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نخست سخن 

دکترحجت اله صیدي، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاري خوارزمي

هوا بس ناجوانمردانه سرد است
    اقتصاد ايران شرايط ويژه و بسيار متفاوتی را تجربه می کند که گاه امکان تحليل و توصيف علل، عوامل و راه های 
برون رفت از آن به کمترين مقدار خود می رسد. به نظر می رسد که راندن در جاده ای مه آلود که در شماره های نخست 
ماهنامه توصيف شده بود، اکنون در مسيری پرپيچ وخم و البته سنگالخ قرار گرفته است که پيش رفتن در آن به دشواری 
صورت می پذيرد. به نهايت نرسيدن مذاکرات هسته ای در روزهای آغازين آذرماه، موجب واکنش بيش از حد منفی بسياری 
از سرمايه گذارانی شد که انتظارات فراتر و غيرواقع بينانه تری از مذاکرات داشتند و تمام سرنوشت بازار سرمايه را به تفاهم 
ناشی از مذاکرات گره زده بودند. اين واکنش مضاعف، با افت شديد قيمت نفت در هفته های اخير همراه شد که خود 
موجبات سختی های فراوانی را در اقتصاد وابسته به نفخات نفت کشور به بار آورد. در کنار اين موارد نوظهور، کاستی های 
هميشگی، از جمله عدم بهبود فضای سرمايه گذاری، عدم تصميم گيری کارآمد درخصوص عامل مهمی مانند نرخ سود 
سپرده های بانکی، نوسانات و تغيير های پی درپی مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها موجب شد که جرقه هايی که اميد به 
خروج اقتصاد از رکود را قوت می بخشيدند، کم سوتر شوند و پيش رفتن در اقتصاد بزرگ اما ناهموار ايران را سخت تر از 

گذشته نمايان کنند. 
    به نظر می رسد علل عدم توفيق کافی دولت تدبير و اميد در اين زمينه از يك سو فراوانی و پيچيدگی مشکالت و 
ضعف های به ارث رسيده از سال های قبل و از سوی ديگر عدم انسجام کافی در تيم اقتصادی و مالی دولت - در درون 

دولت  و مجلس  با دولت – باشد، که تا چنين است، تحقق تمامی اهداف اقتصادی دولت ناممکن خواهد بود. 
نهايت ساده انگاری آن است که پنداشته شود با اتخاذ سياست های کوتاه مدتی مانند صدور بخش نامه های يك شبه، تذکر 
به يك يا چند نهاد مالی و پولی، بستن يا باز کردن نماد برخی سهام ها، تغيير برخی مديران در بازار سرمايه يا پول و 
مواردی از اين قبيل، اقتصاد بهبود می يابد و درنتيجه شاخص بورس هم به عنوان دماسنجی کارآ، روند صعودی به خود 
می گيرد. باور قوی آن است که بايد فضای سرمايه گذاری بهبود يابد و اقتصاد از روزمرگی خالصی پيدا کند تا امور معيشتی 

نيز سروسامان پذيرد.
    در اين ميان، رسالت بنگاه ها بسی سنگين تر و البته بغرنج تر است. بنگاه های اقتصادی از يك سو بايد با خلق ارزش و 
گسترش عمليات سودآور خود، انتظارات سهام داران را برآورده کنند و از سوی ديگر با پايش مداوم ريسك و مديريت آن 
از چنين گردنه های مهيبی به سالمت عبور کنند. اتخاذ سياست انفعالی و به انتظار بهبود نشستن، با هر توجيهی باشد، 
نمی تواند تدبير درستی باشد. نيمة پر ليوان آن است که حتی در اين فضای بغرنج، می توان فرصت های مناسبی را هم 
شکار کرد و هم چنين دست به اصالحات ساختاری زد تا »فردا کز اين غمان برسد مژدة امان«، بتوان با سرعت بيشتری 
به سمت اهداف بلندپروازانه پر گشود. گروه سرمايه گذاری خوارزمی، در اين هياهو و آشفته بازار، با اين ايمان تغيير ناپذير 
و باور راسخ که در پی هر سختی آسانی و گشايشی است، برنامه های خود در ثروت آفرينی پايدار برای نسل ها را با دقت، 
آرامش و البته تدبير بيشتری پيش می برد. ناگفته پيداست که پيشروی در چنين فضايی انرژی زيادی طلب می کند و 
نيازمند تدابيری ويژه است. در فضايی که  کمبود نقدينگی و آشفتگی بازار پول يکی از نشانه های بارز آن است، شرکت 
را پرداخت کند و هم زمان،  ارجمند  نيمة دی ماه جاری نزديك به ششصد ميليارد ريال سود نقدی سهام داران  از  بايد 
نيروگاه، سرمايه گذاری کند،  بهينه سازی عمليات و تجهيزات  بابت  پرداخت کرده،  را  قائم  نيروگاه منتظر  اقساط خريد 
نقدينگی الزم برای افزايش سرماية شرکت های سرمايه پذير را فراهم آورد و به ساير اقدام هايی که برای تحقق اهداف برنامة 
راهبردی هفت ساله ضرورتی حياتی دارند، بپردازد و اين در حالی است که نه بازار سرمايه ظرفيت حرکت های بزرگی 
مانند دادوستد بلوکی سهام را دارد و نه شرکت های سرمايه پذير، به دليل بحران نقدينگی قادر به پرداخت سود های نقدی 
خود هستند. به اين ترتيب بايد معمای امکان پذيری ضرورت خروج نقدينگی در مقابل عدم ورود نقدينگی قابل توجه را 

به گونه ای غريب حل کرد که بيشتر به معجزه می ماند تا تدبير.
    ترديدی نيست که شرکت به عهدی که با سهام داران و ذی نفعان راهبردی خود در قالب برنامة هفت ساله بسته است، 
تعهد کامل دارد و تمام کوشش خود را بر آن نهاده است که نه تنها برنامه های راهبردی، بلکه سود سال جاری نيز به مراتب 
ايثارگرانه تالش  بيشتر از سال گذشته و باکيفيت تر تحقق يابد. اکنون مجموعة مديرانی که در تمامی گروه خوارزمی 
می کنند، خود را برای رقم زدن فصلی نو در اين گروه جوان و رو به رشد تجهيز کرده اند. در اين راستا افزايش بهره وری و 
کارآيی بنگاه ها، راهبری هزينه ها، مديريت ريسك و توسعة عمليات و بازار و تحقق برنامة راهبردی هر کدام از شرکت ها 

از اولويتی مهم برخوردار است. 
    با اين تحليل که شرايط اقتصادی در ماه های باقی مانده از سال نودوسه تغيير چندانی نخواهد يافت و دشواری ها در 
ماه های آينده نيز تداوم خواهد داشت، با توکل، زانوی اشتر می بنديم و برای مرحلة دوم از افزايش سرمايه ای که در مجمع 
فوق العادة سال گذشته به تصويب رسيد، آماده می شويم تا خورشيد بهبود که دميد و جان های خسته از رکود قوت گرفت، 
گروه سرمايه گذاری خوارزمی رسالت تاريخی خود را به نيکوترين روشی که ممکن است، به انجام برساند، زيرا پروردگار 

جهانيان چنين وعده کرده است که در پس هر برگ ريزی بهار سبزی نهفته است و» ان مع العسر يسرا«. 
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مديريت و  مجلهء اقتصاد 

حوالی همین 

نیروپارسه در يک نگاه
شرکت توليد و توسعة ايستگاهی نيرو پارسه در تابستان 1390 تاسيس شد و در فاصلة 
کوتاهی با امضای موافقت نامة بلندمدت همکاری با شرکت صنايع سنگين هيوندای کره 
جنوبی)HHI(، اجرای پروژه های نيروگاهی مقياس کوچك با استفاده از موتور ژنراتورهای 
پايه گازسوز هيوندای در ايران و کشورهای منطقه به صورت EPC و تامين قطعات يدکی 
پارسه يك  نيرو  به عهده گرفت. در حال حاضر شرکت  را  از فروش آن  و خدمات پس 
در محل فضای  ژنراتور هيوندای  موتور  از يك دستگاه  استفاده  با  مگاواتی  نيروگاه 8/3 
نمايشگاهی توليد پراکندة برق و حرارت هم زمان نيروگاه طرشت با سرمايه گذاری خود 
و يك نيروگاه 16/3مگاواتی با استفاده از دو دستگاه موتور ژنراتور هيوندای در شهرک 
بزرگ صنعتی شيراز با سرمايه گذاری شرکت تعاونی حديث مهر پارس در حال نصب و 
راه اندازی دارد. بر اساس اهداف تعيين شده، شرکت نيرو پارسه در طی سال 1393 ساخت، 
نصب، راه اندازی و بهره برداری نيروگاه های مقياس کوچك با مجموع ظرفيت 50 مگاوات 
را با سرمايه گذاری خود و150مگاوات را تا پايان سال 1394  برای ساير سرمايه گذاران 
آغاز کرده است. شرکت توليد و توسعة ايستگاهی نيرو پارسه با پشتوانة تجارب طوالنی 
سهام داران خود درخصوص سرمايه گذاری، مشاوره و خدمات فنی و مهندسی، بازرگانی، 

تامين کاال و تجهيزات و خدمات جامع پس از فروش، درحيطه های زير فعاليت می کند:
نيروگاه های توليد پراکنده هم زمان برق و حرارت و برودت )مقياس کوچك( با استفاده از 
موتور ژنراتورهای پايه گازسوز)گاز طبيعی( برای نيروگاه های دائم کار و با هدف اختصاصی 
توسعة نيروگاه های توليد پراکنده هم زمان برق و حرارت و برودت )مقياس کوچك( برای 

صنعت گران و ساير سرمايه گذاران.

توانايی های شركت نیرو پارسه
نيروگاه های  احداث  اجرای  بر  نظارت  و  طراحی  زمينة  در  مهندسی  و  مشاوره  خدمات 

مقياس کوچك توليد هم زمان برق و حرارت و برودت
 CCHP و CHP فروش مولد های گازسوز هيوندای به همراه همة تجهيزات

EPC اجرای پروژه های نيروگاهی هيوندای به صورت
سرمايه گذاری در توليد برق و حرارت در قالب نيروگاه های مقياس کوچك

ارائة خدمات بهره برداری  نيروگاه های مقياس کوچك
خدمات پس از فروش و تامين همة قطعات يدکی و مصرفی نيروگاه های اجراشده

خدمات مشاوره در زمينة تهية گزارش فنی، اقتصادی و مالی شامل:
) Feasibility Study(تهيه و تدوين مطالعات امکان سنجی

اخذ همة مجوز های مورد نياز نيروگاه های مقياس کوچك
تدوين طرح اتصال به شبکه

  
سهام داران نیرو  پارسه:

با سرماية 100 ميليارد ريال به صورت  شرکت سرمايه گذاري خوارزمي در سال 1376 
به  ورود  و  فعاليت ها  توسعة  هدف  با   1384 سال  در  و  رسيد  ثبت  به  خاص  سهامي 
شرکت  کنونی  سرماية  يافت.  تغيير  عام  سهامي  به  کشور،  سرمايه گذاری  عرصة صنعت 
سرمايه گذاری خوارزمی 10000ميليارد ريال است. هم چنين برآورد کارشناسی از خالص 
ارزش دارايی های شرکت سرمايه گذاری خوارزمی حاکی از ارزش بيش از24000ميليارد 
حوزه های  مهم ترين  حاضر  حال  در  است.   1393/07/22 تاريخ  در  شرکت  ريالی 

سرمايه گذاری شرکت را می توان به شرح زير نام برد.
بانک داری

چندرشته ای صنعتی
حوزة انرژی

رايانه وفناوری اطالعات
امالک و مستغالت

معدن و فلزات
دارو

بازرگانی

آشنایی با شرکت های گروه سرمایه گذاری خوارزمی

نیرو پارسه؛ مجری پروژه های نیروگاهی مقیاس کوچک 
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سوابق اجرايی:
برخی از پروژه های نيروگاهی در حال اجرای شرکت نيرو پارسه نيروگاه های مقياس کوچك 

با استفاده از موتور ژنراتورهای  8/3 مگاواتی هيوندای به شرح جدول زير است:

  

       
 

تعريف تولید پراكنده
توليد پراکندة برق يا Distributed Generation )DG( که با نام هاي توليد در محل 
و توليد غيرمتمرکز نيز شناخته می شود، مبحث نسبتا تازه اي است که در ادبيات اقتصادي 

بازار انرژي الکتريکی وارد شده است. 
انجمن مهندسان برق و الکترونيك، توليد برق توسط تجهيزاتی را که به اندازة کافی از 
توليد  به عنوان  هستند،  مصرف  محل  در  نصب  به  قادر  و  کوچك تر  متمرکز  نيروگاه هاي 

پراکنده تعريف کرده است.
انرژي، واحدهاي توليدکنندة توان در محل مصرف يا در داخل شبکة  آژانس بين المللی 
توزيع را که توان را به طور مستقيم به شبکة توزيع محلی تزريق می کنند، DG معرفی 
تعريف  چنين  را  پراکنده  توليد  بزرگ  الکتريکی  سيستم هاي  بين المللی  انجمن  می کند. 
کرده است: تمام واحدهاي توليد که داراي حداکثر ظرفيت تا 100  مگاوات باشند. اين 
واحدها معموال به شبکة توزيع يا فوق توزيع متصل شده و به طور متمرکز برنامه ريزي و 

کنترل نمی شوند.
 تعريف توليد پراکنده در ايران عبارت است از مجموعه اي از دستگاه ها يا تاسيسات توليد 
برق که اتصال آن به شبکة توزيع محل اتصال از نظر فنی امکان پذير باشد و ظرفيت عملی 

توزيع آن در محل اتصال به شبکة توزيع نيز از 25 مگاوات بيشتر نباشد.

مزاياي تولید پراكندة برق
همان طور که پيش از اين بيان شد، در دو دهة اخير، توليد پراکندة برق مورد توجه قرار 

گرفته و سهم آن از توليد برق در کشورها افزايش يافته است.
 برخی از اصلی ترين مزاياي توليد پراکنده را که سبب گسترش استفاده از آن شده، می توان 

به شرح زير نام برد:
قابليت پاسخ به نيازهاي مختلف

پوشش ريسک قيمت
افزايش بهره وري

ارتقای امنيت عرضه و كيفيت برق
كاهش هزينه هاي انتقال

كاهش افت فشار
پيک سايی

كاهش آالينده هاي هوا
امكان استفاده از سوخت هاي ارزان

از ديگر مزاياي مولدهاي مقياس كوچک می توان به موارد زير نيز اشاره كرد:
قابليت حمل و جابه جايی آسان

دارا بودن قابليت پدافند غيرعامل 
طرح توجيهی سرمايه گذاري در نيروگاه مقياس کوچك

کاهش تراکم انتقال انرژي و جلوگيري از افزايش ظرفيت شبکه 
کاهش هزينه هاي انرژي و ديماند 

افزايش قابليت اطمينان شامل تامين توان اضطراري و جانشين با پاسخ زمانی سريع 
کاهش تلفات شبکة انتقال و توزيع 

کاهش رزرو گردان و غيرگردان مورد نياز 
کاهش يا حذف نياز به توسعة شبکة انتقال و توزيع 

تامين توان راکتيو و بهبود کيفيت توان 
قابليت توليد هم زمان برق و حرارت 

بهبود ضريب بار شرکت برق 
پراکندگی در منابع انرژي اولية مورد نياز

تکنولوژي هاي تولید پراكنده
توليد پراکندة برق از طريق تکنولوژي هاي مختلفی انجام می شود. اين تکنولوژي ها عبارت اند از 
موتورهاي گازسوز رفت و برگشتی )پيستونی(، توربين هاي گازي/ بخاري کوچك، ميکروتوربين ها، 

توربين هاي بادي، مولدهاي آبی کوچك، صفحات خورشيدي  و پيل )سلول( سوختی. 
راندمان  بيشترين  گازي  توربين هاي  و  پيستونی  موتورهاي  تکنولوژي ها  اين  ميان  در 

الکتريکی را دارند.
قدرت محسوب  توليد  قديمی ترين سيستم هاي  از جمله  نيز  برگشتی  و  رفت  موتورهاي 
می شوند که در تمامی بخش هاي صنعتی کاربرد وسيعی يافته اند. اين سيستم ها مقرون 
به صرفه ترين سيستم هاي توليد برق هستند که در ظرفيت هاي مختلف از چند کيلووات 
تا چند مگاوات ساخته می شوند و در حال حاضر با توجه به شرايط موجود از جمله در 
دسترس بودن تجهيزات، قطعات يدکی و نيروي انسانی ماهر، موتورهاي رفت و برگشتی 

مناسب ترين گزينه در کشور است.
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تولید هم زمان برق و حرارت
پراکنده  توليد  سيستم هاي  ميان  در  سيستم  رايج ترين  حرارت  و  برق  هم زمان  توليد 
صرفة  با  و  مطمئن  شکلی  به  را  حرارت  و  برق  تقاضاي  می تواند  که  است  جهان  در 
اقتصادي مطلوب )نسبت به روش تامين برق و حرارت به صورت مجزا( پاسخ دهد. ساير 

سيستم هاي توليد پراکنده هنوز نتوانسته اند چندان فراگير شوند.
نيروگاه هاي خورشيدي  وابستگی  و  پيل هاي سوختی  از طريق  برق  توليد  باالي  هزينة 
و بادي به شرايط جوي، که در کنترل نيستند، باعث کاهش قابليت اطمينان به آن ها 
کاربرد  سراسري  شبکة  به  کمك  ازجمله  خاص  مصارف  براي  مولدها  اين  و  می شود 

بيشتري دارند.
در سال 2007 توليد هم زمان به شکل ويژه اي مورد توجه قرار گرفت. در اين سال، در 
انجام  ضرورت  بر  شد،  برگزار  آلمان  در  که  جهان  صنعتی  کشور  هشت  سران  اجالس 
اقدامات مناسب براي افزايش سهم CHP در توليد برق تاکيد و استراتژي هاي مناسب 
انجام   CHP توسعة  براي  از سوي دولت ها  تشويقی  اقدامات  اساس  اين  بر  اتخاذ شد. 
براي  اقدام عملی  انرژي و  اقدامات، بهينه سازي مصرف  اين  از  گرفت. اصلی ترين هدف 

کاهش انتشار گازهاي گل خانه اي بود.

تکنولوژي هاي تولید هم زمان برق و حرارت
بخاري،  توربين هاي  گازي،  توربين هاي  طريق  از  حرارت  و  برق  هم زمان  توليد 
ميکروتوربين ها، موتورهاي رفت و برگشتی )پيستونی( جرقه اي و تراکمی )اعم از ديزلی 
و گازسوز(، پيله اي سوختی و ...انجام می شود. هر يك از تکنولوژی هاي توليد هم زمان 

برق و حرارت می تواند مزايا و معايبی داشته باشد.

پنج روش رايج براي توليد هم زمان برق و حرارت:
1-  بازيافت حرارت از توربين هاي زيركش دار

2-  بازيافت حرارت از توربين هاي پس فشاري 
3-  بازيافت حرارت از توربين هاي گازي

4-  بازيافت حرارت از طريق سيكل تركيبی
5- بازيافت حرارت از موتورهاي رفت و برگشتی

بازيافت حرارت از موتورهاي رفت و برگشتی
که  تفاوت  اين  با  است،   گازي  نيروگاه هاي  در  بازيافت حرارت  روش  مشابه  اين روش 
در  می شود.  استفاده  برگشتی  و  رفت  درون سوز  موتورهاي  از  گازي،  توربين  جاي  به 
نيروگاه هايی که از موتورهاي رفت و برگشتی استفاده می کنند، حرارت می تواند از روغن 
موتور، رادياتور موتورها و حرارت گازهاي خروجی از اگزوز بازيافت شود. بازده الکتريکی 

موتورهاي رفت و برگشتی بين 35 درصد تا 46 درصد است.

ضرورت هاي توسعة تولید هم زمان در ايران
به طور  توليد هم زمان برق و حرارت  به طور عام و  توليد پراکندة برق  توسعة روش هاي 
ايران هم چون ساير نقاط جهان از جنبه هاي مختلف ضروري است. از جنبة  خاص در 
زيست محيطی، ميزان انتشار گازهاي گل خانه اي در ايران باالست. از اين رو عالوه بر نياز 
به هم سويی ايران با همة کشورهاي جهان براي کاهش ميزان انتشار اين گازها، اين امر 
سالمت مردم را نيز تحت تاثير قرار می دهد. از سوي ديگر با توجه به سرانة مصرف باالي 
انرژي در ايران، نياز به پيشبرد هر چه سريع تر روش هايی است که از هدر رفتن منابع 
طبيعی و ذخاير نفت و گاز جلوگيري کند. يکی از مهم ترين اين روش ها توليد پراکنده و توليد 
هم زمان برق و حرارت است. مسئلة ديگري که ضرورت استفاده از روش توليد هم زمان برق و 
حرارت را توجيه پذير و ضروري می کند و از جنبة اقتصادي اهميت زيادي دارد، افزايش قيمت 
گاز طبيعی با اجراي آزادسازي قيمت هاست. عاملی که در ساير کشورها نيز مهم ترين دليل 
استفادة مجدد از توليد هم زمان برق و حرارت بوده است. با افزايش قيمت گاز، تامين برق و 
حرارت مورد نياز به صورت  مجزا هزينة بسيار بيشتري براي مصرف کننده داشته و استفاده 
از روش توليد هم زمان برق و حرارت در اين حالت تقريبا اجتناب ناپذير خواهد بود. بنابراين 
می توان پيش بينی کرد با آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي، تقاضاي استفاده از توليد هم زمان 

برق و حرارت در کشور افزايش خواهد يافت.

حمايت هاي دولت از سرمايه گذاران در نیروگاه هاي مقیاس كوچک
به دليل نياز روزافزون به برق در کشور و استراتژيك بودن اين محصول، دولت حمايت هاي 
قابل مالحظه اي از سرمايه گذاران در اين حوزه به عمل آورده است. برخی از اين حمايت ها 

را می توان به شرح زير برشمرد:

تضمين تامين سوخت مورد نياز مولد براي 9 ماه در سال 
افزايش طول دورة تضمين براي مولد با قابليت توليد هم زمان برق و حرارت به 12 ماه 

عدم  در صورت  سرمايه گذار،  به  متغير  هزينه هاي  متوسط  کسر  با  خريد  نرخ  پرداخت 
تامين سوخت تضمين شده و آمادگی مولد براي توليد

مطمئن  ظرفيت  ميزان  تا  )حداکثر  آزاد  به  عادي  از  انشعاب  از  بخشی  تبديل  امکان 
نيروگاه  احداث  به  نسبت  که  براي سرمايه گذاري  احداث،  پروانة  اخذ  از  نيروگاه(، پس 

مقياس کوچك در تاسيسات خود اقدام کرده است.
پيش پرداخت خريد برق از سوي توانير در طول دورة احداث به ميزان 25درصد برآورد 

ارزش کل توليد ساالنة نيروگاه به نرخ پاية قرارداد

تولیدكنندگان مهم مولدهاي تولید هم زمان برق و حرارت
در حال حاضر با توجه به جذابيت هاي بازار CHP شرکت هاي بسياري به توليد مولدهاي 
بيشتري  بازار  سهم  و  اعتبار  از  شرکت ها  اين  از  برخی  آورده اند.  روي  هم زمان  توليد 

برخوردارند که شرکت هيوندای يکی از آن هاست.
اين  است.  اين حوزه شده  وارد  به تازگی  که  است  کره اي  شرکت هيونداي يك شرکت 
شرکت که در زمينه هاي خودروسازي و کشتی سازي يکی از برندهاي مطرح در دنياست، 
با بهره گيري از تکنولوژي موتورهاي وارتسيال موفق به ساخت مولدهاي مقياس کوچك با 
تکنولوژي موتورهاي رفت و برگشتی شده است. از جمله ويژگی هاي مولدهاي هيوندای 

می توان به توان نسبتا باال و راندمان باالي آن ها اشاره کرد.
شرکت MTU  با بيش از 100 سال سابقه توليد موتورهای ديزل - گازسوز-توربين و 

سلول های سوختی )Feul    Cell ( از جمله معتبرترين سازندگان موتور در دنياست.
شهر  در  و  آلمان  کشور  در    MTU Onsite عنوان  با  شرکت هم اکنون  اين 
است  گازسوز  و  ديزل  موتورهای  پيشرفته ترين  تامين کنندة    Friedrichshafen
را  کيلووات   3200 تا   20 ديزل  و  1948 کيلووات  از 119تا  گازسوز  شاخة  در  که 

دربرمی گيرد.
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 پروفسورجلیلوند: شرکت های ایرانی برای تحوالت بازار آماده باشند
گفت وگویی دربارة نظام های پیشرفته مالی

برای گروه  كارگاه آموزشی  اين   حضور شما در 
خوارزمی بسيار مغتنم است و هم چنين نشان دهندة 
سطح  ارتقای  به  شركت  اين  كه  است   مسئله  اين 
سوال  به عنوان  می دهد،  اهميت  همكارانش  دانش 
اين كارگاه های آموزشی  با  رابطه  لطفا كمی در  اول 

صحبت كنيد.
به طور کلی اين دوره ها به سه قسمت تقسيم شده است که 
قسمت اول آن در رابطه با مسائل ويژة سرمايه گذاری در 
ايران و در سطح جهان است که ما به طور کلی روی بورس 
اوراق بهادار تهران و  بورس در ساير نقاط جهان مروری 
انجام می دهيم، هم چنين يك سری مدل های مديريتی که 
امروزه در سطح جهان از آن ها استفاده می شود و کاربرد های 
اين سيستم های مديريتی را بررسی می کنيم و تا جايی که 
است  کاربردی  را که  می توانم، سعی می کنم که مسائلی 
تمرکز  اما  کنم.  مطرح  است،  استفاده  مورد  ايران  در  و 
قسمت دوم برنامه بيشتر روی کار مديريت شرکت هاست. 
به  و  شرکت ها  سرمايه گذاری  مسائل  به  بخش  اين  در 
توجه  شرکت ها  قرضة  اوراق  صدور  مورد  در  فاکتورهايی 
بهرة سرمايه و مدل هايی  نرخ  می کنيم. هم چنين مسئلة 
که اين نرخ سرمايه را به وجود می آورند نيز بيان می شود و 
درنهايت در قسمت سوم که در تابستان سال آينده برگزار 
می شود، مسائلی را که مربوط به مديريت ريسك و ترازنامة 
شرکت هاست، مطرح می کنيم و سعی می شود به شرکت 
را  خود  ريسك  مديريت  برنامة  که  شود  کمك  خوارزمی 
پياده کند. البته در حال حاضر هم الگويی برای مديريت 
اين شرکت وجود دارد که سعی می کنيم آن  ريسك در 
مديريت  فرهنگ  کلی  به طور  و  کنيم  تقويت  و  اصالح  را 
ريسك را در شرکت خوارزمی ترويج کنيم. هم چنين سعی 
می شود به طور مشخص و مستند شرکت هايی را که خود 

من در آمريکا و کانادا به آن ها مشاوره داده ام، مثال بزنم تا 
افراد به طور کامل با قسمت کاربردی نظريه ها آشنا شوند.

از زمانی که بانك مرکزی در ايران توانست مقادير زيادی 
اطالعات )ديتا( به وجود بياورد، باعث شد که تحقيقات در 
رابطه با ايران و اين اطالعات به صورت گسترده ای شروع 
شود، چراکه بدون اطالعات )ديتا( امکان تحقيق نيست و 
اين مسئله ای است که به تازگی در ايران راه افتاده است. 
بانك مرکزی اين اواخر اطالعاتی دربارة سهام و شرکت ها 
به  شروع  االن  ايرانی  پژوهش گران  از  خيلی  و  می دهد 
که  می شود  جالب  کرده اند.  ايران  با  رابطه  در  تحقيقات 

پژوهش گران خارجی هم به اين اطالعات )ديتا( توجه پيدا 
کنند. برای مثال 20 سال پيش، زمانی که چين به تازگی 
وارد بازار شد، هيچ کس از وضع اقتصادی و وضع بازار های 
چين  کلی  به طور  نمی دانست.  چيزی  چين  بهادار  اوراق 
تحت عنوان يك بازار در حال توسعه وارد صحنه جهانی 
شد و هزاران مقاله در رابطه با اقتصاد و امور مالی چين 
نوشته شد. به نظر من به خاطر فراهم بودن اطالعات اين 

اتفاق می تواند برای ايران نيز رخ دهد.
در  هم  ايران  كه  می كنيد  پيش بينی  شما  آيا    

آينده رشد اقتصادی موفقی داشته باشد؟
ايرانی  شرکت های  کار  مورد  در  اطالعات  که  مقدار  هر 
خارجی  شرکت های  و  شود  زياد  ايرانی  بازارهای  کار  و 
متوجه  شرکت ها  اين  که  می شود  باعث  ببينند،  را  آن ها 
اين  و  ايرانی شوند  با شرکت های  معامله  و  برخورد  نحوة 
که  اميدوارم  و  است  وقوع  شرف  در  که  است  مسئله ای 
رخ  اتفاق  اين  اگر  که  برسد  نتيجه  به  نيز  مذاکرات 1+5 
دهد، تجارت و تحقيقات بين ايران و ساير کشورها افزايش 

پيدا می کند.
شركت  با  شما  آشنايی  نحوة  پروفسور،  آقای    
خوارزمی چگونه بوده است و چرا اين شركت را برای 

انتقال تجارب خود انتخاب كرديد؟
من از طريق مکاتبات فرهنگی و آکادميکی که با  پروفسور 
صيدی-مديرعامل گروه خوارزمی- داشتم، با اين شرکت 
دانشکدة  رئيس  من  که    2009 سال  در  شدم.  آشنا 
حضور  شيکاگو  در  ايشان  بودم،  اليوال  دانشگاه  مديريت 
با  رابطه  در  تا  کرد  دعوت  او  از  ما  دانشکدة  و  داشتند 
بانك داری اسالمی کنفرانسی بدهند و بعد از آن برنامه ما 
با يکديگر آشنا شديم. شرکت خوارزمی يکی از بزرگ ترين 
مسئله  اين  و  است  ايران  در  سرمايه گذاری  شرکت های 

کار  مورد  در  اطالعات  که  مقدار  هر 
بازارهای  کار  و  ایرانی  شرکت های 

شرکت های  و  شود  زیاد  ایرانی 
باعث  ببینند،  را  آن ها  خارجی 

شرکت ها  این  که  می شود 
با  معامله  و  برخورد  نحوة  متوجه 

این  و  شوند  ایرانی  شرکت های 
وقوع  شرف  در  که  است  مسئله ای 

نیز   1 +5 مذاکرات  که  امیدوارم  و  است 
رخ  اتفاق  این  اگر  که  برسد  نتیجه  به 

ایران  بین  تحقیقات  و  تجارت  دهد، 
می کند  پیدا  افزایش  کشورها  سایر  و 

 فرهنگ مدیریت ریسک در ایران باید به وجود بیاید

ايران اقتصاد 

پویان فراستی
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 پروفسورابوالحسن جليلوند، رئيس دانشكدة مديريت 
لويوال در شيكاگو و دانشگاه دالهوزی در كانادا بوده 
است. او با بيش از 30 سال سابقه در كارهای اجرايی 
تا  واشنگتن  از  كيلومتر  هزار  هشت  مديريتی،  و 
و تجربه اش  ازدانش  تا بخشی  را آمده است  تهران 
سرمايه گذاری  شركت  كارشناسان  و  مديران  به  را 
خوارزمی و نيز فعاالن عالقه مند به آشنايی بيشتر با 
نظام های پيشرفتة مالی در اقتصاد امروز جهان منتقل 
كند. آن چه می خوانيد، حاصل گفت وگوی مشروحی 
است كه گزارشگر ماهنامة وخارزم در محل شركت 
آموزشی  كارگاه  كنار  در  و  سرمايه گذاری خوارزمی 
سه روزه ای كه به اين منظور برپا شده بود، با  پروفسور 

جليلوند انجام داد.
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با شرکت های  البته من  تاثير داشته است.  انتخاب من  در 
ديگری هم در ايران ارتباط داشته و کار کرده ام.

  جناب عالی  در يک رتبه بندی معتبر جزو صد نفر 
شخصيت برتر به لحاظ ترويج اخالق تجاری شناخته 
اين بحث مطرح است كه  شده ايد. درحالی كه گاهی 
ندارد!  وجود  رابطه ای  چندان  تجارت  و  اخالق  بين 

لطفا اين مفهوم را توضيح دهيد.
اخالق تجاری مسئله ای است که در کشور های توسعه يافته 
مسئلة مهمی است. چون اگر بازارهای آمريکا و اروپا را در 
20 سال گذشته بررسی کنيد، متوجه می شويد يك زمانی 
سروکاری  واقعيت  و  حقيقت  با  بزرگ  شرکت های  رفتار 
نداشت. مثال شرکت اندهال که در تگزاس بود و ورشکسته 
نشان  آن  ترازنامة  که  چيزی  آن  در  که  بود  شرکتی  شد، 
می داد، با رفتاری که از اين شرکت سر می زد، اصال ارتباط 
در  که  اطالعاتی  بين  اين که  علت  به  کلی  به طور  نداشت. 
در  سهام دار  که  اطالعاتی  با  بود،  مطرح  شرکت  درون 
اختيار داشت، تناسبی ديده نمی شد، اين امر باعث فريب 
خوردن سهام داران شد. يعنی سهامدار بدون اين که واقعيت 
درواقع  می کرد.  سرمايه گذاری  شرکت ها  اين  در  بداند،  را 
اين شرکت ها پشت سهام داران را خالی کردند و زمانی که 
ورشکست شدند، نه تنها بيليون ها دالر ارزش سهام از بين 
زد  لطمه  تجارت  فرهنگ  به  هم  زيادی  مقدار  بلکه  رفت، 
و حالتی به وجود آورد که سهام دار اطمينانی به مديريت 
شرکت نداشت و وقتی که سهام دار اطمينان نداشته باشد، 
نمی شود.  انجام  هم  فعاليتی  و  نمی آيد  وجود  به  سرمايه 
که  جامعه ای  با  شرکت  رفتار  که  است  اين  بعدی  مسئلة 
برای آن کاال را توليد می کند، مهم است. برای اين که اگر 
جامعه کااليی را که شرکت توليد می کند خريداری نکند، 
به تدريج  نخواهد داشت. درنتيجه شرکت ها  شرکت دوامی 
به موضوعی تحت عنوان مسئوليت اجتماعی توجه کردند. 
اين  که  معناست  اين  به  شرکت ها  اجتماعی  مسئوليت 
اثر  اين است که  شرکت ها دپارتمان هايی دارند که کارش 
اجتماعی توليد و توزيع يك کاال را در اجتماع می سنجد. 
کار شرکت فقط اين نيست که کااليی را توليد کند و آن 
است.  مهم  نيز  جامعه  در  کاال  اين  تاثير  بلکه  بفروشد،  را 
مسئله  اين  به  ما  اليوال  دانشگاه  مديريت  دانشکدة  در 
خيلی اهميت می دهيم و درتمام کالس ها نه تنها دوره های 
مختلفی در رابطه با اخالق تجاری داريم که همة دانشجو ها 
بايد در دورة ليسانس و فوق ليسانس اين دوره ها را بگذرانند. 
برنامه هايی نيز داريم به نام رقابت های مشخص که در اين 
سطح  بردن  باال  هم  و  بازده  بردن  باال  به  هم  ما  رقابت ها 
کيفی جامعه توجه می کنيم. سازمانی در آمريکا هست که 
دانشکده های مديريتی را از لحاظ اخالق تجاری رتبه بندی 
می کند و من زمانی که رئيس دانشکده شدم، رتبة ما 62 در 
دنيا بود، اما سال آخری که من رياست دانشگاه را بر عهده 
داشتم، رتبة ما 12 بود، که اين مسئله باعث شد من در آن 

رتبه بندی جزو 100 نفراول قرار بگيرم.
 شفافيت سازی مالی به چه معناست؟

شفافيت مالی دو جنبه دارد؛ يك جنبة آن از نظر قانونی 
برای  را  مسائل  يك سری  بايد  شما  منظر  اين  از  که  است 
حسابرسی توضيح دهيد و بايد اين مسائل را در سايت خود 
به اشتراک بگذاريد. اما مسئلة مهم تر مسئلة اخالق تجاری 
رعايت کرديد، شرکت  را هم  قانون  اگر  يعنی حتی  است. 
آن  در  را  کاال  که  دارد  جامعه ای  قبال  در  هم  مسئوليتی 
توزيع می کند و اين شفافيت از نظر تئوری های مالی باعث 
پيشرفت و رشد شرکت می شود. اخالق تجاری با باال بردن 

بازده مالی رابطه مستقيم دارد.
و  ايران  در  اقتصاد  رشد  نظر شما چشم انداز  به   

جهان با توجه به مسائل و چالش های موجود در 

سال 2015 چگونه خواهد بود؟ بحث بحران های مالی 
را در اين رابطه چگونه می بينيد؟

اگر شما به گزارش هايی که هر سه ماه يك بار بانك جهانی 
برای  پيش بينی  کلی  به طور  کنيد،  توجه  می کند،  منتشر 
پايان سال 2014 اين است که يك رشد اقتصادی در حدود 
3.4 درصد در سطح جهانی پيش بينی شده است و در سال 
2015 پيش بينی اين است که اين رشد 3.7 درصد خواهد 
می آييد،  بيرون  جهانی  از سطح  که  زمانی  البته  ولی  بود. 
متوجه می شويد که اين رشد به خيلی از کشورها وابسته 
است. در وضع فعلی به طور کلی کشوری که االن به سرعت 
و مستحکم است و تقريبا دنيا را با خودش جلو می برد، رشد 
اقتصادی آمريکاست که پيش بينی می شود که تقريبا 2.5 
درصد در سال 2014 و حدود 3 درصد برای سال 2015 
رشد داشته باشد. رشد در اروپا و ژاپن پايين است و اين 
خود خطری را به وجود می آورد و اين خطر آن است که 
باشد،  استاندارد  اقتصادی  اگر  کنند.  پيدا  کاهش  قيمت ها 
بايد دو عامل داشته باشد. نخست اين که اين اقتصاد بايد 
نرخ تورمش بين 2 تا 3 درصد باشد و دوم، اين اقتصاد بايد 
از نظر نرخ بی کاری بين 3 تا 4 درصد باشد. اما امروزه در 
مانند  از کشورها  بعضی  در  و  است  درصد   0/8 تورم  اروپا 

ايتاليا منفی است که اين باعث يك فشار عمده می شود.
تا 4 درصد و در کشورهای در  بين 3  در خاورميانه رشد 
حال توسعه بين 4 تا 5 درصد است. هند و چين رشد 5 
مختلفی  ريسك های  کلی  به طور  اما  دارند.  درصدی   7 تا 
کشورهای  برای  بهادار  اوراق  بازار  است.  جهان  سطح  در 
توسعه يافته خيلی خوش بينانه رفتار کرده است. در صورتی 
که پيش بينی می شود که اين بازارها امکان دارد به شدت از 
اقتصادی  تاثير عمده ای در توسعة  اين  البته  بيفتند.  رونق 
دنيا خواهد داشت. مسئلة ديگری که وجود دارد، اين است 
که بانك مرکزی آمريکا با مشاوره دادن به بانك های مرکزی 
ساير کشور ها در ظرف چند سال گذشته به طور کلی با نگه 
داشتن نرخ بهره در سطح پايين، به استقالل کاری در دنيا 
کمك کرده است. اما از ماه گذشته بانك مرکزی آمريکا اين 
برنامه را به خاطر اين که فکر می کرد باعث تورم می شود، 
را  بهادار  اوراق  نرخ  که  را  سياستی  يعنی  گذاشت،  کنار 
پايين نگه می داشت، دنبال نخواهند کرد. مشکالتی که در 
هم چنين  و  اوکراين  و  روسيه  و مشکالت  است  خاورميانه 
تغييرات اخير قيمت نفت باعث نوسانات در بازار می شود. 
بر همين اساس به نظر می  آيد که در سال 2015 تنش و 

نوسان در بازارها بيشتر خواهد شد.
برنامة  يک  خوارزمی  سرمايه گذاری  گروه   
بلندمدت و چشم اندازی هفت ساله دارد. به نظر شما 
به طور كلی با توجه به وضعيت اقتصاد، آيا شركت ها 

می توانند برنامه های بلندمدت داشته باشند؟
طبيعتا به عمل رساندن برنامه های بلندمدت 
سخت تر  دارند،  مشکل  که  اقتصاد هايی  در 
هم  آمريکا  اقتصاد  در  اما  بود،  خواهد 
انتقادی که از شرکت ها می شود، اين است 

که هيچ کدام از اين شرکت ها بلندمدت 
فکر نمی کنند. من فکر می کنم  کاری 

شرکت  که 

درحد  و  ستايش  قابل  بسيار  می دهد،  انجام  خوارزمی 
برای  بلندمدت  برنامة  يك  که  است  پيشرفته  شرکت های 
خود ترسيم کرده اند و کاری که اين شرکت بايد انجام دهد، 

اين است که مديريت ريسك را با جديت عملياتی کند. 
 با توجه به تحريم ها، شركت های حاضر در بورس 

بايد چه تدابيری را انجام دهند كه ضربه نخورند؟
شرکت های بورسی ايران به خاطر تحريم ها دچار مشکالتی 
هستند، اما ايران هنوز با کشور های خارجی رابطه دارد و 
خيلی از شرکت ها در حال کار کردن با اين کشورها هستند. 
به نظر من اين مذاکراتی که در حال انجام است، به نتيجه 
خواهد رسيد و به نظر من مهم ترين کاری که شرکت ها بايد 
انجام دهند، اين است که خود را آماده کنند. زيرا اگر اين 
با شرکت های  معامله  برای  تقاضا  کرد،  پيشرفت  مذاکرات 
فکر  پيش تر  که  شرکت هايی  و  می شود  زياد  بسيار  ايرانی 
يکی  من  نظر  به  االن  می شوند.  مشکل  دچار  نکرده اند، 
اين  دهند،  انجام  بايد  شرکت ها  که  کارهايی  مهم ترين  از 
است که بايد بررسی کنند که چگونه خود را با اين شرايط 
هماهنگ کنند. برای اين که شرکت های خارجی در انتخاب 

شرکای خود صبر نخواهند کرد.
رابطه  در  شما  كارگاه های  پروفسور،  جناب    
است.  بوده  مالی  پيشرفتة  نظام های  شناخت  با 

شاخص های يک نظام پيشرفتة مالی چيست؟
مالی  شاخص های  لحاظ  از  کنيد،  نگاه  که  شرکتی  هر  به 
کرد  دقت  آن  به  بايد  که  دارد  متفاوت  جنبة  چندين 
دهد.  انجام  سرمايه گذاری صحيح  بايد  شرکت  آن که  .اول 
سرمايه گذاری  يکی  دارد؛  جنبه  دو  شرکت  سرمايه گذاری 
و  می دهد  انجام  عمال  شرکت  آن  که  است  کارهايی  در 
نوآوری هاست.  بخش  در  سرمايه گذاری  ديگر  قسمت  يك 
داده  اختصاص  خود  آيندة  به  که  را  منابعی  بايد  شرکت 
شرکت  که  است  اين  بعدی  مسئلة  کند.  مشخص  است، 
از  مقدار  چه  و  دارد  بدهی  مقدار  چه  کند  مشخص  بايد 
سرمايه اش را بايد از طريق سهام و چه مقدار را از طريق 
صدور اوراق قرضه به دست آورد. بايد يك توازن مشخصی 
وجود داشته باشد. هرچه نرخ بهرة سرمايه پايين بيايد، بازده 
دارايی های  ارزش  و  می شود  بيشتر  شرکت  سرمايه گذاری 
شرکت باال می رود. شرکت بايد يك مديريت ريسك قوی 
داشته باشد. شرکت بايد توجه کند که کارکنان بدنة اصلی 
شرکت هستند و بايد به حل مشکالت آن ها کمك کند و 

بازدهی آن ها را باال ببرد.
  مديريت ريسک به چه معناست؟

شما در هر شرکتی که هستيد، بايد ببينيد که ريسك هايی 
مشخص  سپس  چيست؟  دارد،  قرار  شما  مقابل  در  که 
ريسك ها  اين  با  مواجهه  در  بايد  قدم هايی  چه  می کنيد 
برداشت. وقتی که ريسك را مهار کنيد، درنتيجه درآمدی 
که بر اساس ريسك پايين تر و کمتر پيدا می کنيد، ارزش 

بيشتری برای شما به وجود می آورد.
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ايران اقتصاد 

شيوه های نوين سرمايه گذاری و مديريت 
ريسك و هم چنين نوآوری ها در اين زمينه 
در عرصة اقتصاد جهانی، موضوعاتی بود 
مالی  مرکز  تخصصی  نشست  در  که 
با همکاری شرکت سرمايه گذاری  ايران 
خوارزمی و سمات با حضور و سخنرانی 
پروفسور ابوالحسن جليلوند مورد بررسی 
اين  در  جليلوند  پروفسور  گرفت.  قرار 
نشست از اهميت بسزای مديريت ريسك 
اهداف شرکت ها و موفقيت  در پيشبرد 
سخن  تفصيل  به  آن ها  سرمايه گذاری 

گفت.
تخصصی  نشست  اين   اصلی  عنوان 
»چشم انداز اقتصاد جهانی و نوآوری های 

جديد در مديريت ريسك« بود. 
اين نشست تخصصی که 11 آذرماه سال 
جاري برگزار شد، با استقبال قابل توجه 

کارگزاري ها،  مديران  سرمايه گذاري،  شرکت هاي  مديران 
مديران ارشد بورس هاي انر ژي و کاال و... روبه رو شد.

سرمايه گذاري  شرکت  مديرعامل  صيدي  حجت اهلل  دکتر 
حامد  ايران،  مالي  مرکز  مديرعامل  نقوي  علي  خوارزمي، 
عنايت  دکتر  و  سمات  شرکت  مديرعامل  سلطاني ن  ژاد 
مديرعامل کارگزاري پارسيان از جمله چهره هاي شناخته شدة 

حاضر در اين نشست تخصصي بودند.
سخنان پروفسور جليلوند اما در اين نشست تخصصي در 
دو بخش »چشم انداز اقتصاد جهان« و »نوآوري هاي جديد 
ارائه شد و سخنران در پايان نيز به  در مديريت ريسك« 

سوال های حاضران پاسخ گفت.

وضعیت پیش روی اقتصاد جهان
حجت اله  دکتر  از  تشکر  ضمن  ابتدا  در  جليلوند  پرفسور 
در  خوارزمی،  سرمايه گذاری  شرکت  مديرعامل  صيدی، 
ايجاد فرصت برای گفت وگو در رابطه با اقتصاد بين المللی 
و مديريت ريسك شرکت ها، به پيش بينی وضعيت اقتصادی 
دنيا در سال پيش رو و وضعيت برخی ممالك جهان پرداخت 
و گفت: »به نظر بانك جهانی رشد اقتصادی در دنيا در سال 
و  بود  نخواهد  يکنواخت  ولی  داشت،  خواهد  ادامه   2015
بستگی دارد در چه منطقه ای باشيد. زيرا فاکتور هايی که 
اتفاق  که  رشدی  بود.  خواهد  متفاوت  هستند،  تاثيرگذار 
به  توسعه يافته  کشورهای  که  است  رشدی  افتاد،  خواهد 
وجود می آورند. اين امر در کشوری مثل آمريکا بيشتر و در 
کشورهايی مثل روسيه و برزيل کمتر خواهد بود، که يکی از 
داليل آن در رابطه با روسيه تصميم اوپك برای توليد پايين 
پول  ارزش   افت سه درصدی  و  نرفتن آن  و فروش  نفت 
کشور روسيه است. در خاورميانه رشد اقتصادی باال خواهد 
بود، ولی کمتر از آن چيزی است که پيش بينی می شد. اين 
اطالعت تماما از گزارش های بانك جهانی که هر سه ماه 
يك بار به روز می شود، استخراج شده است.« او با توجه به 
رشد اقتصادی چهار تا پنج درصدی چين و هند به رشد در 

خاورميانه که 2/7 درصد در سال 2014 و  3/9 درصد در 
سال 2015 خواهد بود، اشاره می کند که آن هم بستگی به 
مسائل ژئوپولتيکی و قيمت گاز و نفت دارد. پروفسور جليلوند 
درخصوص اقتصاد آمريکا نيز گفت: »پيش بينی می شود رشد 
در آمريکا 2/2 در 2014 و 3/2 در 2015 باشد. بانك مرکزی 
اين کشور سياستی را که با خريد اوراق قرضة دولتی نرخ 
بهره را پايين نگه می داشت، کنار گذاشته است، زيرا به اين 
نتيجه رسيده اند که توليدات داخلی به حدی است که اگر 

نرخ بهره را پايين نگه دارند، به تورم می انجامد.« 
او اقتصاد ژاپن را به دليل کاهش قيمت ها در اين کشور دارای 
مشکل می داند. براساس برآوردهای بانك جهانی، ايران در 
سال 2014، معادل 1/5 درصد و در سال 2015، 2/3 درصد 
هسته ای  مذاکرات  اگر  که  داشت،  خواهد  اقتصادی  رشد 
روندی مثبت را طی کند، اين رشد بيشتر نيز خواهد بود. 
پروفسور جليلوند می گويد که نبايد به اين درصدها بيش از 
حد خوش بين بود، زيرا اگر سازمان هايی چون بانك جهانی 
با نااميدی به تشريح وضعيت اقتصادی دنيا بپردازند، شاهد 

کاهش سهام شرکت های بزرگ در بورس خواهيم بود.

مديريت ريسک و اهمیت آن شركت ها
 پروفسور جليلوند سپس به نقش پراهميت مديريت ريسك 
و فرصت هايی که می تواند در موفقيت شرکت ها ايجاد کند، 
همه  اين که  »باوجود  داد:  توضيح  اين گونه  و  کرد  اشاره 
هنوز  اما  است،  مهمی  مسئلة  ريسك  مديريت  می دانند 
نمی توانند خودشان را با اين ضرورت وفق بدهند. در چند 
سال گذشته طی بررسی از تعداد بسياری از شرکت ها، از 
مديران ارشد آن ها پرسيدند برخورد و برداشت آن ها با مقولة 
مديريت ريسك چگونه بوده است. مديران ارشد در جواب 
گفتند در پنج سال گذشته حداقل سه مسئلة مهم اتفاق 
افتاده که آن ها فکر نمی کردند اين موضوعات امکان روی 
دادن داشته باشد. که اين امر نشان می دهد آن ها آمادگی اين  
را که مشخص کنند چه اتفاقاتی ممکن است بيفتد، نداشتند 
و زمان برای حل مسائل بسيار دير بوده است.« از نظر او 

مديريت ريسك رشتة جديدی است 
که احتياج به معلومات اقتصادی، آمار، 
مديريت، روان شناسی و جامعه شناسی 
که  ريسك هايی  تمام  با  بايد  و  دارد 
ممکن است شرکت ها با آن ها برخورد 
کنند، آشنا شد. بايد ريسك هايی را که 
ممکن است خطر باشند و آن هايی را 

که فرصت است، شناسايی کرد.
گفت:  ادامه  در  جليلوند  پروفسور 
اين که  برای  نيست.  بد  ريسکی  »هر 
هر شرکتی که نخواهد ريسك قبول 
هر شرکت  نرخ سود سرماية  و  کند 
باشد،  دولتی  بهادار  اوراق  نرخ  برابر 
يعنی درواقع معادل نرخ بدون ريسك 
حرکت خواهد کرد. شما اگر ريسك 
داشت.  نخواهيد  بهره ای  نرخ  نکنيد، 
درنتيجه وقتی دربارة ريسك صحبت 
می کنيم، بايد تمام جوانب را در نظر گرفت. اما اگر شرکتی 
اتفاقی  چه  باشد،  نداشته  موثری  ريسك  مديريت  برنامة 
می افتد؟ يکی از اتفاقات اين است که ندانيد چه خطری شما 
را تهديد می کند و وقتی با آن مواجه می شويد، نمی دانيد 
چه تصميمی بايد بگيريد. مثال شما شرکت کداک را در نظر 
بگيريد. آن ها اين واقعيت را که سيستم آنالوگ ديگر کاربرد 
ندارد، به عنوان خطری جدی در نظر نگرفتند. هنگامی که 
خواستند سيستم ديجيتال را وارد شرکتشان کنند، ديگر دير 
شده بود. مسئلة ديگر اين است  که اگر ريسك نداشته باشيد، 

اعتبار شما پايين می آيد و سودآوری شما کم می شود.«
دانشگاه  در  عنوان می کند که  ادامه  در  پروفسور جليلوند 
شيکاگو به دانشجويان توصيه می کند هميشه هنگام مصاحبه 
برای اشتغال  ببينند شرکتی که می خواهند در آن مشغول 
به کار شوند، چقدر به مديريت ريسك اهميت می دهد؟ زيرا 
پاسخ به اين سوال نشان می دهد که يك شرکت تاچه اندازه 

به بقای خود اهميت می دهد.
اقتصاد  زيان های ضعف مديريت ريسك در  او درخصوص 
نتوانست  قبل  دهة  در  آمريکا  »اقتصاد  گفت:  کشورها 
پيش بينی کند قيمت امالک در اين کشور خيلی باالتر از 
آن چيزی است که بايد باشد و حتی قيمت ها در اين بازار 
را به کمك بانك مرکزی باال بردند. آن ها اين پيش بينی را 
نکردند بازاری که 40 تا 50 درصد اقتصاد آمريکا را تامين 
می کند، اگر با رکود و ورشکستگی مواجه شود، چه اتفاقی 
می افتد؟ همين مسئله ممکن است در چين اتفاق بيفتد. 
تکنولوژی  صاحب  شرکت های  تمام   80 دهة  در  وقتی 
شکست خوردند، کسی اين سوال را مطرح نکرد که شرکتی 
که اصال منفعتی ندارد، چرا چهار بيليون دالر ارزش دارايی 

آن اعالم می شود؟« 
پروفسور جليلوند در پايان نقش مديريت ريسك در بازار کار 
را مهم دانست و با ذکر مثال هايی از موفقيت شرکت های 
اجرا  به  به درستی  را  ريسك  مديريت  که  کرد  ياد  بزرگی 

درآوردند.

ریسک  در مدیریت  نوآوری های جدید 
تخصصی  نشستی  در  جلیلوند  ابوالحسن  پروفسور  سخنرانی 

ایران، شرکت سمات و شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به همت مرکز مالی 
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سرمايه گذاری

تاسیس شد؟ و چرا  پول چگونه  بین المللی  صندوق 
پول بین المللی  صندوق  تاسیس  سالگرد  مناسبت  به 

به طور  جهان  در  توسعه  نوين  تاريخ  گفت  بتوان  شايد 
مشخص از پايان جنگ جهانی دوم، يعنی از سال 1945 
يا ماه های آخر دومين جنگ جهانی آغاز شده است، چون 
سال ها  همان  به  جهانی  توسعة  دستاوردهای  همة  ريشة 
برمی گردد. يعنی سال هايی که به واسطة شش سال جنگ، 
بود.  تبديل شده  تمام شهروندان جهان  برای  کابوسی  به 
انديشمندان  دوم،  جهانی  جنگ  آتش  کردن  کش  فرو  با 
بازسازی چرخ توسعه در کشورهای درگير  بر  آن روزگار، 
بين المللی  مراودات  دوبارة  احيای  هم چنين  و  جنگ 
متمرکز شدند. برای اين منظور ايالت نيوهمپشاير آمريکا 
نخستين جايی بود که به مرکز دنيا تبديل شد. در سال 
بود  نرسيده  پايان  به  دوم  جهانی  جنگ  هنوز  که   1944
شاخص های  جنگ  از  ناشی  آتش افروزی های  هم چنان  و 
جهانی توسعه را ويران می کرد، نمايندگان 44 کشور جهان 
در نيوهمپشاير و در هتل تفريحی بزرگی در منطقة برتن 
وودز دور يکديگر جمع شدند تا نقشة راه توسعه را برای 
آيندة جهان ترسيم کنند. ايران نيز يکی از همين کشورها 
آن  در  که  است  اين  جهانی  خاطرة  اين  جالب  نکتة  بود. 

و کنفرانس، جان مينارد کينز )نمايندة بريتانيا( 
نيز  آمريکا(  )نمايندة  وايت  دکستر  هری 

حضور داشتند. کينز هنوز هم نام بزرگی 
در تاريخ اقتصاد محسوب می شود 
انديشة  در  ويژه ای  جايگاه  و 
به  کينزين ها  دارد.  اقتصادی 

مينارد  جان  انديشه های  از  تبعيت 
اقتصاد  جريان  در  سال ها  تا  کينز 

انديشه های  و  داشتند  حضور  جهانی 
آن ها حاميان پروپاقرصی داشت. هنوز 

فراموش  او  انديشه های  و  کينز  هم 
وودز  برتن  کنفرانس  در  نشده اند. 
نداشت،  حضور  که  کشوری  تنها 
اتحاد جماهير شوروی بود. البته در 

سال های جنگ جهانی دوم و در کنفرانس 
بودند که  نتيجه رسيده  اين  به  زيادی  تحليل گران  تهران 
آن  دنيای  در  قدرت  ساختارهای  به  توجه  با  آمريکايی ها 
شوروی  کنار  در  انگليس  جای  به  می دهند  ترجيح  روز 
که  داد  نشان  وايت  دکستر  وودز،  برتن  در  اما  بنشينند، 
کينز،  با  گفت وگو  آينده  جهان  معادالت  بازسازی  برای 
درنهايت،  که  هرچند  می دهد.  ترجيح  را  بريتانيا  نمايندة 
نزاع انديشه ای ميان کينز و وايت به دليل قدرت سياسی 
آمريکا )که وايت نمايندگی اش می کرد( به نفع وايت تمام 
شد. اما اين دو برای هميشه به نماد نيوهمپشاير در تاريخ 
هرچه  بايد  بود  معتقد  کينز  شدند.  تبديل  توسعه  جهانی 
سريع تر و با استفاده از روش های عقالنی سطح نوسان در 
اتفاق  اين  با  او  باور  به  داد.  کاهش  را  ارزها  برابری  نرخ 
منابع بين المللی به آسودگی می رسند. او نخستين راهبرد 
را برای رسيدن به طرحش تهية يك پول بين المللی به نام 
»بانکور« می دانست و هم چنين پيشنهاد داد همة کشورها 
برای ذخيرة بانکور صندوق ذخيرة پولی ايجاد کنند. وايت 
آمريکايی اما به خاطر قدرت آمريکا توانست کينز را در وودز 
يا اصالحی در شبکة  تغيير  او می گفت که هر  بزند.  کنار 

آن  در  که  دارد  بزرگ  به سرمايه های  نياز  اقتصاد جهانی 
روزگار به دليل هزينه هايی که جنگ داشت، اين سرمايه ها 
آمريکايی ها در  برای همين  آمريکا وجود داشت.  فقط در 
جهان  مالی  نظام  تغيير  که  بودند  اين  دنبال  وودز  برتن 
روزگار  آن  در  شايد  باشد.  آمريکايی  منافع  نفع  به  حتما 
اين واقعيتی محض بود، چون اياالت متحده در حال ايفای 
از سوی  و  بود  نازيسم  دفع  پروژة  در  جهان  منجی  نقش 
داشت.  اختيار  در  نيز  بزرگی  اقتصادی  قدرت  نيز  ديگر 
درنهايت در برتن وودز، سه کميسيون اصلی شکل گرفت 
که موضوع تاسيس صندوق بين الملل پول و بانك جهانی 
و همکاری های اقتصادی ميان کشورهای جهان در هر يك 
اول شکل  کميسيون  می شد.  بررسی  کميسيون ها  اين  از 
سال  از  که  کرد  نهايی  را  پول  بين الملل  صندوق  گرفتن 
اين کميسيون  آغاز کرد. در  را  فعاليت خود  1947 عمال 

برنامة کينز و وايت بيش از هر برنامة ديگری مورد نظر بود و 
به آن ها اهميت داده می شد. نظارت بر اجرای سامانة بين المللی 
پول، اصلی ترين هدفی بود که به تصويب رسيد. در برتن وودز 
هم چنين نظام نوين بين المللي ارزي نيز به وجود آمد که از 

سال 1945 تا 1973 به شکل کامال عملی اجرا می شد.
ارز  نرخ  در  ثبات   -1 بود؛  اصل  سه  دارای  سيستم  اين   
ارز قابل تبديل و  ارز 3- دالر به عنوان  2- قابليت تبديل 

قابل ذخيره. 

صندق بین الملل پول
در  و  وودز  برتن  کنفرانس  از  بعد  پول  بين الملل  صندوق 
در  نيز  همواره  و  کرد  آغاز  را  خود  فعاليت   1947 سال 
روزی  از  است.  داشته  حضور  جهان  اقتصادی  مناسبات 
اقتصادهای  انفعاالت  و  فعل  در  توانست  صندوق  اين  که 
ملی نيز خود را نشان دهد، همواره فعاليت های آن يا مورد 
به  اقتصادی  ايده های  برخی  سوی  از  يا  است  بوده  تاييد 
کشورهای  بهره برداری  جادة  که  می شده  متهم  امر  اين 
از کشورهای حاشيه ای را هموار کرده  اقتصادی  قدرتمند 

است  نتوانسته  هيچ گاه  تحليلی  چنين  که  هرچند  است. 
آن طور که بايد جای خود را در ميدان عمل باز کند، اما 
در  پول  بين الملل  صندوق  تا  است  بوده  بهانه ای  همواره 
برخی از اقتصادهای ملی باوجود آن که از فهرست خدمات 
نيز  هجوم  مورد  هم زمان  اما  می شده،  استفاده  مالی اش 
شده،  تجربه  بارها  چيزی  چنين  نيز  ايران  در  گيرد.  قرار 
سياسی  گروه های  همة  گفت  بتوان  شايد  که  نحوی  به 
زمانی که مديريت توسعه را در اختيار داشته اند، به سمت 
برنامه های صندوق بين الملل پول متمايل شده اند، يا حتی 
استفاده  کشور  مالی  شرايط  تنظيم  برای  صندوق  اين  از 
کرده اند، اما در مقطعی ديگر سبك معماری اين صندوق 
را به دليل نزديکی با ايده های توسعه در کشورهای صاحب 
به عبارتی می توان گفت صندوق  ثروت، محکوم کرده اند. 
از مناسبات بوده  بين الملل پول هم تعيين کنندة بسياری 
و هم به باور گروه زيادی از فعاالن اقتصادی و سياسی در 
دوره های مختلفی از تاريخ توسعه بعد از جنگ جهانی به 
ويران گری اقتصادهای ملی متهم شده است. به طور شفاف 
انديشمندان زيادی بودند که صندوق بين الملل پول 
همواره  و  می کردند  متهم  مالی  تروريسم  به  را 
بر اين باور بودند که صندوق با فشار زياد بر 
کشورهايی که از وام های آن استفاده می کنند، 
آن ها را مجبور می کنند تا برنامه های نئوليبرال 
يا ابراقتدارهای اقتصادی و سياسی را اجرا کنند. 
اين فضا برای صندوق بين الملل پول می تواند 
تا حد زيادی منحصربه فرد باشد. در اصل 
صندوق بين الملل پول وظيفه دارد 
رفع  و  پولی  مسائل  زمينة  در 
تثبيت  ارزی،  محدوديت های 
نرخ های ارز و تسهيل کارکرد 
)بين  چندجانبه  پرداخت های  نظام 
کشورهای عضو( فعاليت کند. همة کشورهای 
عضو  کوبا  و  چين  جز  به  ملل  سازمان  عضو 
اين صندوق هستند. کوبا در دهة 60 ميالدی اين 
صندوق را ترک کرد و چين ظاهرا در دهة 80 از عضويت 

در اين صندوق اخراج شده است. 
در شناسنامة اين صندوق که انتشار عمومی دارد، اهداف 

زير عنوان شده است:
ايجاد همکاری مالی بين المللی از طريق يك نهاد ثابت که 
ابزار الزم برای مشاوره و تشريك مساعی در مشکالت مالی 

جهانی را فراهم می آورد.
ايجاد تسهيالت الزم برای توسعه و تعديل تجارت جهانی 
و همکاری در جهت پيشبرد و حفظ بازار کار و درآمدهای 
حقيقی و نيز توسعة منابع درآمدزا برای تمام اعضا به عنوان 

هدف اساسی در سياست گذاری های اقتصادی.
تقويت ثبات در بازار تبديل ارز و حفظ نظام يك پارچه در 
مبادالت ارزی ميان اعضا و نيز اجتناب از افت ارزش ارز به 

دليل رقابت های نادرست در بازار جهانی.
ارتقای  صندوق  اين  تشکيل  اصلی  هدف  خالصه،  به طور 
رشد  به  کمك  فقر،  از  جلوگيری  مالی،  همکاری  ميزان 
اقتصادی و بازار کار در سطح بين المللی و ايجاد تسهيالت 

مالی برای کشورهايی است.
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اقتصاد کشورها گزارش نوآوری و خالقیت در 
ايران بايد جايگاه خود را در اين عرصه بهبود ببخشد

بر اساس يك سنت قديمی هر سال سازمان جهانی 
می کند  منتشر  گزارشی   )WIPO(فکری مالکيت 
جهان  مختلف  کشورهای  وضع  گزارش  آن  در  که 
امسال  است.  مشخص  اقتصاد  در  نوآوری  لحاظ  به 
اين گزارش منتشر شده و در اختيار رسانه های  نيز 
پژوهش  آخرين  اساس  بر  است.  گرفته  قرار  مختلف 
اين سازمان ايران در ميان 143 کشور جهان به لحاظ 
اما  است.  ايستاده   120 جايگاه  در  نوآوری  شاخص 
اين سازمان چه معنايی دارد.  از منظر  نوآوری  حاال 

پژوهش گران اين سازمان بر اين باورند که 
هر کشوری صاحب سطحی از فعاليت های 
خالقانه و ارائة نوآوری در حوزة اقتصاد است 
نوآوری می تواند کمك  و  اين خالقيت  که 
و  توسعه  کردن  حرکت  بهتر  برای  بزرگی 
رقابت پذيری در دنيای اقتصاد باشد. با اين 
از  ايران  که  گفت  می توان  درواقع  تعريف 
مطالعة  روند  در  خالقيت  و  نوآوری  حيث 
منش های اقتصادی، وقتی در جايگاه 120 
قرار می گيرد، درواقع اوضاع مطلوبی ندارد 
در  گفتن  برای  جدی  حرفی  نمی تواند  و 
باشد.  داشته  اقتصادی  نوآوری های  جريان 
پتانسيل های زيادی در توسعة  بدون شك 
مديريت  خوب  اگر  که  دارند،  وجود  ايران 

می شدند، می توانستند امروز جايگاه ايران را در اين 
که  باورند  اين  بر  کارشناسان  دهند.  ارتقا  جدول 
نقش  صنعتی  محيط های  به  دانشگاه  کردن  نزديك 
زيادی در تقويت اين نوآوری و خالقيت دارد. يعنی 
رسمی  مديران  است  دراز  ساليان  که  چيزی  همان 
که  باورند  اين  بر  و  می گويند  سخن  آن  از  اقتصاد 

بايد ارتباط دانشگاه و صنعت نزديك شود، اما هنوز 
 موفقيت های مطلوب در اين زمينه حاصل نشده است.

در اين گزارش به وضوح آمده است که نيروی انسانی 
اگر امکان بروز خالقيت داشته باشد، می تواند بهترين 
ابزار در رشد اقتصادی باشد. به عبارتی نيروی انسانی 
درآمد  و  پول  از  بيشتر  به مراتب  ارزشی  می تواند 
مسير  انسانی  نيروی  نوآوری  چون  باشد،  داشته 
ورود حجم بيشتری از پول و استفادة کارآمد از آن 
هم چنين  شاخص  اين  تهية  در  می کند.  هموار  را 
»موسسات«،  عناوين  با  ملی  اقتصاد  از  فاکتور  پنج 

»زيرساخت ها«،  مطالعات«،  و  انسانی  »سرمايه های 
»پيچيدگی های  درنهايت  و  بازار«  »پيچيدگی های 
فضای تجاری« که باعث تسهيل فعاليت های نوآورانه 
در کشور می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. اين 
است. نظر گرفته شده  در  تا يك  بين صفر   شاخص 
شاخص نوآوری در ايران برابر با 0.16 و امتياز نوآوری 
در اين کشور برابر با 26.1 بود. امتياز نوآوری کشور 
سوييس که اولين کشور از نظر شاخص نوآوری جهانی 
بوده است، برابر با 64.8 و شاخص جهانی نوآوری 
اين کشور برابر با يك بود. کشورهای ديگری که در 

اين رده بندی وضعيتی شبيه ايران دارند، کشورهای 
هستند. تانزانيا  و  ونزوئال  زامبيا،  مالی،   هندوراس، 

بهترين کشورهای دنيا از نظر شاخص نوآوری جهانی 
انگلستان، سوئد، فنالند و هلند  کشورهای سوييس، 
ششم،  جايگاه  در  آمريکا  رده بندی  اين  در  هستند. 
جايگاه  در  هنگ کنگ  و  هفتم  جايگاه  در  سنگاپور 
دهم قرار گرفته است. چين که دومين اقتصاد بزرگ 
جايگاه  در  نوآوری  جهانی  شاخص  نظر  از  دنياست، 
اين  در  هم  مالزی  و  است  گرفته  قرار  بيست ونهم 
رده بندی جايگاه سی وسوم را به خود اختصاص داده 

است. 
جهانی  شاخص  گزارش،  اين  اساس  بر 
برابر  عربی  متحدة  امارات  نوآوری کشور 
با 0.75 و امتياز اين کشور برابر با 43.2 
کشورهای  ميان  در  امارات  است.  بوده 
خاورميانه بهترين جايگاه را از نظر شاخص 
جهانی نوآوری دارد. روسيه چهل ونهمين 
کشور دنيا از نظر شاخص جهانی نوآوری 
پنجاه وسومين  جنوبی  آفريقای  و  است 
جهانی  شاخص  و  است  فهرست  کشور 
است.  0.63 با  برابر  کشور  اين   نوآوری 

جايگاه  در  بندی  رده  اين  در  ترکيه 
و  است  گرفته  قرار  دنيا  پنجاه وچهارم 
جمهوری آذربايجان يکصدويکمين کشور اين فهرست 
يمن،  کشورهای  فهرست  اين  آخر  کشور  سه  است. 
توگو و سودان هستند که شاخص جهانی نوآوری در 

اين کشورها کمتر از 0.01 است.
اين  همة  در  اقتصاد  منحنی  فعاليت  نحوة  بررسی 
کشورها نشان می دهد که آن ها از چند اصل مشترک 
تبعيت کرده اند. به عبارتی در همة اين کشورها بخش 
بسط  برای  ويژه ای  به شکل  و  دارد  وجود  خصوصی 
سرمايه گذاری های مولد مورد حمايت قرار می گيرد. 
شرکت های سرمايه گذاری به سادگی فعاليت می کنند 
نيستند.  مواجه  اقتصاد  ناهنجاری های  با  و 
نهادها و تشکل های مردمی و يا سمن ها نيز در 
درواقع همه  دارند.  مناسبی  کارکرد  ميان  اين 
رقابت،  قدرت  افزايش  برای  تا  مهياست  چيز 

نوآوری و خالقيت شکل بگيرد. 

اقصاد بین الملل

13
93

ی 
- د

م 
ده

ره 
شما

13
93

ی 
- د

م 
 ده

اره
شم



1111

ارزیابی نقش دانایی محوری در مدیریت و ارتقای سطح 
توسعه مندی سازمان در گفت وگو با نادر هوشمندیار

سرمايه گذاری

کلیدی دانایی، سرمایه 
برای توسعه و نوآوری است

اثربخشی  و  اهمیت  ارزشمندی، 
سازمان ها،  در  توسعه  و  تحقیق 
داد  محققان  به  را  فرصت  این 
به عنوان  را  دانایی  مدیریت  تا 

و  تحقیق  سازمان های  در  عاملی 
آن  اثر  در  که  عاملی  بدانند؛  توسعه 

هم  سازمان  حیات  و  شکوفایی 
می شود. تضمین 

مديريت دانايی يکی از مهم ترين مباحثی است كه در دنیای امروز مورد توجه 
قرار گرفته است. در اين شکل از مديريت بخش های زيادی از هر سازمان ايفای 
نقش می كنند، اما بخش تحقیق و توسعه جدی ترين مسئولیت  در اجرای اين 
با چالش ها و مشکالت  از سوی ديگر اجرای اين طرح  طرح را برعهده دارد. 
زيادی روبه روست كه هنوز راه  زيادی برای حل آن ها پیش روی كارشناسان 
و سازمان های درگیر در اين حوزه است.  در اين شماره با دكتر نادر هوشمنديار 

درخصوص نحوة اجرا و پیاده سازی اين شکل از مديريت در سازمان ها و ارتباط 
آن با واحدهای تحقیق و توسعه صحبت كرديم. هوشمنديار دارای دكترای توسعة 
مديريت اقتصاد سیاسی از دانشگاه داندی انگلیس و دارای مدرک M.Phil در 
رشتة توسعة سیاسی و اقتصادی از دانشگاه برادفورد انگلیس است. او معتقد 
است: »برای پیاده سازی موفقیت آمیز مديريت دانايی  ما نیازمند نوعی فرهنگ 

سازمانی هستیم كه اعضای خود را برای ايجاد و تسهیم دانش تشويق كند.«

 آقای دكتر،امروزه مديريت دانايی به عنوان يكی 
ابزارهای مهم برای توانمندسازی سازمان ها به كار  از 
و  وسيع   دامنة  سازمان ها  در  مديريت  اين  می رود، 
اشكال متفاوتی دارد، اما هنوز استفاده از راهكارهای 
فراوانی  چالش های  با  ايران  در  مديريت  شكل  اين 

روبه روست. دليل اين عدم استفادة صحيح چيست؟
دليل اصلی می تواند اين باشد که بسياری از اوقات سازمان ها 
بدون درک صحيح  مشکالت و معضالتی که دارند  و هم چنين 
از راه حل های  برای حل آن ها،  تالش و بسترسازی مناسب 
مبتنی بر دانايی  استفاده می کنند. اين کار نه تنها امتيازی برای 
سازمان ايجاد نمی کند، بلکه هزينه های گزافی هم بر سازمان 
تحميل می کند. شناسايی  مشکالت واقعی در سازمان ها يکی از 
 مهم ترين مراحل به کارگيری سيستم های مديريت دانايی است.
البته برای  تجزيه و تحليل چالش هايی که  فراروی سيستم های 
مديريت دانايی هستند، بازار دانايی يکی از بهترين ابزار هاست. 
اوايل قرن حاضر به صورت گسترده ای مورد  از  بازار دانايی 
کاالی  به عنوان  دانايی  رويکرد  اين  در  گرفت.  قرار  توجه 
گران  قيمتی در نظر گرفته می شود و آن چه در اين خصوص 
از  شبيه سازی شده  تحليل های  از  يك سری  می شود،  انجام 
تحليل های اقتصادی است. و يکی از مراکز مهم دانايی محور 
در هر سازمانی که از اين عنصر به عنوان اصلی ترين مولفه در 
فرايندهای خود استفاده می کند، واحد تحقيق و توسعه است. 
مديريت  سيستم های  فراروی  چالش های  بررسی  بنابراين 
دانايی به عنوان يکی از مهم ترين روش ها در مديريت امروز، 

امری حياتی و کليدی به حساب می آيد.
عاملی  به عنوان  را  دانايی  مديريت  می توان  آيا   
كليدی جهت باروری و ظهور خالقيت در سازمان های 

تحقيق و توسعه دانست؟
در  توسعه  و  تحقيق  اثربخشی  و  اهميت  ارزشمندی،  بله، 
سازمان ها، اين فرصت را به محققان داد تا مديريت دانايی را 
به عنوان عاملی در سازمان های تحقيق و توسعه بدانند؛ عاملی 
که در اثر آن شکوفايی و حيات سازمان هم تضمين می شود.

نهايی   و  اصلی  هدف  درنهايت  وصف  اين  با   
توسعه  و  تحقيق  و  دانايی  مديريت  سازمان های 

چيست؟

قطعا هدفی جز تسهيل در توليد محصوالت جديد از طريق 
اهميت مديريت  نخواهند داشت. می دانيم که  ايجاد دانش 
مدل  بتوانيم  بايد  بنابراين  شده،  مشخص  به وضوح  دانايی 
و  تحقيق  فعاليت های  با  مرتبط  مختلف  عوامل  از  جامعی 
توسعه ارائه دهيم. بهترين راه برای پياده سازی موفقيت آميز 
مديريت دانايی در سازمان های تحقيق و توسعه، اين است 
که خصوصيات ويژة فعاليت های تحقيق و توسعه، مطالعه و 
در نظر گرفته شوند. از سوی ديگر نتايج برخی تحقيقات نشان 
برای دست يابی به هدف تحقيق و توسعة مجازی  می دهد 

سازمان ها بايد مواردی را رعايت کنند، مثل: 

 توجيه مجدد فرايندهای کسب وکار
 داشتن ديدگاهی جديد نسبت به نيروهای خالق

 هم راستاسازی روش های سابق تحقيقات با تفکرات جديد
تاکيد بيشتر بر تکنولوژی های کامپيوتر و مخابرات و فناوری 

 اطالعات
 به طور كلی تحقيق و توسعه را چگونه می توان 

تعريف كرد؟
به طور جدی  بيستم  آغاز سدة  از  توسعه،  و  تحقيق  مفهوم 
مورد توجه قرار گرفت. قبل  از آن، تنها معدودی از موسسات 
از  قبل  می دادند.  انجام  صنايع  برای  را  خدماتی  خصوصی، 

در  عموما  توسعه  و  تحقيق  فعاليت های  دوم  جنگ جهانی 
صنايع نظامی آمريکا، اروپا و ژاپن، متمرکز بودند. اما بعد از 
آن پيشرفتی که در اياالت متحده اتفاق افتاد، فقط از طريق 
سرمايه گذاری روی نتايج به دست آمده از فعاليت های تحقيق 
اين پيشرفت به گونه ای بود که  بود.  و توسعة زمان جنگ 
به حجم فعاليت های تحقيق و توسعه افزوده شد و درنتيجه 
بهبود فزايندة محصوالت را به همراه داشت. يکی از مهم ترين 
تعاريفی را که از تحقيق و توسعه شده، سازمان همکاری و 
توسعة اقتصادی )OECD(، عنوان کرده که تحقيق و توسعه 
را انجام کارهای خالق و ابتکاری می داند که بر اساس يك 
روش اصولی و نظام مند صورت پذيرفته است و از نتايج آن 
به منظور افزايش گنجينة دانش انسانی، فرهنگی، اجتماعی 
و ابداع کاربردهای جديد استفاده شود. در اين ميان تعاريف 

ديگری هم هست که از حوصلة اين بحث خارج است.
 درست است كه ما در حال حاضر شاهد پنجمين 
نسل تحقيق و توسعه در واحدهای صنعتی و خدماتی 

هستيم؟
بله، بدون شك و به طور خالصه می توانيم اين پنج نسل را اين گونه 
تعريف کنيم. در نسل اول، به دليل اين که انجام عمليات تحقيق 
و توسعه در استراتژی اصلی، به عنوان فعاليتی غيرقابل پيش بينی 
محسوب می شد، عملکرد اين واحد، هزينة اضافی به حساب 
می آمد. از سوی ديگر ساختار مديريتی آن به صورت سازمان 
سنتی و سلسله مراتبی عمليات بود. هم چنين هنوز پيشرفت 
زيادی در تکنولوژی اطالعات ديده نمی شد و امکان دسترسی 
به کامپيوتر زياد فراهم نبود. بنابراين در اين دوران، »تکنولوژی« 
به عنوان نوعی دارايی که بايد مديريت شود، از اهميت برخوردار 

بود.
در طی  که  بود   تا 1970  سال های1960  بين  دوم،  نسل 
اين سال ها بخش های تحقيق و توسعه رابطة خود را با ساير 
بخش های کسب وکار شروع کردند و اين عامل سبب تقويت 
و  بخش ها  در  بيشتر  ارتباط  و  همکاری  وابستگی،  افزايش 

واحدهای کسب وکار از طريق سطوح مختلف تکنولوژی شد.
و  بود، رهبران تحقيق  در نسل سوم که  در سال 1980  
توسعه سعی کردند ارتباطی رسمی با واحدهای کسب وکار 
ايجاد کنند و اين کار از طريق بهره گيری از ادغام کسب وکار و 
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میلیارد  سه  از  بیش  میالدی   90 دهه  در 
خدمات  و  نرم افزارها  روی  دالر 

سطح  در  دانایی  مدیریت  مهندسی 
این  با  ولی  شد،  هزینه  سازمان ها 

اثربخشی  میزان  مورد  در  هنوز  وصف  
بین  در  دانایی  مدیریت  پروژه های 
فراگیری  تردید  سازمان ها  مدیران 

است حاکم 

تکنولوژی صورت گرفت. مديريت تحقيق و توسعة نظام مندتر 
شده و مديران، به طور مشترک تصميمات تکنولوژی را کشف 

و تعيين کردند. 
چهارمين نسل را ويليام ميلر، معاون مدير تحقيق و توسعة 
کسب وکار، در آمريکای شمالی، بنيان گذاری کرد  و معتقد 
از  شما  مشتريان  که  می شود  ظاهر  فاز  آن  »زمانی  است: 
تحقيقاتشان به عنوان تحقيقات شما ياد کنند.« نسل چهارم 
تحقيق و توسعه، فرايندی از يادگيری متقارن و هم زمان با 
مشتريان را به عنوان تنها راه مواجهه با سرعت شتابنده و حيطة 

جهانی تغيير می داند. 
و اما نسل پنجم  يا همين امروز، زمانی است که ميلر درخصوص 
ظهور  حال  در  پنجم  فاز  واقعا  است  »ممکن  می گويد:  آن 
باشند که در آن دانش دارايی است که بايد مديريت شود.« 
او کانال های توزيع دانش را به عصر دانش )نه اطالعات( که 
بعد از عصر صنعتی ظهور يافته است و نياز به ارتقای بهره وری 

کارکنان دانش در آن افزايش يافته، ارجاع می دهد. 
 تعريف شما از نوآوری و خالقيت چيست؟

به  ذهنی  و  فکری  فعاليت  يك  بيشتر  می توان  را  خالقيت 
حساب آورد، ولی نوآوری بيشتر جنبة عملی دارد و درحقيقت 
محصول نهايی عمل، خالقيت است. در اين خصوص رابينز، 
استاد بزرگ مديريت، خالقيت و نوآوری را اين گونه تعريف 
ايده ها در يك  توانايی ترکيب  به معنای  می کند: »خالقيت 
روش منحصربه فرد يا ايجاد پيوستگی بين ايده هاست و نوآوری 
عبارت است از عملی و کاربردی ساختن افکار و انديشه های 
نو ناشی از خالقيت.« تورناتسکی هم  نوآوری را فرايندی از 
طول  در  که  می کند  معرفی  منفك  رفتارهای  و  تصميمات 
زمان به آرامی آشکار می شوند. هم چنين  هالت در سال 1998، 
اصطالح نوآوری را در يك مفهوم وسيع به عنوان فرايندی برای 
استفاده از دانش يا اطالعات مربوط به منظور ايجاد يا معرفی 
چيزهای تازه و مفيد به کار برد. می ديك  نيز در سال 1999 
بيان کرد: »نوآوری فرايندی پنج مرحله ای است که از شناسايی 
مسئله يا مشکل آغاز شده و با صرف خالقيت و ابتکار، تکميل 
خالقيت در جهت اجرايی  کردن آن، اجرای نوآوری و نهايتا 
با بسط و انتشار و گسترش نوآوری در بين همة همکاران به 
پايان می رسد.« درمجموع آن چه از اين تعاريف دستگير ما 
می شود، اين است که  خالقيت پيدايی و توليد يك انديشه و 
فکر جديد است، درحالی که نوآوری عملی ساختن آن انديشه 
و فکر به حساب می آيد. نوآوری به معنی به کارگيری تفکرات 
جديد ناشی از خالقيت است که در يك سازمان می تواند به 
صورت يك کاالی جديد، خدمت يا راه حل جديد انجام کارها 
و  دارد  نو  انديشه های  ايجاد  قدرت  به  اشاره  باشد. خالقيت 
نوآوری به معنای کاربردی ساختن آن افکار تازه و نو است. از 
سوی ديگر پژوهش گران  تعريفی از نوآوری ارائه داده اند که در 
آن  نوآوری را  به کارگيری خالقانة دانش معرفی  می کنند.  با 
چنين رويکردی جست وجوی ارتباط بين مديريت دانايی و 
نوآوری به اندازة ارتباط بين مديريت مالی )در شکل مخارج 
تحقيق و توسعه( و نوآوری امکان پذير خواهد بود. شرکت هايی 
مثل فورد، ايستمن، کداک، چورن و... از مديريت دانايی سود 
می برند که درواقع می توان گفت 80 درصد شرکت های دنيا از 

اين روش استفاده می کنند.
و  اندرسن  دانش  تبادل  بوز،  مثل  سازمانی  دانش  مخازن   
معماری مديريت دانايی مونسانتو اشتراک اطالعات را ميان 
کارکنان امکان پذير کرده و دسترسی به اطالعات وسيع شرکت 
را تسهيل می کند. در سال 2004 بازار فروش افزارهای مديريت 
دانايی بالغ بر 8،9 بيليون دالر آمريکا شد. بسياری از سازمان ها، 
مديريت دانايی را برای تصرف سرمايه های فکری کارکنانشان به 
کار می گيرند. اما در اين بين نکتة اساسی بحث مديريت دانايی 
اين است که در همة سطوح يك سازمان، مقادير متعددی 
خدمات  و  محصوالت  فرايندها،  مشتريان،  دربارة  دانش  از 

وجود داشته باشد، که اگر اين دانش يك جا تصرف و انتقال 
 داده شود، آن سازمان موفق تر، موثرتر و نوآورتر خواهد بود.
سازمان های  خصوصيات  تعاريف  اين  به  توجه  با   

تحقيق و توسعه را از چه منظری می توان بررسی كرد؟
اين خصوصيات را درحقيقت  از سه ديدگاه  می توان بررسی کرد؛ 
نوع اهداف و ارزش ها، ماهيت وظايف آن و نهايتا خصوصيات 
افراد شاغل در آن. الزم به توضيح است که اوال سازمان های 
تحقيق و توسعه دارای ارزش ها و اهداف کامال متفاوتی نسبت 
به سازمان های ديگر هستند. درواقع هدف نهايی سازمان های 
تحقيق و توسعه ايجاد خالقيت است. اين  سازمان ها دانش های 
مختلف را از تجربيات افراد استخراج می کنند و بعد از آزمايش 
و يك پارچگی آن ها، دانش جديد توسط آن ها ايجاد می شود. 
می دانيد درواقع فلسفة وجودی سازمان های تحقيق و توسعه 
ايجاد دانش جديد برای عملکردهای آيندة کسب وکار است. 
سنجش عملکرد، نقش مهمی را در هدايت فعاليت ها برای نيل 

به اهداف و استراتژی های سازمانی ايفا می کند. 

توسعه  و  تحقيق  سازمان های  شغلی  خصوصيات  بايد  ثانيا 
استراتژيك  فعاليت های  و  وظايف  گيرد.  قرار  مالحظه  مورد 
يك سازمان تحقيق و توسعه، اغلب به صورت پروژه ای انجام 
می شوند و بنابراين وظايف پروژه ای در اين سازمان ها، کليدی 
محسوب می شوند. از سوی ديگر پروژه های تحقيق و توسعه 
ذاتا ماهيتی آينده گرا داشته و معموال نيازمند سطح بااليی از 

خالقيت هستند.
 به نظر شما برای برقراری رابطه ای مستحكم بين 
فعاليت های مديريت دانايی و رقابت پذيری در سازمان، 

چه مولفه هايی مورد  نياز است؟
دقت  با  حياتی  عوامل  از  يك سری  به  بايد  زمينه  اين  در 
صورت گرفته  تحقيقات  طی  کنيم.  نگاه  بيشتری  تاکيد  و 
دانايی،  مديريت  ارزيابی  ماتريس های  ايجاد  مثل  عواملی 
با  امکان مديريت سازگار  به منظور  دانش  الگوهای  طراحی 
دانش کليدی سازمان، فعاليت های متنوع اطالعاتی گروهی 
قوانينی  تدوين  درنهايت  و  معنی دار  ايده های  ايجاد  برای 
مبتنی بر فناوری اطالعات در جهت ارضای اشتياق محققان 

هستند. عوامل  اين  جمله  از  شخصی  ديد  توسعة   برای 
در بسياری از سازمان ها ما شاهد بوديم كه پروژه های 
اين سيستم مديريتی با شكست روبه رو شده،علت آن 

چه می تواند باشد؟
ما  دانايی  مديريت  موفقيت آميز  پياده سازی  برای  ببينيد، 
نيازمند نوعی فرهنگ سازمانی هستيم که اعضای خود را 
برای ايجاد و تسهيم دانش تشويق کند. بنابراين بايد گفت 

را  فعاليت هايی  دانايی  مديريت  به  مربوط  کارها  يك سری 
برای تغيير فرهنگ سازمانی نيز به دنبال دارد. می توان گفت 
به عنوان  دانايی  مديريت  موفقيت  بر  موثر  اصلی  عوامل  که 
عملکردهای سازمانی اثرگذار نيز شناخته می شوند. زيرساخت 

پشتيبانی، خود می تواند به سازمان های پشتيبانی رسمی و 
غيررسمی تقسيم شود. سازمان های پشتيبانی رسمی شامل 
تيم های پروژه يا کميتة رهبری مديريت دانايی هستند. در 
مقابل، انجمن های شغلی يا شبکه های اجتماعی نمونه هايی از 
سازمان های پشتيبانی غيررسمی محسوب می شوند. سيستم ها 
و قوانين سازمانی ابزار روشنی برای ايجاد انگيزه يا تهديد و 
اجبار به منظور برانگيختن فعاليت های مديريت دانايی بين 
اعضای سازمان به حساب می آيند، مانند سيستم های پاداش 
و تشويق. سيستم های تکنولوژی اطالعات نيز يکی از عوامل 
مهم موفقيت مديريت دانايی محسوب می شود. با همة اين 
تعاريف باز هم علت اصلی شکست اين پروژه ها اين است که 
اکثر سازمان ها بی توجه به زيرساخت های فرهنگی مورد نياز، 
اقدام به ايجاد سيستم های مديريت دانايی در سازمان کردند 
و درنتيجه بسياری از اين پروژه ها به سرانجام نرسيد و هيچ 
موفقيتی در زمينة بهبود اشتراک دانايی در سازمان به وجود 

نيامد.
شده،  صرف  هم  كالنی  هزينه های  ميان  اين  در   

اين طور نيست؟
بله. در دهة 90 ميالدی چيزی حدود بيش از سه ميليارد دالر 
روی نرم افزارها و خدمات مهندسی مديريت دانايی در سطح 
سازمان ها هزينه شد، ولی با اين وصف  هنوز در مورد ميزان 
اثربخشی پروژه های مديريت دانايی در بين مديران سازمان ها 
ترديد فراگيری حاکم است. درنتيجه مديران دريافتند که اگر 
از انجام  پروژه های مديريت دانايی صرف نظر کنند، برايشان 
سودمندتر از انجام آن ها خواهد بود. از سوی ديگر هزينه های 
و  مخرب  بسيار  هم  سازمانی  دانايی  اشتراک  عدم  از  ناشی 
کمرشکن است. و بيشترين تاثير خود را در عرصه های کليدی 
مثل نوآوری در عرضة خدمات به مشتريان، آموزش و يادگيری 

بسيار  هزينه های  ايجاد  باعث  که  می گذارد،  مجدد، 
سنگينی برای سازمان ها می شود.

و  آمريكا  در  صورت گرفته  مطالعات   
ميانگين  به طور  می دهد  نشان  كانادا 

شش درصد درآمد سازمان ها بر اثر 
عدم دسترسی اثربخش به دانايی 

از بين می رود. قطعا راه حل اين 
سرمايه گذاری  عدم  مسئله 
نيست.  دانايی  مديريت  روی 
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چه راهكاری را می توان جايگزين كرد؟
 افزايش اثربخشی در سرمايه های دانايی سازمان يکی از اين 
راه هاست. راه حل آن هم با تمرکز بيشتر روی دو مسئلة کليدی 
به دست می آيد. اول آن که مديران ارشد سازمان ها ديدگاه 
روشنی از مسائل کسب وکار خود و دانايی مورد نياز جهت حل 
آن ها داشته باشند. و دوم اين که مديران اجرايی و ردة ميانی 
سازمان، ديدگاه روشنی از داليل عدم جريان صحيح دانايی 

برای حل مسائل کسب وکار به دست بياورند.
 آقای دكتر، يكی ديگر از چالش های اجرای برنامة 
مديريت دانايی كمبود محرک ها جهت اشتراک دانايی 
سازمان ها  دست  از  كاری  چه  زمينه  اين  در  است. 

برمی آيد؟
و  ماهر  انسانی  نيروهای  سازمان ها  از  بسياری  در  متاسفانه 
ارائه و اشتراک  برای  انگيزة زيادی  صاحبان تجربه و دانايی 
دانايی خود با ديگران ندارند. يکی از مهم ترين علل شکست 
در  کارکنان  وقتی   است.  همين  دانايی  مديريت  پروژه های 
نه تنها  دانايی  گذاشتن  اشتراک  که  کنند  احساس  سازمان 
موقعيتی برايشان  ايجاد نمی کند، بلکه می تواند به تهديدی 
و  دانايی  اشتراک  از  تبديل شود،  روزانة آن ها  برای عملکرد 
تجارب خود امتناع می کنند. در اين شرايط ايجاد يك سری 
از  استفاده  کارکنان،  تشويق  جهت  فرهنگی  فعاليت های 
سيستم های انگيزشی جذاب و نوين و تغييرات در سيستم 
ترفيع سازمانی می تواند جهت حل اين چالش مفيد و راه گشا 

باشد.
سيستم های  در  چالش ها  اين  از  ديگر  يكی   
به  يا  انتقال،  سيستم  كارآيی  عدم  دانايی محور، 
عبارت ديگر  دست يابی به دانايی مورد نياز برای فرد 
روش  اين  است.  مناسب  زمان  در  مناسب 
كرد؟ تحليل  می توان  چگونه   را 

درست است، اين اصل در واحدهای 
جهت  به  توسعه  و  تحقيق 
نوآور  و  خالق  طبيعت 
دارد.  بسياری  اهميت 
اين موضوع می تواند 
يك  ايجاد  پروژة 

محصول نوآورانه را مختل يا دچار شکست کند. حتی در بعضی 
موارد ممکن است سودآوری يك محصول را به جهت ناتوانی 
در رساندن به موقع آن به بازار کاهش دهد يا حتی در محيط 
 سنگين رقابتی کسب وکار يك فرصت را تبديل به يك تهديد کند. 

در بسياری از موارد ما شاهد هستيم افرادی که نيازمند دانايی 
هستند، بايد وقت زيادی را صرف يافتن افراد خبرة مورد نظر 
يا فرايندهای مرتبط با دانايی مورد نظر کنند، يا بين صدها 
پرونده و مستندات موجود به جست وجوی اطالعات در رابطه 
با موضوع مورد نظر بپردازند. در اين روش اغلب با دانايی حاوی 

اطالعات نادقيق و تاريخ گذشته مواجه می شوند. 
 راه حل پيشنهادی شما چيست؟

فعاليت هايی درخصوص  اين وضعيت می توان  بر  برای غلبه 
فرهنگ  سازی جهت شناسايی منابع دانايی به کارکنان انجام 
داد. برای اين کار هم می توان از ابزارهای جديدی استفاده کرد، 
مثل ابزارهايی مبتنی بر فناوری اطالعات که راهکارهايی مانند 
مديريت محتوا و مديريت مستندات فراهم می کند که سبب 
تسريع و تسهيل فرايندهای انتقال دانايی است. البته اين نکته 
فراموش نشود که قبل از همة اين ها بايد فرايندهای مديريتی 
جهت بسترسازی، خلق و بسط و توسعة دانايی و هم چنين 

ارزيابی و اندازه گيری منابع دانايی سازمانی ايجاد شود.
 عدم درک ارزش مندی دانايی  از ديگر مشكالتی 
چرا  گرفته،  را  سازمان ها  گريبان  روزها  اين  كه  است 

اهميت اين موضوع هنوز مورد توجه نيست؟
دانايی  صاحبان  و  دانايی  اهميت  هم چنان  متاسفانه  بله، 
اين جاست  مشکل  ناپيداست.  و  نامشخص  سازمان ها  در 
اهميت  به  نخبه  و  ماهر  کارکنان  نه تنها  سازمان ها  در  که 
نيازمند  دانايی در اختيار خود واقف نيستند، بلکه کارکنان 
دانايی هم به داليل نامعلوم و مختلفی جهت حل مشکالت 
غيرانسانی  و  انسانی  دانايی  منابع  از  استفاده  به  روزمره 
تمايلی نشان نمی دهند. اين مسئله از مهم ترين چالش های 
پيِش روی مديريت دانايی و اشتراک دانايی سازمانی است.

 

 اهميت دانايی را می توان به عنوان سرماية کليدی سازمان های 
تحقق  که  آورد  حساب  به  نوآوری  و  توسعه  جهت  امروزی 
اين امر نيازمند بسترهای مديريتی و سازمانی است و برای 
دست يابی به آن نيازمند برنامة استراتژيك درازمدت هستند. 
ناگفته نماند که تغيير فرهنگ سازمانی از جمله تغييرات زمان بر 
و هزينه بری است که اجرای آن تفکر سيستمی  و صبورانه ای را 

توسط مديريت ارشد سازمان می طلبد. 
 می دانيم كه استفاده از سيستم های مديريت دانايی 
نوين و هم گام سازی سازمان با پيشرفت های فناوری از 
ضرورت های سيستم های مديريت دانايی در دنيای امروز 
است، اما يک عدم هماهنگی بين سيستم های دانايی محور 
توجه  مورد  راهكارهايی  آن  چه  حل  برای  دارد.  وجود 

است؟

 واحدهای تحقيق و توسعه که به نوعی  به عنوان طاليه داران 
پيشرفت و نوآوری در سازمان ها شناخته می شوند، بايد هم گام با 
پيشرفت فناوری، توسعة سازمانی را نيز ايجاد کنند و در راستای 
برقراری تناسب بين اين دو مقوله تالش کنند. اما مشکل بزرگ، 
وقتی رخ می دهد که تعادل بين سرعت پيشرفت سازمانی و 
پيشرفت ابزارهای مورد استفاده برقرار نباشد. درنتيجه سازمان خود 
را مواجه با تعداد زيادی از پايگاه های داده با هم پوشانی و تداخل با 
يکديگر می بيند. در چنين شرايطی است که فهم حقيقی دانايی 
سازمان بسيار دشوار و گاهی غيرممکن می شود. سازمان بايد 
برای مهندسی مجدد فرايندها، به روزرسانی امکانات سخت افزاری 
موجود و حتی االمکان ايجاد يك منبع واحد جهت ذخيرة اطالعات 

و مستندات اقدام کند.
در  دانايی  مديريت  مهم  چالش های  از  ديگر  يكی   
واحدهای تحقيق و توسعة سازمانی، عدم حمايت معنوی از 
دستاوردهای دانايی محور سازمان است، چرا سازمان های 

ما درگير اين عدم حمايت شدند؟
به نکتة مهمی اشاره کرديد. ما بارها ديديم  که در بسياری از 
سازمان ها بعد از رسيدن  به يك دستاورد نوين، فقدان حمايت 
معنوی باعث می شود تا رقبا بی توجه به ارزش آن دستاورد، 
باعث  اين مسئله  از آن کنند.  بهره برداری  و  تقليد  به  اقدام 
می شود موجی از نااميدی و سرخوردگی در بين نيروی انسانی 
سازمان ايجاد  شود و هيچ نفعی برای سازمان نخواهد داشت. 
هم چنين فرهنگ ابتکار و نوآوری را در سازمان و نيز مزيت 
رقابتی دستاورد دانايی محور را از بين می برد. در اين جاست که 
سازمان های رقيب با انعطاف پذيری و سرعت باالتر می توانند 
سهم بيشتری از بازار را تصاحب کنند. بنابراين جلوگيری از 
 خروج سرمايه های معنوی بايد از اولويت های هر سازمانی باشد. 

به عنوان  می توانيد  را  راهكارهايی  چه  پايان  در   
محرک و مشوق مديريت دانايی واحد تحقيق و توسعه 
معرفی كنيد كه به تبع آن ايجاد خالقيت و نوآوری هم 

به سازمان ها اضافه شود؟
يك راهــکار می تواند به کــارگيری جلسات فشـردة دانش 
بار در  اولين  ايدة آن  باشد که  برای چهارچوب حل مسئله 
سال 2001 توسط شرکت سامسونگ مطرح شد و در حال 
قرار  استفاده  مورد  دنيا  بزرگ  شرکت های  اکثر  در  حاضر 
می گيرد. در  اين جلسات فرايند استاندارد را دنبال می کنند 
که اين فرايند شامل تشخيص و تسهيم مشکل، ايجاد راه  حل 
برنامه ها  به  راه حل ها  تبديل  شرکت کنندگان،  تمامی  برای 
و تهية برنامة زمان بندی شده است. امروزه که دانش حرف 
سازمان ها  در  فناوری  زيرساخت های  ارتقای  می زند،  را  اول 
مخصوصا در ايران، بسيار حياتی است. برای اين کار استفاده از 
سيستم های فناوری اطالعات که حول استانداردهای سازمان 
و واحد تحقيق و توسعة آن، سازمان دهی می شود، تعامل اين 
ديگر  از سوی  می برد.  باال  بسيار  قسمت ها  ساير  با  را  واحد 
يك پارچه کردن سيستم های مديريت دانايی در واحد تحقيق 
و توسعه با سيستم مديريت پروژه، عملکرد اين قسمت را بيش 
از پيش نمايان می کند؛ چراکه يك سيستم مديريت دانايی 
فعاليت های تحقيقاتی مختلف مانند استفاده از فعاليت های 
کميتة رهبری و ايجاد و تسهيم دانش ارائه می کند که می تواند 
دقيقا در راستای برنامه های ايجاد خالقيت و نوآوری پروژه های 

تحقيقاتی سازمان های تحقيق و توسعه قرار گيرد.
نتيجه گيری تغييرات اخير در محيط کسب وکار، باعث می شود 
تا سازمان ها بيش از پيش بر فعاليت های واحد تحقيق و توسعه 
ايجاد  درنتيجه  کنند.  سرمايه گذاری  و  باشند  داشته  تمرکز 
خالقيت و به کارگيری نوآوری در سازمان های تحقيق و توسعه، 
بسيار مهم و حياتی است. از آن جا که ما در عصر دانايی محوری 
به سر می بريم، تنها عاملی که می تواند سازمان های تحقيق 
مديريت  به کارگيری  دارد،  نگه  پويا  و  زنده  را  ما  توسعه  و 
است. خالقيت  بروز  منظور  به  توانا  نيرويی  به عنوان   دانايی 

می تواند  راهــکار  یک 
فشـردة  جلسات  به کــارگیری 

حل  چهارچوب  برای  دانش 
در  بار  اولین  آن  ایدة  که  باشد  مسئله 
سامسونگ  شرکت  توسط   ۲001 سال 

در  حاضر  حال  در  و  شد  مطرح 
مورد  دنیا  بزرگ  شرکت های  اکثر 

می گیرد قرار  استفاده 
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ايران اقتصاد 

دارد؟ برنامه ریزی کشور چه پیش شرط هایی  و  احیای سازمان مدیریت 

اندیشه  و  تدبیر  همگرایی، 
برنامه ریزی کشور و  در مدیریت 

اقتصاد ايران اين روزها شاهد اين است كه يک بار ديگر سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور 
زمانی رخ می دهد كه هنوز هستند  اتفاق  اين  البته  تبديل شده است.  كارشناسی  نقل محافل  به 
كارشناسانی كه در مورد انحالل سازمان مديريت تحلیل های متفاوتی ارائه می دهند و حتی ردپای 
اين انحالل را در مشکالت جدی اقتصادی كشور جست وجو می كنند. به هرحال اما سازمان مديريت 
خود را آمادة ورود دوباره به حوزه های كالن مديريت و برنامه ريزی كند و شايد در اين زمان آن 
چیزی كه اهمیت دارد، پیش شرط های الزم برای احیای دوبارة اين سازمان است. به هرحال چند 
سالی از انحالل اين سازمان می گذرد و بازگشت دوبارة آن نیازمند تجهیز برخی ملزومات است. 
اين پرسش در حال حاضر شايد اصلی ترين چالش برای بازگشت دوبارة سازمان مديريت باشد 
دوبارة  احیای  پیش شرط های  كه  پرسش  اين  به  را  نظر خود  مورد  پاسخ  هركدام  كارشناسان  و 
كه  را  از صاحب نظران  نفر  پاسخ چند  زير  در  قرار می دهند.  اختیار رسانه ها  در  سازمان چیست، 

دريافت كرده ايم، آمده است:

محمد ستاريفر؛ 
 همگرايی، پیش شرط نخست 

که  برنامه ريزی کشور هر چند  و  مديريت  انحالل سازمان 
احيای دوبارة آن بدون  اما بدون شك  بود،  ناگواری  اتفاق 
ايجاد پيش نيازهای الزم و ضروری نيز می تواند به يك امر 
تلخ و ناگوار تبديل شود. من هميشه بر اين باور بودم که 
تکيه  ضروری  پيش شرط های  به  سازمان  اين  احيای  بايد 
داشته باشد. سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور يك نهاد 
کارشناسی است که بايد بر پاية توليد عقالنيت کار کند. اگر 
فقط  سازمان  اين  از  نگيرد،  شکل  امر  اين  پيش شرط های 
يك اسم بر جای می ماند که اين اسم به تنهايی نيز نمی تواند 
نيز  کارشناسان  بردارد.  کشور  اقتصاد  دوش  روی  از  باری 
چنين توقعی دارند. يك سازمان تا ديروز يك اسم داشته، 
اما قرار است از امروز اسم ديگری داشته باشد. چنين چيزی 
مانند  ما  ندارد.  مديريت  سازمان  واقعی  کارکرد  به  ربطی 
داريم.  برنامه«  »نهاد  به  نياز  توسعه  در  متقدم  کشورهای 
در کشورهای توسعه يافته با اين که تحرک اصلی اقتصاد در 
دست مردم و بازار است، اما نهاد برنامه نيز وجود دارد. حتی 
مسئوليت  توسعه  قبال  در  برنامه  نهاد  که  کشورهايی  در 
به تشکيالت  و هم  برنامه می دهد  به دولت  باز هم  ندارد، 
اقتصاد نظم می بخشد. چنين الگوهايی را نبايد از نظر دور 
داشت. در غير اين صورت نهاد برنامه تعريف واقعی خودش 
به  نيز  از دست می دهد و سازمان مديريت  ما  را در ذهن 
يك اسم تبديل می شود. نکتة اصلی اين جاست که در ايران 
وزارت خانه ها چسبندگی الزم وجود  و  قوا  بين سازمان ها، 
ندارد. به عبارتی اين مجموعه به يك مجموعة واگرا تبديل 
شده است و با وجود يك مجموعة واگرا نمی توان به توسعه 
اصلی  پيش شرط های  و  پيش فرض ها  از  يکی  يافت.  دست 
برای برنامه ريزی توسعه رفع اين واگرايی است، به گونه ای 
که مجموعة فوق بتواند با کمترين هزينه و به شکلی ساده 
تجربة  برود.  جلو  و  بدهد  عقالنی  کار  تقسيم  يك  به  تن 
بودجه  تنظيم  و هم چنين  برنامه  اساس  بر  که  کشورهايی 

جلو رفته اند نيز نشان می دهد که آن ها توانسته اند همگرايی 
اين  از  کنند.  اجرا  و  تجويز  خود  رفتارهای  سلسله  در  را 
طريق و هم چنين تنظيم رابطه دولت با بازار و بخش های 
غيردولتی سهم نفت را نيز در مدار توسعه مشخص کرده اند. 
به عبارتی اگر قرار است دوباره سازمان مديريت به فضای 
که  است  اين  پيش فرض ها  از  يکی  بازگردد،  ايران  توسعة 
مشخص شود سازمان برنامه چه وظيفه ای در همگرا کردن 
کنار  در  است.  مهم  نکتة  البته يك  اين  دارد.  قوای کشور 
اين از همين حاال برای احيای سازمان برنامه بايد گفتمان 
بايد  از سوی ديگر  دولت در جريان توسعه مشخص شود. 
بدانيم که دولت قرار است چگونه در مدار توسعه در کنار 
کنار  در  بايستد.  غيردولتی  بخش های  يا  خصوصی  بخش 
همة اين ها نيز ماجرای نفت قرار دارد. با همة اتفاق هايی که 
افتاده است، ما هنوز نمی دانيم در جريان توسعه پول نفت 
را چگونه بايد هزينه کرد. به نظر من تبيين چنين مواردی 
بايد پيش شرط شکل گيری سازمان مديريت و برنامه ريزی 
به  نيز  از شکل گرفتن گفتمان دولت  باشد. منظور  کشور 
وجود آمدن شرايطی است که در آن رقابت يك امر ساده 
و تسهيل شده باشد، به گونه ای که همة افراد بتوانند رقابت 
در  رشد  موتور  حاضر  حال  در  کنند.  تجربه  را  حداکثری 
اقتصاد ايران خاموش شده است. يکی از داليل اين ماجرا 
فقدان رقابت مطلوب است، بايد گفتمان دولت به گونه ای 
به  نيز  موتور رشد  تا  را گسترده کند  رقابت  اين  باشد که 

بهترين نحو ممکن حرکت کند.
تا گفتمانی  بايد طی شود  مسائل و مراحل زياد و سختی 
و  مرداد ماه  در  ايران  کشور  به هرحال  اما  گيرد،  شکل 
شد،  ابالغ  چشم انداز  سند  که   1382 سال  شهريورماه 
گفتمان توسعه را در قانون داشت. بنابراين وقتی که 500 
تا 600 کارشناس مملکت، دوره ای را بررسی و چشم انداز 
برنامه، کميسيون تخصصی  بعد در سازمان  تهيه کردند و 
و  شد  مطرح  مجمع  و  رهبری  وزارت خانه ها،  وقت،  دولت 
گرفت،  قرار  رهبری  معظم  مقام  اختيار  در  ماه  دو  دوباره 

باشد که درنهايت به شکل گيری  بيان گر مسيری  می تواند 
گفتمان انجاميده است. به عبارتی ايجاد اين گفتمان چيزی 
نيست که خارج از توان و قدرت ما باشد. پس بايد به آن 
به چشم يك پيش شرط نگاه کرد تا احيای سازمان برنامه 

صاحب يك هدف مترقی باشد.

يحیی آل اسحاق؛
 تقويت نظام تدبیر اولويت دارد

فقدان سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور لطمة بزرگی به 
توسعة کشور زد و نمی توان آن را از ياد برد. بدون شك اگر 
سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور آن طور عجوالنه منحل 
نمی شد، امروز خيلی از مشکالت کشور نيز وجود نداشتند. 
به طور  حتم يکی از اشتباهات دولت قبل همين تعطيلی 
سازمان مديريت و برنامه بود، مگر اين که بگوييم قصدش 
اقتضائات  با  جديدی  برنامة  سازمان  که  است  بوده  اين 
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درستی  حرف  هم  اين  بسازد.  ايران  اسالمی  جمهوری 
است. تنها مستمسکی که برای عمل دولت قبلی می شود 
توجيه کرد، اين بود که مدل، الگو و افراد سازمان برنامه 
برنامه ای  سازمان  بايد  و  نبود  مناسب  دولت  آن  نظر  از 
بگيرد  با آن چه که مدنظر دولت هست، شکل  متناسب 
و سازمان برنامة قبلی را تغيير بدهند که اين به سليقة 
دولت برمی گردد، ولی اين که اساسا نهادی به نام سازمان 
بزرگ دولت  اشتباهات  از  باشيم، يکی  نداشته  را  برنامه 
قبل بود و بايد بالفاصله نهاد متناسبی را تنظيم می کرد.

نکتة  به  می خواهم  من  بحث ها  اين  همة  از  فارغ  اما 
ديگری اشاره کنم و آن هم اين که درکل و در زيربنای 
يکی  به عنوان  تدبير  ضعف  ايران،  اقتصاد  گره های  همة 
آن  وجود  و  می خورد  چشم  به  مشکالت  اصلی ترين  از 

اگر ضعف در نظام  به طور قطع  به وضوح مشخص است. 
تدبير برطرف شود، می توان بسياری از گره های اقتصادی 
را باز کرد. به نظر من پيش شرط هر تحرکی در اقتصاد و 
احيا و بازسازی هر چيز بهينه کردن اين نظام تدبير است، 
چون نظام تدبير موجود ربطی به واقعيت ها، ضرورت ها 
تدبير  نظام  بتوانيم  اگر  ما  ندارد.  اقتصاد  روز  نيازهای  و 
خود را بر حسب ضرورت های روز تغيير دهيم، عناصر و 
مولفه های بعدی به صورت خودکار شکل می گيرند. بدون 
اين اتفاق نمی توان قدم های محکمی برداشت. برای مثال 
در حوزة بودجه همواره اتفاقی تکراری در اقتصاد ايران 
رخ می دهد. بودجة ما تا 60 درصد به نفت متکی است 
و از سوی ديگر تا 60 درصد از بودجه نيز همواره برای 
هزينه های دولت به کار گرفته می شود. اين منش سنتی 
در بزرگ ترين سند اقتصادی کشور هميشه تکرار می شود. 

اگر نظام تدبير به درستی عمل کند و يك پيش شرط در 
سازمان  ساختار  در  به خوبی  می تواند  شود،  گرفته  نظر 
انديشة  و  ورود  بودجه  تنظيم  متولی  به عنوان  مديريت 
بار بزرگ  اين طريق  از  تا  را تصحيح کند  بودجه نويسی 
ناشی  که  شود  برداشته  اقتصاد  دوش  روی  از  کجی  و 
اين  به  بايد  است.  بودجه  تدوين  و  تنظيم  جريان  از 
تدبير  در  ضعف  با  اگر  چون  کرد،  توجه  به خوبی  نکات 
مشکالت  هم  باز  برويم،  مديريت  سازمان  احيای  سراغ 
مديريت  و  برنامه نويسی  حوزة  در  گذشته  دهة  چند 
احيای  و  برگشت سازمان  و  تکرار می شود. رفت  بودجه 
نظر سخت افزاری،  از  روز  اقتضائات  با  متناسب  بايد  آن 
نرم افزاری، جهت گيری و شناخت امروز کشور باشد. اگر 
نهاد مديريت و برنامه ريزی می خواهد با برنامه های پنج 

ساله کشور را هدايت کند، نبايد از واقعيت های جمهوری 
اسالمی فاصله بگيرد. اگر به اين واقعيت ها توجه نکند، 
با  سازمانی  می شود  و  می دهد  دست  از  را  خود  کارايی 
همان مشکالتی که در گذشته داشت. هرگز از ياد نبريم 
که توسعه در ايران فقط با همراهی پيش شرطی به نام 
عدالت جواب می دهد. پس از ياد نبريم که بدون در نظر 

گرفتن مولفة عدالت، کار با گره همراه می شود.

حسین راغفر؛
 انديشه ورز و اقتصاددان دعوت كنیم

انحالل سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور جفايی در 
وعدة  طبق  بايد  فعلی  دولت  که  بود  ايران  اقتصاد  حق 
زودتر پيش شرط های شکل  داشته، هرچه  انتخاباتی که 
هرچقدر  کند، چون  فراهم  را  آن  کار  به  آغاز  و  گرفتن 

در تشکيل دوبارة اين سازمان تاخير ايجاد شود، زمينة 
انحالل  می شود.  فراهم  بيشتر  نيز  منابع  اتالف  افزايش 
بين  از  درواقع  کشور  برنامه ريزی  و  مديريت  سازمان 
بردن يك نهاد دموکراتيك بود که ميزان استفادة دولت 
اکنون  آن  انحالل  با  اما  می کرد،  مشخص  را  منابع  از 
منابع  از  استفاده  چگونگی  مورد  در  به خوبی  نمی توان 
کشور در هشت سال گذشته سخن گفت. از بين بردن 
منابع  از  دولت  استفادة  و  دولت  مالی  رفتار  بر  نظارت 
اقتصاد  در  تخريب  روند  يك  دولت  سوی  از  هم  آن 
اتفاقات  عجيب ترين  از  خود  نوبة  به  می تواند  که  است 
اقتصادی در دهه های گذشته باشد. نهاد سازمان مديريت 
و هم در حوزة  نظارت می کرد  برنامه ريزی کشور هم  و 
ناظمی  درواقع  سازمان  اين  بود.  عملکرد  صاحب  اجرا 
بود که بر روند شکل گيری درآمدهای عمومی و استفاده 
درواقع  سازمانی  چنين  برداشتن  می کرد.  نظارت  آن  از 
است.  منابع عمومی  بر  نظارت  و مشخص  روشن  حذف 
اين کار در يك کشور نفتی اين گمان را ايجاد می کند 
که درواقع اهرم مقاومت در مقابل سوءاستفاده ها حذف 
شده است. ما يك کشور نفتی و گازی هستيم که منابع 
تجهيز  گاز  و  نفت  فروش  طريق  از  نيز  را  خود  عمومی 
هزينه  و  توزيع  نحوة  بر  نظارت  برداشتن  با  می کنيم. 
کردن اين درآمدها مگر می شود امروز مشخص کرد که 
در دورانی که بيشترين درآمدهای نفتی شکل گرفته و 
چقدر  آمده،  وجود  به  نيز  اقتصادی  فسادهای  بيشترين 
از  چقدر  و  است  شده  تلف  نفت  هنگفت  درآمدهای  از 
اين درآمدها صرف فعاليت های مولد شده است؟ وقتی ما 
داشته  توقع  نبايد  را حذف می کنيم، درواقع  نظارت  نهاد 
باشيم که با ديدة شك به عملکردمان نگاه نشود. انحالل 
سازمان مديريت در نگاه نخست بر پيکرة اقتصاد ضربه وارد 
کرده است، اما اگر به شکل ريشه ای تر نگاه کنيم، اين ضربه 
با مشکل همراه کرده  حتی ارکان اجتماعی کشور را نيز 
است. بسياری از اتفاقات تلخ اجتماعی ناشی از پديده هايی 
نظير بی کاری است که امروز ثابت شده اگر نهاد برنامه ريز و 
نظارتی سازمان مديريت وجود داشت، بی کاری تا اين حد به 
وجود نمی آمد. بی کاری ناشی از فقدان سرمايه گذاری مولد 
و سياست های اشتباه در استفاده از درآمدهای نفتی است. 
اگر سازمان برنامه بود، مسير اين اشتباه را کارشناسان تا 
حد زيادی مسدود می کردند. اما حذف کارشناسان باعث 
شد تا در بسياری از مواقع طی چند سال گذشته، به جای 
آن که درآمدهای نفت برای فعاليت های مولد تخصيص يابد، 
به دل خواه دولت هزينه شود و دردی از اقتصاد دوا نکند. 
البته احيای مجدد اين سازمان نيز اگر پيش شرط های الزم 
را رعايت نکند، بعد از چند سال نمی توانيم شاهد نهادی 
باشيم که نظارت و هدايت را شامل حال منابع عمومی کند. 
به نظر من دولت بايد تالش کند که حتما مديريت اين 
سازمان در اختيار يك اقتصاددان يا يك انديشه ورز اقتصادی 
قرار بگيرد؛ يعنی کسی که اقتصاد را می شناسد و می فهمد و 
صاحب پتانسيل علمی اقتصاد است. چون سازمان مديريت و 
برنامه ريزی کشور مسئوليت تخصيص منابع را بر عهده دارد و 
کسی بايد اين وظيفه را مديريت کند که راه استفادة بهينه از 
منابع را بشناسد. مديريت بدون شك يکی از پيش شرط های 
اصلی شکل گرفتن سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور 
است. اگر يك مدير غيراقتصادی و ناآگاه در رأس قرار بگيرد، 
کار تخصيص منابع گره می خورد. قبل از احيای سازمان 
نيز بايد به تعريف جامعی از منابع انسانی و اندازة سازمان 
مديريت دست يابيم تا بدانيم چگونه تشکيالتی با چه قد و 
قواره ای بايد شکل بگيرد. اين آگاهی يك پيش شرط است 
که می تواند دانش هم محسوب شود. حتما تشکيالتی فربه 

نمی تواند چابکی مورد نظر و مطلوب را داشته باشد.
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يادداشت

در  ارزندة  صورت گرفته  اقدامات  از  يکی 
بود  بودجه  و  برنامه  تاسيس سازمان  کشور 
که بعدها به سازمان مديريت و برنامه ريزی 
ضمن  هم  قبل  دولت  در  و  داد  نام  تغيير 
اين  که  داد  نيز  ماهيت  تغيير  نام،  تغيير 
صاحب نظران  از  بسياری  انتقاد  مورد  اقدام 
با  درنهايت  گرفت.  قرار  مديريت  عرصة 
پی گيری مجلس احيای سازمان مديريت و 
برنامه ريزی قانونی شد. دولت يازدهم نيز در 
برنامه های خود به احيای اين سازمان تاکيد 
شورای عالی  تصويب  با  که  داشت  اصرار  و 
اداری مبنی بر اجرايی شدن مصوبه سازمان 
که  شد  احيا  کشور  برنامه ريزی  و  مديريت 
می گيريم.  نيك  فال  به  هم  را  احيا  اين 

آن  کارشناس  سال  چند  خود  که  نگارنده 
سازمان بودم، با شنيدن خبر احيا خوشحال 
به  نياز  اين سازمان  معتقدم که  ولی  شدم، 
سازمان  چراکه  دارد،  مجدد«  »مهندسی 
اشکاالتی  هم  سابق  برنامه ريزی  و  مديريت 
آن ها  کنار  از  به راحتی  نمی توان  که  داشت 
گذشت. ولی بی اثر کردن آن سازمان چه در 
سطح ملی و چه در سطح استانی پيامدهای 
منفی زيادی داشت که هم در حال و هم در 
آينده آثار آن بيشتر نمايان می شود. در اين 
اين سازمان  بازمهندسی  منظور  به  و  راستا 
موجود  ظرفيت های  تمامی  از  استفاده  با 
علمی، اجرايی، سياست گذاری و... در کشور 

الزم است موارد زير مدنظر قرار گيرد:

سازمان  احیای 
مهندسی  با  همراه 
مجدد
سیدحسن موسوی چلک*

که  آن ها  چه  کشورها،  همة  امروز  دنيای  در 
در  که  کشورهايی  چه  و  هستند  توسعه يافته 
وزن  دائم  می خواهند  هستند،  توسعه  حال 
سرعت  با  و  دهند  افزايش  را  خود  توسعة 
اين  کنند.  حرکت  توسعه  مدار  در  بيشتری 
توسعه  جريان  در  حرکت  يا  توسعه مداری 
نيز به دو صورت امکان پذير است؛ يا به شکل 
می دهد،  رخ  نفتی  منابع  به  اتکا  با  و  سنتی 
يا بر اساس برنامه ريزی روند توسعه پی گيری 
حتم  به طور  برنامه ريزی،  مدل  در  می شود. 
بيشتری جلو می رود، چون  با سرعت  توسعه 
آگاهانه  شکل  به  مدل  اين  در  چيز  همه 
بايد  نيز  ما  اساس  بر همين  صورت می گيرد. 
تن  آن  به  و  بگيريم  جدی  را  برنامه ريزی 
بدهيم. از همين منظر می توان مدعی شد که 
برنامه ريزی  و  مديريت  دوبارة سازمان  احيای 
کشور کليد عبور از موانع بسياری در اقتصاد 
ايران است. سازمان برنامه می تواند در همين 
ابتدای راه وظيفة تدوين برنامة ششم را به طور 
مطمئن  راهی  نقشة  و  بگيرد  عهده  بر  جدی 
دهد.  ارائه  اقتصادی  مشکالت  از  عبور  برای 
از  پيروی  و  برنامه ريزی  سمت  به  ما  تحرک 

جريان نظام مند برنامه از يك پشتوانة تجربی 
با قدمت   70 سال برخوردار است.

پی  در  درواقع  مديريت  سازمان  تشکيل  ايدة 
آن بود تا نظم را در توسعة ايرانی برقرار کند 
شکل  مولد  اقتصاد  نظم،  اين  واسطة  به  تا 
مديريت  سازمان  شکل گيری  درواقع  بگيرد. 
در  بی ثباتی  با  مقابله  برای  بود  راهبردی 
کشور  اقتصادی  سياست های  و  برنامه ها 
قرار  هدف  را  ملی  منابع  بی ثباتی  اين  که 
که  زمانی  تلف می کرد.  را  آن ها  و  بود  داده 
به  گرفت،  شکل  مديريت  سازمان  انديشة 
در  کارها  از  بسياری  بی ثباتی ها  اين  خاطر 
کشور نيمه تمام رها می شد. درواقع می توان 
توسعة  در  طريق  اين  از  جدی  تعللی  گفت 
کشور شکل گرفته بود. کار به گونه ای انجام 
در  نمی توانستند  اقتصاد  اهالی  که  می شد 
برای  خود  برنامه های  و  نزديك  آيندة  مورد 
به  بگويند.  سخن  دور  نه چندان  فردايی 
دست خوش  ما  کشور  برنامه،  فقدان  خاطر 
مرتبا  و  شد  شگرفی  تغييرات  و  نوسانات 
تبع  به  تغيير می کردند که  کابينه ها  و  افراد 
هم  خوبی  سياست  و  برنامه  مديری  اگر  آن 

را  همه  برنامه ریزی، 
می کند توسعه  درگیر 
بایزید مردوخی
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1-استفاده از مديران متخصص مرتبط و مسلط بر 
مبنای سياست گذاری و برنامه ريزی

سياست زدگی،  و  سياسی  جانب داری  از  2-پرهيز 
در  چه  تصميم گيری ها  و  تصميم سازی ها  چراکه 
حوزة برنامه ای و چه در حوزة بودجه ای، در جای 
را  آثار خود  مردم  همة  زندگی  در  و   جای کشور 
می گذارد. البته اجرايی  شدن اين نکته کاری بس 

دشوار است و نيازمند بلوغ مديريتی است.
3-کوچك سازی سازمان و تمرکز زدايی و تفويض 
راستای  در  تالش  طريق  از  ممکن(  اختيار)تاحد 

استانداردسازی.
سازمان  يك  به  »مچ گيرنده«  سازمان  يك  4-از 
از  يکی  شايد  دهد.  مسير  تغيير  »هدايت کننده« 
مهم ترين مشکالت سازمان مديريت و برنامه ريزی 

سابق همين نکته بود که گاهی نقش هدايت گری 
آن به نقش مچ گيری تقليل پيدا می کرد. بنابراين 
در چنين شرايطی می تواند مشکالتی ايجاد شود.

بايد  آينده پژوهی  آينده نگاری،  5-آينده نگری، 
سرلوحة اين سازمان باشد. افق نگاه اين سازمان 
بايد خيلی جلوتر از جاهای ديگر باشد. بايد بتواند 
با استفاده از ظرفيت های موجود حداقل افق 20 
ساله ای برای کشور داشته باشد. از اشکاالت ديگر 
سازمان مديريت و برنامه ريزی سابق آن بود که در 
عمل نقش مديريت و برنامه ريزی در آن کم رنگ 

شده بود.
گرچه  باشد.  نداشته  بودجه  بر  صرف  6-تمرکز 
يك ساله  برنامه  همان  را  بودجه  تعريف  يك  در 
کشور  دستگاه های  نگاه  ولی  بودند،  کرده  تعريف 

تا  بود  »صندوق«  يك  به عنوان  سازمان  اين  به 
سازمان فکور، هدايت گر و برنامه ريز، بنابراين نگاه 

برنامه ريزی در اين سازمان بايد نهادينه شود.
مديريت  سازمان  ديگر  ويژگی  7-»هوشمندی« 
راستا  اين  در  بنابراين  باشد.  برنامه ريزی جديد  و 
و  حوزه  اين  در  کشوری  خبرگان  از  استفاده 
استفاده از فناوری های نوين، بهره گيری از دانش 
بالفعل،  ظرفيت های  شناخت  جهانی،  تجارب  و 
و  مستمر  تحليل  انفعالی،  نگاه  نداشتن  بالقوه، 
اجتماعی،  حوزه های  شاخص های  واقع بينانة 
اين  می تواند  و...  زيربنايی  اقتصادی،  فرهنگی، 

زمينه را فراهم کند. 
* رئيس انجمن مددكاران اجتماعی ايران و 
كارشناس اسبق سازمان مديريت

ناکام می ماند  تغييرات  اثر  اجرا داشت، در  برای 
و درنتيجه کشور در الک اداره روزمره فرو رفته 
بود. به همين دليل گروهی از افراد صاحب ايده 
و نگران از آيندة کشور، به فکر يافتن راهی برای 
نابسامانی ها  و  مداوم  تغييرات  اين  رفتن  بين  از 
سازمان  نخست  روز  همان  از  عبارتی  به  افتادند. 
بر بی ثباتی در توسعه  برای غلبه  برنامه نسخه ای 
چنين  توقع  بايد  می رسد  نظر  به  نيز  امروز  بود. 
چيزی را از احيای سازمان مديريت داشته باشيم، 
ايران  در  توسعه  محدودة  می رسد  نظر  به  چون 
شده  بی انضباطی  و  بی برنامگی  گرفتار  به شدت 
است. يکی از نشانه های اين بی برنامگی و بی ثباتی 
اتفاق  اين  است.  مديران  گستردة  جابه جايی هايی 
می تواند يك ضربه بر پيکر توسعه باشد. وقتی مديران 
به اين شکل جابه جا می شوند، درواقع نمی توانند آن 
دارد،  زمان  به  نياز  که  را  برنامه های خود  از  دسته 
اجرايی کنند و اهداف آن ها درواقع کور می شود. ما 
بايد به سمت برنامه ريزی و احيای دوبارة برنامه پيش 
برنامه  نيز حذف جريان  اين  از  پيش  برويم، چون 
به خوبی نشان داد که اقتصاد از اين ناحيه می تواند 
را  نکته  البته يك  بشود.  بزرگی  زيان های  متحمل 
نبايد فراموش کرد و آن هم اين که در برنامه ريزی 

برای توسعه بايد به سطح مطلوبی از آگاهی در مورد 
يابيم،  توسعه دست  اولويت های  و  داخلی  نيازهای 
چون بدون اين آگاهی جريان برنامه ريزی نيز می تواند 
ناکارآمد باشد. در شش دهه برنامه ريزی عمال شاهد 
نيازهای  نشناختن  دليل  به  که  هستيم  اتفاق  اين 
داخلی و فقط با تکيه بر درآمدهای نفتی در بسياری 
نمی توانست  که  شد  تدوين  برنامه هايی  مواقع  از 
برنامه ها  اين  از  برخی  باشد.  توسعه  جواب گوی 
حتی تکنولوژی و درآمد نيز در اختيار داشت، اما 
به اهدافی دست می يافت که نمی توانست نيازهای 
برای  مثال  برای  کند.  مرتفع  را  توسعه  واقعی 
استفاده  مدرن  تکنولوژی  از  روستاها  جاده سازی 
استفاده  انسانی آن روستا مورد  نيروی  و  کرده ايم 
واقع نشده اند، يعنی به محيط پيرامون اصال توجه 
نداشته ايم و با تکنولوژی، کار را پيش برده ايم. نتيجة 
چنين رفتاری وضعيتی است که امروز با آن مواجه 
هستيم. اگر بخواهيم از تپه  ای عبور کنيم، از يك خط و 
راه صاف نمی توانيم به مقصد برسيم. بنابراين سياست 
و استراتژی و برنامه ريزی منطبق بر نيازهای داخلی 
به ما اجازه انعطاف می دهد. به عبارتی بايد گفت که 
اگر دوباره به نظام برنامه ريزی مجهز شويم، اين نظام 
را نبايد بدون شناخت نيازهای داخلی به کار بگيريم. 

درواقع فقط و فقط احيای سازمان برنامه، مشکلی 
را حل نخواهد کرد. بلکه معتقدم امروز نيازمند آن 
هستيم که نظام تدبير کشور، از حوزة قانون گذاری 
گرفته تا قوة مجريه و قوة قضاييه، باتوجه به قانون 
جايگاه  و  گرفته  قرار  مجدد  بازبينی  مورد  اساسی 
ويژه ای برای دستگاه نظارتیـ  برنامه ای طراحی شود. 
ما هم اکنون فاقد اين جايگاه در کشور هستيم. امروز 
ما دارای سازمان های نظارتی قدرتمندی هم چون سازمان 
بازرسی کل کشور و ديوان محاسبات هستيم، اما اين نهادها 
بعد از اجرا وارد نظارت می شوند. ما فاقد سازمانی هستيم 
 که پيش از خرج کردن، نحوة هزينه کرد را مشخص کند. 
برنامه  سازمان  تنها  مشکالت،  حل  برای 
تدبير  نظام  بايد  بلکه  شود،  احيا  بايد  که  نيست 
گيرد. قرار  بازبينی  مورد  کشور  مالی  و   اقتصادی 
احيای مجدد و بازبينی نظام تدبير يك ضرورت است. بعد 
از اين اتفاق و دست يافتن به روندی که نيازهای داخلی را 
به طور واقعی مشخص می کند، بايد احيای سازمان برنامه را 
سرعت داد تا گره هايی که طی سال ها به خاطر فقدان 
اين سازمان ايجاد شده است، باز شوند و توسعه در 
همة  برنامه ريزی  الگوی  اساس  بر  بتواند  نيز  ايران 
شهروندان را به صورت آگاهانه درگير توسعة کشور 

کند.
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بورس با اقتصاد رانتی نمی سازد
کارگزاری  يك  مديران  از  که  بورس  فعاالن  از  يکی 
او  می گيرد.  قرار  ما  پرسش  اين  مقابل  در  است،  مطرح 
»اگر  می گويد:  دارد،  چهره  بر  که  لبخندی  با  و  به آرامی 
در کشورهای توسعه يافته بازار سرمايه تا به اين حد زياد 
نمود دارد و سرمايه گذاران اين بازار نيز يك پای اصلی در 
تصميم سازی ها هستند، به اين دليل است که اقتصاد در 
نيست.  رانت  و  واسطه گری  بر داللی،  اين کشورها متکی 
مشخصة بارز اقتصاد در اين کشورها مولد بودن آن است، 
برای همين می بينيم که بورس کامال نمايی ديگر در ميان 
سرمايه  تجميع  محل  سرمايه  بازار  دارد.  توسعه يافته ها 
جايی  در  اگر  است.  واقعی  فعاليت های  به  آن  تزريق  و 
اقتصاد به حدی از توسعة واقعی رسيده باشد، کسی برای 
سودآوری سريع و کاذب سراغ بورس نمی رود، چون اين 
عقالنيت شکل گرفته است که بورس محل داللی نيست 
رها  و  تجهيز  توسعه  برای  را  سرمايه ها  بايد  آن جا  در  و 
کرد. اما در جايی که توسعه به مفهوم واقعی نزديك نشده 
است، بورس با موانع زيادی موجه می شود و بخش مهمی 
از سرمايه ها برای تقويت رانت و داللی سودآور به بازارهای 
سازمان  احيای  که  کرد  نبايد  شك  می رسند.  حاشيه ای 

مديريت و برنامه ريزی اتفاقی است که بايد صاحب نظران 
بازار سرمايه در مورد  بورس و شرکت های سرمايه گذاری 
را  برنامه ريزی  و  مديريت  سازمان  زمانی  بدهند.  نظر  آن 

شايسته  که  آن طور  کارشناسی  هيچ  از  و  کردند  منحل 
يا  است  اقتصاد  صالح  به  کار  اين  آيا  نپرسيدند  است، 

خير؟ اکنون نيز که می خواهند سازمان مديريت را دوباره 
ولی من  گرفته اند،  نظر  زيادی  کارشناسان  از  کنند،  احيا 
نظر  بگويد  بنگاه سرمايه گذاری  مدير يك  مثال  نشنيده ام 
فعاالن بورس را نيز در اين باره جويا شده اند. اگر قرار است 
ايران  در  توسعه  برای همة مجموعه های  اين سازمان  که 
به  که  کند  پيدا  راهی  بايد  حتما  بگيرد،  عقالنی  تصميم 
فرض بورس ها عمدتا به جای بانك ها محل جذب سرمايه 
تنور  بورس  اما  می کنند،  بنگاه داری  بانك ها  باشند. چون 
اقتصاد مولد را گرم می کند. حتما برای چنين کاری بازار 
احيای  و  برنامه سازی  راهبردهای  تدوين  در  بايد  سرمايه 

نهاد عقالنيت در اقتصاد مشارکت کند.«

اتاق فکر بورس در سازمان مديريت
می گويد،  بورس  فعال  اين  که  آن طور  می رسد  نظر  به 
بورس  به  می گويند  آن که  باوجود  اقتصادی  برنامه ريزان 
اما  می دهند،  قواره اش  و  قد  و  اندازه  با  مطابق  اهميتی 
جايگاه  در  بورس  که  نمی کنند  رفتار  گونه ای  به  اجرا  در 
اصلی خود قرار بگيرد. يکی ديگر از فعاالن بازار سرمايه که 
خودش را يك مشاور سرمايه گذاری می نامد، می گويد: »در 
چند وقت گذشته بانك ها نشان دادند که زورشان از بورس 

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اگر قرار باشد با 
کارکردی جدید شکل بگیرد، 
باید یک بار برای همیشه از 
سمت نفت به سمت تولید 

برود و بورس و شرکت های 
سرمایه گذاری می توانند برای 
رسیدن به این هدف کارکرد 

ویژه ای داشته باشند

ايران اقتصاد 
علی پویا

تحول در يک كشور توسعه يافته رخ می داد، بورس حتما يک سمت اصلی واكنش در اين ماجرا را بر و فعاالن بورس نیز هنوز رويکرد مشخصی در اين باره نداشته اند. شک نبايد كرد كه اگر اين تغییر و كشور دوباره در حال احیا شدن است، اما آن طور كه بايد تاثیر اين اتفاق در بازار سرمايه ديده نمی شود تصمیم گیری ها آن گونه كه بايد و شايد ديده نمی شوند؟ مثال اين روزها سازمان مديريت و برنامه ريزی يک روز به خیابان حافظ رفتیم و از برخی فعاالن بازار سرمايه پرسیديم كه چرا اهالی بازار سرمايه در اما در ايران اين گونه نیست و اين می تواند يکی از گره های اصلی برای توسعه باشد. با اين رويکرد دلیل است كه در میان توسعه يافته ها، بورسی ها يک پای ثابت تصمیم سازی های اقتصادی هستند، است كه بورس پناهگاه سرمايه های مختلف و محل حضور بنگاه های سرمايه گذاری باشد. به همین است كه بدون شک اين روزها همه می دانند كه برای بزرگ شدن شاخص های اصلی اقتصاد بهتر آن مواقع ترجیح داده اند به بازارهای موازی و غیرمولد پناه ببرند. اين اتفاق درست در شرايطی رخ داده پتانسیل زيادی دارد، اما سیاست گذاری های اقتصادی به گونه ای بوده است كه سرمايه ها در خیلی از چنین الگويی اما به نظر می رسد فاصلة زيادی با اقتصاد ايران دارد. در اين جا باوجود آن كه بورس می شوند كه درنهايت حجم بزرگی از سرمايه راهی بورس شده و به رگ های اقتصاد تزريق شود. را برای اقتصاد مشخص می كند، چون در آن جا سرمايه گذاران با تحريک فعالیت های مولد باعث اختیار داشتن نبض البته به اين معناست كه بورس يا بازار سرمايه در خیلی از جاها خط سیر اصلی كه توسعه يافته ها تجربه كرده اند، بازار سرمايه نبض اقتصاد را در هر كشوری در اختیار دارد. اين در بورس نماد حال وهوای حاكم بر اقتصاد كشور است و آن طور كه می گويند، يا بهتر است بگويیم آن طور 
عهده داشت.

جدید  برنامه  سازمان 
بازار سرمایه است اتاق فکر برای  نیازمند   

برنامه ریزی کشور و  با احیای سازمان مدیریت  رابطه بورس  ارزیابی 
 در گفت وگو با فعاالن بازار سرمایه 
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اهميت  هنوز  بازار سرمايه  به  متاسفانه  و  است  بيشتر 
بازار  شويم،  دور  که  ايران  از  کمی  نمی دهند.  جدی 
سرمايه حرف اصلی را در تامين مالی اقتصاد می زند و 
فعاالن و سرمايه گذاران بازار سرمايه تعيين کنندة فعل 
و انفعاالت اقتصادی هستند. برای همين سرمايه ها به 
می شود،  رقابتی  و  صنعتی  اقتصاد  که  می روند  جايی 
اما در ايران وقتی از يك فعال بازار سرمايه می پرسيد 
با  احيای سازمان مديريت دارد،  که چه نظری دربارة 

تعجب نگاه می کند.
با  باشد  قرار  اگر  برنامه ريزی  و  مديريت  سازمان 
برای  بار  يك  بايد  بگيرد،  شکل  جديد  کارکردی 
بورس  و  برود  توليد  سمت  به  نفت  سمت  از  هميشه 
رسيدن  برای  می توانند  سرمايه گذاری  شرکت های  و 
به اين هدف کارکرد ويژه ای داشته باشند. کارشناسان 
سازمان مديريت بايد اين مسئله را اجرايی کنند. آن ها 
بايد به اين پرسش پاسخ بدهند که چه طرح و برنامه ای 
برای بازگرداندن سازمان مديريت به جايگاه اصلی خود 
دارند. نمی شود که سازمان برنامه فقط برای هزينه کردن 
پول نفت تصميم بگيرد. البته اين کار هم اتفاق بزرگی 
است. اگر در سال های گذشته نهاد عقالنی برای تخصيص 
بهتر پول نفت وجود داشت، امروز اين بالها بر سر اقتصاد 
نمی آمد. بايد سازمان جديد فراتر برود و من فکر می کنم 
بهترين کار تاسيس يك اتاق فکر متشکل از اهالی بازار 
سرمايه در سازمان جديد مديريت و برنامه ريزی باشد. اين 
اتاق فکر هم بهتر نبض و دمای اقتصاد را می شناسد هم 
بهتر می تواند فکری به حال تخصيص بهينة منابع بکند.«

سازمان را به اقتصادی ها بدهید
فکر در سازمان  اتاق  نبايد کرد که تشکيل يك  شك 
باشد،  سرمايه  بازار  عقالی  از  متشکل  که  مديريت 
می تواند قدمی مثبت برای هدايت اين سازمان به سمت 
تسهيل امور اقتصاد محسوب شود. يکی از بزرگ ترين 
اين  گذشته  سال  چند  در  ايران  اقتصاد  رشد  موانع 
مولد  بخش های  و  توليد  اهالی  ارتباط  که  است  بوده 
دائمی  و  ارگانيك  ارتباط  يك  سرمايه  بازار  با  اقتصاد 
با  اقتصاد کشور می تواند  نهاد تصميم ساز  نبوده است. 
کند.  دائمی  را  ارتباط  اين  سرمايه  بازار  اهالی  کمك 
يادآور  نيز  بورس  فعاالن  از  ديگر  يکی  را  مسئله  اين 
می شود. او می گويد: »از همين حاال دولت بايد با خود 
اهالی  به  را  مديريت  مديريت سازمان  بگذارد که  قرار 
را  بورس  که  اقتصاددانانی  البته  کند؛  واگذار  اقتصاد 
می فهمند. ما اقتصاددانانی داريم که هنوز آگاهی الزم 
مديريت  اگر  گروه  اين  ندارند.  سرمايه  بازار  مورد  در 
سازمان را بر عهده بگيرند، نمی توانند از پتانسيل بورس 
برنامه ريزی توسعه يافته و مدرن متکی بر توزيع  برای 
بهينة منابع استفاده کنند. به نظر من مديران دولتی 
بايد به بورس بيايند و در همين تاالر با فعاالن بورس 
و نهاد های سرمايه گذاری هم صحبت شوند. به طور حتم 
تصميم  مديران  از  خيلی  از  بهتر  را  اقتصاد  بورسی ها 
مشورتی  شورای  در  همين  برای  هستند.  بلد  ما  گير 
کنيم.  باز  بورسی ها  برای  جايی  بايد  مديريت  سازمان 
اتفاقاتی  و  توليد  انزوای  بالی  از  می خواهيم  اگر  البته 

نظير بنگاه داری بانك ها خالص شويم. اگر می خواهيم 
و  ضرورت ها  بايد  شويم،  نزديك  واقعی  توسعة  به 
ملزومات آن را فراهم کنيم. سازمان مديريت به درستی 
يکی از اصلی ترين ضرورت های نزديك شدن به توسعه 
همين  نکنيم  فراموش  اما  است،  نفتی  کشور  يك  در 
سازمان برنامه اگر بخواهد چرخ سرمايه گذاری را فعال 
گردونة  وارد  را  خارجی  و  داخلی  سرمايه های  و  کند 
فعاليت های مولد کند، بدون تکيه بر بورس نمی تواند. 
راه  ابتدای  در  کشور  اقتصادی  مديران  همين  برای 
بورسی،  سرمايه گذار  بنگاه  است  بهتر  سازمان  احيای 

شرکت های صنعتی و درکل بورس را جدی بگيرند.«

بورس نوعی سازمان مديريت است
فضای تاالر بورس، فضای جالبی است. وقتی در ميان 
با  و  قدم می زنی  بزرگ  و  از کوچك  بورسی،  فعاالن 
سرک  آدم  درون  حس  اين  می کنی،  صحبت  آن ها 
دانشکده های  از  يکی  البی  در  انگار  که  می کشد 
با  و  می رود  راه  است،  ايستاده  دنيا  اقتصاد  بزرگ 
است  کافی  فقط  بورس  تاالر  در  می زند.  حرف  همه 
يکی از فعاالن بورسی حوصله کند و وارد بحث های 
که  است  مشخص  به وضوح  وقت  آن  شود،  اقتصادی 
بحث های  در  مطلوبی  توان  چه  آن ها  از  کدام  هر 
اين گونه هم در  برای همين می توان  اقتصادی دارد. 
کشور  اقتصاد  بزرگراه  بورس  سازمان  که  گرفت  نظر 
کرديم  سعی  محيط  اين  در  می شود.  محسوب  نيز 
که  را  نقشی  و  مديريت  سازمان  احيای  ماجرای 
بورس می تواند در اين بازگشت ايفا کند، با برخی از 
فعاالن بورسی در ميان بگذاريم. جالب اين جاست که 
سازمان  احيای  که  می گفتند  قاطعيت  با  آن ها  همة 
صاحب نظران  بايد  حتما  که  است  اتفاقی  مديريت 
خوراک  حداقل  يا  کنند،  نقش  ايفای  آن  در  بورسی 
فکری اين بازگشت را تقويت کنند. استدالل آن ها را 
عقالنيت  اساس  بر  چون  نپذيرفت،  می شد  به سختی 
مالی  تامين  برای  ابزار  بهترين  بورس  توسعه،  نوين 
بخش های  به  منابع  تخصيص  و  توليد  فعاليت های 
بورس  در  سرمايه ها  عبارتی  به  است.  اقتصاد  واقعی 
بورس  سازمان  کارامدی  وسيلة  به  و  می شوند  جمع 
و  داللی  حاشيه ای،  بازارهای  در  آن که  جای  به 
اقتصاد صنعتی  تقويت  رها شوند، صرف  واسطه گری 
که  مديريتی  سازمان  اساس  همين  بر  می شوند. 
می خواهد درآمدهای نفتی را مديريت کند تا صرف 
هزينه های بيهوده نشوند و درنهايت اقتصاد را از زير 
به  نسبت  می تواند  چگونه  بکشد،  بيرون  نفت  سايه 
بازار سرمايه که با همين هدف به وجود آمده است، 
بی تفاوت باشد. اين دقيقا پرسشی است که فعاالن بازار 
سرمايه در مقابل پرسش ما قرار دادند. آن ها با تعجب 
می گويند که هنوز نشنيده اند يك تئوريسين بورسی يا 
يك جريان سرمايه گذاری در بورس در احيای سازمان 
مديريت نقش داشته باشد و با حيرت از اين اتفاق ياد 
می کنند. در گفت وگو با فعاالن بورسی شايد جالب ترين 
او  از  وقتی  گفت.  خرد  سهام داران  از  يکی  را  نظرات 
و  مديريت  سازمان  و  بورس  از  تعريفی  که  خواستيم 
برنامه ريزی ارائه دهد، پس از چند ثانيه سکوت به آرامی 
و نوعی کنايه گفت، مديران اقتصادی کشور اگر خوب 
برای  سازمان  بهترين  می تواند  بورس  کنند  دقت 
اگر  منتها  باشد.  کشور  منابع  مديريت  و  برنامه ريزی 
مورد توجه قرار بگيرد. يعنی اگر پتانسيل های بورس 
و  مديريت  سازمان  نوعی  به  می تواند  شوند،  تقويت 

باشد... اقتصاد کشور  برنامه ريزی 
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نه میا ر و خا

 عربستان بزرگ ترين پااليش گر نفت منطقه، 
واردكنندة بنزين

با  عربستان  شبه جزيرة  يا  سعودی   عربستان 
يمن  و  عمان  و  شمال  در  عراق   و  کويت  اردن، 
چهاردهمين  عربستان  است.  هم مرز  جنوب  در 
اوپك  بزرگ  عضو  دومين  و  دنيا  بزرگ  کشور 
محسوب می شود. جغرافيايی  گسترة  لحاظ   از 
ذخاير  18 درصد  نفری  30 ميليون  کشور   اين 
و  دارد  اختيار  در  را  جهان  نفت  تثبيت شدة 
شمار  به  جهان  نفت  صادرکنندة  بزرگ ترين 
کشور 50  درصد  اين  گاز  و  نفت  بخش  می رود. 
و  توليد می کند  را  عربستان  ملی  ناخالص  توليد 
همين  به  نيز  صادرات  درآمد  85 درصد  حدود 
در  با  عربستان  هم اکنون  دارد.  اختصاص  بخش 
اختيار داشتن ظرفيت پااليش 2.2 ميليون بشکه ای 

رقابت
 میان

 سه غول
نفتی   

خاورمیانه

بررسی تولید و مصرف سوخت در ايران، عربستان و عراق  

شیوا سعیدی

 بزرگ ترين پااليش گر نفت منطقة خاورميانه است.
ازای  به  بشکه   2507 کشور  اين  پااليش  ظرفيت 
پااليش شدة  محصوالت  توليد  و  است  روز  هر 
است. شده  محاسبه  روز  در  بشکه   1841.7  آن 

 اين کشور 9 پااليشگاه توليد کنندة بنزين، سوخت 
و ديزل، پتروليوم مايع، سوخت جت، کروسين )نفت 
سفيد(  و ديگر محصوالت نفتی  دارد. هم چنين يکی از 

انرژی  نیازمند  خود،  اقتصاد  تامین  برای  دنیا  در  كشوری   هر 
در  موضوع  اين  كند.  تضمین  را  توسعه  كه  است  منابعی  و 
ذخاير  نظر  از  سرشار  و  غنی  منطقة  به عنوان  كه  خاورمیانه 
در  اما  نمی آيد،  مهمی  چیز  نظر  به  می شود،  محسوب  انرژی 
عمل اين چنین نیست. مصرف انرژی در اين منطقه به همین 
نسبت باالی ذخاير از ديگر نقاط جهان بیشتر شده است، زيرا 
تراكم جمعیتی و نوع مصرف بهینه در اين مناطق در اولويت های 
چندم است. اغلب اين كشورها اقتصادهای درحال رشد دارند 
و برای شکوفايی صنايع خود، نیازمند سوختند، اما از آن جا كه 
كامل  به طور  نتوانسته اند  متعدد  اقتصادی  و  سیاسی  داليل  به 
واردات  به  هم چنان  گیرند،  كار  به  را  خود  پااليش  ظرفیت 
سوخت وابسته اند. ايران، عربستان و عراق سه رقیب ديرينه 
در اين منطقه هستند كه هركدام ذخاير قابل  توجهی در اختیار 
دارند و همیشه در زمینة سوخت نیز با مشکالتی روبه رو بوده اند. 
هركدام از اين سه كشور به انرژی كالنی نیاز دارند تا بتوانند 
اقتصادهای خود را بچرخانند و درست به همین دلیل، سوخت 
موضوع استراتژيکی در منطقه شده است. در همین زمینه در 
بازار  مشخصات  به  نگاهی  تا  است  شده  تالش  گزارش  اين 

سوخت سه كشور رقیب منطقه ای داشته باشیم.
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پيشرفته ترين کشورهای جهان در زمينة پااليش محسوب 
می کند.  صادر  را  خود  محصوالت  بيشتر  که  می شود 
سرمايه گذاری عظيم دولتی در بخش پااليش يك مورد 
از داليل اين امر است. برای مثال در می  2005، شرکت 
آرماکو اعالم کرد پااليشگاه جديدی در يانبو با ظرفيت 
400 بشکه در روز خواهد ساخت. عربستان هم چنين 
در کشورهايی مانند کره جنوبی، فيليپين، يونان، هند 
 و چين وارد بخش پايين دست توليد نفت شده است.
با وجود چنين ظرفيتی عربستان هنوز هم به واردات 
دهد.  گسترش  را  خود  اقتصاد  تا  دارد  نياز  سوخت 
اين کشور  آمار موجود  براساس 
نهمين وارد کنندة بزرگ 

بنزين در دنياست که در  سال 2010 
ميالدی 3.688 هزار »متريك تن« 
تا   روند  اين  است.  کرده  وارد  بنزين 
سال 2012 ادامه داشت، اما در ماه 
ژوئن 2013  عربستان 45 درصد 
کاهش  خود  سوخت  واردات  از 
داد و آن را به 4.5 ميليون بشکه 
عربستان  رساند.  ماه  همين  در 
نفت  از  استفاده  دارد   سعی 
در  را  فسيلی  سوخت های  و 
ذخاير  تا  کند  کم  خود  کشور 
 بيشتری در اختيار داشته باشد.
پروژه های  دليل  همين  به 
انرژی  زمينة  در  عظيمی 
سوخت  و  خورشيدی 

هسته ای دارد.
در  کشور  اين  ردة  اما   
بنزين  صادرات  بخش 

ميالدی   2010 در  سال  عربستان  است.  پانزدهم 
است. کرده  صادر  بنزين  تن  متريك   2.820 هزار 

 براساس آمار سازمان ملل در  2010 ميالدی عربستان 
نهمين کشور پرمصرف بنزين دنياست. قيمت بنزين اين 
کشور براساس تخمين ها  0.16 دالر است. اين درحالی 
است که متوسط قيمت  بنزين در سراسر دنيا 1.27 
دالر است. قيمت يك ليتر بنزين در عربستان 0.14 دالر 

است.

امتیازات عراق به  سرمايه گذاران  صنعت  نفت
بزرگ  توليد کنندة  دومين  حاضر  درحال  که  عراق 
نفری  با جمعيت 35 ميليون  به حساب می آيد،  اوپك 
است.  هم مرز  عربستان  سعودی  و  کويت  ايران،  با 
عراق عالوه  بر نفت، گاز طبيعی،  فسفر و سولفور نيز 
اين  پااليش  ظرفيت  اوپك  آمار  طبق  می کند.  توليد 
محصوالت  توليد  و  است  روز  در  بشکه   830 کشور 
 پااليش شدة آن 601.3 بشکه در روز محاسبه می شود.

آمار موجود برای ميزان توليد بنزين اين کشور نشان 
می دهد در  سال 1990 ميالدی اين کشور 70 هزار بشکه 
در روز بنزين توليد کرد. اما در  سال 2000 ميالدی توليد 
سوخت اين کشور به 55  هزار بشکه در روز کاهش يافت. 
در اين زمان عراق درگير تحريم های متعدد و هم چنين 
به  ميالدی  سال 2010  در  اما  بود.  جنگ  آستانة  در 
دنبال تثبيت سياسی اين کشور و سرمايه گذاری های 
توليد  ميزان  نفت  استخراج  و  توليد  بخش  در  کالن 
که  رسيد  روز  در  بشکه  هزار    71.79 به  آن  بنزين 
 نسبت به  سال قبل از آن 8.86 درصد افزايش يافته بود.

براساس آمار سازمان ملل، عراق يکی از واردکنندگان 
ساالنه  ميالدی  در 2010  و  می آيد  به حساب  بنزين 
است. کرده  وارد  بنزين  تن  متريك  هزار   1.677 

اين کشور 2.472 هزار متريك تن در 2010 بنزين توليد 
کرد. اين درحالی است که توليد بنزين ايران در همين  
سال 12.084 و  عربستان  سعودی 16.070 هزار متريك 
تن بود. هدف برنامة استراتژيك 10 سالة عراق )17-

2008( افزايش ظرفيت پااليش از 600 هزار بشکه در روز 
به 1.5 ميليون بشکه در روز است. زيربنای پااليش کنونی 
بسيار قديمی است و انگيزش هايی برای سرمايه گذاری 
برای  است.  شده  اعالم  کنونی  و  جديد  پروژه های  در 
مثال دولت برای ايجاد انگيزش سرمايه گذاری در اين 
بخش به سرمايه گذاران اجازه می دهد بهای محصوالت 
پااليش شدة را خود تعيين کنند. وزارت نفت، حداقل 
به مدت 50  سال نفت خام را با تخفيف در اختيار آنان 
قرار می دهد. وزارت اقتصاد  زمين موردنياز برای احداث 
پااليشگاه را به مدت 50  سال در اختيار سرمايه گذاران قرار 
می دهد. سرمايه گذاران می توانند ايستگاه های نفت را داخل 
عراق بسازند و عملياتی کنند و از همان جا محصوالتشان را  
 بازاريابی کنند. درحال حاضر اين کشور 12 پااليشگاه دارد که

 6 واحد آن کوچك هستند و روزانه 30 تا 180 ميليون 
بزرگ ترين  می کنند.  پااليش  را  روز  در  بشکه 
که  دارد  نام  صالح الدين  واحد  کشور  اين  پااليشگاه  
می کند. پااليش  را  روز  در  بشکه  310 ميليون   روزانه 

هم چنين ظرفيت پااليش 70 ميليون بشکه در روز را در 
حال احداث دارد. قيمت يك ليتر بنزين در عراق 0.40 دالر 

است.

ايران در گیرودار بنزين استاندارد يورو5
توليد کنندة  سومين  ايران  آمار،  آخرين  براساس 
می شود.  محسوب  اوپك  کارتل  در  نفت  بزرگ 

نفتی  صادرات  ميزان  اوپك  سازمان  آمار  طبق 
می رسد. سال  در  دالر  61923  ميليون  به   ايران 
روز  در  بشکه  هزار   1714 ايران  پااليش  ظرفيت 
پااليش شدة  محصوالت  توليد  ظرفيت  البته  که  است 
هشت  سال  است.  روز  در  بشکه   1918.4 آن 
صنعت  شد  سبب  ممتد  تحريم های  و  جنگ 
باشد. نداشته  چندانی  رشد  ايران  پااليش  و   نفت 
 ايران در سال های گذشته هم چنان يکی از واردکنندگان 
تقريبا  ايران  سال 2008  در  است.  بوده  بنزين  بزرگ 
40 درصد نياز سوخت خود را از طريق واردات تامين 
در 2009  پااليش  ظرفيت  فقدان  دليل  به  و  می کرد 
سوخت  واردات  صرف  دالر  11 ميليارد  حدود  ايران 
کرد و حتی براساس آمار سازمان  ملل در  سال 2010 
بنزين  بزرگ  وارد کنندة  ششمين  کشورمان  ميالدی 
 بوده و 5.033 هزار متريك تن بنزين وارد کرده است.

بنزين  وضع  ميالدی   2010 تحريم های  از  پس 
توليد  به  تصميم  ايران  و  شد  وخيم تر  ايران  در 
در  ايران  پااليشگاهی  ظرفيت  گرفت.  سوخت 
بود. روز  در  بشکه  1.850 ميليون  روزانه  زمان   آن 

در سال های اخير ايران چهار طرح جديد بنزين سازی و 
توسعه در پااليشگاه های نفت الوان، اصفهان، بندرعباس 
و تبريز را در مدار بهره برداری قرار داد تا روزانه 127 
طالی  پااليش  ظرفيت  به  ديگر  بشکة  130 هزار  تا 
سياه ايران افزوده شود. برهمين اساس بين سال های 
2007 تا 2012 ميالدی ظرفيت پااليش نفت خام و 
کاندنسيت گاز از يك ميليون و 600 هزار به سه  ميليون و 
300 هزار بشکه در روز رسيد. در 2010 ميالدی واردات 
بنزين به 30 درصد رسيد. از ژوييه 2010 ميالدی ايران 
توليد می کند.  بنزين  روز  در  بشکه  تا 285 هزار   280
را  بنزين  واردات  کرد  اعالم   2010 در  سال  دولت 
 متوقف کرده و ظرفيت داخلی را افزايش داده است.

ميالدی   2014 در  سال  و  جديد  دولت  در   اما 
وارد  را  بنزين  ليتر  تا 11 ميليون  ايران 10  شد  اعالم 
کشور  داخل  گذشته  از  که  بنزينی  زيرا  می کند، 
ندارد. هم خوانی  يورو5  استاندارد  با  می شود،   توليد 

در حال حاضر ايران تالش دارد استاندارد بنزين يورو5 را 
در بنزين توليدی خود رعايت کند و در واحد های شازند 
و اصفهان به اين استاندارد عمل می شود. قيمت يك ليتر 

بنزين در ايران 0.31 دالر است.
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د قتصا ا

سیدمحمد هادی رضوی و امیر وفایی
کارشناسان ارشد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان

ابن خلدون اقتصادی  اندیشه های  در  سیری 

ابن خلدون در کتاب مقدمه خويش که ملهم از هيچ يك 
از پيشينيانش نبود، پايه و اساس علم عمران خود را که 
در  او  کرد.  ناميده شد، مطرح  علم جامعه شناسی  بعدها 
آن،  پديده های  و  جامعه  تحليل  و  شناخت  درک  خالل 
در  و  پرداخت  نيز  اصيل  اقتصادی  انديشه های  توليد  به 
درآمد،  نظرية  نظير  مختلفی  نظريات  بذرهای  آن  طی 
مطلوبيت،  هزينه،  تقاضا،  عرضه،  توزيع،  مصرف،  توليد، 
قيمت،  سود،  توسعه،  و  رشد  ماليات ستانی،  کار،  ارزش 
نقش دولت، پول و تجارت خارجی را کاشت که بی ترديد 
انديشه های  تاريخ  در  بزرگ  پيش گام  به عنوان  را  او 
در گسترش  او  مشارکت  باوجود  می دهد.  قرار  اقتصادی 
دانش بشری، بعضی بدون اين که افتخار اين نظريات را به 
متفکر اصلی اش، ابن خلدون، نسبت دهند، بعدها به آدام 
اسميت و ديگران نسبت داده اند )تاون، 1382(. با اين که 
عنوان پدر علم اقتصاد به آدام اسميت نسبت داده شده 
مرگ  از  پس  سال  او 370  علمی  کار  بزرگ ترين  است، 

ابن خلدون انتشار يافت )اويس، 1380(. 

زندگی و عصر ابن خلدون
به  ملقب  تونسی،  ابن خلدون حضرمی  عبدالرحمن  عصر 
و  تاريخ نگار  تونس(  ميالدی-   1332-1406( ولی الدين 
قاضی مالکی مذهب، دوران شتاب جهان اسالم به سوی 
شاهد  خود  زندگی  دوران  در  او  بود.  انحطاط  و  تجزيه 
رخدادهای بزرگی در جهان اسالم چون فروپاشی دولت 
سلجوقيان در آسيای صغير و ايلخانيان در ايران و عراق 
ابن خلدون  علمی  آثار  و  اندوخته  بود.  تيمور  ظهور  و 
دوران  مرهون  بلکه  نبود،  علمی  تحقيقات  حاصل صرف 
 20 که  بود  مغرب  شهرهای  در  او  سياسی  فعاليت های 
انجاميد. ابن خلدون در مدت خدمت خود  سال به طول 
چندين بار از سوی حکمرانان مختلف محلی در آفريقای 
موضوع،  اين  و  پرداخت  مذاکره  به  بربرها  با  شمالی 
اطالعات ويژه ای را از اختالف ميان جوامع مختلف برای 

او فراهم کرد. 

که  شد  آشکار  آن گاه  ابن خلدون  جايگاه  و  اهميت 
انديشمندان غربی در قرن نوزدهم با ترجمه »مقدمه« به 
زبان های مختلف، با او و آرای او آشنا شدند و از آن هنگام 
نقد و بررسی نظريه او آغاز شد. به گونه ای که دربارة آثار و 
نوشته های او مطالبی به رشتة تحرير درآوردند و روزبه روز 
تا زمان حاضر بر دامنة اين توليدات و آثار افزوده شده و 
می شود. بااين حال جايگاه ابن خلدون و انديشه هايش در 
جهان اسالم تا زمان بازترجمة غربی کتاب »مقدمه« او 
به زبان عربی، درک نشد. در ايران نيز روند مشابهی طی 
شده است و آشنايی عمومی با ابن خلدون با ترجمة کتاب 
»مقدمه« از زبان فرانسه در سال 1339 شمسی آغاز شد 

)ظريفيان، 1388(.

ابن خلدون پدر علم جامعه شناسی
که  است  العبر«  »تاريخ  کتاب  ابن خلدون  اثر  مهم ترين 
مقدمة آن مورد توجه مورخان و انديشمندان قرار گرفته 
مطالعات جامعه شناسی  در  اهميت خاصی  مقدمه  است. 
ابن خلدون  دارد و شامل يك ديباچه و شش باب است. 
در مقدمه، پاية علم جديدی را بنيان گذاری کرد که آن 
و  انسانی  تمدن  جديد،  علم  هدف  ناميد.  عمران  علم  را 
تحقيق  دنبال  به  عمران  علم  بود.  اجتماعی  سازمان 
است که  انسانی  اجتماع  علل  و  اسباب  و  ماهيت  دربارة 
جنبه های باطنی وقايع ظاهری تاريخ را آشکار می سازد. 
مسائلی که ابن خلدون جهت پاسخ گويی در اين علم طرح 
می کند، عبارت اند از: »تاريخ چگونه به وضع کنونی خود 
رسيده است؟ و چه پديده هايی در تکامل جوامع سياسی 
ذهنيت گرايی،  هرگونه  رد  با  او  دخيل اند؟«  اجتماعی  و 
و  مادی  محيط  پاية  بر  سوال ها  اين  به  را  خود  جواب 
ابن خلدون  افکار  و  آثار  اهميت  می کند.  استوار  فيزيکی 
از  بسياری  که  است  گونه ای  به  جامعه شناسی  حوزة  در 
محققان او را پدر علم جامعه شناسی می دانند، لقبی که 
 1798-1857( کنت  آگوست  اختيار  در  بعد  قرن  چهار 
صص37-33(.   ،1382 )بعلی،  گرفت  قرار  ميالدی( 

در  خود،  جامعه شناسانة  بحث های  خالل  در  ابن خلدون 
قرار  توجه  مورد  نيز  را  اقتصادی  موضوعات  کتاب هايش 
از  تنها سعی شده است برخی  اين مقاله  داده است. در 
افکار اقتصادی او که هفت قرن بعد در آغاز هزارة سوم 

هم چنان معتبر هستند، تشريح شود.

نظريات اقتصادی ابن خلدون
عرضه و تقاضا

مسئلة  پيرامون  ابن خلدون  که  بحثی  خالل  از 
به  می توان  کرده،  کاالها  ارزانی  و  گرانی  علل 
در  تقاضا  و  عرضه  عملکرد  درخصوص  او  نظرية 

تعيين قيمت پی برد. او کاالهای مورد نياز مردم 
را به دو دسته تقسيم می کند: 1.کاالهای ضروری 
حبوبات.  و  جو  گندم،  يعنی  غذايی  مواد  مانند 
اثاثيه  ميوه ها،  مانند  کمالی  و  تفننی  2.کاالهای 
ابن خلدون   .)1382 )تاون،  پوشيدنی ها  و  منزل 
معتقد است هرگاه شهر توسعه يابد و ساکنان آن 
اغذيه و  از قبيل  بهای مواد ضروری  افزون شود، 
نظاير آن ارزان می شود و بهای اشيای تفننی و 
کمالی رو به گرانی می گذارد و هرگاه جمعيت 
شهری تقليل يابد و اجتماع و عمران آن ضعيف 
گردد، قضيه برعکس خواهد بود و علت آن اين 

ضروری  غذايی  مواد  از  حبوب  چون  که  است 
می شود،  فراوان  کوشش  آن ها  توليد  برای  است، 
خوراکی  مواد  آوردن  فراهم  از  فردی  هيچ  زيرا 
اين رو  از  و  خود و خانواده اش غفلت نمی کند 

عموم يا بيشتر مردم در آن شهر يا در نواحی 
آوردن  دست  به  و  توليد  برای  آن  نزديك 
هستند  ناچار  و  می پردازند  تالش  به  آن ها 

اين گونه نيازمندی های خود را فراهم کنند و چون همة 
مردم برای به دست آوردن مواد غذايی خود می کوشند، 
مقدار بسياری از مواد خوراکی نسبت به ميزان نيازمندی 
را  شهر  آن  مردم  از  بسياري  نياز  که  می آيد  زياد  آن ها 

نمی تواند  حال  و  گذشته  داشته های  از  صحیح  بررسی  بدون  پیشرو،  بلند  اهداف  به  رسیدن  برای  برنامه ريزی 
مجموعه ها را به سرمنزل مقصود برساند. شناخت بزرگان علمی و فرهنگی هر كشور و بررسی آثار و افکار آن ها 
بخشی از داشته های هر فرهنگ و تمدنی است كه در پی مراجعت به دوران اوج شکوفايی خود است. چنین شناختی 
می تواند از مجرای خودشناسی فرهنگی و تمدنی، آحاد جامعه را مهیای برنامه ريزی برای افق های آتی گرداند. يکی 
از اين بزرگان در حوزة تمدن اسالمی ابن خلدون است كه اين مقاله به مرور برخی از مباحث اقتصادی مطرح شده 

توسط اين جامعه شناس بزرگ می پردازد.  
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برطرف مي کند و از اين رو بي شك مواد خوراکي بيش از 
نياز مردم آن شهر فراهم مي آيد و اغلب بهاي آن ها تنزل 

می يابد )اخوان، 1389(.
ديگر لوازم زندگي مانند ميوه ها، پوشيدنی ها و نظاير آن ها 
شهر  مردم  و  نيست  شهر  اهالي  عامة  نياز  مورد  چندان 
نمي کنند،  تالش  آن ها  آوردن  دست  به  راه  در  يك سره 
بلکه اکثريت مردم حتی به آن ها توجهي ندارند. گذشته 
از اين، هنگامي که يك شهر از لحاظ عمران توسعه پذيرد 
و عادات و رسوم تجملي و ثروتمندي در آن بيش از حد 
رواج يابد، آن وقت اين گونه لوازم تفنني طالبان فراواني 
خواهد داشت و آن ها را طبقات مختلف به نسبت رفاه و 
آسايش زندگي خود بسيار به کار خواهند برد و درنتيجه 
مقدار موجود اين گونه لوازم در برابر حوايج طالبان آن ها 
به طور  آن ها  خريداران  و  بود  خواهد  اندک  حد  از  بيش 
روزافزون افزايش خواهد يافت. در صورتي که لوازم تفنني 
بر همان ميزان نخست کمياب باقي خواهد بود و از اين 
رو جويندگان براي به دست آوردن آن ها ازدحام مي کنند 
اندازه  از  و توانگران و آسايش طلبان بهاي آن ها را بيش 
گران مي پردازند، زيرا بيش از ديگران به آن ها نيازمندند 

و به همين سبب اين گونه لوازم گران مي شود.

تقسیم كار
شهری  اقتصاد  آن چه  ابن خلدون  زعم  به 
تحرک  روستا  اقتصاد  با  مقايسه  در  را 
و پويايی می بخشد، 
توليد بيش از حد 
توليد  يا  ضرورت 
به  که  است  اضافی 
واسطة بهره بردن از 
کار  نظير  شيوه هايی 
کار  تقسيم  گروهی، 
شدن  تخصصی  و 
نائل  آن  به  فنون 
)زکی،  می آيند 

.)1388
تقسيم کار يکی از 
اضافی  توليد  عوامل 
به شمار می آيد. ابن خلدون 
با مثال درو کردن  تقسيم کار را 
خوشه های گندم روشن می سازد. کاری 
که در آن آهنگر، درودگر، گاودار، خوشه چين 
نتيجه  سپس  دارند.  همکاری  يکديگر  با  آن  در  و... 
کارها  از  کمتری  ميزان  حالتی  چنين  در  که  می گيرد 
پيشنهاد  او  درنهايت  است.  الزم  نيازمندی ها  رفع  برای 
بر مقدار ضروريات و  می دهد که کارهای ساکنان شهر 
 ،1369 )ابن خلدون،  شود  تقسيم  آنان  نيازمندی های 
آدام  که  بود  مباحثی  از جمله  کار  تقسيم  ص712(. 
اسميت به آن پرداخت. او مانند ابن خلدون با مثالی 
در مورد يك واحد سنجاق سازی، توليد کارخانه را 
با تقسيم کار و بدون تقسيم کار مورد مقايسه قرار 
می دهد. نتيجة تقسيم کار نزد هر دو عبارت بود از 

کاهش نيروی کار، تخصصی شدن فنون و افزايش توليد 
)هوشيار، 1388(.

منشأ ارزش محصوالت
به استثنای جوزف شومپيتر که چند ماه قبل از مرگش 
بيشتر  کرد،  پيدا  دسترسی  ابن خلدون  مکتوبات  به 
و  اسميت  آدام  به  را  ارزش  تئوری  غربی،  اقتصاددانان 
ديويد ريکاردو نسبت می دهند )تاون، 1382(. زيرا آن ها 
ارزش  پارادوکس  برای  معقولی  توجيه  تا  کردند  تالش 
ديويد  پيشرفته تر  نظر  و  اسميت  آدام  نظر  طبق  بيابند. 
کار صرف شده  مقدار  برابر  کاالها  مبادلة  ارزش  ريکاردو، 
در توليد آن هاست. با بررسی مجموع نظريات ابن خلدون 
در زمينة ارزش، مالحظه می شود که گرچه او ارزش را 
منحصر در کار نمی داند، اما اکثريت نزديك به تمامی آن 
را ناشی از کار می داند. يکی از محققان در تاريخ عقايد 
تئوری  طرح  پيشاهنگ  را  ابن خلدون  خود،  اقتصادی 
از  قبل  قرن ها  او  که  است  معتقد  و  می داند  کار  ارزش 
ارزش  آدام اسميت، ريکاردو و مارکس در مورد اهميت 
کار در تعيين ارزش اقتصادی تاکيد کرده و ارزش کاال را 
معادل با کار متبلور در آن دانسته است )تفضلی، 1372، 
ص41(. اما خود ابن خلدون پس از توضيحات مفصلی که 
دربارة ارزش در موارد گوناگون )خدمات، کاال، بازرگانی 
و تجارت( می دهد، چنين نتيجه گيری می کند: »بنابراين 
عبارت  اضافات  و  سودها  بيشتر  يا  کليه  که  شد  آشکار 
است از ارزش کارهای انسانی.« يعنی در بسياری موارد 
نظير خدمات )مامايی، پزشکی و نويسندگی(، به طور کلی 
کار،  ارزش  اما درمورد کاالها،  است.  کار  از  ناشی  ارزش 
يك عامل مهم است، هر چند ارزش مواد اوليه و طبيعت 
و  تجاری  فعاليت های  مورد  در  لحاظ گردد.  بايستی  نيز 
بازرگانی، ابن خلدون عالوه بر کار، عامل سرمايه را نيز در 
ارزش کار داخل می کند و ارزش آن را نيز ناشی از کاری 
ارزش  منشأ  بنابراين  است.  شده  انجام  قبال  که  می داند 

فعاليت های تجاری و بازرگانی نيز درنهايت کار است.

اقتصاد دولتی
از جمله مسائلی که نظر ابن خلدون را به خود جلب کرده، 
پس  دولت  است.  اقتصادی  امور  در  امرا  و  دولت  نقش 
متحول  جامعه  با  هم گام  شهرنشينی  مرحلة  به  ورود  از 
اقتصادی  تغييرات  اين تحوالت،  تمامی  می گردد. اساس 
می دهد.  رخ  شهر ها  توسعة  و  رشد  دنبال  به  که  است 
افزايش توليد و ازدياد ثروت بر ميزان خراج و درآمدهای 
دولت می افزايد. اين امر دولت را همانند جوامع به سوی 
دولت  شدن  فربه  می دهد.  سوق  بيشتر  رفاه  و  تجمالت 
ديگر  از  کشوری  و  لشکری  مستمری بگيران  افزايش  و 
پيامدهای مهم افزايش درآمد دولت است. به اين ترتيب 
افزايش درآمد دولت با افزايش مخارج و هزينه ها و کاهش 
و  مخارج  ميان  تعادل  عدم  است.  همراه  خزانه  درآمد 
مداخل به سرعت دولت را در تامين هزينه های خود ناتوان 
دخالت  پی   در  درآمد  کسری  جبران  جهت  و  می کند 
امر مهلك ترين ضربه را  اين  اقتصادی برمی آيد.  امور  در 
بر اقتصاد وارد می کند )هوشيار، 1388(. چراکه به زعم 
ابن خلدون هيچ قدرتی قادر به رقابت با دولت نيست، از 

آن رو که دولت يگانه مرجع وضع قانون و دارندة ثروت و 
سرماية کالن است. او مهم ترين راه های دخالت دولت در 
امور اقتصادی را چنين ذکر می کند: افزايش باج و خراج 
و وضع ماليات های اضافی، دخالت در خريد و فروش اقالم 
مورد نياز مردم و احتکار اجناس، مصادره و دست اندازی 

به ثروت تجار و صاحبان سرمايه )زکی، 1388(.
  

درحالی که ابن خلدون در جامعة علمی به عنوان دانشمند 
البه الی  در  اما  می شود،  شناخته  جامعه شناسی  حوزة 
مباحث  برخی  طرح  به  )مقدمه(  خود  اثر  مهم ترين 
اقتصادی پرداخته که در جامعة خود مشاهده کرده است. 
برخی از مباحث اقتصادی که او مطرح کرد، چهار قرن 
بعد در اروپا مورد بررسی قرار گرفت و در تاريخ اقتصاد 
و ديگران ثبت شد؛  ريکاردو  اسميت، ديويد  آدام  نام  به 
عرضه  ارزش،  منشأ  نظرية  کار،  تقسيم  مانند  مباحثی 
از  را پس  اعتبار خود  مباحث که هنوز  ديگر  و  تقاضا  و 

گذشت حدود هفت قرن حفظ کرده اند.
دانشمندان مهجور زيادی مانند ابن خلدون در تاريخ حوزة 
تمدن اسالمی وجود دارند که باوجود مشارکت وافری که 
در پيشبرد مرزهای دانش داشته اند، در طول اعصار حتی 
در مرز و بوم خود نيز ناشناخته مانده اند و بعضا آشنايی 
منابع مجددا ترجمه شدة خارجی  از طريق  تنها  با آن ها 
برنامه ريزی  پی  در  که  جامعه  هر  بر  است.  شده  ميسر 
که  است  فرض  است،  همه جانبه  رشد  و  توسعه  جهت 
شناخت صحيحی از بزرگان و داشته های علمی و فرهنگی 
خود داشته باشد. چنين شناختی می تواند درک درستی 
تا دست ماية  دهد  به دست  پيموده شده  که  از مسيری 

مسيری که قرار است پيموده شود، باشد.
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بازار سرمايه بعد از مدت ها نزول و رکود از اواخر مهرماه دوباره 
رنگ اميد و رونق را به خود ديد، يعنی اولين ماه پاييز که به آخر 
رسيد، سهام داران دوباره به صرافت خريدهای جديد افتادند. 
اميدواری  عامل  را  دليل عمده  روزها حرفه ای ها سه  آن  در 
سهام داران می دانستند؛ به نتيجه رسيدن عن قريب مذاکرات 
هسته ای، احتمال کاهش نرخ سود بانکی و البته گزارش های 
شش ماهة اميدوارکنندة شرکت ها. بعضی از کارشناسان هم 
پيش بينی می کردند چون هيچ يك از اين داليل قطعی نيست، 
مسير حرکت  تغيير  دور شاهد  نه چندان  آينده  در  می توان 
شاخص بود. در ميان موج اميدواری شديد به نتيجة مذاکرات 
هم سردوگرم چشيده های بازار به شدت تاکيد داشتند که بايد 
از رويابافی آماتورها جلوگيری کرد، چون در غير اين صورت 
مذاکرات مخابره شود چه گزارش های  از  اخبار خوشی  چه 
افراطی  هيجان زدگی  جز  چيزی  بازار  واکنش  نااميدکننده، 
نخواهد بود، يعنی چند صباحی بازار شاهد سقوط يا نزول 
شديد شاخص  خواهد بود. اما به زودی وقتی تب وتاب اوليه 
فروکش کند، همه به مدار تعقل بازخواهند گشت و بورس 

گرفت.  خواهد  پيش  در  عادی  روندی 
مرحلة اول پيش بينی هم دقيقا يك روز 
بعد از اعالم نتيجة مذاکرات وين خودنمايی 
کرد و شاخص سقوط سه رقمی را پشت 
سر گذاشت و اين روند در روزهای بعد 
هم ادامه پيدا کرد. نتيجه اين که بورس 
از  بار  اين  آماتور  و  عجول  سهام داران  و 
هم  آن  کردند،  سقوط  بام  ديگر  طرف 
درحالی که بدبينانه ترين نتيجة مذاکرات 
اين  می رسيد.  نظر  به  اميدوارکننده  هم 
بدان معناست که هيجان در روزهای بعد 
از تمديد مذاکرات علت العلل همة رفتار 

بورسی ها بود.

نوسان بین70 تا 80 هزار واحد
و  اقتصادی  کارشناس  قاسمی،  سيامك 

تحليل گر بازار سهام، معتقد است دليل نزول شاخص بعد از 
اعالم خبر تمديد مذاکرات تبعات خوش بينی های زايدالوصفی 
است که در هفته های گذشته بر بازار حاکم بود . او گفت: »اين 
از سهام داران  که گروهی  بود  دامنه دار  آن چنان  خوش بينی 
حقيقی حتی اقدام به دريافت وام کردند و سهام خريدند.« 
با اين اوصاف اين کارشناس اقتصادی پيش بينی می کند که 
شاخص بعد از يك دوره نوسان و هيجان زدگی دوباره در مدار 
صعود قرار خواهد گرفت و اين بار شاخص  در واکنش به حقايق 
بازار در فاصلة 70 و 80 هزار واحد در حال صعود خواهد بود. او 
در تشريح همين واقعيت ها گفت: »در حال حاضر فضای خوف 
ارزش  افزايش  از  بر شرکت ها حاکم است که عموما  و رجا 
جهانی دالر و کاهش قيمت نفت ناشی می شود.« به گفتة او 
ارزش دالر به شدت در جهان در حال افزايش است و تبعات 
آن هميشه کاهش شديد قيمت مواد اوليه از جمله نفت، فوالد، 
مس ، محصوالت پتروشيمی و گاز است. به گفتة او در تحليل 
بورس نمی توان فقط به شرايط بورس توجه کرد، يعنی بايد 
شرکت ها و صنايع بورسی را به خصوص در شرايط اقتصادی 

فعلی مورد بررسی قرار داد. قاسمی خط مقاومت شاخص را 
هم 70 هزار واحد توصيف کرد و افزود: »احتماال بعد از رسيدن 
به اين مرز مقاومت شاخص دوباره به مدار صعود باز خواهد 
گشت و دامنة نوسان دماسنج بازار هم بين 70 تا 80 هزار 

واحد خواهد بود.«

عقب نشینی بورس طبیعی بود
فرهاد طالب زاده، کارشناس بازار سرمايه، در اين خصوص معتقد 
است: »اگرچه توافق سوم آذر و تعليق تحريم ها برای برخی 
صنايع، اميدوارکننده و اتفاقی مثبت تلقی می شود، اما به دليل 
جو روانی، قيمت سهام کاهش يافت و صف های فروش شلوغی 
در تاالر حافظ شکل گرفت.« به گفتة او روند صعودی قيمت 
سهام در يك ماه گذشته از انتظارات  سهام داران درخصوص 
دست يابی به توافقات هسته ای ناشی می شد، آن ها بر اين باور 
بودند که تکليف در همين دور از مذاکرات يك سره خواهد 
شد. طالب زاده می گويد: »صنايعی که منفعت بيشتری از رفع 

تحريم می برند، در اين مدت با باالترين شيب رشد قيمتی 
همراه شدند. در اين خصوص می توان از صنعت بانك داری 
برد. در چنين شرايطی قطعا تمديد مذاکرات  نام  و خودرو 
هسته ای تا 10 تير سال 94  نتيجه ای جز افت قيمت سهام به 
همراه نخواهد داشت.« به گفتة او طبيعی است که بخشی از 
رشد قيمت که حاصل خوش بينی ها در يك ماه گذشته است، 
از دست برود، اگرچه رسيدن به سطوح قيمت قبلی سهام 
نيز بعيد به نظر می رسد. طالب زاده تاکيد کرد: »افت قيمت 
سهام طی چند روز اخير منطقی است، چون انتظارات مثبت 
درخصوص نتيجة نهايی مذاکرات، باعث رشد قيمت سهام طی 
يك ماه اخير شده بود، درنتيجه  به دليل عدم تحقق انتظارات 
مذکور شاهد کاهش قيمت سهام هستيم. اين در حالی است 
که اتفاق خاصی نيز به لحاظ اقتصادی حاصل نشده است.« او 
پيش بينی کرد که روند قيمت سهام طی روزهای آينده متعادل 
شود، اين در حالی است که نهايی شدن بودجة سال 94 هم  به 
شفاف سازی درخصوص صنايع مختلف می انجامد و اين روند 
بر قيمت سهام در بورس تاثيرگذار خواهد بود. اين فعال بازار 

سهام ادامه داد: »به نظر می رسد روند قيمت سهام تا پايان 
سال بازهم با نوسان و فراز و فرودهايی همراه باشد، اگرچه 
گزارش عملکرد شرکت ها با توجه به نزديك شدن به پايان 
سال مالی آن ها، می تواند بر روند قيمت سهام در بورس تاثير 
بگذارد. اين در حالی است که تجربه نشان داده که عملکرد 
بودجه ای شرکت ها به مراتب بهتر از پيش بينی آن هاست، يعنی 

پيش بينی بودجة شرکت ها معموال محتاطانه است.«

نفت هم مقصر بود
در  بورس  ريزش  درخصوص  بازار،  کارشناس  ثابت،  عظيم 
روزهای گذشته انگشت اتهام را به سوی نتايج مذاکرات  نفت 
و نزول قيمت آن نشانه رفت و گفت: »بهانة افت بورس عدم 
حصول نتيجة  مشخص در مذاکرات هسته ای بود که از هفتة 
گذشته آغاز شد، اما ادامه  اين روند به کاهش قيمت نفت و 
افزايش قيمت دالر مربوط می شود.« به گفتة او بورس تهران 
برای آغاز حرکت صعودی خود به يك محرک اقتصادی قوی 
نياز دارد. ثابت افزود: »به طوری که کاهش 
شديد قيمت نفت که از روز گذشته اتفاق 
افتاده است، در بازار سرمايه بسيار اثر گذار 
درآمد های  از  زيادی  بخش  نفت  زيرا  بود، 
دولت را تشکيل می دهد و زمانی که قيمت 
درآمد های  طبيعتا  کند،  پيدا  کاهش  نفت 
دولت تحت تاثير قرار می گيرد. در کنار آن 
افزايش قيمت دالر موجب سوق  دادن منابع 
موجب  عواملی  بنابراين  شد.  سمت  آن  به 
ايجاد  سرمايه  بازار  در  زيادی  ترس  تا  شد 
مناسبات  کلية   در  نفت  قيمت  شود، چون 
اقتصادی تاثير گذار بوده و کاهش قيمت آن 
دولت را وارد چالش می کند. بر اين اساس 
برخی سهام داران به اين نتيجه رسيدند که 
به دليل مبهم بودن چشم انداز بازار سرمايه 
کنند.«  اقدام  خود  سهام  فروش  به  نسبت 
سهام  قيمت  کاهش  عوامل  ديگر  از  ثابت 
شرکت ها در بورس را ابهامات موجود در بودجة سال آينده 
ساالنة  بودجة  در  چالش هايی  ساله  »هر  گفت:  و  دانست 
کشور وجود دارد و از آن جا که قيمت برخی صنايع مانند 
معدنی ها و پتروشيمی ها قرار است در بودجة امسال ديده 
در  نفت  و  دالر  قيمت  تعيين  دليل  به  هم چنين  و  شود 
بودجة سال 1394 ترسی در بازار سرمايه ايجاد شده است. 
بازار سرمايه برای آغاز حرکت صعودی خود به يك محرک 
جديد و قوی اقتصادی مانند افزايش قيمت نفت نياز دارد 
تا با انگيزة جديد رشد خود را آغاز کند، در غير اين صورت 
درخصوص  او  می رود.«  استراحت  فاز  به  به راحتی  بازار 
پيش بينی وضعيت آيندة بازار سهام گفت: »به دليل تغيير 
ايجاد  آينده  روزهای  در  است  قرار  که  زيادی  تحوالت  و 
شود، نمی توان پيش بينی دقيقی از وضعيت بازار ارائه داد. 
اين در حالی است که اگر افزايش قيمت فلزات و نفت در 
روزهای آينده اتفاق بيفتد و هم چنين در بودجة سال 94 
برای شرکت های پتروشيمی و معدنی اخبار خوبی منتشر 

شود، وضعيت بازار سهام نيز بهبود پيدا می کند.«

بورس
سحر قاسم نژاد

نشوید هیجان زده  لطفا  به بورس برمی گردد آرامش 
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واقع  حساس  دوعضو  از  يکي  جگرسفيد  يا  ريه   
ترقوه  استخوان  زير  از  که  است  سينه  قفسة  در 
ريه  است.  يافته  امتداد  دنده ها  قفسة  پايين  تا 
مانند ساير اندام های بدن مي تواند سرطاني شود. 
سرطان ريه از يك مشکل بهداشتي بي اهميت در 
عامل کوچك  به عنوان يك  و  قرن حاضر  ابتداي 
از  يکی  به عنوان  اکنون  گذشته  در  مرگ ومير 

سرطان های اصلی کشنده مطرح است.

علل سرطاني شدن ريه
 9 کلي  به طور  معتبر  آمارهای  برخی  براساس 
سيگاري  ريه  سرطان  به  مبتال  بيمار   10 از  نفر 
هستند. وقتي فردي سيگار مصرف مي کند، به جز 
سرطان هاي لب و مثانه که احتمال شيوع بااليي 
مانند  حساسي  ارگان  مورد  در  مسئله  دو  دارند، 
ريه مطرح مي شود؛ يکي بيماري مزمن تنفسي و 

ديگري سرطان هاي ريه .
فرد هرچه زودتر اقدام به مصرف سيگار کند، رية 
او ناکامل تر رشد خواهد کرد. تغييرات در مخاط 
برونش به علت مصرف سيگار ظرف سال ها اتفاق 
مي افتد و در آن هايي که سيگار را قطع مي کنند، 
افراد  بي شك  مي شود .  مرتفع  زود  خيلي  خطر 
غيرسيگاري که با افراد سيگاري زندگي مي کنند، 
با  هستند.  شريك  ريه  سرطان  به  ابتال  خطر  در 
بهترين وسايل تهويه و وسايلي که هوا را حرکت 
را  هوا   در  موجود  سيگار  دود  نمي توان  مي دهد، 
جدا  بنابراين  باشد.  بي خطر  که  رساند  حدي  به 
کردن فيزيکي سيگاري ها مهم است. بايد دانست 
بچه هاي  به  نسبت  سيگاري  والدين  فرزندان 
بيشتر ي  تنفسي  والدين غيرسيگاري عفونت هاي 

مي گيرند. 

آفاق در سالمت توست سالمت همه 
نشانه های سرطان ريه

ديگر مواردي که تماس با آن ها خطر سرطان ريه 
را افزايش مي دهد، عبارت اند از:

 تماس با موادي از قبيل گاز رادون، آزبست ، گاز 
کلروميتل  حلقه ،  چند  هيدروکربورهاي  خردل ، 
آکريلو  غيرارسينکي،  مواد  نيکل ،  کروم ،  اتر ، 

نتريت ، مربليوم، سرب و کادميوم. 
تنفس  انسان  که  هوايی  مستمر  آلودگي  ضمنا 
از عوامل موثر  نيز   A می کند و کمبود ويتامين 

ايجاد اين بيماري هستند.

نشانه هاي سرطان ريه 
هيچ  ابتدايي  مراحل  در  بيماري  اين  متاسفانه 
بيماران  اغلب  و  نمي دهد  بروز  خود  از  نشانه اي 
زماني به پزشك مراجعه مي کنند که سرطان در 
بااين حال شايع ترين  مراحل پيشرفته قرار دارد. 
موجب  می تواند  آن ها  به  توجه  که  نشانه ها 

تشخيص و درمان به موقع شود، عبارت اند از: 

 افزايش تعداد يا شدت سرفه در فرد سيگاري

 سرفه به همراه خلط خوني حتي به ميزان اندک

 درد مبهم يا مشخص در قفسة سينه 
 عفونت ها ي ريه و مجاري تنفسي

 بروز خس خس قفسة سينه

 تنگي نفس در اثر فعاليت

بخوانند سیگاری ها 

و  وزن  کاهش  و  خستگي  ضعف،     
کم اشتهايي نيز مي تواند از نشانه هاي عمومي 

اين بيماري باشد.
گرفتگي يا تغيير صدا که بيشتر از دو    

هفته طول بکشد. 

شناسايي و تشخیص بیماري
نام  به  تصويربرداري  جديد  تکنيك 
آزمايش  اسپاريدال«،  اسکن  »سي تي 
پرتونگاري  ريه،  از  عکس برداري  خلط، 
مغناطيسي  ميدان  تشديد  از  استفاده  با 
توموگرافي،  نمونه برداري ها،  انواع  و 
آزمايش  و  تنفس   آزمايش  سونوگرافي  ، 
و  شناسايي  راه هاي  ازجمله  خون ، 

تشخيص اين بيماري است.
روش هاي درمان 

نظر  در  با  سرطان  متخصص  پزشکان 
روش هاي  از  متعدد  عوامل  گرفتن 
جراحي ،  راديوتراپي ،  شيمي درماني ، 
درمان فتوديناميك، درمان بيولوژيکي يا 
ايمونولوژيك و سوزاندن ضايعة بدخيم، يا 
بيمار  درمان  براي  موارد  اين  از  ترکيبي 

اقدام مي کنند. 
فراموش نکنيد؛ هيچ گاه براي ترک سيگار 

دير نيست.
گردآوری و تدوين: موسسة همياران مهيار
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تاريخ  تقويم  خانواده و  مجله فرهنگ 

  حکايت زمستانی زلزلة بم 

ديگر 9 سال آزگار از شب پنجم دی ماه 1382 می گذرد؛ 
همان شب که سياهی در ايران به اوج رسيد و بم لرزيد و 
قصه تلخ شد. فردای آن روز وقتی خبر به مردم شهرهای 
بی خوابی  شب های  نمی دانست  کسی  رسيد،  ايران  ديگر 
زياد ديگری در پيش است؛ شب هايی که مردم در صف 
مردم  که  شب هايی  می رسانند،  صبح  به  خون  اهدای 
لباس های تن و فرش های زير پايشان را برای مردم عزيز 
بم پيشکش می کنند و شب هايی که آدم ها کورکورانه و با 
برمی دارند،  ويران  خانه های  روی  از  را  تکه سنگ ها  عشق 
روشنی  صدای  مطلق،  تاريکی  اين  در  اين که  اميد  به 
بخشد.  پايان  را  دردهايشان  و  کند  تمام  را  دل تنگی شان 
کم نظير  استقبال  از  ايرنا  خبرگزاری  که  همان شب هايی 
مردم تهران نوشت برای اهدای خون به زلزله زده های کوير 
از  ماالمال  ايستگاه های  و  بندآمده  ولی عصِر  ميدان  از  و 
از ماشين ها  پتويی که  و  لباس  بزرگ  و کيسه های  مردم 

درمی آمدند و روی دوش ها سوار بودند.
به  خون  اهدای  برای  تهران  مردم  کم نظير  »استقبال 
هم چنان  لوت،  کوير  حاشية  هم وطنان  و  بم  زلزله زدگان 
پابرجاست. به طوری که پايگاه های انتقال خون در ميادين 
گزارش  به  نيست.  آنان  جواب گوی  گوناگون  نقاط  و 
شب  نيمه  دو  ساعت  در  شهر  سطح  از  ايرنا  خبرنگاران 
وصال  و  انقالب  خيابان  و  ولی عصر  ميدان  به ويژه  شنبه، 
آن  در  خون  انتقال  پايگاه های  اکيپ های  که  شيرازی 
مستقر است، حضور بی نظير مردم و صف های طويل باعث 

شده تا کار خون گيری با مشکل مواجه شود.«

  حکايت زمستانی  اولین سانحة هواپیما 
ششم دی سالگرد حکايت تلخی ديگر است در تاريخ ما. به 
قول روزنامة اطالعات سال 1331 قصة بزرگ ترين سانحة 

تاثرآور هواپيما در ايران...      

»حادثة سقوط هواپيمای دو موتوره ايران و درگذشتن 23 
تن سرنشينان آن بالفاصله پس از وقوع مخابره گرديد و 
روز جمعه تمام ايستگاه های راديويی جهان اين واقعه را 

منتشر ساختند.«

حکايت زمستانی مرگ امیركبیر
ازدواجش  چه  است؛  زمستانی  قصة  يك  اميرکبير  قصة 
از  برکناری اش  چه   ،1227 بهمن    26 در  عزت الدوله  با 
کارهای بزرگ و اصالحاتش و چه مرگ غمگينش در 18 

دی  1229.
هرچند می گويند برکناری ميرزا تقی خان برای ميرزا آقا خان 
نوری و مهد عليا کافی نبود. چون از محبت و دوستی شاه 
جوان به اين مرد دنياديده باخبر بودند و می ترسيدند که همه 
چيز برگردد سر خانة اولش. پس توی گوشش از قدرت دوستی 
امير گفتند و از توانايی اش که بی راه هم نبود اين توانايی و شاه 
را به فکر انداخت که تنها رقيب قدرت را از ميان بردارد و با 
خيال راحت بنشيند سر تختش. هرچند دلش رضا نمی داد 
به کشتن پدر خواهرزاده های کوچکش. اين وسط البته موش 
دواندن جاسوس های سفرای روس و انگليس هم بودند که 
از نگرانی های سران دول خارجی  می گفتند و  ترديد شاه را 
به يقين تبديل کردند . بعد هم البته  آن سياست خطرناک 
مهد عليا بود که شخصا چادر و روبنده بست و با لباس مبدل 
به خانة حاجب الدوله فراش باشی رفت و دستور مرگ امير را 

داد، بعد هم مهمانی مفصلی گرفت و عروسی بی ربطی برای 
اعتضادالسلطنه عموی شاه با سلطان خانم رقاصه راه انداخت 
و اين وسط در عالم مستی و بی هوشی با کمك يکی از زنان 
حرم امضای پسرش را گرفت و حاجب الدوله را راهی کاشان 
کرد. گرچه می گويند شاه با چشم گريان فرمان را امضا کرد و 
دليلش هم اين بود که مستی بهانه ای بود برای امضای حکم 

مرگ مردی که از ته دل دوست می داشت.
»چاکر آستان ماليك پاسبان فدوی خاص دولت ابرمدت، 

حاجی علی خان پيشخدمت خاصه، فراش باشی دربار سپهر 
اقتدار، ماموريت دارد به فين کاشان رفته، ميرزا تقی خان 
اميرکبير را راحت نمايد و در انجام ماموريت بين االقران 

مفتخر و به مراحم خسروانی مستظهر بوده باشد.«
آن روز سرد کاشان هم، حمام فين جای بد و ترسناکی 
است، چون حاجب الدوله فراش باشی که فرمان قتل امير 
که  نمی گذارد  حتی  می خواند،  کاشان  فين  حمام  در  را 
فورا  و  بنويسد  يادداشتی  همسرش  برای  دل سوخته  مرد 
بی مروتی  هم  بعد  و  می گشايد  تيغ   با  را  امير  رگ های 
دستور می دهد دستمال در گلويش فرو کنند. اين وسط اما 
عزت الدوله که از ديرکردن شوهر تاب و توان از دست داده، 
خدمه  را به  دنبال شوهر می فرستد و عاقبت خودش راهی 
حمام می شود و سربازان را می بيند و همه چيز را می فهمد 
و  فرياد  می زند و تهديد می کند و دِر سنگ چين شده را با 
دست های کوچکش می شکند و باالخره مرگ شوهر را به 
چشم می بيند. به قول کنت گوبينوی سفرنامه نويس، »آن 

دِر شکستة چوبی قلب هر بيننده ای را فرو می ريزاند.«

 حکايت زمستانی گشايش دارالفنون
فنون  و  علوم  مدرسة  اولين  دارالفنون،  مدرسة  افتتاحية 
در ايران، در هشتم دی ماه سال 1230 خورشيدی برگزار 
باعث و  از کشته شدن  شد؛ آن هم درست 12 روز قبل 
بانی اش  اميرکبير، به فرمان شاهی که برادرزنش بود. در 
اين افتتاحيه معلمان اتريشی دارالفنون که به دعوت امير 
ميرزا  جديدش  صدراعظم  و  شاه  و  بودند  آمده  ايران  به 
داشتند.  حضور  تازه  دانش آموز  نفر   30 البته  و  خان  آقا 
از  بعد  ايرانيان  مهمان نوازی  سردی  از  شنيده ها  هرچند 
رفتن امير حکايت دارد. قصة دکتر پوالک پزشك در اين 

ميان خواندنی است.
پذيرايی  شديم.  وارد  تهران  به  نوامبر 1851   24 در  »ما 
و  نيامد  ما  پيشواز  به  کسی  نمودند.  ما  از  سردی 
اوضاع  ميانه  اين  در  که  شديم  آگاه  آن  از  پس  اندکی 
ما، در پی  از ورود  روز پيش  دگرگون شده  است و چند 
شاه،  دسيسه های مادر  به ويژه  کارشکنی های درباريان و 
تقی خان از  بود، ميرزا  سرسخت اميرنظام  دشمنان  از  که 
آگاه  ما  ورود  از  امير  همين  که  اما  بود.  شده  برکنار  کار 
شد، به ميرزا داوودخان گفته بود اين نمساوی های بيچاره 
را من به ايران آورده ام. اگر سر کار بودم، اسباب آرامش 
آنان خوش  به  نگرانم  اکنون  اما  را فراهم می کردم،  آن ها 

نگذرد. سعی کن کارشان روبه راه شود.«

یلدا  شب   در  زمستانی  حکایت های 
شرمین نادری

با  تنها  ايران زمین در شب مطلق فرو می رود؛ شب بی پايانی كه  اين گناه بزرگ  به خاطر  را می كشد و  يلدا، ضحاک جمشید  در قصه های قديمی در شب 
مرگ ضحاک و آمدن كاوه تمام می شود. می گويند مردم قديمی ايران باور داشتند كه در اين شب نشانه هايی برای اهل خرد هست؛ نشانه هايی مثل تصوير 
ستاره های عجیب، قارونی كه شبانه در خانه ها را می زند يا گاوی كه به جای شیر، عصارة نیکی و سپیدی تقسیم می كند و صدای فريادش سیاهی شب را 
شکاف می دهد. همین هم بود كه پدران ما تا ديروقت بیدار می ماندند و در شب سیاه ايران زمین منتظر شکاف شمشیر صبحدم می نشستند. البد سرشان را 
با قصه گرم می كردند و با میوه های تابستانی كه در كاه گل قايم كرده بودند و آرزوی آمدن روزهای بلند تابستان را به آسمان می فرستادند. همین هم هست 
كه شروع فصل زمستان و بلندترين شب سال پر از قصه است؛ از بس كه قديمی تر ها قصه گفتند در شب پیش از اولین روز دی ماه؛ از بس كه دی ماه سالگرد 

و ماجرا و حکايت دارد .
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نبود  بود، یکی  یکی 
به بهانة سالروز تولد محمدعلی جمالزاده، پدر داستان نويسی ايران 

ادبیات
فرید دانش فر 

شعر و شاعری در ايران قدمتی بیش از هزار سال دارد، اما شايد خیلی از كسانی كه امروز داستان كوتاه می خوانند، ندانند عمر داستان نويسی در ايران كمتر از صد سال است. 
نکتة جالب اين است كه به شکل متناقض و عجیبی، داستان نويسی فارسی در خارج از ايران متولد می شود! درواقع اولین داستان كوتاه در مجله ای در برلین منتشر می شود. 
بیست وسوم دی ماه سالروز تولد كسی است كه اين داستان را نوشته و به اين بهانه، اين شماره از او و دربارة او می نويسیم تا با محمدعلی جمالزاده، پدر داستان نويسی ايران، 

بیشتر آشنا شويد. 

در  مذهبی  خانواده ای  در  جمالزاده  که  بود   1274 سال 
سيدجمال الدين  پدرش  آمد.  دنيا  به  جهان  نصف  شهر 
واعظ اصفهانی، از رهبران جنبش مشروطة ايران بود. او که 
برای وعظ و سخنرانی به شهرهای مختلف می رفت، بعد از 
اين که پسرش به سن 10 سالگی رسيد، او را هم با خود 
می برد. يکی از تاثيرات مهمی که او بر جمالزاده گذاشت، 
شيوة سخنرانی و استفاده از لحنی ساده بود؛ اين موضوع 
سال ها بعد به جمالزاده در نوشتن کمك بسياری کرد. به 
دليل اختالف هايی که بين پدرش و حاکم اصفهان وجود 
داشت، آن ها به تهران مهاجرت کردند و سيدجمال الدين 
به فعاليت های سياسی اش ادامه داد. جمالزاده در نوجوانی 
توسط پدرش برای ادامة تحصيل به لبنان فرستاده می شود. 
ليست  نام پدر جمالزاده در  تغيير کرد؛  باز هم  اوضاع  اما 
چهار نفری بود که محمدعلی شاه قاجار درخواست تبعيد 
آن ها را از ايران کرده بود. بعد از آن که شاه قاجار مجلس را 
به توپ بست، پدرش سعی می کند از ايران خارج شود، ولی 

حاکم بروجرد به دستور محمدعلی شاه او را می کشد. 
 

متوسطه  دورة  در  را  تحصيالتش  اين که  از  جمالزاده پس 
برای  را  ايران  اوضاع  چون  رفت،  پاريس  به  کرد،  تمام 
بازگشتش مناسب نمی ديد. او در فرانسه در رشتة حقوق 
با  فارغ التحصيلی اش  از  پس  و  داد  ادامه  را  تحصيالتش 
ژوزفين ازدواج کرد. شايد بتوان گفت مالقات با رضا افشار 
بود،  به ديدنش رفته  ايرانی«  از طرف »کميتة مليون  که 
اين مالقات  از  بعد  بود.  زندگی جمالزاده  در  نقطة مهمی 
با اشخاص فرهنگی و سياسی که در  و  آلمان رفت  به  او 
اين کميته بودند، آشنا شد. يکی از فعاليت های مهم اين 
گروه، انتشار مجلة کاوه بود که البته در آن زمان )دوران 
دفاع  عثمانی  و  آلمان  از سياست های  اول(  جنگ جهانی 
هم  دور  چهارشنبه  شب ها  روزنامه  اين  اعضای  می کرد. 
جمع می شدند و خاطره تعريف می کردند و مطالب ادبی 

به  نوبت  که  جلسه ها  اين  از  يکی  در  می خواندند. 
جمالزاده می رسد تا مطلبی بگويد، تصميم می گيرد 
داستان »فارسی شکر است« را برای جمع بخواند. 
او با شك و ترديد شروع به خواندن می کند و هنگام 
تا اگر  افراد می اندازد  خواندن هم نگاهی به چهرة 
نشانه ای از نارضايتی در آن ها ديد، داستان را ادامه 
ندهد. اما درست خالف آن چيزی که فکر می کرد، 
از  بعد  می دهند.  گوش  او  مطلب  به  دقت  با  همه 
اين که خواندن داستان تمام می شود، عالمه قزوينی 
باعث می شود  موضوع  اين  و  می کند  تشويق  را  او 
اين  ادامه دهد. به  که جمالزاده نوشتن داستان را 
نشرية  در   1300 دی ماه  در  داستان  اين  ترتيب، 

کاوه منتشر شد. 
 

اولين  داستان،  اين  شدن  چاپ  از  پس  ماه  چند 

نبود«  يکی  بود،  »يکی  نام  به  جمالزاده  داستان  مجموعه 
منتشر می شود. پيش از اين اتفاق، نثرهای ادبی در ايران به 
شکل های مختلفی نوشته می شدند، اما با انتشار اين کتاب 
نوع جديدی از نثر به زبان فارسی شکل گرفت. در آخرين 
شماره از نشرية کاوه و در يك ويژه نامه ، کتاب »يکی بود 
يکی نبود« به عنوان اولين مجموعه داستان فارسی به شيوه 
کتاب  اين  بر  جمالزاده  می شود.  معرفی  جديد  سبك  و 

مقدمه ای نوشته که از آن به عنوان بيانية نثر معاصر فارسی 
ياد می شود. همه می دانيم که در هر شاخة هنری، هر شيوة 
تازه ای با مخالفان و موافقانی همراه است. در مورد اين اثر 
جمالزاده هم بسياری بر آن نقد نوشتند و با آن مخالفت 
زيادی  افرادی  که  داد  انجام  را  کاری  او  به هرحال  کردند. 
پيش از او قصد داشتند آن را انجام دهند؛ قرار دادن ادبيات 

فارسی در دسترس همگان و عموم مردم. 
 

خود  گفتة  به  هم چنين  و  او  اثر  به  نقدها  و  مخالفت ها 
جمالزاده »لذت های زندگانی« از طرفی ديگر باعث می شود 
برای  کند.  رضاخان سکوت  دوران سلطنت  تمام  در  او  تا 
همين است که بين اولين و دومين اثر داستانی اش نزديك 
به 20 سال فاصله می افتد. بعد از اين مدت او داستان های 
يك  ته  و  »سر  و  ميرزا«  »حسينعلی  جمله  از  ديگری 
کرباس« را می نويسد. او بر نويسندگان پس از خود مانند 
صادق هدايت، جالل آل احمد و بزرگ علوی تاثير بسياری 
می گذارد. از ديگر آثار داستانی جمالزاده می توان به »تلخ 
ريش دار«،  بچه های  برای  کوتاه  »قصه های  شيرين«،  و 
»شورآباد« و »راه آب نامه« اشاره کرد، هرچند هيچ کدام از 
اين آثار نتوانستند موفقيت و اهميت اولين کتابش را تکرار 
کنند. بااين حال او سبك و شيوة مخصوص به خود را در 
اين کارها ادامه داد. او اولين رمانش را با نام »دارالمجانين« 
داشتن  او،  آثار  مهم  ويژگی  کرد.  منتشر   1321 سال  در 
است؛ طنزی  با طنز  و همراه  روان، صميمی  نثری ساده، 
تا داستانش  که در کنار لحن و روايت خوب، کمك کرد 
بيشتر با استقبال مردم مواجه شود؛ چيزی که در آثار ديگر 

نويسندگان ما به ندرت ديده شد. 
 

او در حوزه های ديگری مانند تاريخ و ترجمه هم به فعاليت 
داد.  انجام  زمينه  اين  در  بسياری  کارهای  و  پرداخت 
جمالزاده در تاريخ نگاری هم شيوة جديدی به کار گرفت؛ 
او به جای نوشتن تاريخ به شيوه مرسوم، به شکل 
موضوعی آن را می نويسد. به طور مثال او در کتاب 
»روابط تاريخی ايران و روس« يك موضوع را که 
برای کشور و مردم ما در آن برهه اهميت داشته، 
انتخاب می کند و به طور خاص به آن می پردازد. 
در  زن  »تصوير  و  انسانی«  حيثيت  و  »آزادی 
تاريخی  پژوهش های  ديگر  از  ايرانی«  فرهنگ 
ساير  اندازة  به  ترجمه  در حوزة  اين که  با  اوست. 
بخش ها پرکار نبود، اما سعی کرد آثار مطرح در 
اولين کسی  او  جهان را به مردم ما معرفی کند. 
»اوليس«  رمان  و  جويس  جيمز  دربارة  که  بود 
با  ژوزفين  از  بعد  که  جمالزاده  نوشت.  مقاله 
مارگرت اگرت ازدواج کرده بود، هيچ وقت صاحب 
فرزند نشد. او در روز 17 آبان 1376 در ژنو در 

کشور سوييس از دنيا رفت. 
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کاردستی

بیاورید به خانه  را  زمستان 
المیرا حصارکی

باالخره پايیز هم تمام شد، اولین ماه زمستان از راه رسیده است و با پیشنهاد های هیجان انگیز همراه شما هستیم. پیشنهاد هايی كه هیچ 
كسی نمی تواند باور كند حاصل تالش خودتان است. همیشه سعی كرديم در اين صفحه برای شما پیشنهاد های عجیب و غريب داشته 
باشیم. پیشنهاد بازسازی دوبارة وسايلی كه شايد احتیاج چندانی به آن ها نداشته باشید. راه حل های عجیب و غريب به شما نشان داديم 

و ياد داديم كه چطور می توانید از بدترين و به دردنخورترين وسايل خانه، چه چیزهايی درست كنید.

عجیب هدیه های 
هميشه گرفتن کادو های بی مناسبت، هيجان انگيز است. اتفاقی که هر دو طرف را خوشحال می کند؛ هم کسی که 
کادو می گيرد، خوشحال است و هم آن فردی که کادو می دهد، از خوشحالی کادوگيرنده خوشنود می شود. يك راه حل 
ويژه برای آن هايی داريم که دوست دارند کادوی بی مناسبت بدهند. کادوهای غافل گيرانه، اگر ظاهر هيجان انگيزی 
داشته باشند، لذت بيشتری را ايجاد می کنند. تا جايی که می دانيم، اکثر اين کادو ها، وسايل کوچکی هستند به اندازة 
يك گردو! تنها کاری که بايد انجام دهيد، اين است که يك گردوی درسته را برداريد، از وسط به دو نيم تقسيم کنيد 
و داخل گردو را به سليقة خودتان رنگ کنيد. می توانيد برای اين کار از الک های ناخن قديمی يا چسب های اکليل دار 
استفاده کنيد، بگذاريد خشك شود و بعد از آن هديه تان را داخل گردو بگذاريد و با يك روبان، آن را گره بزنيد و به 
فرد مورد نظرتان هديه بدهيد. در وهلة اول شايد کسی باور نکند که داخل گردو چه چيزی است و شما می توانيد با 

عکس العمل های عجيب و غريب روبه رو شويد.

خودمانی دکوری های 
البته گران قيمتی هستند؛  و  لوکس  هميشه دکوری ها وسايل 
وسايلی که هميشه با شنيدن قيمت ها از خريدشان صرف نظر 

دکوری  شده ايم.  بی خيال  و  کرده ايم 
کردنش  درست  نحوة  می خواهيم  که 
حال وهوايی  بدهيم،  ياد  شما  به  را 
می کند.  فراهم  شما  برای  زمستانی 
اين روزها در همة خانه ها، شيشه های 
که  کاری  تنها  می شود.  يافت  ايستك 
نيندازيد.  را دور  آن  انجام دهيد،  بايد 
از  بعد  کنيد.  تميز  و  بشوييد  را  آن ها 
شدند،  خشك  و  تميز  حسابی  اين که 
دست به کار شويد. يك کالف يا حتی 
خيلی  و  بياوريد  را  کاموا  کالف  چند 
چسب  يا  آکواريوم  چسب  با  ظريف 
حرارتی روی شيشه را چسب بزنيد و 
اگر  بچسبانيد.  روی چسب  را  کامواها 
زدن  چسب  زمان  می توانيد  بخواهيد، 
روی  داريد،  دوست  که  را  طرحی  هر 
ساعتی  چند  بعد  و  کنيد  اجرا  شيشه 

شود.  خشك  بگذاريد  و  باشيد  نداشته  آن ها  به  کاری  هيچ 
می توانيد شاخه های خشك  است.  آماده  تازة شما  گلدان های 
را داخل گلدان ها بگذاريد و روی شاخه ها دانه های قرمز پشمی 
امروز  همين  تا  که  را  خشکی  گل های  اين که  يا  بچسبانيد. 
نمی دانستيد بايد با آن ها چه کار کنيد، داخل گلدان های تازة 

زمستانی تان بگذاريد.

زمستانی جاشمعی های 
جاشمعی هميشه يکی از بهترين هديه های دنياست. 
می توانيد  شما  است،  رسيده  سر  زمستان  که  حاال 
يا حتی  به راحتی يك هدية زمستانی درست کنيد 
بگيريد.  نظر  در  خانه تان  برای  تازه ای  جلوة  را  آن 
ليوان  يك  داريد،  احتياج  شما  که  چيزی  تنها 
ليوان  روی  خشك.  چوب  مقداری  و  است  بزرگ 
را  و چوب خشك ها  بزنيد  شيشه ای، چسب شيشه 
دور ليوان بچسبانيد. کار ساده ای است، اما جاشمعی 
هيجان انگيزی می شود. با روشن کردن شمع در اين 
جاشمعی، سرمای زمستان از بين می رود و گرمای 

طبيعت در خانه تان جاری می شود. 

جاکفشی های هیجان انگیز
اين را  که همة خانم ها عاشق کفش هستند، همه می دانند. عالوه 
بر اين همه می دانند که اکثر خانم ها به سختی از کفش های مورد 
عالقه شان دل می کنند از سوی ديگر با آمدن زمستان پوتين و 
برای آن ها در  بيرون کشيده می شوند و فضای کافی  چکمه ها 
جاکفشی  می توانيد  تمام تر  چه  هر  به راحتی  نيست.  جاکفشی 
مخصوص خودتان را داشته باشيد. تنها چيزی که احتياج داريد، 
تعدادی جعبة ميوه است و رنگ. جعبة ميوه ها را رنگ بزنيد و هر 
طور که دوست داريد، روی ديوار ميخ کنيد. اين طور است که شما 
يك جاکفشی تازه داريد که هر چند وقت يك بار می توانيد کاربری 

آن را عوض کنيد.
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از گوشه و کنار

 چند وقت پيش بعد از مدت ها هوس نان داغ و کباب 
داغ کردم، آن هم برخالف توصيه های پزشکی. دل به 
دريا زدم و رفتم توی يك کبابی. گوشة کبابی، مردی 
ميان سال و خوش رو با موهای جوگندمی بيرون زده از 
زير کالهی پارچه ای و سفيد، پای تنور ايستاده بود و 
نان داغ تافتون را يکی يکی بيرون می کشيد و با ادب و 
متانت به سراغ مشتری های تازه از راه رسيده می رفت 
و تعارفشان می کرد. هنوز سفارش کباب را نداده بودم 
که نان داغ روی ميزم بود... تشکر گرمی کردم. لذت 
نان داغ را شايد با هيچ غذايی نشود عوض کرد. اندکی 
بعد با اشتها و البته به سالمتی پزشکان محترم، نان و 
کباب را تا لقمه های آخر بلعيدم. جای دوستان خالی. 
هنوز ليوان آب را سرنکشيده بودم که کارگر نانوا با 
تافتون داغ ديگری به سراغم آمد. با صميميت تشکر 
با عالقه گوش  زيرلب چيزی می گويد.  کردم. ديدم 
تيز کردم. با لهجه ای خاص می گفت: »اگه از اين نون 
خوشتون اومده، به اون جوون پشت دخل - صاحب 
کنه...  جمع  رو  تنور  می خواد  بگيد.  همينو  کبابی- 

می گه صرف نداره. مشتری نمی پسنده...«
زدم  لبخندی  به زور  فشرد.  را  قلبم  چيزی  انگار 
هم  بعد  حتما«...  »چشم  گفتم:  زيرزبانی  و 

غم نان؛ لذت نان
ابراهیم رستمیان

انداختم. سرش  زيرچشمی نگاهی به صاحب مغازه 
با  بود.  اسکناس ها  و شمارش  کتاب  و  گرم حساب 
را  دوم  نان  نبيند،  کسی  که  طوری  آرتيست بازی 
دستمال  برگ  دوسه  الی  را  نصفش  کردم.  دوپاره 
کاغذی پيچيدم و هلش دادم توی کيف کارم. چند 
لمباندم.  پراشتها  آدمی  ژست  با  هم  را  ديگر  لقمة 
از  ايراد  نمی داد.  را  اول  نان  مزة  ديگر  راستش  اما 
قيافه ای  با  شدم  بلند  بود.  خودم  شدن  احساساتی 
سرشار از رضايت رفتم سراغ صاحب کبابی. بعد از 
نکنه،  پرداخت صورت حساب گفتم: »دستتون درد 
کبابتون واقعا عاليه. اما من به خاطر اون نون داغه 

که از اين به بعد بيشتر مزاحمتون می شم...« گفت: 
»قابل شما رو نداره جناب. می تونيد از اين نون با 
که  کنم  تعارف  کمی  خواستم  ببريد...«  خودتون 
صدازد: »جعفر! دوتا از اون نون ها بذار توی کيسه 

بده خدمت اين جناب...!«
از کبابی که آمدم بيرون، مثل يك بچه که هديه ای 
گرفته باشه، ذوق زده بودم. با خودم گفتم: »مرد گنده، 

ذوق کردی، که کردی؛ ديگه چرا بغض می کنی؟!«
کمی بعد زير آفتاب لذت بخش پاييزی، توی پياده رو 

زيرلب زمزمه می کردم :
»جام می  و خون دل هر يك به کسی دادند...«
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جبران  از  اسمی  باشيد  خوان  کتاب  است  ممکن  غير 
او  از  کتابی  يا  و  باشد  نشنيده  لبنانی  جبران  خليل 
نشده  جمالتش  جادوی  و  باشيد  نگرفته  دست  در  را 
سال1883  دی  در16  جبران  خليل  جبران  باشيد. 
در  بشری  نام  به  کوهستانی  سرسبز  دهکده  يك  در 
خانواده  نوجوانی  سنين  در  آمد.  دنيا  به  لبنان  شمال 
لبنانی  خانواده های  از  ديگر  بسياری  همراه  به  جبران 
دوره،  آن  لبنان  اقتصادی  تنگنای  و  کار  نبود  علت  به 
وطن  به  از چندسال  پس  او  کرد.  مهاجرت  آمريکا  به 
ادامه  تر  جدی  طور  به  را  تحصيالتش  تا  بازمی گردد 
دهد. در بهار سال1902 برای پيوستن به خانواده اش 
در  هنری اش  نمايشگاه  اولين  می گردد.  باز  آمريکا  به 
در  هنوز  تر  مهم  اتفاق  اما  می شود  برگزار  سال1904 
اليزابت هسکل« که  نام »مری  به  زنی  با  او  است.  راه 
بزرگتر است، آشنا می شود. زنی  از خودش  10 سال 
که بی ترديد تأثير ژرفی بر جبران می گذارد. رابطه ای 
که تا پايان عمر جبران يعنی سال1931 ادامه می يابد. 
پيشنهاد  سنی  تفاوت  علت  به  هسکل  مری  چند  هر 
ازدواج  ديگر  با مردی  و  رد می کند  را  ازدواج جبران 
می کند. نامه نگاری ها و روزنوشت های مری هسکل 
برای  منبع  ترين  مهم  اينك  جبران  با  ديدارهايش  از 
جبران  زندگی  به  مندان  وعالقه  نويسان  نامه  زندگی 
محسوب می شود. جبران با نگارش کتاب شعرگونه اش 
ديگرش  کتاب  رسد.  می  جهانی  شهرت  به  »پيامبر« 
يك  در  ايران  در  کتاب  دو  اين  که  دارد  نام  »ديوانه« 

به  ديوانه  کتاب  است.  رسيده  چاپ  به  مجلد 
برای  خاصی  توالی  و  ترتيب  نامش  تبع 
کوتاه  و  نغز  های  داستان  ندارد.  خواندن 
عرفان  و  رازآلود  تمی  همواره  کتاب  اين 

گونه دارد.
رنج با خويش نبودن

جبران خليل جبران در جای جای کتاب اهميت 
تنهايی را به ما يادآور می شود. تنهايی عزيزی را 

که نه تنها قدرش را نمی دانيم بلکه از آن 
می گريزيم و هميشه سعی می کنيم 
شلوغ  راه های  از چهار  در سر يکی 
به  بگذاريم.  قالش  مان  زندگی 

اجتماعاتی می رويم وخود را در بين آدم 
گم  ندارند  ما  با  سنخيتی  کوچکترين  که  هايی 

می کنيم تا بلکه آن تنهايی کوچك در آن همهمه و 
هياهوی بزرگ گم شود. انگار فراموش کرده ايم همين 
در  است.  انسانی  حاالت  ترين  خالصانه  تجلی  تنهايی 
تنهايی است که راز و نياز می کنيم و رؤيا می بافيم، 

کتاب می خوانيم و تفکر خالقه مان شکوفا می شود.
هايکوهای لبنانی!

اما  گيرد،  می  شکل  غرب  در  جبران  شخصيت  گرچه 
آثارش به طرز غريبی با فرهنگ و ادبيات شرق نزديکی 
برای  آثارش  می شود خواندن  باعث  که  ای  نکته  دارد. 
خواننده شرقی ملموس تر و شيرين تر شود.اين هايکوی 
ژاپنی را با قطعه »دوست من« جبران مقايسه کنيد. انگار 

در ادامه هم سروده شده اند. شاعر ژاپنی 
می گويد: »هر چند بايکديگر به يك 
نرده تکيه داده ايم، رنگ کوه ها، اما، 
يکسان نيست.« و جبران می گويد: 
به  باد  گويی  می  تو  که  »هنگامی 
مشرق می وزد، من می گويم آری به 
مشرق می وزد زيرا نمی خواهم تو 
بدانی که انديشه من در بند 
بند  در  بلکه  نيست،  باد 
توانی  نمی  تو  درياست. 
مرا  دريايی  انديشه های 
دريابی و من هم نمی خواهم 
که تو دريابی. می خواهم در دريا 
تنها باشم. دوست من، تو دوست من نيستی، ولی من 
چگونه اين را به تو بفهمانم؟ راه من راه تو نيست گرچه با 

هم راه می رويم، دست در دست.«
جبران خليل جبران، نابغه مشهور لبنانی، موفق ترين 
از پيشگامان  تنها  نه  نويسنده و هنرمند معاصر عرب، 
ادبيات نوين عربی است، بلکه در جهان امروز و در ايران 

نيز بسيار پرآوازه و اثرگذار بوده است.
و  مبارز  شاعری  و  عارف  نوآور،  ای  نويسنده  و  نقاش  او 
انديشمندی ممتاز و معنويت گرا است که توانست با آثار 
کم حجم، اما نغز و پرمغز خود، ستاره شرق و پيام آور 
سرزمين پيامبران و سخنگوی وجدان فرهنگی ملت خود 

باشد.

تنها عارف 
و شاعر زندگی نویسنده  تولد جبران خلیل جبران  بهانه  به 
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زندگی سبک 

ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد...

هر چند زمستان هنوز به شهر ما آن طور كه بايد و شايد سرک نکشیده و پايیز آخرين زورهای 
خود را می زند كه به يادمان بیاورد. فصل برگ ريز است، اما اين ها چیزی از شلوغی مغازه های 
فروش لباس زمستانی كم نمی كند. پالتوهای زمستانی همیشه جزو زيباترين لباس ها محسوب 

می شوند. حاال می خواهیم باهم گشتی در بازار لباس های زمستانی بزنیم....

المیرا حصارکی

در فصل پاييز و زمستان جدای از به تن کردن پالتو، بارانی 
و کاپشن، بايد زير آن ها هم لباسی گرم پوشيد؛ لباسی که 
اندام شما را بيش از آن چيزی که هستيد، نشان ندهد و 
اين نکته در خريد بافت ها و پوليور ها بسيار اهميت دارد. 
لباس های زمستانی صرفا نبايد بدن را گرم نگه دارند، بلکه 
وجود  اين  با  باشند.  برخوردار  هم  زيبايی خاصی  از  بايد 
مناسب ترين  با  را  تا شما  داريم  ما سعی  گزارش  اين  در 

لباس های زمستانی به روز آشنا کنيم.
را  شما  بدن  که  دهيد  قرار  استفاده  مورد  را  لباس هايی 
بدون ايجاد حجم اضافی در برابر سرما، گرم نگه دارد و 
تهوية خوبی هم داشته باشد. در اين صورت می توانيد در 
يك زمستان معتدل از يك يا دو اليه از لباس های خود 
صرف نظر کنيد. هر چه لباس کمتری بپوشيد، الغرتر به 
باشد.  و چسب  تنگ  بايد  شما  زير  لباس  می رسيد.  نظر 
تقريبا  که  است  اين  چسبان  زمستانی  زير  لباس  فايده 
مانند يك شکم بند و کمربند عمل می کند و از برجسته 
را  شما  و  می کند  جلوگيری  شما  چاقی  و  شکم  کردن 
زمستان  در  که  داريد  قصد  اگر  می دهد.  نشان  الغرتر 
ساق  جوراب های  پوشيدن  با  بپوشيد،  پيراهن  يا  دامن 
دهيد.  نشان  الغرتر  را  خود  پاهای  پشمی  چسبان  بلند 
تا  کنيد  انتخاب  تيره  خيلی  يا  مشکی  رنگ  به  جورابی 
بيشتر تاثير الغری داشته باشد. با پوشيدن لباس هايی که 
از پارچه های گرم تری تهيه شده است، از اليه های لباس 
ضخيم  نخی  لباس های  جای  به  کنيد.  استفاده  کمتری 
اگر  بپوشيد.  ابريشمی  يا  لباس های پشمی  و کلفت، 
توجه  کنيد،  استفاده  کت  از  داشتيد  تمايل 
داشته باشيد که يك کت با حجم ناخوشايند 
نظر  به  چاق تر  تا  می شود  باعث  بدمنظره  و 
شماست،  بدن  اندازة  به خوبی  که  کتی  برسيد. 

اندام شما را متناسب تر نشان می دهد.

چگونه بشويیم؟
کشيدن  آب  و  برای شستن  که  آبی 
لباس های پشمی استفاده می شود، 
داغ،  آب  باشد.  ولرم  يا  سرد  بايد 
پشم را چروکيده و پشم سفيد را 
زرد می کند. اگر از پودر استفاده 
می کنيد، پودر را خوب در آب 
حل کنيد. پشم آب زيادی را 
به خود می گيرد، بنابراين آب 
و کف زيادی تهيه کنيد. اگر 
لباس پشمی لك شده است، 
را  آن  لباس  شستن  از  قبل 

پاک کنيد. برای اين کار، لك را با آب گرم نم دار کنيد، 
سپس کمی پودر پاک کننده روی آن بريزيد و با يك ابر 
آن را پاک کنيد. هم چنين برای شستن لباس پشمی الزم 
نيست آن را مالش دهيد. گاهی با قرار دادن پنج تا 10 
به هرحال   . می شود  تميز  لباس ها  کف،  و  آب  در  دقيقه 
تا جايی که می توانيد، لباس را کمتر مالش دهيد، چون 
ماليدن زياد لباس باعث می شود لباس کش بيايد و شکل 
خود را از دست بدهد. پس از خيساندن لباس آب آن را 
کردن  .برای خشك  کنيد  آبکش  را  لباس  و  کنيد  خالی 
لباس آن را دور از نور خورشيد، روی يك روزنامه يا يك 
حوله پهن کنيد تا خشك شود. زمان اتو زدن هميشه از 
دستمال يا کاغذ روزنامه که بين اتو و لباس بافتنی قرار 
می گيرد، استفاده کنيد، يا از پشت لباس، اتو بکشيد. بهتر 
است لباس های پشمی را اتو نکشيد، بلکه اتو را آرام روی 
لباس فشار دهيد و برداريد. هنگام اتو کردن، لباس بايد 
نم دار باشد. می توانيد برای اتو کردن لباس های پشمی از 

اتوی بخار استفاده کنيد.
در هر فصلی با تناسب به نوع آب وهوا بايد رنگ مناسب 
برای لباس انتخاب کرد. در پاييز و زمستان هميشه افراد 
از رنگ هايی مانند خاکستری و مشکی استفاده می کنند. 
تيره  رنگ های  خانوادة  جزو  رنگ،  دو  اين  درحقيقت 
استفاده  رنگ ها  اين  از  می توانند  افراد  بيشتر  و  هستند 
کنند؛ چه آن هايی که پوست روشنی دارند و چه آن هايی 
که پوستی مات يا تيره دارند. البته رنگ مشکی بيشتر به 
افرادی می آيد که دارای موها و چشم های مشکی هستند 

و با اين رنگ زيبايی خود را افزايش می دهند .

سايز پالتو
بکشيد  جلو  به  بار  چند  را  پالتو دست هايتان  پرو  هنگام 

که  صورتی  در  کنيد،  بسته  و  باز  يا 
ساعد  قسمت  کرديد  احساس 
نکنيد  شك  می شود،  کشيده  شما 

آستين های  است.  اشتباه  انتخابتان 
بتوانيد  که  باشد  طوری  بايد  پالتو 

در زير آن لباس های آستين دار 
يا ضخيم بپوشيد. اندازة قد 

روی  تا  بايد  هم  آستين 
بيايد  شما  دست  مچ 
که آستين لباس شما 
از زير آن ديده نشود. 
که  باشد  حواستان 
و  نشستن  هنگام 
قسمت  برخاستن، 

دامنی پالتو نبايد باال برود و هيچ  کشيدگی نبايد در آن 
ناحيه ايجاد شود.

چقدر پول داشته باشیم؟
لباس های  که  بشود  نکته  اين  منکر  می تواند  کسی  چه 
زمستانی گران هستند؟ به خصوص اگر اهل برند پوشيدن 
باشيد و مغازه های لوکس پاساژهای ونك به باال را به عنوان 
مرکز خريد انتخاب کنيد. برای خريد يك پالتوی مارک دار 
زنانه حداقل پولی که بايد داشته باشيد، حدود 500 هزار 
تومان است. البته اين را بگويم که با اين پول نمی توانيد 
پالتوی خيلی شيکی پيدا کنيد،  صرفا می توانيد با اين پول 
ادعا کنيد که يك پالتوی برند خريده ايد. آقايان هم بايد 
يادشان باشد که برای خريد يك پالتوی شيك برند بايد 

حداقل 700 هزار تومان داشته باشند. 
اما برای خريد يك پالتوی قشنگ که مارک دار نباشد و 
خوش جنس باشد و پرز نگيرد و مجلسی هم باشد، 300 

هزار تومان کافی است؛ باور کنيد...
می شود  شروع  تومان  هزار   70 از  دست بافت  لباس های 
که طبعا قيمت آن ها از لباس های با بافت ماشينی باالتر 
با قيمت های مناسب  بازار پليورهايی  است. هم چنين در 
وجود دارد که از 15 هزار تومان شروع می شود. در اين 
ميان پليورهای مجلسی هم وجود دارند که قيمت آن ها 
از 50 هزار تومان شروع و تا 150 هزار تومان ادامه پيدا 
دارد؛  بازار  در  موجود  برندهای  به  بستگی  که  می کند، 

که  تی تی  هم چون  پرطرفداری  برندهای 
هر  از  بيش  بازارشان  زمستان  فصل  در 
فصل ديگری داغ است. بعضی از بلوز های 
گرم را می توان با 15 هزار تومان هم تهيه 
اجناس  اين  باشيد  اما دقت داشته  کرد، 

و  می کنند  ايجاد  الکتريسته  حتما 
بدن  به  لباس  چسبندگی  باعث 

بنابراين  شد.  خواهند  شما 
مناسبی  لباس  کنيد  سعی 
زير پالتو به تن داشته 

باشيد.
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31 كريس در صدر
اما امسال در فهرست ثروتمندترين بازيکنان فوتبال دنيا 

پرتغالی  ستاره  فوق  رونالدو،  در سال 2014 
ثروتی  با  اسپانيا،  مادريد  رئال  فوتبال  تيم 

حدود 148 ميليون يورو نفر اول است. 
يك  محاسبه شدة  ثروت  کل  اين 

پول  که  است  زمانی  از  بازيکن 
زمين  خانه،  و  کرده اند  جمع 
معروف  قول  به  و  ماشين  و 

امالک و مستغالت خريده اند.
البته رونالدو به عنوان بهترين 
 2013 در  دنيا  سال  بازيکن 

انتخاب شده بود و همان زمان 
بود که قرارداد پنج سالة جديدی را با 

رئال مادريد امضا کرده بود. 
مسی دومیلیون كم آورد

ليونل مسی نفر دوم فهرست است و 
البته بازيکن بارسلونا، دوميليون يورو 

يورو  ميليون  باشد. 146  فهرست  دوم  نفر  تا  آورد  کم 
کل دارايی اين فوق ستاره است که همه او را به همراه 
جادو  زمين  در  که  می دانند  فضايی  آدم  يك  رونالدو 
می کند. مسی البته مثل رونالدو زياد نشان نمی دهد که 

اهل سرمايه داری و پول جمع کردن است، اما او در سال 
2013 هم پس از رونالدو قرار داشت. به نظر می رسد 
ليونل زياد به فکر مال اندوزی نيست. اما مسی با وجود 
فراز و نشيب های فراوانی که در گذشته برايش به وجود 
فرار  اتهام  به  دادگاه  در  حضور  جمله  از  است،  آمده 

دادن  دست  از  و  پی درپی  مصدوميت های  مالياتی، 
جايزة توپ طالی فيفا، در مکان دوم فهرست قرار 

گرفت تا رونالدو هم چنان باالی سر او باشد.
ساموئل اتوئو نفر سوم

از  يکی  هم  اورتون  تيم  سيه چردة  بازيکن 
در  يورو  ميليون  با 85  البته  پول دارهاست که 
دارايی های  و  سرمايه ها  کل  است.  سوم  ردة 
ساموئل اتوئو 85 ميليون يورو می شود و او هم 
اتوئو  درواقع  دارد.  ويال  و  خانه  و  ماشين  کلی 
آنژی  باشگاه  از  که  يورويی  ميليون ها  خاطر  به 

سوم  نفر  کرد،  دريافت  روسيه  قلعه  ماخاچ 
است.

وين رونی مايه دار
منچستريونايتد،  تيم  بازيکن  رونی،  وين 
اما  داشته،  سختی  کودکی  دوران 

در  تا  داده  نشان  خوش  روی  او  به  فوتبال 
را  يورو  ميليون  بتواند 84  بازيگری اش  سال های  طول 
البته  باشد.  فهرست  اين  چهارم  نفر  و  کند  پس انداز 
برخی معتقدند که رونی می توانست مايه دارتر باشد، اما 

امان از ولخرجی همسرش!
كاكا هنوز هم ثروتمند 

 82 با  سائوپائولو،  تيم  برزيلی  بازيکن  کاکا، 
ميليون يورو، نفر چهارم اين فهرست است. 

بازيکن سابق رئال مادريد که حسابی 
حسابی  هست،  هم  خوش تيپ 

پول  تلويزيونی  تبليغات  از 
درآورده است؛ درست مثل مسی 

و رونالدو.
نيمار هنوز جا دارد

برزيلی  جوان  اين 
يورو  ميليون   80 با 

حسابی سرمايه دار است. او 
خيلی وقت دارد که 80 ميليون يورو سرمايه اش 

را بيشتر هم بکند. ماشين و خانه و خالصه کلی 
اين  پنجم  نفر  او  تا  شده  باعث  تبليغات  از  درآمدزايی 

فهرست باشد.

 
رونالدينیو مايه دارتر از قديمی ها

رونالدينيو با  78 ميليون يورو هم چنان در فهرست 
اين  فوتباليست های  ظاهرا  پول دارهاست. 
و  نيستند  پول جمع کردن  اهل  زياد  دوره 
فوتباليست های  که  می کنند  خرج  آن قدر 
ديگر در سطح اول فوتبال جهان، هنوز در 

بين تاپ تن پول دارها جا داشته باشند.
زالتان ابراهیموويچ با چهرة 

استثنايی اش
است.  فهرست  اين  نهم  نفر  زالتان 
پاری سن ژرمن  سوئدی  بازيکن 
فرانسه با 69 ميليون يورو نفر هشتم 
فهرست پول دارهاست. زالتان اهل پول 
بازيکن  البته يك  و  جمع کردن است 
ظاهرا  و  هست  هم  خانواده دوست 

همسرش حسابی مواظب پول هاست. 
جیان لوئیجی بوفون پ
ول دارتر از ايتالیايی ها

دروازه بان يوونتوس با 63 ميليون يورو 
نفر نهم فهرست است. يك ايتاليايی در فهرست نشان 
می دهد که ايتاليايی ها با همة پول خرج کردن هايشان 
فقط معروف نيستند و بوفون حاال با اين 63 ميليون يورو 

سرمايه و امالک و مستغالت در صدر جدول است. 
تیری آنری،زير 60 میلیون يورو

بازيکن فرانسوی که حاال در آمريکاست و در  اين 
تيم نيويورک ردبولز بازی می کند، با 57 ميليون 
اين  پول دارهاست.  فهرست  دهم  نفر  يورو 
يورو  ميليون   60 زير  البته  بازيکن 
مشخص  البته  و  دارد 
زمان  آن  که  است 
می کرد  بازی  که 
جمع  زيادی  پول  هم 
می  بينيد  است.  می کرده 
دهه  يك  فوتباليست های  چقدر  که 
استفاده  خوب  پول هايشان  از  پيش 
گذشت  وجود  با  حاال  که  می کردند 
بيش از يك دهه هنوز در فهرست 
10 بازيکن پول دار قرار دارند. بهتر 
است بازيکنان ايرانی هم از اين 

بازيکن ها حسابی ياد بگيرند. 

تیکه چل 

چیا فوادی

حاال كه سال 2014 دارد به پايانش نزديک می شود، بهتر است فهرست 10 بازيکن ثروتمند فوتبال جهان را در سال 2014 مرور كنیم. البته منابع مختلفی 
در اين باره وجود داشتند و اعداد و ارقام مختلفی وجود داشت، اما اعداد و ارقامی كه در حال حاضر ارائه می شود، پس از تحقیق های بسیار منتشر می شود 
و در اين آمار كريستیانو رونالدو در صدر فهرست ثروتمندترين بازيکنان فوتبال جهان در سال 2014 قرار گرفته است. جالب اين است كه در سال گذشته 
ديويد بکهام صدرنشین اين فهرست بود. بکهام، رونالدو و مسی حسابی از تبلیغات تلويزيونی پول درآورده اند. بازيکنانی كه در اين فهرست هستند، نشان 

می دهند كه پول برايشان هنوز علف خرس نیست. 

نیست! برایشان علف خرس  پول 
ثروتمند فوتبال جهان  بازیکن   10 به  نگاهی 
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اش ساده است  قاعده 
هركس مشكلی از مومنی را بر طرف كند و او 
را خوشحال سازد، خداوند او را در روز قيامت 

خوشحال و راضی می گرداند.
امام رضا )ع(

مسافران  همهمة  از  و  نشسته ام  اتوبوس  در 
مثل  چيزهايی  شنيد.  می شود  آشنايی  کلمه های 
ديشب   ... و  است  طلبيده  خدا،  اميد  به  زيارت، 
می گفت:  او  و  بودم  نشسته  قديمی  کوچه  ای  در 
»تعارف که نداريم، زندگی همه مان يك جاهايی به 
اوضاعی رسيده که بفهميم درماندگی يعنی چه؟« 
بهتر  باشد،  فهميده  بيشتر  کس  »هر  می گفت: 
می داند چطور دست و پايش را گم نکند. اما هر 
چقدر هم که بلد باشی، وقتی هست که هميشه از 
دوباره دچار شدن به اوضاعی ترسی ته دلت باشد 
و دست و پايت را گم کنی.« بی سروصدا بود. اگر 
تازه وارد بودی، نمی دانستی چرا اين قدر در محل، 
اهالی احترامش را نگه می دارند. پيرمردی بود که 
جلوی مغازة کفاشی اش می نشست و آرام کفش ها 
را تعمير می کرد يا کفش نو می دوخت. اگر کسی 
او  به  حرف  اواسط  از  انگار  می نشست،  کنارش 
پيوسته باشد، شروع  می کرد به  ادامة آن حرف. 
بهانة تعمير کفش  آن شب دل به دريا زدم و به 
حرف  يك باره  که  بود  موقع  آن  نشستم.  کنارش 
درماندگی را پيش کشيد. عادت داشت خورشيد را 
در آسمان دنبال کند و جوری نگاهش می کرد که 
انگار آن هم يك پای صحبت است. بی مقدمه گفت: 
»قاعده اش ساده است. از چشم هايت پيداست که 
حسابت خوب است.« جا خورده بودم. گفت: »مثل  
عکس توی آينه است. اگر درمانده  ای ديدی، انگار 
خودت را می بينی. اگر گره کارش را باز کنی، گره 
کار خودت را باز کرده ای.« حرفش قشنگ بود. مثل 
تمام حرف های قشنگ دنيا که گاهی عجيب از آن 
دل سرد می شوم. گفت يك جعبه کفش نو دوخته 
اين  کنم. گفت  باز  گره ای  من  و می خواهد  است 
جعبه را به يك کفش داری تحويل دهم، خودشان 
می دانند چه کنند. تا به حال اين قدر عجيب راهی 
سفری نشده بودم. بی  ساک و چمدان و بی مقدمه. 
تنها با يك جعبه به سمت جايی که خورشيد، از 

آن طلوع می کند.

رحمت هر دو جهان
آيا شما را از شبيه ترينتان به خودم با خبر نسازم؟ گفتند: 
آری ای رسول خدا! فرمودند: هر کس خوش اخالق تر، 
برادران  به  نسبت  نيکوکارتر،  خويشانش  به  نرم خوتر، 
را  خشم  شکيباتر،  حق  بر  دوست دارتر،  دينی اش 
خشم  و  خرسندی  در  و  باگذشت تر  و  فروخورنده تر 

باانصاف تر باشد.
پيامبر اکرم )ص(

)ع(،  نوح  به  را  عمر  )ع(،  آدم  به  را  خاک  اگر  خداوند 
کالم را به موسی )ع( و روح را به عيسی )ع( بخشيد، 
خدا  داد.  هديه  جهان  دو  به  را  رحمت  تو  آفرينش  با 
فرستاده اش  و  او  رحمت  و  محبت  به  دنيا  می دانست 
قرن ها محتاج خواهد بود. به کسی که انسان بودن را به 
تمامی زندگی کرده باشد و 40 سال بعد از روز آمدنش 

به زمين، بتواند مهربانی خدا را به مردمان برساند. 
پيامبر مهربانی ها! فرستاده  ای که تا امروز که قرن ها از 
تو  ياد  از  هم چنان  زمين  می گذرد،  زمين  از  تو  رفتن 
و  آموختی  را  زيستن  و  زيستی  خوب  چه  است.  زنده 
چه حيف که روزهايی جهان را گرد فراموشی می گيرد. 
کاش جهان جای بهتری شود برای وقتی که فرزندت بار 

ديگر مهربانی تو را به زمين هديه دهد.   


