سال 

گذشته )2015( هفت پله بهبود داشته است.
 بوسنی  و  هرزگوین با نرخ بی کاری 27.7درصدی باالترین نرخ بی کاری را بین کشورهای 
جهان طی  سال گذشته داشته است. مقدونیه با بی کاری 27.2درصدی و آفریقای  جنوبی 
با بی کاری 25.3درصدی به  ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند. 
براساس این گزارش برخی کشورهای صنعتی و اروپایی نرخ بی کاری بیشتری نسبت به 
ایران در  سال 2015 داشته اند. ازجمله این کشورها عبارت اند از: اسپانیا با نرخ بی کاری 
22درصدی، یونان با نرخ بی کاری 25درصدی و ایتالیا با نرخ بی کاری 11.8درصدی. 
فرانسه نیز با نرخ بی کاری 10.3درصدی تنها یک پله پایین تر از ایران قرار داشته و رتبة 25 
را بین کشورهای جهان از نظر نرخ بی کاری داشته است. هم چنین کمترین نرخ بی کاری 
نیز مربوط به تایلند گزارش شده است. نرخ بی کاری این کشور در  سال 2015 بالغ بر 

0.877 درصد اعالم شده است.

ضرورت توجه به گزارش های جهانی
تعدد گزارش های منتشرشده از سوی نهادهای بین المللی هر چند که باعث می شوند تا 
به سختی بتوان با پیش بینی در موقعیت خاصی از اقتصاد جهانی قرار گرفت، اما توجه به 
آن ها حتما بیش از پیش اهمیت دارد. این موضوع را کارشناسان جهانی نیز تایید می کنند. 
آن ها در نوشته های خود بارها به سرمایه گذاران جهانی یادآور می شوند که موقعیت اقتصاد 
جهانی را از روی گزارش های معتبر شناسایی کنند. البته در کشورهای توسعه یافته این 
یک فرهنگ اقتصادی هم محسوب می شود که بنگاه های جهانی گزارش های خود را 
به عنوان نقشة راه منتشر می کنند و سرمایه گذاران نیز بهترین استفاده را از آن می برند. در 
ایران نیز ضرورت دارد این فرهنگ شکل بگیرد و جای خود را در مناسبات اقتصادی باز 
کند. در حال حاضر با فشردگی زیادی، مناسبات اقتصاد و تجارت جهانی آهسته در حال 
رشد و بهبود است. حتما سرمایه گذاران و فعاالن اقتصاد ایران نیز می توانند در این تحول 
سهیم باشند و سهم خود را از آن باال ببرند. اما به طور قطع تیم های کارشناسی باید بتوانند 
تصویر مشخصی از گزارش های متعددی که از سوی نهادهای بین المللی منتشر می شوند، 
برای تسهیل رفتار اهالی اقتصاد ایران ارائه دهند. نهادهایی نظیر اتاق بازرگانی ایران وقتی 
نوسان در تجارت و اقتصاد جهانی شدت می یابد، وظیفه ای بزرگ تر بر دوش دارد و آن هم 
تحلیل این فضا از روی اسناد جهانی است. اما آیا این اتفاق رخ می دهد؟ باید شتاب کرد. 
رقبای جهانی ایران با عجله سعی دارند تا ماهی های بیشتری از دریای تجارت جهانی صید 

کنند. این یک هشدار جدی است.
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جهان اقتصاد 
مانلی فخريان

در اوج خبرهای خوب و بدی که طی چند هفتة گذشته از سر و کول رسانه های 
خبری باال رفتند، شاید خبری که از نتیجه پژوهش موسسة رند در آغاز سومین دهه 
از فروردین ماه جاری به بیرون درز کرد، یکی از بهترین خبرها در سال جاری محسوب 
شود. اما خیلی از سایت ها و شبکه های مجازی و هم چنین بنگاه های خبرپراکنی با 
بی تفاوتی از کنار آن عبور کردند و شاید بهتر باشد بگوییم در موج خبرهای مختلف 
از عملیات  تروریستی تا تغییر و تحوالت مثبت اقتصادی، سامانه های خبری آن را 
ندیدند. اما خبری که چند روز پیش بلومبرگ از آن با عنوان یک دل خوشی بزرگ 
برای شاخص های اقتصادی یاد کرد، چیزی نبود جز این که گروه تروریستی داعش 
حرکت  شدن  فقیرتر  سمت  به  جهان  در  تروریستی  جریان  پول دارترین  به عنوان 
می کند. موسسة رند که در تحلیل داده های خود این خبر را روی تلکس های خبری 
جهان فرستاد، از این اتفاق با عنوان یک فاز بسیار مثبت برای جهش در شاخص های 
اقتصادی یاد کرده است. البته این تنها بخشی از ماجراست. در سمت دیگر برخی از 
تحلیل گران بر این باورند که نمی توان به زودی در انتظار کاهش توان اقتصادی داعش 
بود، چون افت توان اقتصادی دنیا می تواند پرسودترین تجارت جهانی، یعنی تجارت 
اسلحه را با شوک همراه کند. آن ها با اشاره به مدل اقتصادی داعش حتی می گویند 
که داعش می تواند بحران ها را پشت سر بگذارد. گزارش های موجود نشان می دهد که 
داعش در شکل بندی اقتصادی خود از دستورالعمل نهادهای جهانی استفاده می کند، 
به نوعی که کوچک سازی دولت و چابک سازی اقتصاد از طریق فعاالن خصوصی از 
ایده هایی است که داعش به آن اعتقاد دارد و در مناطق تحت نفوذ خود آن را اجرا هم 
کرده است. از سوی دیگر داعش  ظاهرا توانایی مطلوب در کنترل سطح میان درآمدها 
و هزینه ها دارد و می تواند نیروهای خود را به پرهیز از ولنگاری اقتصادی تشویق کند. 
این مسائل باعث خوش بینی به جریان اقتصادی داعش شده است. به هرحال این هم 
برای خودش ایده ای محسوب می شود که نمی شود از کنار آن به سادگی عبور کرد. 
با این همه اما تا این جای کار حتی اگر تضعیف توان اقتصادی داعش یک پروسة 
کوتاه مدت باشد، می توان آن را به فال نیک گرفت، چون حیات این گروه تروریستی 
با دالرهای رنگی ادامه داشت که هر تزلزلی در آن مسیر را برای حرکت بهتر کاروان 

اقتصاد جهانی هموار می کند. 

سرماية داعش از ديروز تا امروز
دو  اندازة  به  داعش  ثروت   2015 سال  تا  که  می دهد  نشان  موجود  گزارش های 
تریلیون برآورد شده است و درآمد ساالنة این گروه نیز حدود دو میلیارد دالر رقم 
خورده است. اما پیش از این و در ژوئن 2014 داعش پس از تحت کنترل درآوردن 
شهر موصل، چیزی در حدود 400 میلیون دالر از سرمایه های بانکی این شهر را 
به یغما برد. این اتفاق و بعد از آن در اختیار گرفتن شهرهای دیگری در عراق و 
سوریه باعث شد تا گروه داعش به ثروت مهمی برای شکل دادن پایه های اقتصادی 
خود دست یابد. تشکیالت اقتصادی داعش در هر شهری شکل خاصی از دریافت 
مالیات را طراحی کرده که بر اساس آن فعالیت های اقتصادی موجود در آن شهر و 
همة شهروندان باید از آن تبعیت می کردند و ملزم به پرداخت مالیات می شدند، اما 
حاال آن طور که پژوهش گران موسسة رند می نویسند، داعش به دلیل حمالت هوایی 
ائتالف بین المللی، بحران های مالی در عراق و سوریه و قیمت های پایین بی سابقة 
نفت در بازارهای جهانی، تحت فشار قرار گرفته است و کاهش وزن را مزمزه می کند. 
به »موج خیزان  موسوم  عملیاتی  آغاز شد که  زمانی  از  اقتصادی  افت شدید  این 
دو« )Operation Tidal Wave II( ، برای مقابله با )منبع( درآمدهای نفتی 
داعش توانست بخش بزرگی از ثروت نفتی داعش را مورد حمله قرار دهد و شریان 
تجارت نفت این گروه تروریستی را با مشکل مواجه کند. جنگنده های خیزان دو 
درواقع با قطع درآمدهای نفتی داعش هدیه ای قابل مالحظه برای اقتصاد جهانی 
ارمغان آوردند. آن طور که موسسة رند می نویسد، پیش از شروع این عملیات،  به 
درآمد داعش از صادرات نفت در حدود 50 میلیون دالر در ماه بود. اما با آغاز این 
کارزار هوایی، بنا به برآوردهای منابع اطالعاتی نیروهای ائتالف، درآمدهای نفتی 
این گروه تروریستی تا 30 درصد کاهش یافت. این اتفاق در کنار عقب نشینی داعش 
از سرزمین هایی که به اشغال درآورده بود، باعث شده است تا یکی از بزرگ ترین 
را در  اقتصاد  ریاضتی  تروریستی جهان سیاست های  قطب های سرمایه و عملیات  
پیش بگیرد. چشم گیرترین و شدیدترین این اقدامات، کاهش 50 درصدی حقوق 
نیروهای  ترک خدمت  و  فرار  درصد  همین  برای  است.  داعش  اعضای  همة  برای 

داعش نیز به تازگی افزایش چشم گیری را نشان می دهد.

اقتصاد
داعش
درتنگنا
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زيان های تحميلی داعش
فرانسه  در  توانستند  داعشی ها  که  زمانی  آذرماه سال گذشته  در  و  این  از  پیش   
بیش از 120 نفر از شهروندان این کشور را به گلوله ببندند، سایت رسمی این گروه 
تروریستی به کشورهای جهان و از جمله کشورهای اروپایی هشدار داد که آن ها را 
به فقر و فالکت می کشاند. به دلیل عملیات تروریستی در پاریس، فرانسه به عنوان 
یکی از کشورهای پرتردد توریست ها با گره های بزرگی در صنعت گردشگری خود 
تا پایان سال 2016 صنعت توریسم این کشور به  مواجه شد. پیش بینی می شود 
ناخالص  تولید  یک دهم  معادل  یورو  میلیارد  دو  پاریس  تروریستی  حمالت  دلیل 
داخلی این کشور متضرر شود. در همین حال، دولت فرانسه در بخش نامه ای اعالم 
دریافت  تاخیر  با  شده اند،  اقتصادی  بحران  دچار  که  را  بخش هایی  مالیات  کرد، 
می کند. این سیاست حتما منحنی درآمد دولت فرانسه را با نزول چشم گیری مواجه 
می کند. در نظرسنجی و پژوهشی که دربارة افت درآمدهای توریستی فرانسه به 
عمل آمده، پنج هتل مجلل پاریس که به طور میانگین اجارة هر شب اتاق در آن ها 
بیش از 25 هزار یورو است، در ماه های گذشته همواره با لغو رزروهای مشتریان 
خود روبه رو شده اند. این درحالی است که مدیر یکی از این هتل های مجلل پاریس 
معتقد است که گردش مالی خیلی از هتل های معتبر پاریس تا پایان سال جاری 
میالدی 50 درصد کاهش یابد. از سوی دیگر به دلیل احتمال حمالت تروریستی 
در بروکسل بلژیک و تعطیلی شش روزة شماری از واحدهای تجاری، روزانه 51.7 
این شهر نیز ضرر وارد شده است. کشورهای آسیایی که  اقتصاد  میلیون یورو به 
به طور مستقیم با حمالت داعش روبه رو بودند، به مراتب زیان های هنگفتی را تجربه 
کرده اند. بانک جهانی گزارش می دهد که سرانة رفاه در عراق به سبب جنگ این 
کشور با گروه تروریستی داعش 14 درصد کاهش یافته و از میزان تولید ناخالص 
داخلی این کشور نیز 28 درصد کاسته شده است. ارزیابی های بانک جهانی نشان 
می دهد که آشوب های داعش تا سال گذشته برای خاورمیانه بیش از 35 میلیارد 
دالر زیان در پی داشته که دامنة آن حتما تا امروز افزایش شدیدی هم داشته است. 

البته شش کشور خاورمیانه در صدر این آسیب ها قرار دارند. به نظر می رسد 
که داعش توانسته است حتی پیش از ترورهای پاریس به تهدید خود مبنی بر 

ناامن کردن اقتصاد جهانی جامة عمل بپوشاند، اما ظاهرا حاال خودش بیشتر از 
هر پدیده ای در اقتصاد جهانی با گره های بزرگ در تولید سود مواجه شده است 
و این به طور قطع می تواند یک خبر خوب برای جهان باشد؛ جهانی که به تعبیر 

کارشناسان بانک جهانی اگر زودتر فکری به حال ماجراجویی های داعش نکند، باید 
در انتظار یک شکست بزرگ اقتصادی به خاطر سطح فعالیت های داعش باشد. 

ريسک داعش در جهان
کارشناسان بانک جهانی می نویسند: خشونت ورزی داعش منجر بـه کاهش امنیت 
و  سرمایه گذاری  سطح  ترتیب  به  که  شــد  خواهد  جهان  سراســر  در  اقتصادی 
رشد اقتصاد جهانی را با مخاطره روبه رو می کند. به تعبیر دیگر کار داعش می تواند 
یک نابرابری بزرگ درآمدی را نیز به ارمغان آورد که به نوبة خود خطری بزرگ تر 

برای اقتصاد جهانی محسوب می شود. شاید یکی از اصلی ترین نشانه های در حال 
کشورهای  از  گروهی  که  باشد  مهاجرت  گستردة  موج  نابرابری  این  شکل گیری 
توسعه یافته را با گره های متعددی مواجه ساخته است. از دید اقتصاددانان، نابرابری 
مرکزیت  بــا  افراط گرا  گروه های  می کند. ظهور  تهدید  را  رشد  پایداری  درآمدی، 
خاورمیانه و خاور نزدیــک، نه تنها اقتصاد ایــن منطقه را تحت تاثیر قــرار داده، 
اقتصاد  مدار  در  مرور  به  بین المللی،  در ســطح  امنیت  ایجاد عدم  از طریق  بلکه 
را  جهان  اقتصاد  آرامش  ریسک  این  است.  شده  مطرح  ریسک  به عنوان  جهانی 
تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که به قول کارشناسان موسسة رند، روح اقتصاد 
جهانی دائم در انتظار یک شوک بزرگ ناشی جنگ است؛ شوکی که آزادی عمل 
واقعی را از فعاالن اقتصادی ربوده است. می توان این سخن را این گونه نیز تحلیل 
اقتصاد جهانی پهن  به دلیل سایة جنگی که داعش روی سر  این روزها  کرد که 
کرده است، شاخص ها در کنسرو واهمه زندگی می کنند. برای همین افت اقتصادی 
داعش به عنوان نخستین شرط برای نابودی این جریان تروریستی باید خبر خوبی 

برای شاخص های جهانی باشد. 
در گزارش موسسة رند آمده است: »در غیاب نیروهای امنیتی سوریه و عراق و نیز 
عدم توانایی نیروهای مخالف برای بازپس گیری قلمروهای تحت کنترل داعش، این 
در بخش  مهم  اقتصادی  و  مالی  منابع  درآوردن  به تحت کنترل  تروریستی  گروه 
ادامه خواهد داد. سوال  تولید و بخش های مالی عراق و سوریه  کشاورزی، بخش 
این جاست که آیا داعش قادر خواهد بود که این منابع را به کار و اقتصاد پایدار در 
تامین  برای  کافی  مالیاتی  درآمد  به طوری که  کند،  تبدیل  خالفت خودخوانده اش 

مالی عملیات نظامی و نیز حکومت داری اش در اختیار داشته باشد؟
هیچ گروه تروریستی دیگری با چنین فشار فزاینده ای در اعمال حاکمیت اقتصادی 
کالن، روبه رو نشده است. بر خالف دیگر گروه های تروریستی مانند القاعده، داعش 
است.  احتراز کرده  مالی  تامین کنندگان سخاوتمند  بر  تکیه  از  بی سابقه ای  به طور 
تحت  مناطق  در  را  اخاذی  و  مالیات  وضع  لوازم  و  زیرساخت ها  داعش  درعوض، 
بهای  افزایش  از  نشانه هایی  و  گزارش ها  هم اکنون،  است.  داده  گسترش  کنترلش 
مذکور،  مناطق  در  خدمات  و  کاال ها 
با  همراه  اخاذی  و  مالیات ها  افزایش 
مالی«  »پلیس  توسط  بیشتر،  خشونت 
این،  بر  عالوه  دارد.  وجود  داعش، 
اجرا  به  را  ریاضتی  اقدامات  داعش 
کم  گروه  این  هزینه های  از  تا  گذاشته 
این  شدیدترین  و  چشم گیرترین  کند. 
حقوق  درصدی   50 کاهش  اقدامات، 

برای همة اعضای داعش است.
مقابلة  منظور  به  متحدانش،  و  آمریکا 
از  مرحله  این  در  داعش،  با  کارآمد 
بر  بیشتری  باید فشار  اقتصادی،  جنگ 
عملیات نفتی داعش و ذخایر مالی این 
یافتن  اما  کنند.  وارد  تروریستی  گروه 
ساختن  متوقف  برای  جدید  راه های 
کاری  اقتصاد،  بر  داعش  کنترل  چرخة 
این  برای  کار  بهترین  است.  حیاتی 
از جمعیتی  داعش  کردن  نیست جز جدا  آن چیزی  و  است  ساده  بسیار  منظور، 
که منبع درآمدش است. تحکیم مجدد حاکمیت در سرزمین هایی مانند الرمادی 
است.  موفقیت  این  از  خوبی  مثال های  است،  داعش  کنترل  تحت  که  تکریت،  و 
همکاری کارآمد با نیروهای امنیتی توانمند برای بازپس گیری موصل و رقه، پایتخت 
و غیررسمی،  مالیاتی رسمی  برنامه های  برچیدن  نیز  و  داعش در عراق و سوریه، 
اقداماتی ضروری برای شکست دادن و از بین بردن این گروه تروریستی خطرناک 

به شمار می آیند.«

منجر  داعش  خشونت ورزی 
در  اقتصادی  امنیت  کاهش  بـه 
شــد  خواهد  جهان  سراســر 

سرمایه گذاری  سطح  ترتیب  به  که 
با  را  جهانی  اقتصاد  رشد  و 

تعبیر  به  می کند.  روبه رو  مخاطره 
یک  می تواند  داعش  کار  دیگر 
نیز  را  درآمدی  بزرگ  نابرابری 

خود  نوبة  به  که  آورد  ارمغان  به 
اقتصاد  برای  بزرگ تر  خطری 

می شود محسوب  جهانی 
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این  می شوند؟  شناسایی  ثروتمند چگونه  کشورهای  و  کدام اند  فقیر  کشورهای 
نهادهای  پرسش همیشه وجود داشته و همواره در دهه های گذشته گروه ها و 
اقتصادی با توجه به مالک ها و ارزیابی های خود سعی داشته اند تا لیستی معتبر از 
فقر و ثروت در جهان برای سرمایه گذاران ارائه کنند. البته فقر و ثروت اقتصادی 
همیشه هم محرک سرمایه محسوب نمی شود. اما موقعیت های جغرافیایی، میزان 
دسترسی به ثروت های طبیعی، نیروی انسانی و اشکال دموکراسی تقریبا جزو 
مولفه های اصلی برای کوچاندن سرمایه محسوب می شوند. در تازه ترین اقدام یک 
نشریة آمریکایی وابسته به موسسة رسانه ای منابع مالی جهانی با ارزیابی اطالعات 
بانک جهانی و صندوق بین الملل پول لیستی از فقیرترین و ثروتمندترین کشورها 
ارائه کرده است که در چند روز گذشته این لیست توانسته زمینة بحث و جدل 
هر  در  مردم  خرید  قدرت  بررسی  آورد.  وجود  به  را  زیادی  کارشناسان  میان 
کشور با در نظر گرفتن هزینة نسبی زندگی و سطح تورم دست مایة اصلی برای 
تدوین این لیست محسوب می شود. همان طور که گفته شد، هر چند ثروت و 
اما می تواند جهت گیری  برای سرمایه گذاری نیست،  اقتصادی مالک اصلی  فقر 
سرمایه گذاران و حتی همه کشورهای جهان را برای ارتباط اقتصادی با یکدیگر 
در  چیزی  که  نوشتند  گذشته  روز  چند  در  زیادی  کارشناسان  کند.  مشخص 
این لیست جدید نسبت به وضعیت دنیا در سابق تغییر نکرده است. کشورهای 
نیز همان هایی  فقیر  و کشورهای  بودند  در سابق  که  ثروتمند همان ها هستند 
هستند که قبل از این فهرست نام آن ها به عنوان فقیر شنیده شده بود. منتها 

تنها نکته ای که در ارزیابی کشورهای ثروتمند به آن اشاره شده، مقابله با فساد 
و عوامل مسدود کنندة دموکراسی است که امسال کشورهای ثروتمند با وجود 
آن که از آن بهره مند بودند، سعی کرده اند بیشتر از سابق، این مزیت ها را در خود 

حفظ و تقویت کنند.
در رسانه های متعددی بعد از انتشار این لیست حتی کارشناسان بانک جهانی 
نیز به اظهار نظر پرداختند و گسترش مقابله با فساد و رانت و هم چنین افزایش 
اهمیت دادن به آزادی های مدنی را دلیل ماندگاری ثروت در کشورهای ثروتمند 
و عکس آن را نیز دلیل ماندگاری فقر در کشورهای فقیر معرفی کردند. در این 
اظهار نظرها حتی به وضوح این بحث آمده بود که درآمد سرانه نتیجه کارکرد 
میان  به  آن رو  از  بحث  این  می شود.  محسوب  دموکراسی  و  اقتصادی  سالمت 
آمد که ارزیابی درآمد سرانة کشورها، جایی خاص در شکل گیری لیست فقرا و 
ثروتمندان جهان دارد. در لیست مورد نظر نامی از ایران وجود ندارد، چون درآمد 
سرانة ایرانی با حداقل درآمد فقرا فاصله دارد. اما در قیاس با رقبای منطقه ای 
نمی توان مدعی شد که اوضاع اقتصادی در ایران مطلوب است. تابستان گذشته 
بانک جهانی درآمد سرانة ایران را 4 هزار و  520 دالر اعالم کرد. این رقم درآمد 
نامطلوبی در مقایسه با کشورهای فقیر نیست، ولی در قیاس با کشورهای منطقه 
نیز حرفی برای گفتن ندارد. )جدول زیر- مربوط به تیرماه 94( بر اساس فهمی 
که کارشناسان ترویج می کنند، رویکرد سرمایه گذاران به ایران به خاطر آن نیست 
دارد،  یافت می شود، وجود  ثروتمند  در کشورهای  مزیت هایی که  ایران  در  که 

سرمایه گذاران جهانی 
در پی رفاقت با غول های رفاه

ثروتمندان و فقرای جهان معرفی شدند
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بلکه به خاطر بهره برداری از مواهب طبیعی و بازار بکری است 
از آن  بهره برداری  استفاده و  توان  ایرانی ها  باور آن ها  به  که 
و  ثروتمندان  لیست  دادن  نشان  با  ندارند. عقالی جهانی  را 
فقرای جهان به کشورهای مختلف توصیه می کنند که یکی از 
بهترین راه ها برای بسط دیپلماسی اقتصادی، ارتباط گرفتن 
با کشورهای ثروتمند است، چون این ارتباط بر مبنای اقتصاد 
مولد، داد و ستد مولد و بهره برداری های مولد دوطرفه است. 
ایران در آینده وجود  چشم اندازی که برای کشورهای نظیر 
دارد، رسیدن به نقطه ای است که بتوانند در جریان مولد قرار 
بگیرند. در غیر این صورت تعامل آن ها با دنیای سرمایه به هر شکلی که باشد، 

درنهایت سود اصلی را نصیب سرمایه گذاران و کشورهای آن ها می کند.

وجود  ایران  مثل  کشوری  برای  می گوید:  ما  به  دانشگاه،  استاد  تقوی،  مهدی 
سرمایه گذاران خارجی با هر نگاهی که صورت بگیرد، می تواند مفید باشد، چون 
اقتصاد ایران چند سال مشکالت مدیریتی شدیدی را تجربه کرده است که اکنون 
باید در بهبود ارتباط اقتصادی با دنیا و پذیرا شدن از سرمایه گذاران خارجی آن ها 

را ترمیم کند.
کنار  در  ثروتمند  کشورهای  در  می دهد:  ادامه  خود  مطلب  این  توضیح  در  او 
سیاسی،  اقتصادی،  آزادی های  مدیون  قطع  به طور  توسعه  متعدد،  مولفه های 
اجتماعی، مشارکت و آزادی رسانه هاست. آن ها با فساد به خوبی مبارزه می کنند 
و مسیر رانت را می بندند. برای همین تکلیف اقتصاد و مسیر حرکت آن مشخص 
است. در کشورهای فقیر و نیمه فقیر رانت و فساد مجال نمی دهد که فعالیت های 
واقعی اقتصاد شکل بگیرد و هزینه های زیادی از این بابت به وجود می آید. برای 
همین رسیدن به چشم اندازی که کشورهای جهان بخواهند با یک کشور با عنوان 
یک قطب ثروت ارتباط مولد برقرار کنند، نیازمند این است که موانع این چنینی 

حذف شود.
از  نقل  به  مختلف  منابع  که  آن طور  فقیر  و  ثروتمند  لیست کشورهای  ادامه  در 

موسسة منابع مالی جهانی منتشر کرده اند، ارائه شده است.

کشورهای ثروتمند
گاز  بزرگ ترین صادرکنندة  به عنوان  قطر  دالر.  سرانه: 146000  درآمد  قطر/   .1
طبیعی مایع به شمار می رود و نفت منبع اصلی درآمدش است. نفت و گاز طبیعی 
مایع، پایه های اقتصاد کشور هستند که بیش از 70 درصد از درآمد کل و هم چنین 
بیش از 60 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. گاز قطر  برای ما 
ایرانی ها یادآور عقب ماندگی های پارس جنوبی طی سال های گذشته نیز محسوب 
می شود. شاید اگر ایران نیز توانسته بود به اندازة قطر در پارس جنوبی موفق باشد، 
امروز نام ایران نیز جایگاه بهتری در میان کشورهای ثروتمند جهان داشت. اتباع 
از  این کشور است. قبل  از کل جمعیت 2.2 میلیون نفری  تنها 12 درصد  قطر 
ظهور صنعت نفت، قطر کشور فقیری بود با اقتصاد مبتنی بر صید مروارید. امروزه، 

قطر یک قدرت بزرگ در جهان عرب است.
لوکزامبورگ دومین کشور کوچک  لوکزامبورگ/ درآمد سرانه: 94000 دالر.   .2
رفاه  از  دموکراسی هستند،  دارای  که  میان کشورهایی  در  که  اروپاست  اتحادیة 
به  وابسته  تا حد زیادی  با صنایع متنوعش،  این کشور  بیشتری برخوردار است. 
با جمعیت کمی بیش از 500000 نفر،  بانک، فوالد و بخش های صنعتی است. 

لوکزامبورگ جزو هشتمین کشور کم جمعیت اروپا به شمار می رود.
3. سنگاپور/ درآمد سرانه: 85000 دالر. سنگاپور کشور-شهری است مستقل که 
با داشتن حکومتی عمل گرا و عاری از فساد و با پیشرفت سریع اقتصادی به یک 
نماد تبدیل شده است. سنگاپور به دلیل تجارت آزاد و نرخ پایین مالیاتی که با بازار 
تجارت گرا همراه است، بسیار توسعه یافته. با یک جمعیت 5.3 میلیونی، سنگاپور 

دومین کشور-شهر مستقل متراکم پس از موناکو است.
تولید  از  نیمی  از  بیش  نفت  درآمد  دالر.   80000 سرانه:  درآمد  برونئی/   .4
ناخالص داخلی این کشور کوچک و ثروتمند را تشکیل می دهد. درآمد حاصل از 
سرمایه گذاری های خارج از کشور، و هم چنین درآمدهای تولید داخلی، به تقویت 
اقتصاد این کشور کمک می کند. برونئی سومین تولیدکنندة نفت در جنوب شرقی 
آسیاست. هم چنین چهارمین تولیدکنندة گاز طبیعی مایع در جهان است. جمعیت 

این کشور 418000 نفر تخمین زده شده است.
5. کویت/ درآمد سرانه: 72000 دالر. کویت نزدیک به 10 درصد از ذخایر نفت 
جهان را داراست و چهارمین تولیدکننده در اوپک است. نفت، نزدیک به نیمی از 
تولید ناخالص داخلی و 95 درصد از درآمد حاصل از صادرات و درآمد دولت را 
تشکیل می دهد. ارز کویت باالترین ارزش ارزی را در جهان داراست. یک دینار 

کویت معادل 3.28 دالر آمریکاست.
6. نروژ/ درآمد سرانه: 68000 دالر. نروژ دارای بزرگ ترین صندوق های ثروت ملی 

با نشان دادن  عقالی جهانی 
فقرای  و  ثروتمندان  لیست 

مختلف  کشورهای  به  جهان 
یکی  که  می کنند  توصیه 

برای بسط  راه ها  از بهترین 
ارتباط  اقتصادی،  دیپلماسی 
ثروتمند  کشورهای  با  گرفتن 

ارتباط بر  است، چون این 
اقتصاد مولد، داد و ستد  مبنای 
مولد  بهره برداری های  و  مولد 

است دوطرفه 
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در جهان است. بیشتر رشد اقتصادی نروژ به دلیل وفور منابع طبیعی است، مانند 
اکتشاف و تولید نفت، برق آبی و شیالت. با جمعیت بیش از پنج میلیون، این 
کشور دارای استاندارد بسیار باالی زندگی در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی 
است و سیستم رفاهی کاملی دارد. برآوردهای ادارة نفت و گاز نروژ نشان می دهد 
فقط ذخایر کشف نشدة نفت خام و گاز طبیعی در آب های این کشور که بخش 
عمدة آن گاز طبیعی و در دریای بارنتز است، به حدود دو میلیارد و 500 میلیون 
بشکه معادل نفت می رسد. گفتنی است نروژ توسعة خود را بدون اتکا به منابع 

نفتی به دست آورده است.
7. امارات متحدة عربی درآمد /ساالنه: 68000 دالر. امارات متحدة عربی دومین 
اقتصاد را پس از عربستان سعودی در جهان عرب دارد. با تولید ناخالص داخلی 
570 میلیارد دالر در سال 2014. که به شدت به نفت متکی است، و بیش از 85 

درصد از اقتصاد خود را از صادرات نفت تامین می کند.
8. هنگ کنگ/ درآمد سرانه: 57676 دالر. هنگ کنگ یک منطقة مستقل در 
ساحل جنوب چین است که بیشتر به خاطر آسمان خراش های عظیمش مشهور 

است. دو درآمد عمدة آن از کشتی رانی و خدمات مالی است.
در  آمریکا  متحدة  ایاالت  دالر.  درآمد سرانه: 57000  آمریکا/  متحدة  ایاالت   .9
بزرگ ترین  دالر  تریلیون  داخلی 17.914  ناخالص  تولید  با  سال 2015  اواسط 
اقتصاد جهان را داشته است. در حال حاضر آمریکا بزرگ ترین تولیدکنندة نفت 
از بزرگ ترین کشورهای تجاری،  این کشور یکی  و گاز طبیعی در جهان است. 
و هم چنین دومین تولیدکننده است. آمریکا میزبان بورس اوراق بهادار نیویورک 
است که بزرگ ترین بازار سهام در جهان به شمار می رود. ایاالت متحده دارای 
از  پرجمعیت پس  به عنوان سومین کشور  که  است  میلیونی  جمعیت کل 322 

چین و هند به حساب می آید.
و  شکالت  تولیدکنندة  که  سوییس  دالر.   56000 سرانه:  درآمد  سوییس/   .10
ساعت های لوکس است، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به شمار می رود. 
سیاست امنیت پولی بلندمدت و ثبات سیاسی به این کشور کمک کرده که در 

زمرة بزرگ ترین مراکز اقتصادی جهانی باقی بماند.
جهان،  کشور  فقیرترین  مرکزی  آفریقای  جمهوری 
این  کشورهاست.  کم توسعه ترین  از  یکی  هم چنین 
فقر و خشونت  فساد،  کشور سال هاست که گرفتار 
 است. این کشور محصور در خشکی است و از هیچ 
طرف به دریا راه ندارد. آب وهوای گرمسیری دارد و 
شمال آن را بیابان  فرا گرفته  است.    متوسط درآمد 

مردم این کشور ساالنه 639 دالر است.    

کشورهای فقير
کشور  دومین  کنگو  دموکراتیک  جمهوری 
منابع معدنی کنگو  ارزش  است.  فقیر جهان 
برابر  24 تریلیون دالر برآورد شده  است که 
اروپاست.  و  آمریکا  داخلی  ناخالص  تولید  با 
زیرزمینی  غیرعادی  این  ثروت  تصاحب 
بوده  کشور  این  داخلی  جنگ  اصلی  انگیزة 
و  افسارگسیخته  تورمی  دارای  کنگو   است. 
در  زندگی  سطوح  از  پایین ترین  یکی  دارای 
این  مردم  ساالنة  درآمد  متوسط  آفریقاست.  

کشور 753 دالر است.   
ماالوی   سومین کشور فقیر جهان است. تورم 
باال و اتکا به تامین مالی کمک کننده ها منجر 
به سقوط اقتصادی بیشتر در ماالوی شد. از 

سال   2011، پس از این که نهادهای بین المللی که معموال 40 درصد از بودجة این 
کشور را پشتیبانی می کردند، کمک خود را به دلیل  نگرانی های مربوط به حقوق 
بشر در این کشور متوقف کردند، مشکالت اقتصادی ماالوی وخیم تر شد.   متوسط 

درآمد ساالنة مردم این کشور 819 دالر است.    
لیبریا   چهارمین کشور فقیر جهان است. این کشور در غرب آفریقاست و مردم آن 
هنوز از 20 سال جنگ داخلی رنج می برند. با شیوع بیماری کشندة ابوال در سال 
  2014 در این کشور میزان فقر و رکود اقتصادی افزایش یافت.          متوسط درآمد 

ساالنة مردم این کشور 934 دالر است.    
جمهوری بوروندی    پنجمین کشور فقیر جهان است.    این کشور به دلیل بحران های 
سیاسی که در آن رخ داده، هیچ توسعة خاصی نداشته است. جنگ داخلی در 
این  کشور تا به حال 200هزار کشته به جا گذاشته و همین امر موجب گسترش 
فقر و فساد در این کشور شده است.       متوسط درآمد ساالنة مردم این کشور 951 

دالر است.    
وسعت  لحاظ  از  جهان  کشور  بیست ویکمین  جهان،  فقیر  کشور  نیجر ششمین 
جغرافیایی و یکی از بزرگ ترین کشورهای آفریقاست. این کشور صخره ای با وجود 
آن که از فقیرترین کشورهای دنیا محسوب می شود، دارای منابع نفتی و معادن 

اورانیوم فراوان است. درآمد سرانة نیجر 1069 دالر است.
موزامبیک هفتمین کشور فقیر جهان پس از مصالحه و برقراری آرامش در کشور 
سرمایه گذاران  و  شد  روبه رو  اقتصادی  شرایط  بهبود  با  اندکی   1992 سال  در 
بسیاری  هم چنان  اما  شدند.  ترغیب  کشور  این  در  سرمایه گذاری  برای  خارجی 
از مردم این کشور در فقر به سر می برند. نرخ بی کاری در این کشور 21 درصد 
است و 70 درصد از مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. در سال 2007 
نرخ تورم در موزامبیک 8 درصد بود. محصوالت صادراتی آن شامل آلومینیوم، 
میگو، بادام هندی، پنبه، شکر، مرکبات و الوار است که به کشورهای هلند )59/7 
درصد(، آفریقای جنوبی )15/2 درصد( و زیمبابوه )3/2 درصد( صادر می شود. 

درآمد سرانة این کشور 1208 دالر است.
سال  در  جهان  فقیر  کشور  هشتمین  اریتره 
کشور  این  یافت.  دست  استقالل  به   1993
با  بسیاری  درگیری های  تاکنون  زمان  آن  از 
داشته  یمن  و  اتیوپی  ازجمله  خود  همسایگان 
با  هم اکنون  اریتره  مردم  این که  با  است. 
گرسنگی و کمبود غذا مواجه هستند، اما آیندة 
این کشور روشن به نظر می رسد. اریتره در حال 
حاضر یکی از سریع ترین رشدهای اقتصادی در 
جهان را داراست و از انبوه منابعی مانند طال و 
مس بهره مند است. درآمد سرانه در این کشور 

1210 دالر است.
فقیر جهان، کشوری  کشور  نهمین  نو  گینه 
غنی از منابع با درآمد پایین  است. در حدود 
سر  به  فقر  در  کشور  از جمعیت  درصد   40
رسمی  شغلی  فرصت های  کمبود  می برند. 
از  یکی  کار  جویای  جوان  جمعیت  برای 
قلمداد  کشور  این  در  فقر  دالیل  مهم ترین 
کشور 1388  این  در  سرانه  درآمد  می شود. 

دالر است.
ماداگاسکار جزیره ای واقع شده در اقیانوس 
 1477 سرانه  درآمد  با  که  است  هند 
شمار  به  جهان  فقیر  کشور  دهمین  دالر 

می رود. 

جهان  فقیر  کشور  دومین  کنگو  دموکراتیک  جمهوری 
برآورد  تریلیون دالر   ۲۴ ارزش منابع معدنی کنگو  است. 

آمریکا  ناخالص داخلی  تولید  با  برابر  شده  است که 
زیرزمینی  این  ثروت غیرعادی  اروپاست. تصاحب  و 

بوده  است. کنگو  این کشور  انگیزة اصلی جنگ داخلی 
از  پایین ترین  دارای یکی  و  افسارگسیخته  تورمی  دارای 
درآمد ساالنة  آفریقاست.  متوسط  در  زندگی  سطوح 

مردم این کشور ۷۵۳ دالر است
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در چند روزی که از آغاز سال 1395 می گذرد، نرخ بی کاری بیشترین نگاه ها را به خود 
معطوف کرد. بر اساس گزارش های موجود، نرخ بی کاری در سال 94 معادل 11 درصد 
اعالم شده است. سال 93 نرخ بی کاری 10.6 درصد اعالم شده بود. افزایش نرخ بی کاری 
بهانه ای بود تا منتقدان دولت یازدهم در همان روزهای نخست سال 95 انتقادهای تند و 
تیزی را روانة دولت کنند. آگاهان اقتصادی می گویند که نرخ بی کاری در بعضی بخش ها 
از 11 درصد هم بیشتر است، اما نمی شود دولت را مقصر دانست. شرایط کسب وکار در 
ایران بعد از بحران های 84 تا 92 و هم چنین تداوم تحریم ها به گونه ای بوده است که 
نشده نرخ بی کاری را بیشتر از این کنترل کرد. در همین رابطه، دکتر غالمرضا کشاورز 
حداد، دانشیار دانشکدة اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، می گوید: نرخ بی کاری نیروی کار 
ساده حدود پنج تا شش درصد است، که از نرخ طبیعی بی کاری هم پایین تر است و 
این در حالی است که در فصل تابستان روستاها و بخش کشاورزی با کمبود نیروی کار 
روبه روست. اما بررسی نرخ بی کاری نیروی کار تحصیل کرده نشان می دهد که این نرخ 

برای مردان  23 تا 24 درصد و برای زنان بیش از 40 درصد است.
او هم چنین اعالم کرده بود که پایین بودن و دور از انتظار بودن نرخ بی کاری 11 درصد 
با مشاهدات شهروندان از محیط اقتصادی پیرامون آن ها ریشه در این واقعیت دارد که 
مشارکت زنان حدود 14 درصد است، یعنی تنها 14 درصد از زنان 10 تا 60 سال شاغل 
یا در جست وجوی کار هستند.  اگر این نرخ باالتر بود، نرخ بی کاری زنان بسیار بیشتر 
می شد. عالوه بر آن، مردم بی کاری 24 درصدی فارغ التحصیالن دانشگاه ها را به خوبی 
مشاهده و دربارة آن به سادگی قضاوت می کنند. ولی باید توجه داشت که نرخ بی کاری 

برای مشاغل غیرماهر بسیار پایین تر از 11 درصد است.
نرخ بی کاری در چندین سال قبل همواره مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی بوده است 
و سیاست های زیادی نیز برای مقابله با بی کاری در کشور اجرا شده است. در سال های 

منابع  حراج  با  سیاست گذاران  قبل 
بانکی و تدوین وام های خوداشتغالی 
و زودبازده سعی در کنترل بی کاری 
این سیاست ها همه  ولی  داشته اند، 
با شکست مواجه شدند. دولت نهم 
فقط از سال 84 تا 86 بیش از 20 
هزار میلیارد تومان برای ایجاد شغل 
وام داد، ولی نتیجة این وام افزایش 
نرخ بی کاری به 14 درصد در سال 
سرمایه گذاری های  کاهش  بود.   89
بازار  بهینة  فعالیت  عدم  صنعتی، 
سرمایه و ناهمواری مسیر بنگاه های 
سرمایه گذاری از دالیل افزایش نرخ 
بی کاری است. بر همین اساس فعاالن 
اقتصادی بر این باورند که بعد از برجام 
و با آمدن سرمایه گذاران خارجی که 
با افزایش سرمایه گذاری های صنعتی 
همراه است، نرخ بی کاری نیز کاهش 

یابد. اگر این نرخ کاهش نیابد، آن طور که صاحب نظران پیش بینی می کنند، بحران های 
اجتماعی در آینده به ساختار توسعه ضربه می زنند. 

براساس گزارش تنظیم شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال گذشته معادل 38.2 درصد 
جمعیت 10 سال به باال و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغالن یا 

بی کاران قرار گرفته اند.
میزان  که  بود  درصد   10.6 معادل   1393 سال  در  بی کاری  نرخ  میانگین 
این  نتایج  به آن داشته است.  بی کاری سال 1394 رشد 0.4 درصدی نسبت 
طرح نشان می دهد تعداد جمعیت فعال )شاغل و بی کار( در کشور 24 میلیون 
و 701 هزار و 177 نفر است که از این تعداد 2 میلیون و 729 هزار و 92 نفر 

بی کار هستند.
نرخ بی کاری برای سال 1394 در مناطق شهری کشور 12.2 و در نقاط روستایی 8.1 
درصد گزارش شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بی کاری جوانان 15 تا 24 
ساله معادل 26.1 درصد است که برای مردان این گروه 22.3 و زنان 42.8 درصد اعالم 

شده است.
هم چنین 18 درصد از شاغالن کشور در بخش کشاورزی، 32.5 درصد در بخش صنعت 
و 49.4 درصد در بخش خدمات فعال هستند. سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی 

در کشور 9.8 درصد است که این نسبت برای مردان 10.8 و زنان 4.5 درصد است.
اشتغال ناقص زمانی شامل تمام شاغالنی است که در هفتة مرجع )هفتة سرشماری شده(، 
به دالیل اقتصادی نظیر رکود کاری و پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن 
در فصل غیرکاری و... کمتر از 44 ساعت کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی در 

هفتة مرجع بوده اند.
هم چنین اشتغال ناقص زمانی از نسبت جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی به جمعیت 
اساس  بر  می شود.  محاسبه  شاغل 
گزارش مرکز آمار ایران، سهم شاغالن 
15سال و بیشتر با ساعت کار معمول 
49 ساعت در هفته و بیشتر، 38 درصد 
در سال 1394 بوده که این نسبت به 
تفکیک جنسیت برای مردان 42.7 و 

زنان 13.1 درصد است.
این بررسی نشان می دهد 9 استان 
کشور نرخ بی کاری تک رقمی و 22 
استان نرخ بی کاری دو رقمی را در 
سال گذشته تجربه کرده اند. کمترین 
گذشته  سال  در  را  بی کاری  نرخ 
استان آذربایجان شرقی با 7.3 درصد 
استان  را  بی کاری  نرخ  بیشترین  و 
کهگیلویه و بویراحمد با 17.7 درصد 
استان   19 هم چنین  است.  داشته 
از  باالتر  بی کاری  نرخ  دارای  کشور 

میانگین )11درصد( هستند.

اقتصاد

با افزايش 0.4 درصد و رسيدن به 11 درصد

نرخ بی کاری 
باز هم دو رقمی ماند
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10اقتصادبرترجهاندرسال2050

1. هند
زمانی که آزادسازی اقتصادی، هندوستان را از سال 1991 از قید و بند رشد آرام رها کرد و دریچه های 
آن را به سوی اقتصاد جهانی گشود، هندوستان قدم های رو به رشدش سست نشد. بر اساس پیش بینی ها 
هندوستان در آینده با رهایی از مسائل جاری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود می تواند به رأس هرم 

اقتصاد جهانی برسد.

2. چين
عجیب نیست اگر چین رتبة دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال 2050 را به دست بیاورد. رشد این کشور 
طی دو دهة گذشته، چیزی کمتر از یک معجزه نبوده است. این کشور با عبور از ژاپن و رسیدن به دومین 
رتبة غول های اقتصادی جهان، در سال 2005 جایگاه آمریکا را متزلزل کرده و ممکن است تا سال 2020 

بر این کشور غلبه کند. بااین حال رشد تدریجی اقتصاد این کشور، آرام تر از هندوستان است.

3. آمريكا
درآمد ناخالص داخلی آمریکا باعث شده است این کشور به عنوان یکی از ابرقدرت های اقتصادی جهان 
مطرح شود و جزو سه اقتصاد برتر جهان باقی بماند. مصرف گرایی باال، توانایی های نوآورانه و قدرت های 

تکنولوژیک، آمریکا را در میان برترین اقتصادهای جهان، نگه خواهد داشت.

Business News :منبع

جهان اقتصاد 

شرکتچندملیتیخدماتمدیریتومشاورةنایتفرانک
طیگزارشیبهپیشبینی10غولاقتصادیجهاندر
سال2050پرداختهاست.
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8. مكزيک
فقر، بی ثباتی های اجتماعی و نابرابری اقتصادی این کشور باعث نشده که چرخ های سرمایة چند تریلیون 
دالری این کشور از حرکت بایستد. در دو دهة گذشته، مکزیک بنیان اقتصاد خرد را که منجر به ایجاد 
این کشور در  اقتصادی، کاهش تورم و بهبود درآمد سرانه می شود، بهبود بخشیده است.  پایدار  رشد 
حال حاضر در مسیر بهبود زیرساخت ها نیز هست؛ حرکتی که برای رشد صنایع تولیدی حیاتی به شمار 

می رود.

9. مصر
مصر زمانی اقتصادی کامال متمرکز داشت و به تدریج به اقتصاد بازارمحور روی آورد. اما به واسطة تحوالت 
بزرگ مالی توانست از افزایش سرمایه گذاری خارجی بهره ببرد و رشد ناخالص داخلی آن، پنج درصد 
افزایش پیدا کند. هر چند تحوالت سیاسی و نظامی که در مدت اخیر در این کشور رخ داده، آن را دچار 
فلج سیاسی کرده است و صندوق بین المللی پول نیز وام دادن به این کشور را به تاخیر می اندازد، اما 
افق آن روشن است. با وجود اهمیت کشاورزی در رشد اقتصادی، تولیدات و خدمات نیز نقش بزرگی در 

رشد درآمد ناخالص داخلی این کشور به عهده دارند.

10. ژاپن
برخالف آن چه تصور می شود، ژاپن در جایگاه دهم قرار دارد. سرزمین خورشید درخشان به سقوط خود 
از جایگاه دومین اقتصاد بزرگ جهان ادامه می دهد و پیش بینی می شود تا سال 2050، تا پلة دهمین 
اقتصاد بزرگ جهان نزول کند. ژاپن پس از دهة سیاه 1990، دچار رشدی آرام و کسادی اقتصادی شد. 
این کشور در حال حاضر در حال التیام زخم های دو فاجعة طبیعی زمین لرزه و سونامی است؛ بالیایی که 
اقتصاد این کشور را به همراه شهرها و روستاهای این کشور ویران کرد. با وجود آن که رشد اقتصادی این 
کشور با کندی مواجه شده است، هم چنان یکی از نقاط مهم و حیاتی برای تولیدات پیشرفته تکنولوژیک، 

خودرو و صنایع الکترونیک است.

5. برزيل
وضعیت برزیل تاکنون برای جهانیان روشن شده است. این غول اقتصادی نوظهور از بریتانیا، که در 
مارس 2012 به عنوان ششمین اقتصاد برتر جهان معرفی شد، پیشی گرفته و از سرعت رشد خود طی 
دهه های آینده نخواهد کاست. برزیل به لطف حضور ثروت و منابع طبیعی بیکران، کشاورزی پررونق، 

تولید و صنایع خدماتی قدرتمند، قادر است در سال های آینده به چنین رتبه ای از رشد برسد.

7. روسيه
منابع طبیعی از قبیل گاز، نفت، زغال و فلزات قیمتی این ابرقدرت سابق را که تنها وزنة تعادل ایاالت 
متحده آمریکا طی دهه های گذشته بوده، پایدار نگه داشته است. شاید نشانه هایی از تزلزالت اجتماعی 
یا سیاسی در این کشور دیده شود، اما کوچک ترین اثری از تزلزل در رشد اقتصادی روسیه به چشم 

نمی آید و چشم انداز آن تا سال 2050 روشن است.

6. نيجريه
درآمد ناخالص داخلی این کشور تا 80 درصد متکی بر صنعت نفت است؛ بااین حال نیجریه می کوشد 
تا سهم کشاورزی و تجارت را نیز در این رشد اقتصادی بیشتر کند. بر اساس پیش بینی ها، نیجریه در 
سال 2025 از آفریقای جنوبی که عنوان کنونی برترین اقتصاد آفریقا را در اختیار دارد، عبور می کند و 

در سال 2050 جایگاه ششم را به دست خواهد آورد.

4. اندونزی
سرعت رشد اقتصادی این کشور به نسبت سایر کشورها سرسام آور است. بر این اساس ممکن است 
در سال 2050، در چهارمین پلة اقتصاد جهان قرار گیرد. این موضوع نباید زیاد عجیب باشد؛ چراکه 
وجود منابع طبیعی گسترده و رو به رشد بودن اقتصاد این کشور، توانایی بالقوه ای ایجاد کرده است تا 
اندونزی با رشد پرسرعت، خود را در میان غول های جهان قرار دهد. دولت کنونی این کشور با پشتیبانی 
از سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی، به رشد اقتصادی کشور کمک زیادی کرده است. این مسیر 

تا رشد 8/6 درصدی اقتصاد این کشور تا سال 2050 ادامه دارد.
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له مقا

معرفی روش های آينده نگاری 
راهبردی در هلدينگ ها

در مطالعه و بررسی روش ها و تکنیک های 
آینده نگاری راهبردی، با توجه به اهمیت 
به شرح  فعالیت های مورد نظر  اولویت،  و 

زیر شناسایی شده اند:
ديده باني

اطالعات  تحلیل  و  گردآوري  دیده بانی؛ 
محیط خارجی در حوزه موضوعاتی است 
یک  تصمیم گیري  جریان  بر  می تواند  که 
می تواند  دیده باني  بگذارد.  تاثیر  سازمان 
و  موقعیت ها  ظهور  حال  در  عالئم 
دهد  تشخیص  را  بالقوه اي  دشواري هاي 
سازمان  یک  آیندة  در  است  ممکن  که 
تشخیص  روي  دیده بانی  باشد.  تاثیرگذار 
پیدایش،  حال  در  روندهاي  و  رویدادها 
بالقوه اي  دشواري هاي  و  موقعیت ها 
یک  آیندة  می تواند  که  تمرکزمی کند، 
سازمان را دستخوش تغییر کند. اطالعات 
روابط  و  روندها  )رویدادها،  گردآوري شده 
کلیدي  مدیران  اختیار  در  برون سازمانی( 
سازمان قرار می گیرد، تا پس از تحلیل و 
تفسیر آن، از نتایج به دست آمده به عنوان 
آینده  برنامه هاي  در  مدیریت  راهنماي 
دیده بانی  درحقیقت،  کنند.  استفاده 
روشی براي شناسایی؛ گردآوري و بررسی 
روي  بر  موثر  عوامل  دربارة  اطالعات 
)کندرا،  تصمیم گیري هاست  و  برنامه ها 

.)20 :2004

سيداصغر ابن الرسول1، 
مهدی قلی زاده2

روش های آینده نگاری راهبردی
 برای برنامه ریزی در هلدینگ ها

آیندهنگاريراهبردي؛ابزاريبرايدرکآیندههايمحتمل،آمادگيبهتربرايرویارویيباآیندهوتصمیمسازي
براينیلبهآیندهايمطلوباست.آیندهنگاريراهبرديشاملتالشينظاممندبرايبررسيوخلقآیندة

درازمدتعلم،فناوري،اقتصاد،محیطوجامعهبهمنظورشناسایيفناوريهايعامنوظهور،حوزههايپرمنفعت
اقتصاديوسایرحوزههايزیربنایيراهبردياست،کهبهاحتمالفراوان،بیشترینمنافعاقتصادي،اجتماعيو
سیاسيراخواهندداشت.بنابراینآیندهنگاريراهبردي؛نوعيمدیریتومهندسيجامعآیندهوایجادفرصت

برايساختنآیندةمطلوباست.
آیندهنگاريراهبرديبهدنبالپیشگویينیست،بلکهفرایندياستکهباتمرکزبرآیندهدرپيخلق

چشماندازهايمشترکازآناست؛چشماندازهایيکهمردمرابرآنميداردتافعالیتهايامروزخودراباآنها
منطبقکنند.آیندهنگاريراهبردي؛جایگزینپیشبیني،آیندهاندیشيوبرنامهریزيراهبردينميشود.هریک
ازاینفعالیتهادرفرایندآیندهنگاريراهبردينقشخودراایفاميکنندودربسیاريازموارد،بهطورمتقابل

یکدیگرراحمایتميکنند.
آیندهنگاريراهبرديفراترازمجموعهايازروشها؛فراینديازمشاورهوتعاملبینجامعةعلمي،ذينفعان

دستاوردهايتحقیقاتيوسیاستگذاراناست.اینفرایندمنظمومستمربهدنبالخلقآیندهايمطلوب
است.مهمترینهدفآیندهنگاريراهبردي؛تصویرسازي،خلقوترسیمچشمانداز)آیندةمطلوب(است،چراکه

تعریفهدف،ماهیتارتباطبافرایندتصمیمگیريرامشخصميکند.
توصیففرایند،روشهاوبنیانهايفکريآیندهنگاريراهبردي،نیازمندتحلیلوتعمقدرمفاهیمسازندةآن
است.بهاینمنظورابتدامقدمهايمفهوميدربارةراهبرد،آیندهنگاريوآیندهپژوهيعرضهشد.سپسچند

کاربستمهمازروشهایکلیديدرفرایندآیندهنگاري)راهبردي(بهاختصارمرورشدتابسترمفهوميالزم
برايفهمآیندهنگاريراهبرديدرگروههایسرمایهگذاریفراهمشود.بامطالعةفرایندآیندهنگاريراهبردي،راه

برايتحلیلوبررسيتجربةدیگرکشورهادرپیادهسازيآیندهنگاريراهبرديهموارترخواهدشد.
ازنظرکوسا؛آیندهنگاريراهبرديبهآیندهنگاريمسائلراهبردينسبتدادهميشود.درواقعفرایندآیندهنگاري

راهبرديبهافزایشدرکفرد،سازمانیاجامعهازمخاطرههاوفرصتهاينوپدید،وابستگيبهمسیر،
پیشرانها،همتکاملها،انگیزهها،نیروهاوروابطعلميميانجامد.مجموعةاینعواملبرتصمیمهايبدیلتاثیر

گذاشتهوفضايآیندههايممکن،موجهنما،محتملومطلوبراشکلميدهند.ایندرکبهتر،سببتصمیمگیري
آگاهانهتردرمسائلگوناگونميشود،تصمیمهایيکهبهطرحراهبرديعموميسازمانوابزارهايدستیابيبه
اهدافبلندمدتآنارتباطدارند.بهبیاندیگر،تفاوتاصليآیندهنگاريراهبرديباگونههايدیگرآیندهنگاري؛

توانمنديآنهادریاريبرايتعریفشرایطوقواعدمبارزهدرمیداننبردولزومنبرداست)کوسا،2011(.
بایدتوجهداشتخروجیفرایندآیندهپژوهیدرسازمانبایدبرایسطوحگوناگونجامعهوسازمانقابلفهم

باشدوامکانایجاددیدفراسازمانیوکالنتوسطآنمشهودباشدودرپایانتاثیراتوارتباطبینبخشهای
مختلفسازمانوحوزههایجامعهرانشانمیدهد.اینامورنیازمندسازگاریمنطقیدرگامهایفرایند
آیندهپژوهیدرسازماناست،کهدرباالتالششدهبهاینویژگیهابهعنوانمفروضاتاولیهتوجهشود.
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دیده باني فعالیتي مستمر است که ناظر بر مسئلة معین و براساس شاخص هایي 
معین، عوامل و عناصر محیط داخل و خارج سازمان را شناسایي مي کند. دیده باني 
ضعیف  عالئم  و  پیشرفت ها  و  تحوالت  آخرین  پویش  و  پایش  با  که  مي کوشد 
دهد  کاهش  را  تحوالت  و  تغییرات  برابر  در  سازمان  غافلگیري  احتمال  تغییر، 

)بل،1996(،)بهاری،1391: 52(.

موضوعات ديده باني
کشف روندها و رخدادهاي علمی، فنی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی که از وجود 

تحوالت آینده خبر می دهند؛
شناسایی فرصت ها، تهدیدات و تغییرات بالقوه اي که براي سازمان ها و دولت ها 

اهمیت دارند؛
گسترش تفکر آینده مدار میان کارشناسان و مدیران؛

ارائة سامانة هشدار سریع به مدیران، کارشناسان و تصمیم گیرندگان استراتژیک 
می شوند،  دور  یکدیگر  از  می کنند،  تالقی  یکدیگر  با  که  روندهایی  در خصوص 

تسریع می یابند، کند و مخفی می شوند یا پیچیده و دشوار می گردند؛
طراحی و ایجاد راداري که به صورت نظام مند، جهان و تحوالت آن را پایش کرده 

و درخصوص تغییرات عمده وجزئی تازه و غیرمنتظره ارسال سیگنال می کند؛
پایش اطالعات راهبردي جهت تعیین راهبردهاي سازمانی و ملی؛

خلق فضا براي اعمال مدیریت موفق وابسته به توانایی تطبیق با محیط خارجی، 
که به شدت در حال تغییر است )خزایی، 1388: 34-35(

روند پژوهي
تحلیل روند از دیدگاه ریچارد آلناسالتر؛ به معناي بهره گیري از سري هاي زمانی 
را در  بینشی  و  تغییرات محیطی است  و ردیابی  براي تشخیص  و دیگر داده ها 
رویدادهاي  وقوع  به خاطر  اما  فراهم می آورد،  آینده  احتمالی  موقعیت هاي  باب 
روند  تحلیل  است.  نبوده  اعتماد  مورد  هیچ گاه  وغیرمستمر،  پیش بینی  غیرقابل 
عبارت است از؛ مطالعة یک روند مشخص به منظور کشف ماهیت، علت هاي بروز، 
سرعت توسعه و پیامدهاي بالقوة آن. تحلیل روندها باید بسیار دقیق باشد، زیرا 
یک روند مشخص می تواند تاثیرهای متفاوتی بر ابعاد گوناگون زندگی ما داشته 
باشد  و از سوی دیگر شاید بسیاري از این تاثیرها در نگاه اول قابل کشف نباشد 

)اسالتر،1385: 56(.
روند؛ به مجموعه اي از رویدادها گفته مي شود که بنابر متافیزیکي خاص، گمان 
مي رود ارتباطي علّي با یکدیگر دارند. تحلیل روند3؛ به شناسایي بنیان ها و عوامل 
روند؛ همان  بنیان هاي  روند مي پردازد.  و پیش بیني  ارزیابي  نیز  و  روند  بر  موثر 
ارزش ها و متافیزیک شکل دهندة روند هستند. هدف از تحلیل روند؛ کشف روابط 
اجتماعي،  )سیاسي،  مختلف  مسائل  بر  آن  اثرگذاری  ونحوة  علّي  شبه  و  علّي 

اقتصادي( است و این که تحلیل روند هدف نیست بلکه تنها یک ابزار است.

پيش بيني
توصیف  عبارتی  به  بدیل،  آینده های  و  پایه  خط  توصیف  یعنی؛  پیش بینی 
پیشران ها و عدم قطعیت ها و بررسی پیامدها و نتایج آن، یکی از حوزه های مهم و 
کلیدی آینده پژوهی است و به یکی از فعالیت های مهم دانشمندان و آینده پژوهان 
تبدیل شده است. حس ناتوانی در مقابل پدیده ای که قادر به درک آ ن ها نیستند، 
آینده پژوهان را بر آن می دارد تا با کسب اطالعات بیشتر بتوانند پیش بینی بهتری 
)پدارم،  کنند.  کنترل  را  آینده  آن،  هدایت  با  بتوانند  و  دهند  انجام  آینده  برای 

جاللی وند،1391: 47(.

طراحي ره نگاشت
ابزاری است که اهداف بلندمدت و کوتاه مدت و راه حل های مناسبی را که اهداف 
برای توسعة یک  را می توان  ابزار  این  ارائه می دهد.  را محقق می کنند،  سازمان 
محصول، توسعة فناوری، ایجاد یک قابلیت، خلق یک سامانه و... به کار گرفت 
)بهاری،1391 :14(. ره نگاشت به آیندة پژوه در درک نیازهای سازمان و مشتریانش 
کمک می کند و با مشخص کردن راه های دستیابی به هدف و نیز هزینه ها و زمان 
الزم برای پیمودن هر راه، به ارتقای تصمیم گیری ها دربارة بودجه های مربوط به 
تحقیق و توسعه کمک می کند. و با مشخص کردن قابلیت های آیندة سازمان، در 

شناسایی مزیت های رقابتی نیز مفید است )بهاری،1391: 29(.

سناريونگاري
واژة سناریو برگرفته از دنیاي سینما و تئاتر است و داستاني را به صورت کامال 
قابل درک تصویر مي کند، که داراي سازگاري و انسجام منطقي است. سناریوها 
پیش بیني آینده نیستند، بلکه به تصور و تخیل درمورد آینده  مي پردازند و به قول 
دکتر دیوید اینگوار4 »حافظه هاي آینده« هستند، زیرا ذهن انسان مدام در حال 
داستان سرایي دربارة آینده است. سناریوها با دو دنیاي واقعیت ها و ادراک  سروکار 
دارند. سناریوها واقعیت ها را مورد کندوکاو قرار مي دهند، اما در همان حال به 
اطالعات  تبدیل  در  و سعي  نیز کمک مي کنند  تصمیم گیرندگان  دروني  ادراک 

راهبردي به ادراک جدید دارند )منزوی:6(.
کرده  بیان   )317  :2003( بل  وندل  را  سناریو5  تعریف  شیواترین  و  کوتاه ترین 
است، که سناریوها را محصول روش هاي آینده پژوهي مي داند. او بر این باور است 
به  مي توانند  و  سناریونویسي هستند  مقدمة  آینده پژوهي،  روش هاي  تمامي  که 
خلق سناریو منجر شوند. و باید بگوییم که سناریو محصولي است که به توصیف 
وضعیت احتمالي آینده پرداخته یا داستاني دربارة نوع به وجود آمدن این وضعیت 
زندگي«  »روز  سناریوهاي  حتی  یا  نهایي  وضعیت  را  اول  حالت  مي کند.  بیان 
مي نامند و دومي را سناریوهاي زنجیره اي )حوادث( یا تاریخ هاي آینده مي نامند) 

بیشاب، هاینز، کولینز،2007: 8(.
مهم ترین ویژگی سناریو، فرضی بودن سناریو است که ریشه در ماهیت آینده و 
محدودیت ذاتی پژوهش های آینده نگر دارد. سناریو محصول آرماني آینده پژوهي 
با  براي مواجهه  را  است، بسط سناریوهای مختلف می تواند سازمان ها و جوامع 
این حوزة مطالعاتي  آماده کند و اصول مرکزي  آینده  دگرگوني هاي شگرف در 

است:  
سناریوها انسان را از غافلگیرشدن در برابر آینده هاي مبهم و مخاطرات شگفت زده 

باز مي دارد.
روش  سناریو، آینده هاي بدیل6 )ممکن و محتمل( را مشخص مي کند.
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کدام یک  که  کرد  مشخص  دقت  و  قطعیت  با  نمي توان  سناریونگاری  زمان  در 
از این آینده ها رخ خواهند داد. مجموعة درهم تنیده اي از عوامل گوناگون که 
سناریوها را شکل مي دهند، عوامل ثابت و از پیش مشخصي نیستند و مي توانند 
بررسي  سناریوها  قالب  در  بدیل  آینده هاي  باشند.  داشته  گوناگوني  حالت هاي 
مي شوند، تا مطلوب یا نامطلوب بودن آن ها آشکار شود. سناریو؛ نگاه به آینده 
داستان تصویرشده  آن،  است، که در چهارچوب  ویژه  از دریچه  و چشم اندازي 
داراي سازگاري منطقي است و رخدادهاي بیرون از حقیقت نمایي و خردورزي 

در تاروپود آن راهي ندارند )پدرام، جاللی وند، 1390: 41(.
سناریوسازي هنگامي موثر است؛ که فرد دربارة موضوع خاصي که تفکرناپذیر به 
نظر مي آید به تفکر بپردازد و بگوید من مي  توانم ببینم که چه اتفاقي ممکن است 

بیفتد و چه واکنشي در برابر این اتفاق از خود نشان خواهم داد )منزوی : 6(.

پويش محيطي
روشی شامل مشاهده، ارزیابی، پایش و توصیف نظام مند محیط ها و بافتارهای 
کشور،  یک  اخالقی  و  سیاسی  زیست محیطی،  اقتصادی،  فناورانه،  اجتماعی، 

صنعت، سازمان و غیره.
براي  تصمیم گیرندگان  و  مدیران  توانمندسازي 
معرض  در  که  خارجي  محیط  با  سریع  انطباق 
دارد،  قرار  گسترده  و  سریع  بسیار  تغییرات 
نیازمند روشي است که آن ها را قادر سازد از یک 
بخش هاي  متقابل  روابط  و  خارجي  محیط  سو 
گوناگون آن را درک کنند؛ و از سوي دیگر این 
فهم را به فرایندهاي تصمیم گیري و برنامه ریزي 
سازماني خود وارد کنند. پویش محیطي7 روشي 

است که این امر را محقق خواهد کرد.
رادار  نوعي  همچون  مي توان  را  محیطي  پویش 
نظام مند  گونه اي  به  را  جهان  که  کرد،  تعریف 
عمده  غیرمنتظره،  جدید،  آنچه  و  کرده  پویش 
بر  مطالعه  یک  مي کند.  است، مشخص  یا جزئي 
مبناي روش پویش محیطي چهار هدف عمده را 

به دنبال دارد )پدرام، 1391: 20-19(:
فني  و  اقتصادي  سیاسي،  اجتماعي،  علمي،  رخدادهاي  و  روندها  آشکارسازي 

)STEEP( که براي موسسه یا سازمان خاصي اهمیت دارند.
براي  رخدادها  یا  روندها  این  که  دگرگوني هایي  و  تهدید ها  فرصت ها،  تعیین 

موسسه یا سازمان به دنبال خواهند داشت.
ترویج جهت گیري هاي فکري آینده بین مدیران و کارکنان.

آگاه سازي مدیران و کارکنان از روندهاي هم گرا، واگرا، برهم کنش گر، شتاب دهنده 
یا کند کننده.

چشم اندازسازی
چشم اندازسازی یعنی؛ تصویرسازي بهترین نتایج، هدف گذاري و معیارهاي کارایي 
و عملکرد توسط آینده پژوه. ) بیشاب، هاینز، کولینز،2007: 8( آینده پژوه توسط 
چشم انداز روشن می کند که، تصویر مطلوب سازمان از خود یا جهان پیرامون آن 
در آینده چیست )دیوید،1389(. چشم انداز به آن چیزی می پردازد که سازمان 
قصد دارد بشود. )ویلن وهانگر،1389: 24(. بنابراین ترسیم و تدوین چشم انداز 
ترسیم چشم انداز؛  برای  دانست.  اجتناب ناپذیر در هر سازمانی  فعالیتی  باید  را 

روش ها و رویکردهای گوناگونی توسط آینده پژوهان معرفی شده است. اما وجه 
مشترک تمامی این روش ها، گرفتن دیدگاه های صاحب نظران در فرایندی مبتنی 
بر مشارکت و تعامل است. چشم انداز را باید متناسب با شرایط جامعه و سازمان 

طراحی کرد، تا آینده ای مطلوب را برای سازمان به دنبال داشته باشد.

پانویس
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له مقا

به  راهبردي  آینده نگاري 
نیست،  پیش گویي  دنبال 
با  که  است  فرایندي  بلکه 

خلق  پي  در  آینده  بر  تمرکز 
از  مشترك  چشم اندازهاي 
چشم اندازهایي  است؛  آن 
تا  مي  دارد  آن  بر  را  مردم  که 

با  را  خود  امروز  فعالیت هاي 
کنند منطبق  آن ها 
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جهان اقتصاد 

مقابله جهان
با افزایش فقر

سالگذشتهدرکناراتفاقاتمنفیومثبتیکهدراقتصادجهانیرخداد،
یکاتفاقبهنظرمیرسدکهزیرهجوماخبارمتعددسیاسی،اقتصادیو
اجتماعیدیدهنشدوازنظرهادورماندوآنهمچیزینیستجزادامة
کاهشروندفقردرنسبتکلیجمعیتجهانکهرقمیبیسابقهراازخود
بهجایگذاشت.25سالپیشنزدیک40درصدازجمعیتجهانزیر

خطفقرزندگیمیکردند،امادرسال2015اینرقمبه10درصدرسید
)نمودارزیر(.هرچندکه10درصدچیزینزدیکبه700میلیوننفراز
جمعیتجهانرادربرمیگیرد،اماکاهش27درصدیایننسبتخود
میتواندیکجرقةروشنبرایکاهشهرچهبیشترخطفقردرسالهای

آیندهباشد.

700 ميليون نفر زير خط فقر زندگی می کنند

کاهش فقر جمعیت جهانی در سال 2015 به 10 درصد در شرایطی رخ داده است که 
جهان در سال گذشته یکی از ویران ترین روزهای خود را تجربه کرده است. جنگ های 
خانمان سوز در خاورمیانه و تاثیر آن بر اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان این ذهنیت 
را برای تحلیل گران جهانی اقتصاد به وجود آورده بود که حتما نرخ فقر در جمعیت 
جهان دوباره افزایش می یابد. طبیعی هم بود که چنین ذهنیتی در میان کارشناسان 
اقتصاد جهانی شکل بگیرد. جنگ و نزاع نظامی در منطقة بزرگی از خاورمیانه میان 
گروه تروریستی داعش با کشورهایی نظیر عراق و سوریه جمعیت میلیونی از افراد را 
آواره و آن ها را تحت عنوان مهاجر راهی کشورهای دیگر کرد. مهاجران جنگی همواره 
موجی از فقر را به وجود می آورند، اما بااین حال بر اساس داده هایی که از منابع صندوق 
بین الملل پول و بانک جهانی به وجود آمده اند، می توان نتیجه گرفت که فاجعة زندگی 
از آدم های دنیا زیر خط فقر، خود نشان گر یک پیروزی در سال  نفر  700 میلیون 
گلوله و مرگ محسوب می شود که بر اساس آن، این رقم نسبت به چند سال قبل از 
آن کاهش چشم گیری را نشان می دهد. کارشناسان یکی از دالیل این امر را افزایش 
سرمایه گذاری های صنعتی در دنیای امروز می دانند. در سال 2015 مانند چند سال قبل 
از آن صنعت گران و تولیدکنندگان یک بار دیگر در صدر اخبار قرار داشتند. درواقع بعد از 
بحران سال 2008 می شود گفت که در یکی دو سال گذشته دوباره فعاالن مولد اقتصاد 
توانسته اند جای پای خود را در اقتصاد جهانی محکم کنند.  به همین خاطر تحلیل گران 
بر این باورند که سرمایه گذاری های صنعتی و به واسطة آن رشد روند اشتغال مولد در 
جمعیت دلیل اصلی عدم رشد خط فقر و کاهش آن محسوب می شود. شاید اگر جنگ 
خانمان سوز داعش با کشورهای جهان وجود نداشت، رقم 700 میلیونی از فقرای جهان 
اکنون به مراتب رقم کمتری را نشان می داد. به هرحال هر چه هست، باید این واقعیت 
را پذیرفت که درست به موازات آن که جنگ امان همه را بریده است، ولی با این وجود، 
رقم ساکنان زیر خط فقر به 700 میلیون نفر کاهش یافته است. بدون شک این تلخ ترین 
تجربة زیست اجتماعی امروز است که باید برای ماندن فقر در میان 700 میلیون نفر از 

آدم های روی زمین، کمی نفس آسوده کشید. 

شک نباید کرد که بخش اعظم این فقرا در میان کشورهای جنگ زده یا کشورهایی هستند 
که از توان اقتصادی مناسبی بهره نبرده اند. به طور قطع سیاست های غلط اقتصادی و 
مدیریت های ناکارآمد نقش اساسی در گسترش خط فقر دارند. اگر درآمد سرانه را یکی 
از مولفه های سنجش فقر بدانیم، در جدول ضمیمة گزارش به خوبی مشخص است که در 
کنار کشورهای بحران زده و درگیر جنگ، کشورهای دیگری نیز از درآمد سرانة پایین رنج 
می برند. آن ها می توانند در میان 700 میلیون نفر از فقرای جهان، نمایندگان جدی داشته 
باشند. همان طور که در جدول مشخص است، کشورهایی نظیر ترکمنستان و پاکستان در 
میان این گروه از کشورها قرار می گیرند؛ یعنی کشورهایی که جنگ های منطقه را تجربه 
نکرده اند، اما از درآمد سرانة پایین حتما آزرده خاطر هستند. درآمد سرانة پاکستان در سال 
2015 که درواقع تغییری در داده های آن نسبت به سال 2014 به وجود نیامده است، 
کمتر از پنج هزار دالر را نشان می دهد. اما در کشوری نظیر کرة جنوبی، این رقم تا 30 هزار 
دالر نیز رشد کرده است. برای ایران نیز در سال 2015 بر اساس داده های مرکز آمار و بانک 
مرکزی درآمد سرانه فقط به 500 هزار دالر برای هر فرد نزدیک شده است. اگر ایران هم 
در میان 700 میلیون نفر آدم زیر خط فقر نماینده داشته باشد، به طور قطع دلیل این شکل 
گرفتن فقر و درآمد سرانة بسیار ناچیز را باید در سیاست ها و برنامه های اقتصادی سال های 
گذشته جست وجو کرد، چون در این سال ها اقتصاد ایران برای آن که بتواند درآمد سرانة 
ناشی از فعالیت های مولد را افزایش دهد، هیچ کم و کسری نداشت. اما درنهایت کار به 
جایی رسیده است که در سال 2014 و 2015 درآمد سرانة هر ایرانی به پنج هزار دالر هم 
نمی رسد. با این همه اما می شود خوش بین بود. بررسی روند حرکت دنیا در جهت کاهش 
فقر طی 25 سال گذشته به خوبی نشان می دهد که دنیا عزم خود را برای جلوگیری از 
افزایش فقر جزم کرده است. این اتفاق نقطة روشنی برای تاثیر فعل و انفعاالت جدید جهان 
اقتصادی روی دنیایی است که 700 میلیون نفر از اهالی اش زیر خط فقر زندگی می کنند.
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»بسم اهلل الرحمن الرحیم، الیوم استعمال تنباکو و توتون بِأَِی نحٍو کاندر حکم محاربه با 
امام زمان علیه السالم است.« این جمله متن کامل حکمی بود که سیدمحمدحسن 
حسینی شیرازی، معروف به میرزای شیرزای مرجعیت عام شیعیان زمان، صادر کرد 
که شاه قاجار امتیاز تجارت توتون و تنباکو را به مدت 50 سال به ماژور جرالد تالبوت 
رئیس کمپانی رژی و از نزدیکان و مشاوران لرد سالیسبوری نخست وزیر و وزیر خارجه 

انگلیس اعطا کرد.
ناصرالدین  شاه، چهارمین شاه جاه طلب قاجار در دوران سلطنتش بود که سه بار به 
اروپا سفر کرد و در هرکدام از این سفرها هم بخشی از سرمایه های ایران را در ازای 
خوش گذرانی هایش به اروپایی ها می بخشید. در یکی از سفرهایش به اروپا هم که با 
مشکل مالی مواجه شده بود، قول این امتیاز را به انگلیس ها داد. بعد از مراجعتش به 
تهران و در رجب 1307 ه . ق قراردادی را با تالبوت امضا کرد، که به موجب آن امتیاز 
تجارت توتون و تنباکو به مدت 50 سال به تالبوت اعطا شد. این امتیاز که به امضای 
شاه و سرهنری ولف رسید، حکایت از اختیارات تام تالبوت در امور دخانیات ایران و 
بی اعتنایی به منافع ملت ایران داشت. طبق این قرارداد، شرکت رژی متعهد شد که در 
ازای انحصار خرید و فروش توتون و تنباکوی ایران به مدت 50 سال، ساالنه مبلغ 15 
هزار پوند استرلینگ به همراه یک چهارم سود خالص خود را به شاه بپردازد. هم چنین این 
کمپانی از معافیت پرداخت عوارض گمرکی و مالیات توتون و تنباکو طی مدت قرارداد، 
برخوردار شد. اما با قیام مردم در پی حکمی که میرزای شیرازی صادر کرده بود، این 
امتیاز عمر چندانی نداشت و در روز 24 اردیبهشت 1270 هجری شمسی امتیاز توتون و 

تنباکو که به صورت انحصاری در اختیار شرکت بریتانیایی رژی بود، لغو شد.
حرکت مردمی که منجر به لغو این امتیاز شد، در تاریخ با نام های قیام تنباکو، قیام تحریم 
تنباکو، جنبـش تحریم تنباکو، نهضت تحریم تنباکو یا نهضت تنباکو شناخته می شود و 

اولین مواجهه و رویارویی ملت و شاه بود که با اتکا به روحانیت اتفاق افتاد. 
از زمانی که حاتم بخشی های ناصرالدین  شاه امتیازی 50  ساله را در قبال رشوه ای کالن 
و کوتاه مدت نصیب انگلیس ها کرد و بعد از این که قرارداد به شکل رسمی منعقد شد، 
کارکنان شرکت انگلیسی وارد ایران شده و در شهرهای مختلف مستقر شدند، اما مردم از 
ورود آنان به داخل شهرها جلوگیری کردند. از زمانی که مردم به خیانت شاه به کشور پی 
بردند، اعتراض هایی به رهبری سیدعلی اکبر فال اسیری، از علمای برجسته شیراز، شکل 
گرفت. با وجود تمام خشونت های حکام، مقاومت مردمی ادامه یافت و قیام مردم شیراز 

به تبریز، مشهد، اصفهان، تهران و دیگر نقاط ایران گسترش یافت.
سیدجمال الدین اسدآبادی نامه ای به میرزای شیرازی نوشت و گزارشی را که از وضعیت 
مردم در آن زمان داشت، در نامه قید کرد و بر موقعیت خاص میرزای شیرازی تاکید کرد 
و یادآوری کرد که میرزا در شرایط موجود چه مسئولیت سنگینی برعهده دارد. در این 
نامه سیدجمال الدین نوشت: »... اگر ملت به حال خود گذاشته شوند... افکارشان پریشان 

می شود... چون تودة نادان در معتقدات خود جز استقامت و ثبات قدمی که طبقة دانا در 
عقایدش نشان می دهد، دلیلی ندارد. اگر بخواهی، می توانی با یک کلمه افراد پراکنده را 
جمع کنی و با متفق ساختن آن ها دشمن خدا و دشمن مسلمانان را بترسانی و شر کفار 

را از سرشان برطرف کنی...«
و پس از این نامه بود که میرزای شیرازی حکم تاریخی اش را صادر کرد. و پس از صدور 
حکم بود که شهر آشوب شد. دربار هم از این آشوب بی نصیب نماند. شاه و آخوندهای 
درباری اش تالش کردند حکم میرزای شیرازی را جعلی بنامند و مردم را از این طریق 
آرام کنند، اما این مسئله آتش خشم مردم را بیشتر برانگیخت. شاه برای ساکت کردن 
مردم تن به لغو امتیاز داخلی دخانیات داد،  اما مردم راضی نشدند و خواستار لغو امتیاز 
خارجی نیز بودند. در گوشه و کنار مردم قلیان ها را شکستند، مغازه های فروش توتون 
و تنباکو تعطیل شدند، بازرگانان از معامله با کمپانی رژی امتناع کردند، زنان حرمسرا 
قلیان ها را پیش چشم شاه شکستند. تا جایی که ناصرالدین  شاه روزی در حرمسرای خود 
دید زن هایش به کنیزان خود امر می کردند که قلیان ها را در هاون بگذارند و بشکنند! 
شاه پرسید: »شما را چه می شود که این طور می کنید؟« یکی از زن ها گفت: »آن کس 
که ما را به تو حالل کرده، قلیان را به ما حرام کرده!« این تحرکات ادامه داشت تا این که 
اعالمیه ای روی دیوار شهرهای مختلف نصب شد با این مضمون: »برحسب حکم جناب 
حجه االسالم والمسلمین آقای میرزای شیرازی، اگر تا 48 ساعت دیگر امتیاز دخانیات 
لغو نشود، یوم دوشنبه آتیه جهاد است، مردم مهیا شوید.« این جملة ساده که بسیاری از 
مردم حتی قادر به خواندنش نبودند، تیر آخر کمان مردم بود؛ تیری که به هدف خورد. 
شاه عصبانی بود و انگلیس ها نگران و ترس خورده. تالبوت دست به دامن امین السلطان 
می شود و از او می خواهد علما را راضی کند و حتی درخواست تبعید میرزای آشتیانی 
را از تهران می دهد. امین السلطان شاه را تحت فشار می گذارد و تا جایی پیش می رود 
که شاه راضی می شود به این که میرزای آشتیانی را تهدید کند. باالخره تالش های 
امین السلطان نتیجه می دهد. سلطان صاحبقران برای میرزا می نویسد: »یا بمان و به 
باالی منبر برو و قلیان بکش یا از تهران خارج شو.« میرزای آشتیانی یک  شب مهلت 
طلب می کند تا وسایل سفر را آماده کند. صبح روز بعد میرزای آشتیانی قصد خروج 
از تهران را که می کند، با جمعیتی از مردم مواجه می شود که به خیابان ها ریخته اند 
و کفن پوش شعار می دهند: »یاغریب الغربا، می رود سرور ما« و به سوی خانه میرزا 
حرکت می کنند. جمعیت تا ظهر به چندین هزار نفر می رسد. مغازه ها کرکره ها را پایین 
می کشند، بازار تعطیل می شود، امام جمعه تهران باالی منبر می رود و مردم را به سکوت 
فرامی خواند. مردم امام جمعة درباری را از منبر پایین می آورند و کتک می زنند. پس از 
این ماجرا، شاه شخصی را به دیدار میرزای آشتیانی می فرستد تا از او بپرسد هدفش از 
این کارها چیست. میرزا در جواب می گوید: »تنها مقصود ما لغو امتیاز انحصار دخانیات 
اعم از داخله و خارجه و کوتاه کردن دست خارجی هاست و هیچ تقاضای دیگری نداریم.« 
ناصرالدین  شاه هم عقب نشینی می کند و همین عقب نشینی می شود برگی از تاریخ که 
مردم در آن قدرت خود را برای رسیدن به خواسته شان ثابت کردند. شاه نامه ای به 
امین السلطان می نویسد با این مضمون: »نایب السلطنه امتیاز داخله را که برداشته بودیم، 
حال امتیاز از خارجه را هم برداشتیم و مردم مجبور در کشیدن قلیان نیستند تا حکم 
از جانب میرزای شیرازی برسد.« این دست خط شاه بین مردم توزیع می شود، اما مردم 
بی اعتمادتر از این ها بودند که بخواهند حرف نایب السلطنه را بپذیرند. همین می شود که 
علما از میرزای شیرازی در نجف می پرسند که حکم چیست؟ میرزا هم پاسخ تلگراف 
علما در تهران را این طور می دهد: »در سر جایش هست تا موقعی که دست خط آشتیانی 
مبنی بر حقیقت داشتن لغو امتیاز بیاید.« در همین زمان اعالمیه ای با خبر لغو امتیاز 
تنباکو منتشر می شود. علما دوباره از میرزای شیرازی می خواهند که حکم خود را اعالم 

کند. پاسخ میرزای شیرازی این است: »حکم تحریم لغو شد.«
نتیجة قیام مردم در مقابل شاه و استعمارگران این بود که در روز 24 اردیبهشت 1270 
هجری شمسی امتیاز توتون و تنباکو که به صورت انحصاری در اختیار شرکت بریتانیایی 

رژی بود، لغو شد.

جنبش تنباکو اولین رویارویی 
با استبـداد و استعمـار

خانواده و  مجله فرهنگ 
تاريخ تقويم 
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رسانه
فروغ پديده

کارکرد و شکل رسانه در دنیای امروز، کارکرد چندوجهی و عجیبی است. شکل اولیة 
آن به صورت روزنامه در دسترس عموم مردم بود و آن قدر ارزشمند و یکه بود که گاهی 
خبر پایان جنگ جهانی را فقط باید از آن طریق به اطالع رساند. شکل وسیع و متنوع 
امروزش را نداشت. در این سال ها دیگر رسانه استحاله شده و کارکرد های مختلفی پیدا 
کرده است. در تعریف روزنامه آمده است: »نشریه ای است که به طور مرتب و منظم 
تهیه، چاپ و پخش می شود و بی هیچ قید و شرطی در دسترس مردم قرار می گیرد. 
روزنامه نه بیانیه است و نه اطالعیه و برای روشن ساختن افکار مردم بلکه به نشر اخبار و 
اطالعات در زمینه های گوناگون و انتقاد و صالح اندیشی در امور عمومی می پردازد.« اما 
حاال می توان دید که این تعریف با چیزی که در حال حاضر در روزنامه ها قابل مشاهده 
است، فرسنگ ها فاصله دارد. به مناسبت سالگرد انتشار نخستین روزنامة جهان نگاهی 
انداخته ایم به پدیدة روزنامه که به عنوان اولین رسانة مرجع جهان می توان از آن نام 

برد.

روزنامه نگارهای رمان نويس
جالب است بدانید آنتوان چخوف، گابریل گارسیا مارکز، ارنست همینگوی، یوسا، گدار، 
تروفو، احمد شاملو و غالمحسین ساعدی یا نوشتن را از روزنامه ها به عنوان روزنامه نگار 

آغاز کردند، یا مدت زیادی در روزنامه مشغول به نوشتن بوده اند.

اولين روزنامه در ايران
اولین روزنامة چاپی ایران، در دورة سلطنت محمد شاه قاجار به وسیلة میرزا صالح 
شیرازی کازرونی در تهران تاسیس شد. اولین شمارة این نشریة ماهانه که در دوشنبه 
بیست وپنجم ماه محرم 1253 قمری )اول ماه مه 1837 م.( منتشر شد، نام به خصوصی 
نداشت و کاغذ اخبار نامیده می شد. در حال حاضر از این روزنامه هیچ نسخة اصیلی در 
دست نیست و مطالبی که دربارة آن نوشته شده، ذکر دقیقی از مدت و دفعات انتشار 

آن به میان نمی آورد.
ارومیه اولین شهرستانی است که در تاریخ روزنامه نگاری ایران صاحب روزنامه شد. این 
نشریه که دومین نشریة ایران هم به شمار می رود، به زبان آشوری بود و با نام زاهاریرادی 

باهارا در سال 1265 هجری قمری )1849 میالدی( آغاز به انتشار کرد.
از سال  است،  امروزی  و شکل  به سبک  ایران  روزنامة  که سومین  اتفاقیه  وقایع 
سوم پادشاهی ناصرالدین  شاه، یعنی 1190 هجری قمری زیر نظر میرزا تقی خان 
منتشر  هفتگی  صورت  به  اتفاقیه  وقایع  نشریة  کرد.  انتشار  به  آغاز  امیرنظام 

می شد.

پرتيراژترين روزنامة دنيا
پرتیراژترین روزنامة جهان، روزنامه ای ژاپنی است که در توکیو، اوزاکا، فوکوکا و دیگر 
شهرهای عمده و مهم ژاپن منتشر می شود. این روزنامه در سال 1874 بنیان نهاده شد 
و در حال حاضر با تیراژ حدود 10 تا 15 میلیون نسخه در روز )بسته به رویدادهای مهم 
روز( پرتیراژترین روزنامة جهان است. این روزنامه در دو نوبت صبح و عصر چاپ می شود. 
تیراژ این روزنامه در سراسر ژانویة 2002 به رقم بی سابقة 14 میلیون و 323 هزار و 781 
نسخه رسید. این روزنامه ویرایش های محلی متعددی دارد و در میان سه روزنامة بزرگ 

ژاپن دارای موضعی راست گرا- ملی گراست.
یومیوری شیمبون دارای ضمیمه های روزانة مختلفی است و در سبک نگارش به شیوة 
معمول در غرب عمل می کند و درحقیقت متاثر از سبک ژورنالیسم روزنامه های آمریکایی 

در اوایل قرن بیستم است و با تعصب این سبک را در همة صفحاتش دنبال می کند.

روزنامه در نقش افشاکننده
روزنامه قدرت و نفوذ باالیی میان رسانه ها دارد و گاهی افشای سند و خبری منجر به 
برکناری رئیس جمهور کشوری می شود. رسوایی واترِگیت نمونه ای از آن است. رسوایی 
واترِگیت به وقایعی اطالق می شود که میان سال های 1972-1975 در هتلی به همین 
نام در واشنگتن اتفاق افتاد که منجر به استیضاح و سپس کناره گیری ریچارد نیکسون، 

رئیس جمهور وقت ایاالت متحدة آمریکا، شد.
ماموران  از  تعدادی  آمریکا  متحدة  ایاالت  جمهوری  ریاست  انتخابات  جریان  در 
اف بی آی وارد ساختمان هتل واترگیت محل استقرار ستاد انتخاباتی حزب دموکرات 
و  اسناد  و سپس  گذاشتند  کار  شنود  دستگاه های  و  شدند  آمریکا  متحدة  ایاالت 
مدارکی را برای اهداف مختلف به سرقت بردند. این اقدام غیرقانونی با پیدا شدن 
یک نوار کاست ) TAPE( توسط یک مامور حراست هتل به طور تصادفی لو رفت 
و روزنامة واشنگتن پست )به سردبیری بنجامین سی. بردلی( از طریق دو تن از 
روزنامه نگاران خود به نام های باب وودوارد و کارل برنستین آن را به اطالع افکار 

عمومی رساندند.
در چهارم اوت 1974 کاخ سفید متن پیاده شدة نوارها را تحویل داد. یکی از نوارها حاوی 
یک مدرک غیرقابل انکار بود، یعنی دستور ریچارد نیکسون برای تماس با سیا به منظور 
متوقف کردن تحقیقات اف بی آی در مورد سرقت واترگیت. با انتشار این نوار مشخص شد 
که مجلس نمایندگان به تصمیم کمیتة قضایی برای استیضاح نیکسون رأی خواهد داد. 
این مسئله سبب شد که ریچارد نیکسون برای پرهیز از برکناری توسط کنگره در هشتم 

اوت 1974 از سمت خود کناره گیری کند.

روشنایی شهر
به بهانه 25 آوريل، چاپ نخستين روزنامه جهان
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گجت
چگونهاینستاگرام
بهتریداشتهباشیم

اجتماعیاست؛شبکهایکهخیلی ملکهشبکههای اینستاگرام
درک رنگ و زیبایی دیدن برای را مخاطبان بصری نیاز خوب
کرده،بیحوصلگیآنهارابرایخواندنمتنهاواستتوسهای
دیگرشبکههافهمیدهویکبسترساده،کاراوسریعرابرای

مخاطبانخودطراحیکردهاست.
باشیم، فعالتر شبکه این در داریم دوست ما از بسیاری
اقبال مورد درنهایت و باشیم داشته مقبولتری عکسهای
فالوئرهاقراربگیریم.اماواقعیتایناستکهاینخواستهدر
هرشرایطوبههرقیمتیامکانپذیرنیست.یکپروفایلموفق
را خود خاص ویژگیهای اجتماعی شبکههای از کدام هر در

نیز موفق پروفایلهای ویژگیهای از بسیاری که هرچند دارد،
مشترکاست.

در خوب پروفایل یک خاص بهطور بخواهید، را ما نظر اگر
عکاس یک یا سلبریتی یک به متعلق ضرورتا اینستاگرام

اینکه ضمن نیست، مشهور و موفق
خوب، پروفایل یک قطعی تعریف
نکات نیست. زیاد فالوئرهای داشتن
به را آنها و بخوانید را ما پیشنهادی
بهتری نتایج میکنیم فکر بگیرید. کار

ازوضعیتفعلیخواهیدگرفت.

پورتفوليوی خود را بسازيد
اینستاگرام بدون  افرادی هستید که به محض ورود به  اگر از آن دسته 
را  موقعیت خوبی  کردید،  فالو  را  زیادی  تعداد  داشتن حتی یک عکس 
پروفایل شما سر  به  فالو شدن  به محض  افراد  بیشتر  داده اید.  از دست 
می زنند، اما روبه رو شدن با یک پروفایل خالی آن ها را به عقب می راند. 
پیشنهاد ما این است که در نخستین قدم تعدادی از نزدیکانتان را فالو 
کنید و سپس با 10 تا 15 عکس مناسب یک پورتفولیوی خوب بسازید.

درهرحال هیچ کس نمی تواند انکار کند که هدفش از ساخت یک اکانت 
از  بنابراین پیش  اینستاگرام، دیده شدن عکس هایی است که می گیرد. 
ارائه  برای  عکسی  باید  دیگران،  از  بازخورد  دریافت  و  شدن  دیده  توقع 

داشته باشید.

عاقالنه فالو کنيد، عاقالنه فالو بک بگيريد
به زور نمی شود تعداد فالوئرها را باال برد. جمالتی مانند »خواهش می کنم 
برای  این ها  امثال  و  بزنید«  پروفایل من هم سر  »به  فالو کنید«،  رو  من 
کسانی است که چیزی در چنته ندارند! اگر به عکس های خود اعتماد دارید 
نیز نیازی به  فالوکردن بیش از 10 هزار نفر برای گرفتن تعداد بیشتر فالو 
بک نخواهید داشت. به این موضوع نیز توجه کنید که شما با یک اکانت 
خصوصی)پرایویت( نمی توانید از دیگران انتظار داشته باشید که با خیال 
راحت برایتان درخواست فالو بفرستند، پس بنابراین عاقالنه فالو کنید و 

عاقالنه فالوبک بگیرید.

تصاوير جوک يا متن منتشر نكنيد
عکس هایی  انتشار  برای  جایی  اینستاگرام 
است که خودتان می گیرید. بنابراین پروفایل 
شخصی تان را با عکس های فتوشاپی قلب، 
خرس عروسکی، نوشته های عاشقانه و امثال 

این ها پر نکنید!

کپی رايت را رعايت کنيد
شخص  که  می کنید  منتشر  عکسی  اگر 
در  حتما  است،  گرفته  را  آن  دیگری 
برداشت  کنید.  ذکر  را  آن  عکس  توضیح 
اولیه و قطعی در این شبکه اجتماعی این 
است که تمامی عکس های پروفایل شما از 

سوی خودتان گرفته شده است.
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تقليد ممنوع!
دوستتان عکس غذا می گذارد، الیک می گیرد، عکس کفشش را کنار یک باغچه می گذارد، الیک می گیرد، عکس همین االن یهویی می گذارد، الیک 

می گیرد... خالصه ممکن است خیلی عکس ها بگذارد و الیک بگیرد. اما این دلیل خوبی برای آن که خود شما هم چنین کاری بکنید، نیست!
اگر هم عکستان را بر اساس ایده های دیگران می گیرید، باید حرف خاص خودتان را داشته باشید. ردپای شما در عکس، هر چقدر هم که ساده 

باشد، باز هم مخاطب واقعی تان را جلب خواهد کرد.

مداوم باشيد حتی با تعداد کم!
و  عکس هایتان  دیدن  به  شما  فالوئر 
آن  برای  خود  سبک  به  که  توضیحاتی 
را  عادت  این  می کند.  عادت  می نویسید، 
باشید  نداشته  فرصت  شاید  نزنید.  هم  بر 
و هر هفته تنها دو عکس منتشر کنید، اما 
مداومت در آن ضروری است. نکته  مهم در 
این پیوستگی رعایت کردن کیفیت است. 
باید بتوانید سبک عکس  خود را در هر دو 
صورت تعداد پست زیاد و کم، حفظ کنید.

از #تگ ها به خوبی استفاده کنيد
ما فکر می کنیم اهمیت تگ ها در #اینستاگرام و #توییتر بسیار بیشتر 
از هر جای دیگری است. اصال مخاطبان این دو شبکه  اجتماعی 
تگ باز هستند! سعی کنید تگ های مربوط به موضوعی را که درباره  
آن عکس گرفته اید، بشناسید و آن ها را به کار بگیرید. فقط یک نکته 
را به یاد داشته باشید که نباید مثل یک #اسپمر از ده ها تگ بی ربط 

استفاده کنید! این کار #اعتماد مخاطبان شما را از بین خواهد برد.

به ابزار اديت عكس دقت کنيد
گوشی های  روی  عکس  ادیت  برای  برنامه  صدها 
دوربین  با  اگر  دارد.  وجود  گجت ها  سایر  و  هوشمند 
را  آن  کنید  سعی  می گیرید،  عکس  همراهتان  گجت 
عکس  به خوبی  اگر  البته  کنید،  ادیت  ابزارها  این  با 
سایر  از  بهتر  ادیت نشده  عکس  یک  قطعا  می گیرد. 
یا  کنید،  کار  بازار  این  با  نمی توانید  عکس هاست. اگر 
طبق معمول گجت شما فضایی برای نصب آن ها ندارد، 
عکس  ادیت  ابزار  کنید.  استفاده  اینستاگرام  خود  از 
این برنامه در هر بار به روزرسانی آن بهتر و گسترده تر 
فراهم  عکس ها  بهتر  انتشار  برای  که  امکانی  می شود؛ 

شده است.

مثل يک شبح 
رفتار نكنيد!
اگر کسی را فالو می کنید 
و هیچ کدام از عکس های 
او را الیک نمی زنید، 
یا روی آن کامنت 
نمی گذارید، یک شبح 
محترم در اینستاگرام 
هستید. هیچ کس حتی 
خود شما شبح ها را 
دوست ندارد. تمام 
اینستاگرامرها 
می خواهند با فالوئرها 
و فالوئینگ های خود 
ارتباط سازنده و خوب 
داشته باشند. بنابراین 
سعی کنید از الیک زدن 
عکس هایی که واقعا 
خوب هستند، دریغ 
نکنید!
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S O N Y
پیام make.believe با برقراری ارتباطی یکپارچه با مخاطبان، قصد دارد چهره ای واحد از نقش سونی را به جهانیان معرفی 
کند. این امر به برجسته تر شدن برند سونی منجر شده و جادوی سونی را در دل مردم برمی انگیزاند. این شعار نمادی از روح 
برند سونی محسوب می شود و داللت دارد بر قدرت خالقیت، توان تحقق بخشیدن ایده ها و به واقعیت تبدیل کردن هر آن چه 

به ذهن خطور می کند. 

I B M
یکی از قدیمی ترین شرکت های تولیدکنندة کامپیوترهای شخصی که یکی از قدیمی ترین شعارهای تبلیغاتی در این زمینه را هم 
دارد. سال 1914 بود که IBM اولین شعار تبلیغاتی خود را با عنوان »بیندیش« )Think( ارائه کرد. بعد از آن اما این شرکت 
سعی کرده با استفاده از واژة کلیدی »راه حل« در تبلیغاتش توجه کاربران بیشتری را جلب کند. »راه حل هایی برای مشکالت یک 
  )e-business solutions( »و »راه حل هایی برای تجارت الکترونیک )Solutions for a small planet(»سیارة کوچک

شعار های تبلیغاتی دیگر این شرکت در دهة 2000  بودند.

D e l l
شرکت آمریکایی Dell که در سال های اخیر در زمینة تولید و عرضة کامپیوتر های شخصی و به خصوص لپ تاپ توانسته به 
 Easy(  »جایگاه خوبی در بازار جهانی برسد، شعارهای مختلفی را برای تبلیغ محصوالت خود انتخاب کرده است. »به راحتی
 It s not jast a deal . Its s a( »است Dell و »این تنها یک معامله نیست، یک  )Purely uou( »صرفا تو« ،)as Dell

Dell(  جزو پرطرفدارترین شعارهای تبلیغاتی این شرکت در سال های اخیر هستند.
 

H P
ثروتمند ترین شرکت فعال در زمینة IT در سرتاسر دنیا که محصوالت باکیفیتی را هم در این زمینه به بازار عرضه کرده است، 
این روزها با عبارت »اختراع کنید« )Invent(  شناخته می شود. این شرکت عالوه بر این در گذشته از شعار »کامپیوتر دوباره 

شخصی می شود« )The Camputer is personal again(  هم برای تبلیغات محصوالتش استفاده می کرد.
 
 

I n t e l
بزرگ ترین تولیدکنندة پردازنده های رسانا و نیمه رسانای دنیا با دو شعار »درون« )Intel inside( و »جلوتر از دیگران حرکت 

کنید« )Leap ahead(  شناخته می شود.
 
 

A p p l e
»متفاوت بیندیش« )Think different(  یکی از قدیمی ترین شعارهای تبلیغاتی محبوب ترین شرکت کامپیوتری Apple در 
میان کاربران است که درحقیقت پایه و اساس تولیدات این شرکت هم قرار گرفت. این شرکت برای سیستم عامل تولیدی اش 
شعار »قدرت مکینتاش است« )Power is Macintosh(  و »برای آیندگان« )For the rest of us(  را برای کامپیوترهای 
شخصی اش ارائه کرد. Apple  دو شعار »هزار آهنگ در جیب شما« )S1000Songs in your Pocket(  و »پنج هزار آهنگ 

در دستتان« ) S5000Songs in your hard( را برای فروشگاه اینترنتی iTunes خود معرفی کرد.

شعارهایتبلیغاتیچهمیگویند؟
واژههایجادوییدرتبلیغاتبیشترینمسئولیترابهعهدهدارند.جلباعتماد،افزایشکیفیت
محصوالتوخدماتهمهمانچیزیاستکهدرمرحلهبعدبرایپشتیبانیازآنچهقرارنیست

تنهادرحدیکادعاباشد،واردمیدانمیشود.
شعارهایتبلیغاتیباورودهرمحصولجدیدرنگتغییربهخودمیگیرندتاماهیتخودرابهعنوان
یکابزارقدرتمندبرایتبلیغاتتوجیهکنند.فناوریارتباطاتواطالعاتوصنایعوابستةآنهم
ازاینقاعدهمستثنانبودهوشایدحتیبهخاطرسازگاریاینصنعتباتکنولوژیروزوورودهر
سالةمحصوالتمختلفآن،حجموسیعیازشعارهایتبلیغاتیشناختهشدهدرسراسردنیارابه

خودشاختصاصدادهاست.

ت تبلیغا
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M i c r o s o f t
غول نرم افزاری جهان در دهة 1990 شعار »امروز می خواهی به کجا بروی؟« )where do you want to go today?(  و 
»استعداد شما، عالقه  ما«Our Passion  Your Potential( ( را در دهة 2000 به عنوان شعار تبلیغاتی خود انتخاب کرد.  
اینترنتی  تبلیغات خدمات  برای  را    )It’s better with butter fly( است«  بهتر  پروانه  »با  امـــا جملة  ایــــن شــــرکت 

MSN8 خود ارائه کرد.
 
 

 C I S C O
این شرکت نرم افزاری هم با جملة »به شبکة انسانی خوش آمدید« )welcome to the human network( در میان کاربرانش 

شناخته می شود.
 
 

A O L
شرکت عرضه کنندة خدمات اینترنتی America online یا AOL در دهة 2000  با دو شعار »اینترنت بهتری می خواهید؟ شما 
به America online تعلق دارید. )Want a better internet? You belong at America online( و »بسیار آسان 
برای استفاده، تعجب نکنید این شماره یک است« )So easy use. no wonder it’s number1( به عرصة تبلیغات وارد شد.

 

e B a y
 whatever it is.( ».به دست می آورید ebay بزرگ ترین سایت حراج اینترنتی دنیا هم دو جملة »هر آن چه وجود دارد را در
you get it on ebay( و »بخرید، بفروشید، به آن عشق بورزید.« )Buy it. Sell it. Love it( را به عنوان شعارهای تبلیغاتی 

خود انتخاب کرده است.
 

Y o u  T u b e
پرطرفدارترین وب سایت به اشتراک گذاری فیلم دنیا که سال گذشته توسط موتور جست وجوی google خریداری شد، با جملة 

»خودتان را پخش کنید« )Broadcast your self(  در میان کاربران سراسر دنیا به شهرت رسیده است.
 
 

A T & T
بزرگ ترین شرکت مخابراتی آمریکا عبارت »بی حد و مرز« )Boundless(  را به عنوان اولین شعار تبلیغاتی خود ارائه کرد. بعد از 
 Reach( »آن اما در دهة 1990 این شرکت شعارهای تبلیغاتی مختلفی را مانند: »به کسی فکر کنید و با او تماس برقرار کنید
T)The more you hear . the beher we Sound( ».بهتر صدا می کنیم بیشتر بشنوید« ،)out and touch some one
d، »انتخاب درست شما« )your true choice( و »صدای واقعی شما« )your true voice( ارائه کرد. آخرین شعار تبلیغاتی 

این شرکت اما »دنیای شما، به دنیا آمد« y)your world. Delivered(d بود.
 
 

B T
 Its( »شرکت مخابرات انگلستان که این روزها به بخش خصوصی واگذار شده است، با سه شعار تبلیغاتی »برای صحبت خوب است
good to talk(، »برای توست« )Its for you( و »ما به تو جواب می دهیم« )Its you we answer to( در میان کاربران 

انگلیسی شناخته می شود.
 

T - M o b i l e
را   )Simply Closer( نزدیک تر«  و »کامال   )Get more( بگیرید«  »بیشتر  عبارت های   T-Mobile بزرگ  مخابراتی  شرکت 

به عنوان شعارهای تبلیغاتی خود انتخاب کرد.
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پائولو مالدينی
 + سال   24 حضور:  مدت 
هفت سال در تيم جوانان 

این که بازیکنی فقط پیراهن 
یک تیم را به تن کند و 25 
ترکیب  در  و  تیمش  در  سال 
ثابت بماند، شیرین ولی در عین 
حال سخت است. به ویژه وقتی که 
آن تیم آ.ث میالن باشد. مالدینی 
همان بازیکن است که این کار را 
انجام داده و رکورددار حضور با لباس 
یک تیم در تاریخ فوتبال است. وقتی 
وارد فوتبال شد، بعضی ها گفتند او 
به خاطر پدرش، چزاره مالدینی که 
این  وارد  بود،  میالن  سابق  مربی 
او  به  به همین دلیل  و  تیم شده، 
طی  از  بعد  اما  می کردند.  توهین 
چندین سال و به دست آوردن کلی 
افتخار برای میالن توسط مالدینی 
پسر، آن »بعضی ها« نه تنها پشیمان 
تحسینش  به  ناچار  که  شدند، 
بی نظیر 900  رکورد  او  پرداختند. 
به  خود  از  را  تیم  یک  برای  بازی 
جا گذاشت و این طور بود که بعد 
از خداحافظی اش، شماره 3 باشگاه 
میالن به احترام او بایگانی شد. آن 
شماره 3 را هیچ کس حق ندارد بر 
تن کند، مگر این که پسر مالدینی 

باشد. 

ورزشی
فريد دانش فر 

آن از میکنم. بازی تیم پیراهنیک با همیشه برای و میمانم باشگاه دریک فقط معروفیشوم، فوتبالیست روزی اگر میکردم فکر همیشه
جملههایزیباستکهبهدلمینشیند،اماعملکردنبهآنبهسادگیگفتنشنیست.حسابشراکنوقتیبازیکنمعروفیشدهای،کلیپیشنهاد
وسوسهکنندهمیآیدسراغت،بهسرتمیزندکمیهمتنوعطلبباشی،بهیکباشگاهبزرگازلیگدیگریبروی.حتیاگرازاینهاهمبگذری،
ممکناستبگومگوهاییدرداخلباشگاهآزارتبدهد،یکمربیبیایدکهبهبازیتواعتقادنداشتهباشد،ودههامشکلدیگر.حاالرفتهایمسراغ
آنهاکهآنجملهوفکرمنراعملیکردهاند،آنهمبهزیباترینوشگفتانگیزترینشکل.اینبارقرارنیستدربارهموفقیتها

ومقامهایشانصحبتکنیم،فقطمیخواهیمازوفاداری،غیرتوِعرقبهباشگاهشانبنویسیم.

فوتباليست هايی که به تيمشان وفادار ماندند 

اسطوره هایی با یک پیراهن 

ژاوی 
مدت حضور: 17 سال  + 6 سال 

در تيم جوانان 
ژاوی  بدانید  نیست  بد  مقدمه  برای 
در  که  بارسلوناست  بازیکن  اولین 
بیش از 150 بازی بین المللی حضور 
داشته. اما جدا از این آمار و ارقام، او به 
معنی واقعی عشق به تیم و باشگاهش 
مانند یک  بازی اش  زمان  در  داشت. 
مثل  کاپیتانی اش  دوران  در  و  مبارز 
یک فرمانده برای بارسلونا بود. غیرت 
و عالقة او مثال زدنی است. ژاوی در 
زمان بازی در بارسلونا اجازه نمی داد 
حاشیه  به  را  تیمش  موضوعی  هیچ 
دردسر  تیم  برای  کسی  یا  ببرد 
درست کند. او حتی در مقابل تمرین 
بهترین  که  مسی،  لیونل  نکردن 
بازیکن جهان است هم کوتاه نمی آید 
موضوع  این  از  آشکار  و  به سادگی  و 
سال  یک  حدود  می کند.  انتقاد 
تمرین  دلیل  که مسی  زمانی  پیش، 
اعالم  گوارشی  مشکل  را  نکردن 
جالب  اظهارنظری  در  ژاوی  کرد، 
نیست.  مشکلی  »مسمومیت؟  گفت: 
را  خودتان  قرص  یک  با  می توانید 
آماده  کنید.«  تمرین  یا  بازی  برای 
برای  بارسلونا  که  پیش  سال  دو  یا 
دچار  نتیجه گیری  در  هفته  چند 
مشکل شده بود، او رسانه ها را مورد 
می کند  اعالم  و  می دهد  قرار  انتقاد 
مشکل اصلی آن ها هستند و از آن ها 
می خواهد برای تیمش حاشیه و جو 

منفی درست نکنند. 

توتی 
مدت حضور: 23 سال + 3 سال 

در تيم جوانان 
رد  به سادگی  عددها  این  از  لطفا 
نشوید. 23 سال زمان کمی نیست و 
بدون شک حضور پیوسته و ثابت در 
رم چیزی  آ.اس  مانند  تیمی  ترکیب 
نیست که بشود راحت از آن گذشت. 
که  مختلفی  شرایط  در  که  کاپیتانی 
پیشنهادهای  وجود  با  داشت،  تیم 
تیم  در  می کرد،  دریافت  که  خوبی 
در  حضور  او  ماند.  عالقه اش  مورد 
دریافت  با  هم  آن  بزرگ تر،  تیم های 
چیزی  نکرد؛  قبول  را  بیشتر  مبالغ 
نمی گذرند.  آن  از  خیلی ها  که 
و  نجومی  پیشنهادهای  است  سخت 
گالدیاتور  کنی.  رد  را  وسوسه انگیز 
39 ساله هنوز از فوتبال خداحافظی 
نکرده و در تیم محبوبش به کاپیتانی 
و گل زنی اش ادامه می دهد. به واقع او 

نماد رم است. 

آلساندرو دل پيرو
مدت حضور: 19 سال – يک سال در 

تيم جوانان 
مهارت  ایستگاهی  ضربات  زدن  در  آن قدر 
را  ایستگاهی  ضربات  شاه  لقب  که  داشت 
مصاحبه ای  در  بکهام  دیوید  و  دادند  او  به 
گفت که هنوز نتوانستم مانند دل پیرو ضربة 
باشگاه  به  وفاداری اش  اما  بزنم.  ایستگاهی 
مهارت  این  از  باالتر  پله  چند  یوونتوس 
فوق العاده اش قرار دارد. پسر طالیی فوتبال 
ایتالیا، یکی از بازیکنانی است که همیشه 
یاد می کنند.  او  از  وفاداری  به عنوان مظهر 
وقتی یووه به سری ب ایتالیا سقوط کرد، 
او در تیم ماند؛ کاری که زالتان ابراهیموویچ، 
تورام  لیلیان  و  ویرا  پاتریک  کاناوارو،  فابیو 
انجام ندادند و بعد از این اتفاق از تیم جدا 
شدند. دل پیرو ماند و جنگید و تیم به سری آ 
برگشت و همراه با تیم قهرمان هم شد. حتی 
رابطة سردش با فابیو کاپلو هم باعث نشد 
او از تیمش جدا شود؛ هرچند بعد از رفتن 
کاپلو، در وب سایتش نوشت: »اگر کاپلو در 
یووه می ماند، من این تیم را ترک می کردم.« 
اما این صحبت بیشتر شبیه مطرح کردن 
یک دلخوری است. چراکه او زمان کاپلو که 
می آمد،  میدان  به  ذخیره  بازیکن  به عنوان 
بیشتر از قبل تالش کرد و در آن فصل موفق 

شد 20 گل تقدیم هواداران یووه کند. 
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رايان گيگز
مدت حضور: 23 سال + 4 سال در 

تيم جوانان 
تیم  تیم منچستر شد،  وارد  زمانی که 
هر  نداشت.  خوبی  چندان  حال وهوای 
چند فرگوسن جام حذفی را برده بود، 
اما تیم درخشش و موفقیت چشم گیری 
نداشت. وقتی 18 ساله بود، از جوانان 
یونایتد  منچستر  بزرگ ساالن  تیم  به 
او در هفت سالگی همراه  منتقل شد. 
کرد.  مهاجرت  انگلیس  به  خانواده اش 
وقتی به سن 17 سالگی رسید، درست 
خودش  حرفه ای  فوتبال  که  زمانی 
بین  می توانست  بود،  کرده  شروع  را 
را  یکی  ولز  و  انگلیس  ملی  تیم های 
بودن  وفادار  کند.  انتخاب  بازی  برای 
ویژگی های  آن  از  یکی  اصالتش،  به 
اخالقی و انتخاب او یکی از تصمیم های 
مهم زندگی او بود. درحالی که احتمال 
دست یابی به قهرمانی در تیم انگلیس 
برایش بیشتر و راهش هموارتر بود، او 
تصمیم گرفت برای کشوری بازی کند 
که در آن به دنیا آمده. از همین انتخاب 
می شود فهمید که وفاداری در زندگی 
هر  است.  داشته  مهمی  جایگاه  او چه 
چند حاشیه هایی برایش به وجود آمد 
که به فعالیت فوتبالی اش ضربه زد، اما 
به عنوان  گیگز  از  داد.  ادامه  کارش  به 
بازیکنی یاد می شود که قلب هواداران 
جوان یونایتد را تسخیر کرده. او یکی 
از معدود بازیکنانی است که 20 سال 
با پیراهن یک تیم بازی کرده. او پس 
از خداحافظی اش از دوران بازیگری، با 
قبول کردن پست دستیاری لویی فن 

خال وفادار به تیمش باقی ماند. 

خاوير زانتی
مدت حضور: 19 سال 

اگر نگاهی به فهرست بازیکنانی که 
متوجه  بیندازید،  کرده ایم  معرفی 
از  تمامی آن ها پیش  می شوید که 
باشگاه، چند  اصلی  تیم  در  حضور 
سالی در تیم جوانان همان باشگاه 
بازی کرده اند. اسطوره شدن و برای 
مدت طوالنی برای تیمی بزرگ در 
سطح اول دنیا بازی کردن به اندازه 
کافی سخت است؛ این سختی دو 
بازیکن  یک  وقتی  می شود  برابر 
خارجی بخواهد از باشگاه نه چندان 
معروفی به اسم بانفیلد از آرژانتین، 
اینتر میالن شود، چهار سال  وارد 
را  تیم  کاپیتانی  بازوبند  هم  بعد 
ببندد و 15 سال دیگر هم در آن جا 
بازی کند. زانتی آن قدر خوب بود 
که  سالگی   35 مرز  از  وقتی  که 
برای بسیاری از فوتبالیست ها زمان 
باز  گذشت،  هم  است  خداحافظی 
هم در ترکیب ثابت قرار می گرفت 
بی دلیل  می جنگید.  دقیقه   90 و 
داده  تراکتور  لقب  او  به  که  نبود 
در  را  بازی  بیشترین  زانتی  بودند. 
تاریخ باشگاه اینتر انجام داده است. 
بازی  دفاع  در  این که  وجود  با  او 
می کرد، خشونت در دستور کارش 
کارت  آخرین  که  طوری  نبود؛ 
قرمزش را 9 سال پیش و آن هم 

به دلیل اعتراض به داور گرفت. 

استيون جرارد
مدت حضور: 17 سال + 11 سال در 

تيم جوانان 
وفاداری به لیورپول را خیلی زود و از 
سن 9 سالگی با بازی در تیم های پایة 
باشگاه شروع کرد. وقتی که تنها 17 
سال داشت، وارد تیم بزرگ ساالن شد 
و توانایی هایش را ثابت کرد تا در این 
تیم ماندگار شود. او در لیورپول ماند 
بازیکن  محبوب ترین  عنوان  امروز  تا 
تاریخ این باشگاه را از آن خودش کند. 
وقتی لیورپول در فینال لیگ قهرمانان 
بر صفر  سه  میالن  آث  مقابل  و  اروپا 
عقب بود و خوش بین ترین هوادار این 
تیم هم امیدی به برگشت تیم نداشت، 
جرارد گل اول را وارد دروازة میالنی ها 
بازی  دقیقه  چهار  عرض  در  تا  کرد 
ضربات  در  و  شود  کشیده  تساوی  به 
پنالتی این یاران جرارد باشند که جام 
را باالی سر ببرند. بعد از این بازی بود 
که گفت چطور می توانم پس از چنین 
تمام  او  کنم.  ترک  را  لیورپول  شبی 
در   2015 سال  تا  ورزشی اش  دوران 
لیورپول بود. جرارد پیشنهاد چلسی را 
رد کرد و به رئال مادرید هم نرفت. او 
در پاسخ به این پیشنهادها گفت: »تا 
وقتی که کسی بگوید مرا نمی خواهد، 

این جا می مانم!« 

جان تری
مدت حضور: 17 سال + سه سال در 

تيم جوانان 
جام ها  و  آمار  از  نمی خواهیم  این جا 
او  این که  با  بزنیم.  حرف  قهرمانی ها  و 
ولی  است،  چلسی  کاپیتان  موفق ترین 
تیم  به  نسبت  غیرتش  از  است  قرار 
که  کسی  بنویسیم.  لندنی  آبی  های 
و در زمین  معنا کرد  را  تیم  به  تعصب 
عقب  قدم  یک  و  جنگید  تیمش  برای 
با آرسنال و در  بازی  نکشید. وقتی در 
استخوان  سه  ابوئه  امانوئل  با  برخورد 
پیش بینی  پزشک ها  و  شکست  پایش 
به  سبز  مستطیل  از  ماه  سه  می کردند 
دور باشد، با ریکاوری خودش را به فینال 
با  دیدار  در  وقتی  رساند.  اتحادیه  جام 
برای  کاپ  کارلینگ  فینال  در  آرسنال 
زدن گل خودش را به سمت توپ پرت 
او برای چهار  با ضربة پای مدافع،  کرد 
دقیقه مرگ را تجربه کرد. شجاعت یکی 
از ویژگی های این مدافع سرسخت است 
او  از  تیمش،  به  تعصب  و  غیرت  با  که 
هواداران  برای  فراموش نشدنی  بازیکنی 
پنج  از  یکی  تری  جان  ساخته.  چلسی 
نفری است که بیشتر از 500 بازی برای 

چلسی انجام داده اند. 
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برنامه ريزی

1. انرژی منفی تان را تخليه کنيد 
اگر عصبانی هستید و به اصطالح زود جوش می آورید، انجام فعالیت فیزیکی برای 
شما یک راه حل مناسب است. با این کار می توانید هیجان ها و انرژی های منفی را 
تخلیه کنید. هر وقت احساس کردید دارید عصبانی می شوید، بیرون بروید و بدوید، 
یا در خانه یک کار جسمی انجام دهید. مثال کف آشپزخانه را تمیز کنید. این طوری 

هم یک کار مفید انجام داده اید و هم احساس بهتری به شما دست می دهد. 

2. مديريت زمان را فراموش نكنيد 
در ابتدای روز و پیش از این که کارهای روزانه را آغاز کنیم، این احساس که زمان 
کافی برای انجام کارها نخواهیم داشت، احساس بسیار بدی است. در روزهایی که 
سرتان شلوغ است و وقت آشپزی ندارید، می توانید از بیرون غذا سفارش دهید. اگر 
حجم کارتان زیاد است، از تقسیم کار استفاده کنید. وقتتان را طوری تنظیم کنید 

که انجام کارها به شما آسیب نرساند. 

3. با يک فرد قابل اعتماد صحبت کنيد 
در میان گذاشتن مشکالت با یک فرد دیگر، حتی اگر راه حل فوری جلوی پایتان 
نگذارد، موجب می شود احساس راحتی کنید. اگر فرد قابل اعتمادی سراغ ندارید 
یا نمی خواهید مشکلتان را با دوستان و آشنایان و اقوام در میان بگذارید، از یک 

مشاور کمک بگیرید. 

4. برای استراحت برنامه ريزی کنيد 
در مواقعی مانند انجام پروژه های کاری بزرگ، ماموریت های کاری، اسباب کشی یا 
حتی ارتقای کاری که استرستان زیاد می شود، برای استراحت و آمادگی برای انجام 
ادامة کار برنامه ریزی کنید. شاید الزم باشد انجام کار را کمی به تعویق بیندازید و 

پس از استراحت کار را با انرژی بیشتری آغاز کنید. 

5. از نوشتن کمک بگيريد 
وقتی دچار استرس هستید و احساس می کنید در شرایط بدی قرار دارید، از نوشتن 
کنید.  بیان  کاغذ  روی  افتاده،  اتفاق  آن چه  دربارة  را  احساستان  و  بگیرید  کمک 
مطالعات نشان داده است که نوشتن دربارة تجربه های سخت و دردناک زندگی به 

کاهش استرس و اضطراب ناشی از پنهان کردن احساس ناخوشایند کمک می کند. 
نوشتن به فرد کمک می کند موضوع را درک کند و آن را جزو تجربه های گذشته به 
حساب بیاورد. هنگام نوشتن می توانید بدون نگرانی دربارة واکنش شنونده صادقانه 
برای سالمتی تان  است  بهتر  بنابراین  کنید.  فکر  افتاده  زندگی  در  که  اتفاقاتی  به 
پراسترس  اتفاقات  و  بگیرید  نظر  در  کار  این  برای  دفتر مخصوصی  که شده،  هم 
زندگی تان را در آن یادداشت کنید. برای نوشتن محل ساکتی را انتخاب کنید. موقع 
نوشتن راحت باشید و به دستور زبان و جمله بندی مناسب فکر نکنید. دفتر را در 

جایی خصوصی قرار دهید و با خودتان صادق باشید. 

6. وقتی بيمار هستيد، وانمود نكنيد که حالتان خوب است 
اگر  کنید.  استراحت  خانه  در  کامل  بهبودی  تا  و  بگیرید  مرخصی  بیماری  هنگام 
همکارانتان  از  نمی رود،  پیش  کار  شما  همکاری  بدون  که  است  طوری  شغلتان 

بخواهید کار را به خانه بیاورند تا وظایفتان را در خانه انجام دهید. 

7. سرگرمی داشته باشيد 
حتی اگر احساس می کنید از کارتان راضی هستید یا آن قدر مشغول کارید که وقت 
سرگرمی ندارید، حداقل به عالیقتان توجه کنید. داشتن سرگرمی و پرداختن به 

عالیق یکی از راه های ساده و مفید کاهش استرس است. 

8. چيزهايی را که نمی توانيد تغيير بدهيد، بپذيريد 
همة مشکالت قابل حل نیستند. بیماری یا مرگ یکی از اعضای خانواده نمونة این 

مشکالت است. در چنین مواقعی پذیرش مشکل استرستان را کمتر می کند. 

9. خودتان را بشناسيد 
هیچ کس نمی تواند قول یک زندگی بدون استرس را به شما بدهد. نسخه ای برای 
آرامش شما بپیچد یا فرمولی ارائه بدهد که استرس زندگی تان به طور کامل از بین 
برود. دیگران تنها می توانند توصیه هایی به شما پیشنهاد کنند، اما این خود شما 
هستید که باید دنیای درونتان را بشناسید و از میان توصیه های مختلف آن را که 

با شما سازگارتر است، انتخاب کنید. 

اگردرزندگیتانبااسترسزیادیمواجههستید،بهتراستباآنکناربیایید.برایاینکارراهحلمشخصوثابتیوجودنداردکه
تضمینکندشماروزبدوناسترسیخواهیدداشت،اماراههاییوجودداردکهبهکمکآنهامیتوانیداسترسرامدیریتکنید...
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10. از خوددرمانی بپرهيزيد 
آن  از  ناشی  دردهای  کردن  برطرف  برای  و  استرس  کاهش  برای  افراد  برخی 
خودسرانه سراغ داروهای مسکن و آرامش بخش می روند، درحالی که این کار راه حل 
مناسبی نیست و مصرف طوالنی مدت این داروها می تواند عوارضی داشته باشد و 

مشکالتی به وجود بیاورد. 

11. ورزش کنيد و تغذية خوبی داشته باشيد
 گاهی وقت ها دور کردن استرس و رسیدن به احساس آرامش کار آسانی نیست. 
منظم سطح  بدنی  فعالیت  و  ورزش  و  مناسب  غذایی  رژیم  و  تغذیه  با  است  الزم 

استرستان را مدیریت کنید. 

12. استراحت و خواب کافی داشته باشيد 
گاهی وقت ها افراد آن قدر مشغول می شوند که چیزهایی را هم که برای سالمتی شان 
دارد.  نیاز  به خواب کافی  ترمیم خودش  برای  بدن  فراموش می کنند.  است،  الزم 
کم خوابی افراد را تحریک پذیر و آسیب پذیرتر می کند. اگر بیش از یک هفته تا 10 

روز دچار بی خوابی شدید، حتما موضوع را با پزشکتان در میان بگذارید. 

13. تمدد اعصاب را فراموش نكنيد 
برخی افراد وقتی احساس می کنند استرسشان زیاد است، به خودشان قول می دهند 
که فردا استراحت کنند یا هفتة آینده بیشتر از خودشان مراقبت کنند، درحالی که 
این کار اشتباه است. شما می توانید در هر روز و هر زمان که بخواهید، حتی برای 
چند دقیقه هم که شده، احساس آرامش کنید. به جای موکول کردن زمان آرامش 
به فردا و هفتة بعد می توان از زمان هایی مانند مسیر خانه و محل کار یا فاصله بین 

مالقات های کاری برای کسب آرامش و تمدد اعصاب استفاده کرد. 

14. زمانی برای بازی در نظر بگيريد 
و  آرامش  برای  زمانی هم  را عصبی می کند و الزم است  افراد  بعضی کارها  انجام 
استراحت اختصاص پیدا کند، حتی اگر این استراحت یک چرت کوتاه باشد. اگر 
فشار کاری تان زیاد است، تعطیالت آخر هفته به گردش و مسافرت کوتاه یک روزه 
بازی  والیبال  مثال  اختصاص دهید.  به خودتان  دو ساعت  یکی  یا دست کم  بروید 

کنید، برای خودتان چیزی بخرید یا پیاده روی کنید. 

15. از »نه« گفتن نترسيد 
اگر کار اضافه ای به شما واگذار شد که انجامش واقعا برایتان مشکل است، نه بگویید. 

قبول مسئولیت زیاد و خارج از توان شما را تحت استرس زیادی قرار می دهد. 

16. برای ديگران کاری بكنيد 
انجام دادن  اما  بیاید،  یا ساده انگارانه  نظرتان خوش بینانه  به  این کار ممکن است 
کاری برای دیگران و خوشحال کردن آن ها موجب می شود احساس بهتری داشته 

باشید و زندگی تان رنگ وبوی دیگری بگیرد. 

17. به احساس خستگی تان احترام بگذاريد 
انجام کار مجبور کنید، کار  به  را  این که خودتان  به جای  هر وقت خسته شدید، 
را متوقف کنید، کمی استراحت کنید و دوباره با نیروی بیشتری به کارتان ادامه 

دهید. 

18. در يک زمان فقط يک کار انجام دهيد 
گاهی وقت ها می خواهیم همة کارها را با هم انجام دهیم و چیزی را از قلم نیندازیم. 
این طور مواقع بهتر است فهرستی از کارهایی که قرار است انجام شود، تهیه کنید 
و اولویت ها را مشخص کنید و برای هر کار زمان مشخصی در نظر بگیرید. موارد 
کاری تان  فشار  کار موجب می شود  این  انجام دهید.  زودتر  را  مهم تر و ضروری تر 

کمتر شود و استرستان کاهش پیدا کند. 

19. ياد بگيريد مسئوليت ها را به ديگران واگذار کنيد 
بعضی وقت ها شما نمی توانید همة کارها را خودتان انجام دهید، اما کار حتما باید 
انجام شود. این طور مواقع بهترین راه کمک گرفتن از دیگران و واگذاری مسئولیت 

به آن هاست. 

20. با ديگران موافق باشيد 
گاهی وقت ها آن قدر تحریک پذیر می شویم که می خواهیم با همه مخالفت کنیم. اگر 
احساس کردید زندگی تان طوری شده که با همه سر ناسازگاری دارید، کمی صبر 
کنید، حتی اگر واقعا با دیگران موافق نیستید، بگذارید آن ها راه و روش خودشان 
را داشته باشند. آن ها هم ممکن است در مواقع دیگری با شما موافق باشند. همین 
حس همکاری و هماهنگی در کار گروهی فضای احساسی شما را تغییر می دهد و 

استرستان را کمتر می کند. 

21. واقع بين باشيد 
وقتی حجم کاری که باید انجام شود زیاد است، حساسیت به خرج ندهید و یک 
کار را برای رسیدن به نتیجة بسیار مطلوب چند بار انجام ندهید. انجام کار در حد 
قابل قبول کافی است. گاهی وقت ها حساسیت زیاد در نتیجة کار تاثیری ندارد و 

تنها موجب استرس می شود.

انجامبعضیکارهاافرادراعصبیمیکندوالزماستزمانیهمبرای
آرامشواستراحتاختصاصپیداکند،حتیاگرایناستراحتیک

چرتکوتاهباشد.اگرفشارکاریتانزیاداست،تعطیالتآخرهفتهبه
گردشومسافرتکوتاهیکروزهبرویدیادستکمیکیدوساعتبه
خودتاناختصاصدهید.مثالوالیبالبازیکنید،برایخودتانچیزی

بخریدیاپیادهرویکنید
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يك فنجان چاى

جدول 
متقاطع

sargarmi.kharazm@gmail.com
خوانندگان گرامى مجله در اين صفحه شما را دعوت مى كنيم. تا ضمن سرگرم شدن با يافتن پاسخ مربوطه در قرعه 
كشى جايزه اى نفيس شركت كنيد. با جواب دادن به جدول اين صفحه اسم خود را  در گردونه شانس قراد دهيد. در 
ضمن پاسخ  هاى خود را تا تاريخ 20  هر ماه به آدرس اى ميل صفحه ارسال كنيد. همراهان گرامى جواب ها را هم در 

شماره آينده وخارزم مشاهده  خواهيد كرد.

پاسخ جدول سخت و برنده شماره گذشته

معماى
چهره شناسى

برنده اين ماه?????????????????????????  به قيد قرعه 
هستند كه  براى دريافت جايزه با ايشان تماس  گرفته 

خواهد شد. 

از اين شماره با مسابقه چهره شناسى در خدمت شما 
خوانندگان و همراهان هميشگى مجله هستيم. شما مى 
توانيد نام چهره مورد نظر را حدس و براى ما ارسال نماييد.

افقى:
سال  شيمى  نوبل  جايزه  برنده  آلمانى  شيميدان   .11

1950 – رمال
2. پهلوانى در وسط گود زورخانه – نوشيدن – پرچم

3. هر يك از استخوان هاى پهلو- مخترع تلفن – 
پايتخت كانادا – فرد

4. پدر از دست داده – نويسنده آلمانى گرگ بيابان
5. استان – محبت و دوستى – قصور

6. گودال و مغاك – قمرى ، كبوتر دشتى – پرده 
سينما

7. نفس خستگان – از نام هاى كشور سرى النكا – 
رودى در لهستان

8. سگ فضانورد – سكه اى از زر و سيم رايج در 
خراسان قديم

9. پسوند ظرف – اختراع آلفرد نوبل – آغوش
10. انجمن و هيئت – خرنوب نبطى گياهى دارويى 

– صبح زود ، سحر
11. از آهنگ هاى قديمى موسيقى – پهلوان – 

بدهكار
12. خودكشى به سبك ژاپنى – بادكردگى

13. بله انگليسى – زبان باستانى مردم ايتاليا – مغز 
سر- هنر انگليسى

14. عسل و شهد – سوره 27 قرآن – تب نوبه
امير  دست  به  كه  تاريخى  اى  سلسله   – تسليت   .15

اسماعيل سامانى تاسيس شد

عمودى:
و  برزخ   ، دوزخ  در سه بخش  دانته  از  اى  منظومه   .1

بهشت – الرو
2. پايتخت الئوس– درجه حرارت – مقام برنزى در 

ورزش
3. واحد سنجش زاويه– قانونى كه دولت به مجلس 

پيشنهاد مى كند – از افعال ربطى
4. بدن – گچ خياطى – مركزى

5. فرهنگ – پارچه سوراخ سوراخ – شهرى در 
شهرستان اهر

6. گل شهيدان – بى جنبش – بازيگر جدايى نادر از 
سيمين با نام ليال

7. لولو – نور- نام طوايفى ساكن گيالن
8. كمك رسانى – زشت و بدنام

9. زمستان – شهر خيام – من و تو
10. مادر فريدون پادشاه كيانى – سركچل چنين 

است – كبوتر صحرايى
11. شرايط اقليمى – اصطالحى در ضبط برنامه هاى 

تلويزيونى – فضاى خالى از هوا
12. زارى و خوارى – مادر به زبان محلى – زمان ناچيز

13. فرانسه پيشين – يار لورل كمدين معروف – 
مرض

14. سيخ كباب – سگ بيمار – ايالتى در آلمان
15. واقعى و حقيقى – كوچك ترين كشور همسايه 

ايران با مركز ايروان

راهنمايى: يكى ازبازيگران سينماى ايران 

سرگرمى هوش

12 8 414 10 6 215 11 7 313 9 5 1
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اين يك اتوبوس خط واحد است. 
به نظر شما اين اتوبوس به كدام سمت در 
حال حركت است. به سمت راست يا چپ.

با مسابقه چهره شناسى در خدمت شما خوانندگان و 
همراهان هميشگى مجله هستيم. شما مى توانيد نام چهره 

مورد نظر را حدس و براى ما ارسال نماييد.

در  مربوطه  پاسخ  يافتن  با  تا ضمن سرگرم شدن  مى كنيم،  دعوت  را  شما  اين صفحه  در  مجله  گرامى  خوانندگان 
قرعه كشى جايزه اى نفيس شركت كنيد. با جواب دادن به جدول اين صفحه اسم خود را  در گردونه شانس قرار دهيد. 
در ضمن پاسخ  هاى خود را تا تاريخ 20  هر ماه به آدرس اى ميل صفحه ارسال كنيد. همراهان گرامى جواب ها را هم 

در شماره آينده وخارزم مشاهده  خواهيد كرد.

برنده اين ماه آقاى حميدرضا خوشبخت به 
قيد قرعه هستند كه براى دريافت جايزه با 

ايشان تماس گرفته خواهد شد.


