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انعکاس نظرات اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب 
مقاالت،  مصاحبه ها و گزارش ها، لزوماً به معنای تایید 

محتوای تمامی آن ها ازسوی ماهنامه نیست.

ضوابط درج مقاالت
 در ماهنامه "وخارزم"

مقاالت  دريافت  از  وخارزم  ماهنامه 
حوزه  در  وکارشناسی  علمی،تخصصی 
گروه  راهبردی  اهداف  با  مرتبط  های 
سرمايه گذاری خوارزمی به ويژه در زمينه 
های اقتصاد کالن، تحوالت بازار سرمايه، 
فناوری اطالعات ، برنامه ريزی و مديريت 

منابع انسانی استقبال می کند.
مقاالت ارسالی بايد شامل اين موارد باشد: 
نويسنده  مشخصات  و  نام  مقاله،  عنوان 
علمی  اصلی  عناوين  مترجم)شامل  يا 
نشانی  و  تماس  تلفن  شماره  شغلی،  و 

الکترونيکی(.
مقاله)مقدمه،  کامل  متن  و  چکيده 
 -Word متن،نتيجه( در قالب نرم افزار

فهرست منابع و پيوست های احتمالی0
حجم مقاالت ارسالی حداکثرتا 10صفحه
با  که  باشد  کلمه(   3300 )معادل   A4
احتساب تصاوير،جداول،نمودارها و تيتراژ، 
بيشتر نخواهد  از 4 صفحة نشريه  نهايتاً 

بود.
ويرايش  در  وخارزم،  ماهنامه  تحريريه 
محتوايی و شکلی مطالب واصله آزاد است 
و اصل مقاله نيز به ارسال کنندگان محترم 

مسترد نمی گردد.
مسئوليت محتوای علمی- حقوقی مطالب 
با نويسنده يا نويسندگان است و ماهنامه 
ساير  در  شده  منتشر  مقاالت  انتشار  از 

نشريات و رسانه ها معذور می باشد.
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توافق؛ يك امكان براى توسعه در ايران
مى گويد:«بايد  سرمايه  بازار  فعاالن  از  ربانى،  عليرضا 
براى رسيدن به توافق هسته اى شادمان بود. شك نبايد 
كرد كه رسيدن به توافق يك امكان دوباره در اختيار 
ايران است، كه مى تواند از گره هاى اقتصادى چند سال 
به  اگر  اقتصادى  ديپلماسى  اصوال  شود.  رها  گذشته 
موقعيت هاى  كه  دارد  را  خاصيت  اين  برسد،  گشايش 

جديد براى اقتصاد به وجود آورد.»
اين  نيز  هسته اى  توافق  مورد  مى دهد:«در  ادامه  وى 
اقتصاد  دارد.  وجود  بيشترى  و شدت  قدرت  با  مسئله 
سياست هاى  خاطر  به  گذشته،  سال  چند  طى  ايران 
چنين  در  رسيد.  بحران  مرز  به  اقتصادى  نامناسب 

از  بسيارى  آمد،  وجود  به  اقتصاد  براى  كه  شرايطى 
پتانسيل هاى اقتصادى از بين رفتند براى همين فقط 
يك نيروى تازه كه قدرتى فراتر از ويرانى هاى اقتصاد 
ايران داشته باشد مى تواند در ميان مدت به داد اقتصاد 

و توسعه در ايران برسد.»
چون  دارد.  را  خاصيت  اين  مى گويد:«مذاكرات  ربانى 
و  مى كند  تلطيف  را  جهانى  بازارهاى  در  ايران  تصوير 
مى تواند موج و خيزش سرمايه گذاران به ايران را فراهم 
سازد. در اين شرايط اين مجال براى اقتصاد به وجود 
از گردنه هاى خطرناك چند  را  بتواند خود  مى آيد كه 
سال گذشته نجات دهد. منتهى مسئولين دولتى بايد 

آگاهى براى استفاده از اين خيزش را داشته باشند.»

بيشترين  گذشته  سال  چند  مى دهد:«در  توضيح  وى 
اقتصاد  دوش  روى  مديريت  فقدان  خاطر  به  آسيب ها 
ايران بار شد. براى همين مديريت توسعه بعد از توافق 
بسيار مهم است. تا همين چند ماه پيش فاصله گرفتن 
بانك ها از ماموريت هاى اصلى و ناهنجارى هاى اقتصادى 
زيادى كه در بازارهاى حاشيه اى بود، به وضوح نشان 
داد تا زمانى كه بورس در اقتصاد كشور قدرت واقعى 
نداشته باشد، تامين مالى فعاليت هاى مولد هميشه با 
گره هاى زيادى همراه است. اگر توافق به نتيجه برسد، 
مسئولين اقتصادى بايد با ترفندهايى منابع را به سمت 
بورس هدايت كنند و وظيفة تامين مالى را نيز بر عهدة 

اين نهاد اقتصادى قرار دهند.»

براى  بانكى  سود  نرخ  مى دهد:«كاهش  ادامه  ربانى 
از  يكى  سرمايه،  بازار  سمت  به  سرمايه ها  هدايت 
تورم  كاهش  زمان  در  و  اكنون  كه  است  راهبردهايى 
مى تواند براى رونق بورس مفيد باشد. در زمان بعد از 
توافق كه سرمايه گذاران خارجى نيز به ايران مى آيند، 
و  اصل  مى تواند  كارآمد  سرماية  بازار  يك  داشتن 
زيربناى جهش توسعه باشد. مديران اقتصادى از حاال 
اعضاى  و  سرمايه گذارى  شركت هاى  از  دعوت  با  بايد 
را  سرمايه  بازار  شدن  بهينه  راهبرد  بورس،  تاثيرگذار 

تدوين كنند.»

روان درمانى اقتصاد با توافق هسته اى 
شاهين شايان آرانى، يكى ديگر از فعاالن بازار سرمايه 
است، كه مى گويد توافق هسته اى مى تواند موجب رشد 
اين گونه تشريح  را  ادعاى خود  او  اقتصاد كشور شود. 
روانى  تاثير  دليل  به  كه  مى شود  سالى  مى كند:«چند 
سياست هاى اقتصادى بر بازار، اقتصاد در ايران رخوت 
اميد  اين منظر مى توان  از  را تجربه مى كند.  شديدى 
بار  دليل  به  توافق هسته اى  كوتاه مدت  در  كه  داشت 
مثبت روانى اى كه دارد، آرامش را به بازارهاى اقتصاد 

ايران بازگرداند و از حجم رخوت بكاهد.»
بدون شك فضاى  ادامه مى دهد:«توافق هسته اى  وى 
نيز  بورس  كه  مى كند،  مثبت  را  كشور  كسب و كار 
اين  البته  است.  كسب وكار  فضاى  اين  زيرمجموعة 
مثل  جايى  ايران  در  كه  كرد،  فراموش  نبايد  را  نكته 
بازار سرمايه همچنان از فضاى روانى ناشى از فعل و 
انفعاالت اقتصادى تاثير مى گيرد و اين تاثير بر دامنة 
نوسان شاخص مى افزايد. از اين منظر چون ما به لحاظ 
حجم عرضه و تقاضاى بورس جايگاهى مناسبى نداريم، 
براى  انعكاس خوبى  افزايش نوسان  مى توان گفت كه 
بازار ندارد اما بعد از مدتى ثبات ناشى از توافق مى تواند 

بازار سرمايه را روى خط بهبود قرار دهد.»
شايان آرانى توضيح مى دهد:«به عبارتى بايد چند ماهى 
صبر كرد تا نتايج اين توافق به وضوح ديده شود. يعنى بعد 
از توافق نهايى در دهم تيرماه، اقتصاد ايران و بازار سرمايه 
چند ماهى نياز دارد تا اثر مثبت استفاده از رفع تحريم ها 
را به تصوير بكشد. اين نكته را البته نبايد فراموش كرد كه 

بازار ارز نيز تاثير زيادى از اين توافق مى گيرد.»
وى مى گويد:«براى كوتاه مدت بعد از توافق قيمت ارز كاهش 
مى يابد اما در مورد بازار سرمايه اين تاثير بدون شك جدى تر 
خواهد بود، چون دايره اطمينان به كسب وكار اقتصادى را 
بزرگ تر مى كند. به همين خاطر مى توان اميد داشت كه 
بورس رونق خوبى را تجربه مى كند. وقتى اطمينان از فضاى 
كسب وكار افزايش مى يابد، سرمايه گذارانى كه از كنار بازار 
سرمايه عبور مى كردند اين بار وارد بازار سرمايه مى شوند و 
اين يعنى يك توان مضاعف براى بورس، كه بتواند وظيفة 
تامين مالى را بر عهده بگيرد. حتى سرمايه داران كوچك نيز 
وقتى چنين چيزى را ببينند، ترغيب مى شوند كه وارد بازار 
سرمايه شوند. دولت وظيفه دارد كه اگر كار به اين جا رسيد، از 

ايفاى نقش بورس در اقتصاد كشور مراقبت كند.»

تاثير توافق، نياز به پيش شرط دارد
سرمايه  بازار  فعاالن  از  ديگر  يكى  نيز  رادپور  رامين 
پاسخ مى دهد:«براى  ما  به پرسش  اين گونه  است، كه 

توافق هسته اى بايد شادمان بود، چون نگاه را به توسعه 
در ايران تغيير مى دهد اما به نظر من تاثير اين توافق 
در جايى مثل بازار سرمايه نياز به پيش شرط هايى دارد، 

كه برنامه ريزان دولتى بايد آن را فراهم سازند.»
وى مى گويد:«اين روزها از هر كس بپرسى كه توافق 
به  دارد،  اقتصاد  بر  تاثيرى  مذاكرات هسته اى چه  در 
اين  درواقع  است.  مثبت  تاثيرش  مى گويد  درستى 
چيزى نيست كه كسى نداند يا براى پاسخ آن مجبور 
شود زياد به ذهنش فشار بياورد. به طور طبيعى وقتى 
يك پيروزى در عرصة ديپلماسى به وجود مى آيد كه 
اقتصاد  به  بيشترى  سرمايه گذاران  پاى  آن  واسطة  به 
قرار  برترى  موقعيت  در  شاخص ها  حتما  مى شود،  باز 
مى گيرند. يعنى بايد قرار بگيرند مگر اين كه كارشكنى، 

ضعف و ناكارآمدى مديريتى مانع اين كار شود.»
نبايد  زياد  همين  مى ساز:«براى  خاطرنشان  رادپور 
اين  كه  مى دانند  همه  چون  زد،  تكرارى  حرف هاى 
توافق بايد در اصل موجب ارتقاى اقتصاد مولد و بازار 
ناكارآمدى  يا  بايد گفت كه  اگر نشد  اما  سرمايه شود 

است.  نداده  رخ  اتفاق  اين  كه  منافع،  برخورد  يا  بوده 
اين را ازاين منظر مى گويم كه وقتى تحريم ها برطرف 
اقتصادى  سياست هاى  دست اندركاران  و  مديران  شد، 
امكان  اين  از  نروند كه  به سمتى  دوباره  بانك ها  مثال 
در جهت بنگاه دارى استفاده كنند و باز هم بورس در 
ساية اتفاقاتى از اين دست به صورت مصنوعى زندگى 

كند.»
حذف  تحريم ها  مى گويد:«اگر  سرمايه  بازار  فعال  اين 
بهترين  بيايند،  ايران  به  خارجى  سرمايه هاى  و  شوند 
فرصت به دست مى آيد تا يك بار براى هميشه با تغيير 
وظيفة  بورس  كه  كنيم  كارى  سرمايه،  بازار  جايگاه 
اتفاق  اين  اگر  بگيرد.  عهده  بر  را  كشور  مالى  تامين 
رخ دهد، يعنى به سمت توسعة مولد رفته ايم. اما اگر 
واردات  و  داللى  رشد  فضاى  دوباره  كار  اين  جاى  به 
مصرفى باز شود، ديگر بايد قيد توسعة مولد را بزنيم. 
برنامه ريزان  و  مديران  دست  چيز  همه  من  نظر  به 
اقتصادى و گروه ها و نهادهايى است كه صاحب قدرت 
در اقتصاد هستند. با رفع تحريم ها و پيروزى در توافق، 

تازه كار آغاز مى شود.»

مذاكرات و شكوفايى بورس
كارگزاران  كانون  اعضاى  امور  مدير  بهزادفر،  بهنام 
به پرسش ما مى گويد:«توافق در  نيز در پاسخ  بورس 
مذاكرات هسته اى يكى از اتفاقات مثبت براى توسعه 
در ايران است، چون پيامدهاى آن مى تواند ورق را در 
توسعه به نفع بهبود شاخص ها تغيير دهد. من از اين 
توافق استقبال مى كنم، چون بر اين باورم كه در سال 
آينده قلب تپندة اقتصاد ايران، يعنى بورس تحت تاثير 

اين توافق، رفتار و عملكرد مثبتى خواهد داشت.»
اين  به  منوط  چيزى  چنين  مى دهد:«البته  ادامه  وى 
است كه مسير اين تفاهم يك توافق نهايى باشد. اگر 
سرمايه گذاران  پاى  سو  يك  از  دهد،  رخ  اتفاق  اين 
خارجى به ايران باز مى شود و از سوى ديگر پول هاى 
بلوكه شده به كشور برمى گردند. اين پول ها در شرايطى 
كه بهاى نفت كاهش زيادى را تجربه مى كند، مى توانند 

بهترين كمك براى اقتصاد كشور باشند.»
سياست هاى  از  مى سازد:«برخى  خاطرنشان  بهزادفر 
داخلى نيز اين اميدوارى را تقويت مى كند. مثال براى 
رونق بهتر واحدهاى مولد اقتصاد قرار است نرخ سود 
بانكى كاهش يابد اگر اين اتفاق رخ دهد سرمايه ها از 
بطالت در بازارهاى حاشيه اى خارج مى شوند و در روند 
در  چيزى  چنين  مى افتند.  كار  به  سرمايه  بازار  مولد 
بر طرف شده است، قدرت  نيز  شرايطى كه تحريم ها 

بازار سرمايه را با سرعت تصاعدى باال مى برد.»
وى مى گويد:«اگر بخواهيم ساده تحليل كنيم، مى توان 
گفت كه توافق كلى و رفع تحريم ها فضاى كسب وكار 
كشور را بهبود مى بخشد و باعث مى شود تا در يك دورة 
دو الى سه ساله، بازار سرمايه دگرگونى مثبتى را تجربه 
كند. چنين اتفاقى شكوفايى اقتصاد و توسعة كشور را 
به ارمغان مى آورد. به همين خاطر بايد براى توافق در 
مذاكرات هسته اى شادمان بود. چون به تعبيرى ديگر 
مى تواند كار را به جايى برساند كه بتوانيم بورس را در 
جايگاه واقعى و ارزشمند خود قرار دهيم، تا از طريق 

پتانسيل آن بتوانيم پره هاى توسعه را باز كنيم.»
طى سال هاى گذشته آن قدر بازار سرمايه براى رسيدن 
به جايگاه واقعى و مطلوب خود با دست اندازهاى زيادى 
به  سرمايه  بازار  فعاالن  از  برخى  حاال  كه  بوده  روبه رو 
يك  نقش  مذاكرات  انگار  كه  مى گويند  سخن  گونه اى 
به  درواقع  مى كند.  ايفا  بورس  براى  را  اجبارى  توفيق 
باور اين گروه از كارشناسان، اگر تحريم ها برطرف شود 
اتفاق  اين  نيز وارد كشور شوند،  و سرمايه هاى خارجى 
در كنار برخى از سياست هاى داخلى مى تواند به شكل 
خودكار بورس را به جايگاهى در روند توسعه كه شايستة 
ادعا  اين  كنار  از  نمى توان  منظرى  از  برساند.  است  آن 
به سادگى عبور كرد. افزايش پتانسيل هاى توسعه بعد از 
توافق و رفع تحريم ها، به گونه اى است كه نهادى جز بازار 
سرمايه نمى تواند يا توانايى آن را ندارد كه اين پتانسيل ها 
را در خط و سير اقتصاد مولد قرار دهد. از اين منظر شايد 
اقتصاد كشور  براى  بتوان گفت كه شايد ديگر چاره اى 
نمى ماند كه يك بار براى هميشه بازار سرمايه را به عنوان 
منجى تامين سرمايه بپذيرد و بزرگ ترين بارها را از روى 

دوش توسعة ايرانى بردارد.

مى كنند نگاه  هسته اى  توافق  به  بازار سرمايه چگونه  اهالى 

بورس براى  اجبارى  توفيق 

كه  بپرسى  كس  هر  از  روزها  اين 
چه  هسته اى  مذاكرات  در  توافق 

درستى  به  دارد،  اقتصاد  بر  تاثيرى 
است.  مثبت  تاثيرش  مى گويد 

كسى  كه  نيست  چيزى  اين  درواقع 
شود  مجبور  آن  پاسخ  براى  يا  نداند 
طور  به  بياورد.  فشار  ذهنش  به  زياد 

عرصة  در  پيروزى  يك  وقتى  طبيعى 
كه  مى آيد  وجود  به  ديپلماسى 

سرمايه گذاران  پاى  آن  واسطة  به 
مى شود باز  اقتصاد  به  بيشترى 

از  بسيارى  كه  بود  مدت ها  افتاد.  اتفاق  باالخره 
طيف  و  اقتصادى  فعاالن  و  تحليل گران  كارشناسان، 
بودند  انتظار  در  مردم،  مختلف  از بخش هاى  وسيعى 
تا تيم مذاكره كنندة هسته اى ايران در مقابل دوربين 
لبخند بزند و خبر خوب توافق هسته اى را در اختيار 
فروردين  از  روز  قرار دهد. سيزدهمين  ايران  اقتصاد 
تا  انتظارها  كه  شد،  مخابره  خبر  اين  امسال  ماه 
تاريخ  كار  ديگر  حاال  رسيده اند.  نتيجه  به  حدودى 
هم جالب شده است. هر سال آخرين روز از سال و 
شروع تعطيالت بهار، يعنى 29 اسفند مصادف است 
از  و  نفت  ملى شدن صنعت  ميهنى  با سالروز جشن 
تعطيالت  از  روز  آخرين  يعنى  فروردين   13 امسال 
از  با جشن نخستين قدم  نيز مصادف است  نوروزى 
ايجاد توافق هسته اى. اين يعنى يك گردش ماندگار 
در تاريخ، كه از امسال همة مردم آن را دوره مى كنند. 
البته اگر پيچ آخر توافق هسته اى در دهم تيرماه نيز 
به نتيجه برسد. سيزدهم فروردين ماه درواقع مسير 
را براى رسيدن به توافق نهايى در دهم تيرماه هموار 
كرده است. اما فارغ از همة اين ها، آيا واقعا بايد براى 
مذاكرات  در  ديپلماسى  تب  پايان  و  هسته اى  توافق 
هسته اى شادمان بود؟ اين پرسش را با كارشناسان 
بدون  آن ها  همة  گذاشتيم،  ميان  در  سرمايه  بازار 
كوچك ترين مكثى پاسخ مثبت به اين پرسش دادند 
جاى  خود  پاسخ  دهليزهاى  در  نيز  نگرانى هايى  ولى 
مى رسد  نظر  به  آن ها  كردن  دوره  كه  بودند،  داده 
مى تواند براى ايجاد راهبردهاى اقتصادى مفيد باشد.
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صادرات گمركى
در 11ماهة نخست سال1393، ارزش صادرات گمركى 
با 15,3درصد افزايش نسبت به رقم متناظر سال قبل از 
آن به 32633ميليون دالر رسيده است. در همين مدت، 
وزن كاالهاى صادراتى به72070هزارتن بالغ شده است 
كاهش  0,9درصد  قبل،  سال  مشابه  رقم  به  نسبت  كه 
صادرات،  وزنى  و  ارزشى  رشد  مقايسة  مى دهد.  نشان 
بيانگر افزايش قيمت دالرى هر واحد از صادرات كشور 

در اين دوره است.
 ISIC طبقه بندى  كه  كشور  صنعتى  صادرات  براساس 
ارزش  از  84,5درصد  سال 1393؛  نخست  11ماهة  در 
كل صادرات گمركى را به خود اختصاص داده، در اين 
مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل 14,8درصد رشد 
داشته است. بروز اين تحول مثبت در صادرات صنعتى 
در شرايطى است كه نرخ هاى رشد متناظر در  11ماهة 
سال هاى91 و92 به ترتيب 6,6- و 0,6-درصد بوده اند. 
از صادرات صنعتى كشور كه  اصلى  فعاليت  پنج رشته 
صادرات  كل  85,5درصد  معادل  آن ها  دالرى  ارزش 
صنعتى است،عبارتند از: مواد و فرآورده هاى شيميايى، 
كك و فرآورده هاى حاصل از پااليش نفت خام، فلزات 
معدنى  فرآورده هاى  ساير  و  غذايى  فرآورده هاى  پايه، 
فرآورده هاى معدنى غيرفلزى كه  به جز گروه  غيرفلزى. 
نسبت  در 11ماهة سال93، شاهد كاهش 2,6درصدى 
به مدت مشابه سال قبل بوده است، در چهار گروه ديگر 
وضعيت صادرات بهبود يافته، به نحوى كه گروه مواد و 

فرآورده هاى شيميايى، كك و فرآورده هاى حاصل از 
پايه و فرآورده هاى غذايى  فلزات  پااليش نفت خام، 
و  18,9درصد  25,2درصد،  21,4درصد،  ترتيب،  به 

9,5درصد رشد را تجربه كرده اند.
ارزش  مركزى،  بانك  معمول  طبقه بندى  براساس 
دالرى صادرات، رشد ارزش دالرى نسبت به ماه قبل 
گروه هاى  سهم  همچنين  و  قبل  سال  مشابه  ماه  و 
مختلف كااليى، در 11ماهة نخست سال1393 نشان 
كاالهاى  صادرات  دالرى  ارزش  است.  شده  داده 
كشاورزى و كاالهاى صنعتى كه بيشترين سهم از كل 

صادرات را دارند، در بهمن ماه 93 نسبت به ماه 
به ترتيب 16,7 و 37,6درصد  مشابه سال قبل 

رشد داشته اند.
سال93،  ماه  بهمن  در  مى دهد،  نشان  آمارها 
متوسط قيمت هر تن كاالى صادراتى 495دالر 
با   92 ماه  بهمن  به  نسبت  كه  است  بوده 
با  ماه 93  به دى  نسبت  و  افزايش  37,9درصد 

4درصد كاهش مواجه شده است.
در 11ماهة  اصلى صادراتى  گروه  بين چهار  در 
نخست سال هاى1391؛ 1392؛ 1393 كاالهاى 
بيشترين  33,5درصد  با  كشاورزى  و  سنتى 
ميزان رشد را به خود اختصاص داده است. ارزش 
دالرى كاالهاى صنعتى كه بيشترين سهم را در 
بين اين گروه ها دارد، 24,2درصد افزايش يافته 

كانيفلزيو  كلوخه هاى  صادرات  دالرى  ارزش  است. 
كاالهاى طبقه بندى نشده به ترتيب به ميزان 19,5 و 

98,1درصد كاهش يافته است.
صادرات  ارزش  از  صنعتى  مختلف  كاالهاى  سهم 
محسوسى  تغيير  سال1393  11ماهة  در  گمركى 

نداشته است.
و  شيميايى  مواد  نفت وگاز،  از  حاصل  فرآورده هاى 
مواد پالستيكى بيشترين سهم را به خود اختصاص 
ارزش  از  60درصد  حدود  مجموع  در  كه  داده اند، 
مى شوند.  شامل  را  صنعتى  كاالهاى  گروه  صادرات 
در 11ماهة سال1393 اين سه زيرگروه از كاالهاى 
صنعتى از نظر ارزشى به ترتيب رشدى برابر با 25,9؛ 
ميوه هاى  همچنين  داشته اند.  15,2درصد  39,9؛ 
تازه و خشك بيشترين سهم (46,8درصد) از ارزش 
صادرات گروه كاالهاى سنتى و كشاورزى را به خود 
اختصاص داده اند. ارزش صادرات اين گروه از كاالها با 
41,1درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل 

به 2517ميليون دالررسيده است.

واردات گمركى
11ماهة  در  گمرك،  منتشرشدة  آمار  براساس 
به  نسبت  12,6درصد  كشور  واردات  سال1393، 
افزايش يافته كه بخش قابل  مدت مشابه سال قبل 
واسطه اى  و  سرمايه ا ى  كاالهاى  به  آن  از  توجهى 
كه به طور مستقيم در فرآيند توليد وارد مى شوند، 
نوع  براساس  طبقه بندى  است.  داشته  اختصاص 
واردات   مذكور  مدت  در  كه  مى دهد  نشان  واردات، 
سرمايه اى، واسطه اى و مصرفى به ترتيب 34,4؛ 7,8 
و 7,0درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل 

11ماهة  در  وارداتى  كاالهاى  وزن  كرده اند.  تجربه 
است، كه  بوده  برابر 29316هزارتن  اول سال1392 
با افزايش 29,8درصدى در 11ماهة سال1393  به 

مقدار 38064هزارتن رسيده است.
همچنين نمودار 2 وضعيت نرخ رشد ماهانة واردات 
گمركى را برحسب نوع مصرف نشان مى دهد. روند 
منفى شدن نرخ رشد واردات واسطه اى كه بيشترين 
سهم را از كل واردات كشور به خود اختصاص داده 
است، از مهر 90 آغاز شده و تا آبان 92 (به جزدو ماه 
در سال91) ادامه يافته است. روند بهبود در واردات 

در  و  آغاز  سال92   آذر  از  نيز  واسطه اى  كاالهاى 
توجه  قابل  با سرعتى  و دوم سال93  اول  فصل هاى 
ادامه يافت، در فصل سوم سال93 رشد واردات اين 
واردات  ماه93،  بهمن  و در  گروه دوباره متوقف شد 
و  دى93  به  نسبت  2,9درصدى  كاهش  واسطه اى 
كاهش 9درصدى نسبت به ماه مشابه سال قبل رابه 

ثبت رساند.
به  نسبت  بهمن93  در  سرمايه اى  كاالهاى  واردات 
ماه مشابه سال قبل 20,7درصد و نسبت به دى93؛ 
از  ديگر،  سوى  از  است.  يافته  افزايش  12,2درصد 
مهر93 رشد واردات مصرفى با روند كاهشى روبه رو 
درفصل  طورمتوسط  به  كه  نحوى  به  است؛  شده 
كاهش  11,3درصد  گروه  اين  واردات  سال93  سوم 
واردات،  از  گروه  اين  ماه93  بهمن  در  و  است  يافته 

سال  مشابه  ماه  به  نسبت  را  17,7درصدى  كاهش 
كشور  صنعتى  واردات  است.  رسانده  ثبت  به  قبل 
نخست  11ماهة  در   ISIC طبقه بندى  براساس  كه 
به  را  واردات  كل  ارزش  82,2درصد  1393؛  سال 
مدت  به  نسبت  مدت  اين  در  داده،  اختصاص  خود 
اين  است.  داشته  رشد  7,1درصد  قبل  سال  مشابه 
نرخ هاى  كه  شده  حاصل  شرايطى  در  مثبت  رشد 
رشد متناظر در 11ماهة سال هاى91 و92 به ترتيب 
16,2- و 8,8-درصد بوده اند. پنج رشته فعاليت اصلى 
به  را  واردات صنعتى  از  65,2درصد  مجموع  در  كه 
خود اختصاص داده اند، عبارتند از: ماشين آالت و 
تجهيزات، فرآورده هاى غذايى، مواد و فرآورده هاى 
شيميايى، وسايل نقلية موتورى، تريلر و نيم تريلر 

و فلزات پايه.
11ماهة  در  كه  غذايى  فرآورده هاى  گروه  جز  به 
نسبت  27,2درصدى  كاهش  شاهد  سال93، 
چهار  در  است،  بوده  قبل  سال  مشابه  مدت  به 
افزايش يافته است، به نحوى  گروه ديگر واردات 
و  شيميايى  مواد  تجهيزات،  و  ماشين آالت  كه 
موتورى،  نقلية  وسايل  شيميايى،  فرآورده هاى 
رشد  ترتيب  به  پايه  فلزات  و  نيم تريلر  و  تريلر 
41,3درصد؛ 1,1درصد؛  41,3درصدو 14,7درصد 

را تجربه كرده اند.
آمارها نشان مى دهد ارزش دالرى ماشين آالت و 
لوازم حمل ونقل كه بيشترين سهم از كل واردات را 
دارد، در بهمن ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به 
ميزان 28,7درصد افزايش يافته است. ارزش دالرى 
مواد غذايى و حيوانات زنده نيز به ميزان 33,4درصد 
كاهش يافته است. ارزش دالرى ماشين آالت و لوازم 
رشد  نرخ  سال1393  ماه  دى  به  نسبت  حمل ونقل 
مثبت 12,3درصد داشته است و ارزش دالرى مواد 
غذايى و حيوانات زنده 7,7درصد نسبت به ماه قبل 
كاالى  تن  هر  قيمت  همچنين  است.  يافته  كاهش 
وارداتى در بهمن ماه سال1393 نسبت به بهمن ماه 
و  يافته  كاهش  11,8درصد  ميزان  به  گذشته  سال 
تجربه  را  نيزافزايش 8درصدى  قبل تر  ماه  به  نسبت 

كرده است.
كااليى  مختلف  گروه هاى  در  واردات  دالرى  ارزش 
اول  11ماهة  براى  مركزى  بانك  طبقه بندى  طبق 
 10 بين  در  مى دهد  نشان  و1392  سال هاى1391 
دالرى  ارزش  وارداتى،  كاالهاى  اصلى  گروه  زير 
ماشين آالت و لوازم حمل و نقل بيشترين ميزان رشد 
را داشته است كه برابر 38,8درصد است. پس از آن 
ارزش دالرى كاالهاى طبقه بندى نشده. 38,4درصد 
گروه  دالرى  ارزش  رشد  نرخ  است.  يافته  افزايش 
زنده  حيوانات  و  غذايى  مواد  گروه  و  مواد شيميايى 
سهم  بيشترين  است.  2,2-درصد  و   0,5 ترتيب  به 
ارزش دالرى به گروه ماشين آالت و لوازم حمل و نقل 
مواد  گروه  است.  برابر 37درصد  كه  دارد،  اختصاص 
غذايى و حيوانات زنده از نظر سهم ارزش دالرى در 
رتبة دوم قرار دارد، كه 19,0درصد است. سهم ارزش 

دالرى گروه مواد شيميايى نيز 13,3درصد است.
*موسسة نياوران

يكى از مراكز مطالعات اقتصادى در ايران* به تازگى گزارشى را از 11 ماه تجارت در 
ايران منتشر كرده است، كه نشان مى دهد در اين مدت فصل تجارت در ايران گرماى 
مطلوبى داشته است. بر اساس اين گزارش در مدت مورد نظرمعادل 32633ميليون 
دالر صادرات غير نفتى از ايران راهى بازارهاى جهانى شده است، كه اين رقم نسبت 
به دورة مشابه سال92 معادل 15,3 درصد رشد نشان مى دهد. دربارة سهم گروه هاى 
كااليى در صادرات گمركى نيز مى توان گفت كه در 11ماهة نخست سال93، سهم 
كاالهاى صنعتى و كشاورزى به ترتيب 84,5 و11,1درصد بوده است. مقايسة ارزش 
هر تن كاالى صادراتى در 11ماهة نخست سال93 با مدت مشابه سال قبل حاكى از 
رشد 16,3درصدى است، كه ميتواند ناشى از افزايش سهم كاالها با فرآورى بيشتر 

از كل صادرات باشد.
با  سال93  نخست  11ماهة  در  كشور  واردات  رشد  نرخ  گمرك،  آمار  براساس 
12,6درصد افزايش نسبت به رقم متناظر سال قبل، به  48258ميليون دالر افزايش 
يافته كه 82,2درصد آن به واردات محصوالت صنعتى اختصاص داشته است. در اين 
نوع  اين  واردات  بهبود  است.  مالحظه  قابل  كاالهاى سرمايه اى  واردات  رشد  ميان، 
كاالها كه از فصل چهارم سال92 آغاز شده بود، در 11ماهة نخست سال93 همچنان 
ادامه داشته است، به نحوى كه رشد 11ماهة واردات كاالهاى سرمايه اى 34,4درصد 
بوده است. واردات واسطه اى نيز در 11ماهة سال93، با رشد 7,8درصدى روبه روبوده 
است. مقايسة آمار 11ماهة سال93 نسبت به 10ماهة سال93 نشان مى دهد كه از 
شتاب رشد واردات كاالهاى واسطه اى در اين ماه، كاسته شده است. الزم به ذكر 
است كه نرخ رشد 10ماهه براى كاالهاى سرمايه اى واسطه اى  وارداتى به ترتيب 

36,6 و 10درصد بوده است.

براساس آمار منتشرشدة گمرك، 
در 11ماهة سال1393، واردات 
كشور 12,6درصد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل افزايش 
يافته كه بخش قابل توجهى 

از آن به كاالهاى سرمايه ا ى و 
واسطه اى كه به طور مستقيم 

در فرآيند توليد وارد مى شوند، 
اختصاص داشته است

صادرات غير نفتى 15,3 درصد رشد يافت

11 ماه تجارت خارجى در ايران
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شهرزاد همتى

خريد سبد 

فصل بهار اين فرصت را به شما مى دهد كه انواع رنگ ها را به 
مجموعه رنگ لباس هايتان اضافه كنيد و با فصل هماهنگ شويد. 
براى خوش تيپ شدن شما در فصل بهار، پيشنهادهايى داريم 
كه بد نيست آن ها را هم گوشة ذهن تان داشته باشيد تا اين بهار 

خوش لباس تر از پارسال باشيد.

13
93

ند 
سف

 - ا
هم

ازد
 دو

اره
شم

13
93

ند 
سف

 - ا
هم

ازد
 دو

اره
شم

لباس هاى فصل 
 خنك از راه رسيد

فصل بهار كه مى شود، وقتش است كه لباس هاى پشمى را توى چمدان بگذاريد، چند 
قرص نفتالين البه الى لباس ها بگذاريد و آن ها را روانة انبارى كنيد. در اين وقت ها است 
كه ويترين رنگارنگ لباس فروشى ها شما را وسوسه مى كند كه به خريد لباس  بهارى 
برويد. اما قبل از اين كه براى خريد لباس بهاره راهى پاساژ و مراكز خريد شويد، حتما 

اين نكات را به خاطر بسپاريد...

براى كودكان لباس هاى چسبان نخريد: اگر دنبال خريد لباس بهاره براى كوچولوها 
هستيد، يك قانون اصلى را بايد رعايت كنيد. آن هم اين است كه لباس هايى را براى 
بچه ها بخريد كه خيلى تنگ و چسبان نباشند. لباس هاى تنگ و چسبان ناراحت 

هستند و بچه ها در آن احساس راحتى نخواهند كرد.

بچه ها را همراهتان به خريد ببريد: توصية دوم ما اين است كه انتخاب لباس  بهاره 
را به عهدة خود بچه ها بگذاريد. اگر برايشان انتخاب كمى دشوار است، دست كم چند 
لباس مناسب با رنگ  هاى شاد و مورد توجه كودكان را انتخاب كنيد و از او بخواهيد از 
ميان آن لباس ها، لباس مورد نظرش را برگزيند، البته خريد رفتن با كودكان هم اصول 
خاص خودش را دارد. مهم تر از همه اين كه كودك شما قبل از خريد بهاره بايد خوب 
تغذيه كرده باشد و سير باشد. بچه ها وقتى گرسنه اند هنگام خريد بهانه مى گيرند و 

گريه راه مى اندازند.

به كاتالوگ ها و وب سايت ها نگاهى بيندازيد: قبل از اين كه براى خريد لباس  بهاره 
به مراكز خريد برويد، پيش خودتان تعيين كنيد كه چه مدل لباسى، چه طرحى و 
چه رنگى را مى خواهيد. اين كار باعث مى شود كه خريد شما هدفمند شود. حداقل 
از سردرگمى  ميان  لباس ها نجات پيدا مى كنيد. شما حتى مى توانيد به كاتالوگ ها و 
وب سايت ها هم نگاه كنيد و از ميان مدل هاى موجود كه در اين فصل مد شده است، 

مدل دلخواهتان را انتخاب كنيد.

جنس هاى خنك را برگزينيد: به خصوص اگر دنبال خريد لباس بهاره براى كوچولوها 
هستيد، توصية ما اين است كه به جنس لباس توجه ويژه اى داشته باشيد. جنس لباس 
در راحتى و احساس خنكى شما موثر است. بهترين جنس پارچه براى لباس بهاره، 

پارچه هاى نخى، كتان، پنبه اى و حتى ساتن است.

به رنگ ها دقت كنيد: فصل بهار، فصل تازگى طبيعت است و همه جا پر از گل و 
گياه مى شود، بنابراين شما مى توانيد در انتخاب رنگ لباس تان هم از رنگ هايى كه در 
طبيعت در اين فصل زياد هستند الهام بگيريد. براى پسربچه ها مى توانيد يك شلوار 
خاكى با بلوز سفيد ست كنيد. اين ست لباس را آقايان با سنين باالتر هم مى توانند 

انتخاب كنند. براى دختربچه ها هم رنگ هاى آبى تيره و سبز عالى است. 

به جنس پارچه توجه كنيد: براى خريد 
لباس بهاره، بايد به جنس و دوخت پارچة 
پارچة  باشيد.  داشته  ويژه اى  توجه  لباس 
در  آن  كيفيت  كه  است  پارچه اى  خوب، 
دنبال  به  باشد.  يكسان  آن  سوى  دو  هر 
نرمى  جنس  كه  باشيد  پارچه هايى  خريد 
هم  مقاوم  حال  عين  در  و  باشند  داشته 
باشند. بهتر است براى خريد لباس بهارى 
نباشيد، چون  پارچه هاى پالستيكى  دنبال 

كرد  خواهيد  گرما  احساس  آن ها  در  هم 
با  مصنوعى  مواد  اين كه  دليل  به  هم  و 
ممكن  ندارد،  مناسبى  سازگارى  پوست 
اگر  به خصوص  شويد،  خارش  دچار  است 
مى رويد،  بچه ها  براى  لباس  خريد  براى 

حتما به اين نكته توجه كنيد.

بهار چكمه  فصل  در  بخريد:  بهاره  كفش 
به  بنابراين سرى  نيم چكمه تعطيل است  و 
بزنيد.  صندل ها  و  بهارى  روباز  كفش هاى 
خوبى  گزينة  عروسكى  تخت  كفش هاى 
مى توانيد  حتى  كه  هستند،  بانوان  براى 
آن را با جوراب هاى نازك زنانه ست كنيد. 
براى آقايان هم صندل هايى كه با بندهايى 
موقعيت هاى  براى  مى شوند  محكم  پا  روى 
عالقه اى  اگر  مناسب اند.  بهارى  غيررسمى 
به پوشيدن صندل نداريد، حداقل براى 
پارچه اى  كفش  جفت  يك  بهارتان، 

خنك بخريد.

سالى  چند  بخريد:  ژاكت سبك  يك 
است كه ژاكت هاى سبك با پيراهن هاى 
در فصل  فروشگاه ها  روانة  زيرشان  نخى 
بهار شده است. اين ژاكت ها در رنگ هاى 
مليح و زنانه با بلوز سفيد زيرين، انتخاب 
و  خودمانى  مهمانى هاى  براى  مناسبى 
احساس  كه  است،  بهار  فصل  در  ساده 
راحتى و آسايش بهار را در شما دوچندان 

مى كند.

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

تعويض لباسشان نداشته باشند.

به درد بخور دور ريختنى هاى 
بهترين ايده ها زمانى به ذهن مى رسد كه آدم ها در فشار باشند؛ حاال اين فشار مى تواند فشار اقتصادى باشد يا فشار اجتماعى. به هر حال در 
همين مواقع است كه ايده هاى عجيب و غريب به ذهن مى رسد و خانه تان صاحب عجيب ترين دكورى ها و وسايل مى شود. كافى است كمى هنر 
به خرج دهيد و سليقه داشته باشيد. خوب به دنياى اطراف خود نگاه كنيد. مثال چه زمانى فكر مى كرديد كه شيشه هاى مربا و ترشى بتواند تا اين 
اندازه كارايى داشته باشد؟ يا جعبه هاى ميوه مگر پتانسيل تبديل شدن به ميز و جالباسى را دارد. اين جا است كه ما به كمك شما مى آييم و ذهن 

شما را براى آماده كردن وسايل آماده مى كنيم. با كمترين هزينه و انرژى مى توانيد به راحتى صاحب عجيب ترين ها باشيد.

چيدمان

الميرا حصاركى

جعبه هاى دوست داشتنى
بعد از مهمانى ها و عيدديدنى هاى عيد حتما چند 
جعبه ميوه گوشة بالكن يا حياط انبار شده است. 
به ذهن شما مى رسد،  ايده اى كه  اولين  احتماال 
اين  نكنيد.  اشتباه  اما  است.  آن ها  انداختن  دور 
هم  به  چشم  يك  در  دوست داشتنى  جعبه هاى 
شوند.  شما  جديد  ميز  به  تبديل  مى توانند  زدن 
است.  پيچ  درل  يك  داريد  الزم  كه  چيزى  تنها 
مى گويد  شما  به  ميوه ها  جعبة  اولية  ظاهر  خب 
كه امكان ندارد چنين چيز زشتى در سالن هال 
آن  ظاهر  كردن  درست  براى  راه  دو  بگيرد.  قرار 
داريد. اول استفاده از سمباده، رنگ و الك الكل 
است. راه حل دوم برچسب. هر دو راه بسيار ساده 
است و شما مى توانيد با تكيه بر توانايى خودتان 
از هركدام كه مى توانيد استفاده كنيد. برچسب ها 
راه حل راحت ترى است. مى توانيد از برچسب هاى 
طرح چوب استفاده كنيد، تا ميز شما طبيعى تر و 
البته هموارتر به نظر بيايد. درست شبيه تصويرى 
كه مى بينيد جعبه ها را به هم پيچ كنيد و به همين 
راحتى صاحب يك ميز جلوى تلويزيون جديد شويد. 
استفاده از چرخ هاى زير ميز كامال اختيارى است. اگر 
تصميم داريد در هزينه هاى خانه كمى صرفه جويى 

كنيد، چرخ ها را بى خيال شويد.

كترى هاى گلدانى
فصل زندگى از راه رسيده است و تراس 
يا حياط كوچك خانه تان به گلدان هاى 
الزم  كار  اين  براى  دارد.  نياز  زيادى 
به  بازار  در  و  كنيد  كاله  و  شال  نيست 
گران قيمت  و  عجيب  گلدان هاى  دنبال 
وسايل  به  نگاهى  است  كافى  بگرديد، 
از دورريختنى ها كمك  خانه بيندازيد و 
بگيريد. يك كترى كهنه بهترين گزينه 
است. كترى ها بعد از چند سالى دودزده، 
كهنه و پر از رسوب آب شهرى مى شوند 
بار  يك  سال  چند  ساده  خيلى  شما  و 
جايگزين مى كنيد. اين بار به جاى اين كه 
عنوان  به  آن  از  بيندازيد،  دور  را  كترى 
يك گلدان عجيب استفاده كنيد. مقدارى 
سنگ و برچسب و چسب هاى اكليل دارد 
داريد.  نياز  شما  كه  است  چيزى  تنها 
سنگ ها را با چسب آهن بچسبانيد و  با 
تكيه بر تخيل خودتان طرح هاى عجيب 
كترى  در  خاك  كنيد.  ايجاد  آن  روى 
اما  عجيب  گلدان  بكاريد.  گل  و  بريزيد 

ارزان شما آماده است.

دكور چوبى
با ديدن اين عكس حتما متوجه شده ايد كه تا همين امروز چند فرصت براى درست كردن وسايل تازه از دست داده ايد. 
جعبه هاى ميوه قابليت بااليى براى استفاده دارند و ما از آن ها بى خبر هستيم. هم ميتوانند به ميز تبديل شوند، هم جا لباسى 
و هم يك دكورى تازه براى گوشه اى از خانه. با استفاده از اين جعبه هاى ميوه نيازى به خريد بوفه و كتابخانه هاى گران قيمت 
نيست. تنها چيزى كه الزم است، كمى سليقه و حوصله است. ظاهر دكورى جديد خانه را به خود شما مى سپاريم. دوست 
داشته باشيد مى توانيد از برچسب استفاده كنيد يا رنگ و الك الكل. دوست نداشته باشيد هم مى توانيد از ظاهر طبيعى آن 
نهايت استفاده را ببريد. فقط فراموش نكنيد كه اين جعبه ها استحكام بااليى ندارند و بايد به وسيلة ميخ و پيچ محكم شوند. 
چند لوالى ريز و ظريف تهيه كنيد و جعبه ها را به هم چفت كنيد. براى اين كه سازة جديد سر جاى خودش قرار بگيرد و با 

كوچك ترين ضربه اى از هم نپاشد، بهتر است آن را به ديوار چفت كنيد تا خيال تان از هر جهت راحت شود.
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11

اقتصاد

ايران آماده شده اند غول هاى اقتصادى براى ورود به 
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در  را  تكانه اى  چنين  ايران  نام  كه  مى شد  سال ها 
اما اين روزها تمام  دنياى اقتصادى ايجاد نكرده بود 
دنياى  در  معتبر  تحليلى  و  اقتصادى  نشريه هاى 
كه  مى گويند  ايران سخن  از  گونه اى  به  توسعه يافته 
انگار يك جزيرة ناشناخته كشف كرده اند، كه بهترين 
براى سرمايه گذارى و توسعة تجارت محسوب  مكان 
مى شود. البته آن ها به خود حق مى دهند كه اين گونه 
با جغرافيايى به نام ايران حق بدهند، چون سال هاى 
در  ايران  حاشيه نشينى  خاطر  به  كه  است  درازى 
در  دائم  آن ها  جهانى،  سرمايه هاى  تبادل  جريان 
زده اند  فارس چرخ  كشورهاى حاشية خليج هميشه 
و امروز به نظر مى رسد موقعيتى كامال متفاوت براى 
گريز از روزمرگى هاى اقتصادى ميان كشورهاى عربى 
محسوب  نفرى  ميليون   80 بازارى  ايران  يافته اند. 
تثبيت شدة  ذخاير  درصد   10 از  بيش  كه  مى شود، 
اين  از  فارغ  است.  داده  ميان خود جاى  را  نفت وگاز 
اوج  در  حتى  را  سال  فصل  چهار  مى توان  ايران  در 
خشكسالى نيز تجربه كرد؛ چيزى كه گرماى كشندة 
كشورهاى حوزة خليج فارس از آن بى بهره است. ايران 
به اعتراف بسيارى از نشريات اقتصادى آن سوى دنيا، 
داليل  به  اما  باشد  سرمايه گذارى  بهشت  مى توانست 
سرمايه داران  گذشته،  سال هاى  در  زيادى  بسيار 
را  شيخ نشين ها  سوزان  جهنم  دادند  ترجيح  جهانى 
براى كوچاندن سرمايه هاى خود به جاى بهشت ايران 
اگر 6 كشور  تغيير كرده است.  بازى  برگزينند. حاال 
قدرتمند جهان بتوانند مسير ايران را براى بازگشت 
از  بسيارى  باز كنند، حتما  تبادل جهانى سرمايه  به 
همين سرمايه داران غربى ترجيح مى دهند تا در بازار 
اين  كنند.  پيدا  حضور  ايران  نفرى  ميليون   80 بكر 
شوقى است كه از همين حاال و حتى قبل از توافق 
جهانى  صاحب نام  شركت هاى  ميان  مى توان  نهايى 
تفاهم  از  قبل تر  بسيار  حتى  كرد.  مشاهده  به وضوح 
به  اروپا  در  مخصوصا  بزرگ  شركت هاى  مقدماتى، 
دنبال موقعيتى بودند تا خود را به ايران وصل كنند. در 
فورية 2014 و در اوج تحريم ها و نااميدى هاى زيادى 
از  كه نسبت به آيندة تحريم ها وجود داشت ، بيش 
100 شركت فرانسوى از جمله گروه آلستوم، شركت 
مخابراتى اورانج و خودروساز رنو به تهران سفر كردند، 
كه بزرگ ترين هيئت تجارى ديداركننده از ايران پس 
كانادا،  از  تجارى  هيئت هاى  بود.  اسالمى  انقالب  از 
اروپا و آمريكا نيز به تهران سفر كرده اند. شركت هايى 
فوالدى  غول  و  توتال  فرانسوى  نفتى  غول  مانند 

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

«رنسانس كپيتال»  انگليسى  سرمايه گذارى  شركت 
بستة  بازارهاى  بزرگ ترين  از  يكى  كه  «ايران  گفت: 
در  انزوا  سال ها  از  پس  است  ممكن  است،  جهان 
آستانة گشوده شدن باشد. اين آخرين فرصت بزرگ 

در جهان است، كه ممكن است يك شبه قابل دسترس 
شود.»

او همچنين ايران را با تركيه در سال 2004 مقايسه 
كرد، كه در آستانة تحول بزرگ بود و تقريبا يك دهه 

رشد اقتصادى قوى را تجربه كرد.
منظور او از بازار بسته كامال براى سرمايه داران جهانى 
خاطر  به  را  بسته  بازارهاى  آن ها  است.  مشخص 
تجارى  بزرگ  جهش هاى  براى  كه  پتانسيل هايى 
دارد، مثل عقاب شكار مى كنند و اكنون زمان زيادى 
است كه براى پرواز روى سر ا يران كمين كرده اند. به 
نامناسب  ايران مديريت  بدشانسى  تنها  نظر مى رسد 
اقتصادى طى 9 سال گذشته است. در فورية گذشته، 
بودند،  ايران  مهمان  كه  فرانسه  اقتصادى  مديران 
مى گفتند كه اگر اين مديريت نامناسب اقتصادى نبود 
آن ها تا حاال حتما تعدادى از كارخانه هاى خود را نيز 
به ايران منتقل كرده بودند. تفاهم اولية هسته اى در 
لوزان، اين پيامد را داشت كه همه از اهالى اقتصاد در 
ايران تا سرمايه داران جهانى سال هاى بد مديريت در 
رفتار  به گونه اى  و  فراموش كرده اند  را  ايران  اقتصاد 
مى كنند كه انگار به تازگى همه چيز در ايران در حال 
نو شدن است. اين اتفاق بدون شك مى تواند ماجراى 
تامين مالى رشد اقتصادى در ايران را براى يك رشد 
8 درصدى در كمترين زمان  فراهم سازد. بلومبرگ 
جمعيت  نفر  ميليون   76 از  بيش  مى نويسد:«ايران 
دارد، كه تقريبا برابر با جمعيت تركيه است و طبق 

گزارش سازمان توليدكنندگان خودروى موتورى، در 
سال 2011 دو برابر تركيه خودرو توليد كرده است. 
فوالد، مصرف ساالنة  انجمن جهانى  اعالم  براساس 
فوالد ايران بيشتر از انگليس يا فرانسه است. بورس 
بر 135 ميليارددالر دارد كه  بالغ  تهران سرمايه اى 
سه برابر ارزش بازار سهام در ويتنام با جمعيت 89 
ميليون نفر است. درحالى كه بازارهاى تحت تحريمى 
مانند ميانمار و ليبى فاقد بازارهاى مالى توسعه يافته 
و زيرساخت فيزيكى بودند اما ايران هر دوى آن ها را 

دارد، كه بزرگى فرصت موجود را نشان مى دهد. »
«مقامات  است:  آمده  بلومبرگ  گزارش  ادامة  در 
ارتقاى  براى  كرده اند  اعالم  گذشته  سال  ايرانى 
هواپيماى   400 خريد  دنبال  به  هواپيمايى  ناوگان 
مسافرى ازجمله هواپيماهاى منطقه اى و توربوپراپ 

در 10 سال آينده هستند.
از سوى ديگر طرح هايى براى هزينة 10 ميليارددالر 
به منظور بهبود سيستم حمل ونقل عمومى پايتخت 
شامل  كه  است،  شده  رونمايى  آينده  سال  پنج  در 
خريد 2300 واگن ريلى مترو است، كه بمبارديه نيز 
توليد مى كند. همة اين ها نشان از وجود بازار تشنه 

براى حركت است.»
اين موارد مربوط به گزارش بلومبرگ در سال گذشته 
يا زمانى است كه بزرگ ترين هيئت اقتصادى اروپا 
بعد از انقالب به ايران آمده بود. در آن زمان هنوز 
هيچ نشانه اى از رفع تحريم ها نبود كه شركت هاى 
دست  روى  ايران  در  حضور  براى  اين گونه  غربى 
يكديگر مى زدند ولى حاال كه اميد براى لغو تحريم ها 
بيش از هر زمان ديگرى زنده و واقعى است، تاجران 
غربى نيز با شدت بيشترى در آستانة ورود به ايران 
به  اروپايى  هيئت  از سفر  بعد  ماه  ايستاده اند. چند 
يعنى همين  اولية هسته اى،  تفاهم  از  بعد  و  تهران 
كه  نوشت  گزارشى  در  بلومبرگ  پيش،  روز  چند 
باالخره روز موعود براى بازرگانان غربى فرا رسيده 
براى  را  ويژه  آماده باشى  بلومبرگ  عبارتى  به  است. 
ورود به ايران اعالم كرد. نشرية اقتصادى «فورچون» 
بازرگانان  براى  اقتصادى  رسانة  مهم ترين  عنوان  به 

آمريكايى، حتى از بلومبرگ سبقت گرفت. او دو روز 
بعد از تفاهم لوزان، در گزارش اصلى خود نوشت، كه 
پس از خروج كشورهاى اروپاى شرقى از كمونيسم 
بزرگ ترين  ايران  ميالدى،  دهة1990  اوايل  در 
كشورى است كه دوباره به فضاى تجارت بين المللى 

تحليل گران  با  مصاحبه  در  نشريه  اين  بازمى گردد. 
غربى، حتى اين وعده را به سرمايه گذاران آمريكايى 
وجود  به  كسب وكار  براى  تازه  موقعيتى  كه  داد 
خليج  بازارهاى  اشباع  نقطة  مى تواند  كه  مى آيد، 
اقتصاددان  «مهردادعمادى»،  بشكند.  را  فارس 
«بتاماتريكس»  مشاورة  موسسة  در  ايرانى االصل 
است.  فورچون  مصاحبه شونده هاى  از  يكى  لندن، 
نيست  ذهن  از  دور  «هيچ  گفت:  نشريه  اين  به  او 
كه به دليل اوج گرفتن تجارت با ايران، اين كشور 
پر  رشدهاى  دوران  در  آسيا  ببرهاى  ركورد  بتواند 
شكوه اقتصاد در اين منطقه را پشت سر بگذارد. به 
خاطر همين شدت گرفت جريان بازرگانى، تجارت 
بر  بالغ  گذشته  سال  در  كه  اروپا  اتحادية  با  ايران 
7,6 ميليارد يورو بود، به احتمال زياد تا اواسط سال 

2018ميالدى400درصد رشد مى كند.»
اين خوش بينى هيچ معنايى ندارد، جز اين كه فعاالن 
اقتصادى در كشورهاى غربى ايران را به نوعى قطب 
جديد ورود و خروج سرمايه ديده اند. به عبارتى مى توان 
گفت كه با اين حساب همه منتظرند تا فرداى دهم تير 
ماه سوت پايان مذاكرات و آغاز توافق نهايى به صدا در 
بيايد، آن وقت دور از ذهن نخواهد بود بسيارى از بزرگان 
اقتصادى غرب،  جغرافياى بى روح كشورهاى عربى را 
رها كنند و به طبيعت چهار فصل ايران كوچ كنند، كه 
اين روزها پتانسيل بزرگى براى آغاز فعاليت هاى مولد 
اقتصادى دارد. در سال هاى گذشته ظرفيت صنعت در 
ايران بيش از 40 درصد عقب نشينى كرده است، در 
حالى كه به باور صاحب نظران اقتصادى، عوامل توليد 
در ايران به گونه اى شكل گرفته اند كه مى توانند بهترين 
فضا را براى برپايى دوبارة صنعت به وجود آورند. مطابق 
معدن  وزارت صنعت،  مقامات  از سوى  كه  آمارهايى 
بر  بالغ  است،  شده  ارائه  يازدهم  دولت  در  تجارت  و 
32هزار واحد صنعتى در شهرك هاى صنعتى مستقر 
هستند و حدود 5هزار واحد فعاليت خود را متوقف 
كرده اند، كه حدودا 17 تا 18درصد از واحدهاى مستقر 
در شهرك هاى صنعتى را شامل مى شود و تقريبا دو 
برابر اين واحدهاى تعطيل شده، واحدهايى هستند كه 

على ماندگار

حتى بسيار قبل تر از تفاهم مقدماتى، 
شركت هاى بزرگ مخصوصا در اروپا 

به دنبال موقعيتى بودند تا خود را 
به ايران وصل كنند. در فورية 2014 
، بيش از 100 شركت فرانسوى از 

جمله گروه آلستوم، شركت مخابراتى 
اورانج و خودروساز رنو به تهران 
سفر كردند، كه بزرگ ترين هيئت 
تجارى ديداركننده از ايران پس از 

انقالب اسالمى بود

از سوى ديگر طرح هايى براى 
هزينة 10 ميليارددالر به منظور 
بهبود سيستم حمل ونقل عمومى 

پايتخت در پنج سال آينده 
رونمايى شده است، كه شامل خريد 

2300 واگن ريلى مترو است، كه 
بمبارديه نيز توليد مى كند. همة 
اين ها نشان از وجود بازار تشنه 

براى حركت است

براى شركت هاى جهانى تازه  ايران، مقصدى  بازار 
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و  اقتصادى  رياضت  سال ها  از  بعد 
فضاى  به  تحميل شده  دردسرهاى 
مى رسد  نظر  به  ايران،  اقتصادى 
و  است  برگشتن  حال  در  ورق  حاال 
روزهاى خوب انتظار اقتصاد ايران را 
به  نزديك  اقتصادى  رشد  مى كشند. 
كه  هرچند   93 سال  براى  درصد   3
آنچه در  و  اقتصادى مطلوب  با رشد 
چشم انداز اقتصاد ايران مكتوب شده 
بود فاصلة زيادى دارد اما بعد از رشد 
منفى 6,8 درصدى در سال 91 آن قدر 
پتانسيل اميد را در خود دارد كه بتوان 
اميدوارانه به آيندة اقتصاد ايران نگاه 
كرد و اين انديشه را در بطن اقتصاد 
به  ايرانى جارى ساخت، كه مى توان 
توسعه اى مطلوب دست يافت. حتما 
تحركى كه در اقتصاد ايران به وجود 
آمده است مى تواند جذابيت ورود به 
سرمايه داران،  براى  را  كشور  اقتصاد 
فعاالن حاضر  و  بنگاه هاى سرمايه اى 
به  اقتصادى  مختلف  حوزه هاى  در 
وجود آورد اما يك مولفة مهم را نبايد 
فراموش كرد و آن هم چيزى نيست 
جز اين كه برخى از معضالت به دليل 
ديگر  حاال  ايران  اقتصاد  در  تداوم 
تاحدى نهادينه شده اند. توليدگريزى 
و تكيه بر اقتصاد مالى به جاى اقتصاد 
مولد، يكى از معضالتى است كه باعث 
شده در اقتصادى نظير اقتصاد ايران 
نتواند  نيز  سرمايه  بازار  مانند  نهادى 
توسعة  بر  شايد  و  بايد  كه  آن گونه 

معضلى  چنين  از  عبور  براى  بگذارد.  تاثير  كشور 
بدون شك دولت بايد پيش از هر كس يا هر گروهى 
آستين ها را باال بزند و با اتخاذ راهبردهايى سعى كند 
تا توليد و انديشة مولدگرايى در اقتصاد ايرانى جاى 
خود را باز كند. تجربه نشان داده است كه توسعه در 
ايران در بسيارى از مواقع يا از مديريت هاى ضعيف 
از  بيش  بودن  فراخ  يا  است  خورده  ضربه  اقتصادى 
اندازة فضا براى فعاليت حوزه هاى غير مولد به گونه اى 
بوده كه آن ها توانسته اند سدى بزرگ در مقابل توليد 
ايجاد كنند. عبور از چنين مانعى به طور حتم نياز 
دارد تا دولت پيش قراول چنين تحولى باشد. ما نياز 
داريم تا خصلت داللى و سوداگرى را در اقتصاد تغيير 
دهيم. به طور حتم توليدكنندگان مى توانند به جاى 

ايران  اقتصاد  تاريخى  نقش  يابند  حضور  سوداگران 
تغيير  كاال  عرضه كنندة  به  مصرف گرايى  به جاى  را 
اقتصاد  در  بورس مى توانند  نظير  نهادهايى  يا  دهند 
توسط  بنگاه دارى  به جاى  و  باشند  داشته  حضور 
فعاليت هاى  نفع  به  را  مالى  تامين  وظيفة  بانك ها 
مولد بر عهده بگيرند. بنگاه هاى سرمايه گذارى بزرگ 
اگر فضا متحول شود مى توانند  دارند كه  نيز وجود 
به جاى واردكنندگان پراكندة كاال وارد ميدان شوند  
و جاى خالى سرمايه هاى مورد نياز اقتصاد مولد را پر 
كنند. اين جايگزينى ها اگر به واقعيت برسند، حتما 
بزرگ،  گشايش هاى  كنار  در  مى تواند  ايران  اقتصاد 
دوش  روى  از  بزرگ  بارى  هسته اى،  توافق  درادامة 
اوقات به گونه اى سخن  ايرانى بردارد. گاهى  توسعة 

بخش  فقط  انگار  كه  مى شود  گفته 
چيزى  كه  كند  باور  بايد  خصوصى 
درون توسعه و اقتصاد در ايران تغيير 
كرده است و فردا روز ديگرى است، 
در صورتى كه به نظر مى رسد بخش 
خصوصى اين مسئله را به خوبى باور 
كرده است و حتى آماده شده تا در 
قامت ديگرى در اقتصاد ايران حضور 
يابد. اما انتظار توام با نگرانى متوجه 
نهادهاى دولتى است، آن هم از بابت 
اين كه آيا آن ها مى توانند كارى كنند 
كه مثال يكى از بزرگ ترين مشكالت 
نام  به  ايران  اقتصاد  در  ساختارى 
اين  اگر  بر طرف شود؟  توليدگريزى 
مى رسد  نظر  به  ندهد،  رخ  اتفاق 
نمى توان زياد هم به آيندة توسعه در 
از  بسيارى  يعنى  بود.  اميدوار  ايران 
جهش ها و تحول ها و شور و شوق ها 
به احتمال زياد مربوط به كوتاه مدت 
مى شود و نمى تواند آينده اى دورتر و 
بزرگ ترين  بگيرد.  بر  در  را  وسيع تر 
در  توليد  كه  است  اين  ما  مشكل 
نگرفته  پا  بايد  كه  آن طور  ايران 
از  بسيارى  و  مالى  نهادهاى  و  است 
تعيين كننده  و  تاثيرگذار  نهادهاى 
رشد  به  مى توانند  كه  زمينه  اين  در 
سعى  نيز،  كنند  كمك  مولد  اقتصاد 
كه  ندارند  مالحظه اى  قابل  تالش  و 
در  وارداتى  و  بازارى  مالى،  اقتصاد 
ايران به اقتصاد توليدى تبديل شود. 
از اين منظر است كه نگرانى ها شكل 
مى گيرند كه آيا دولت مى تواند وقتى اقتصاد ايران به 
شكوفايى نزديك مى شود يك بار براى هميشه از اين 
شكوفايى استفاده كند و پا روى منفعت هاى فردى و 
گروهى اهالى اقتصاد وارداتى بگذارد و به سمتى برود 
كه توليد تا به اين حد گوشه گير نباشد و شهروندان 
استانبول  پياده روهاى چهارراه  در  آن كه  به جاى  هم 
هماهنگ با قيمت دالر باال و پايين بروند، در بورس 
حاضر شوند و سرمايه هاى خود را صرف تقويت توليد 
كنند؟ آينده هرچند كه نويد روشنايى براى توسعه 
مى دهد اما به نظر مى رسد نگرانى هايى را نيز درون 
خود جاى داده است كه نمى توان به راحتى از كنار 

آن ها گذشت.
*وكيل دعاوى اقتصادى و خصوصى

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

به  جديد  نگرش  و  نهادسازى  مسير  و  شد  مطرح 
فرهنگى،  حوزه هاى  در  انسان  كليدى  نقش هاى 
و  زيست محيطى  و  سياسى  اقتصادى،  اجتماعى، 
ارائة مسئوليت هاى كارآمد به زنان  را باز كرد. در 
اين قالب مفهومى، همچنين ماهيت مشاركت زنان 
خانه  درون  و  بيرون  از  اعم  فعاليت،  محيط  در  را 
تحليل  و از آنان اغلب به عنوان مديران صادق در 

جامعه ياد مى كرد. 

تالش در جهت توانمندسازى زنان و ارتقاى حضور 
گسترش  جهت  برنامه ريزى  و  اجتماع  در  آنان 
جمله  از  اشتغال،  زمينة  در  به ويژه  آنان  مشاركت 
جهت گيرى هاى الزمى است كه بايد مورد توجه هر 

دولت و دستگاه اجرايى قرار گيرد. 
توسعه  كه  كرده اند  تاكيد  بارها  انديشه  صاحبان 
براى  نهايت  در  و  است  انسانى  گفتمان  از  شكلى 
تعريف،  همين  اساس  بر  مى گيرد،  صورت  انسان 

مريم دهقان*

اميدها و  بيم ها  اقتصاد؛  آيندة 
نادر هوشمنديار، استاد دانشگاه*

اقتصادى توسعه  و  جنسيت 

آن ها  بين  از  كه  مى شوند،  انتخاب  آزمون  ميان شركت كنندگان  از  نفر   2800 مى شود.  برگزار  دولت  استخدامى  آزمون  امسال  خرداد 
2هزارو284 شغل به مردان، 16 شغل به زنان و 500 شغل نيز به صورت مشترك به زنان و مردان داده مى شود. اختصاص تنها 16 شغل 
به زنان، ميزانى كمتر از يك درصد،اتفاقى بحث برانگيز است. اين درصد بيش از همه زمانى به چشم مى آيد كه دولت بارها اعالم كرده 
در پى ايجاد برابرى هاى شغلى ميان زنان و مردان است. فارغ از اين، كارشناسان بر اين باورند كه غيبت زنان در فعاليت هاى اجرايى 
و اقتصادى، به معناى محروم كردن كشور از بخش مهمى از ظرفيت هاى علمى، تخصصى و كارشناسى و درنهايت به زيان توسعة همه 
جانبه خواهد بود. يادداشت زير در همين رابطه تنظيم شده است. نادر هوشمنديار مى كوشد خيلى كوتاه توضيح دهد كه فقدان زنان چه 

زيانى براى توسعه به وجود مى آورد.
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تاريخ گذر 

ارديبهشتى داستان 
دو اتفاق در سال هاى دور و نزديك مى تواند ربطى بامعنا داشته باشند. مى توان براى آن ها داستان سرايى كرد و اول و انتها  درنظر گرفت. اوج 
و فرود براى آن ها ساخت و در پايان هنگامى كه پرده مى افتد و تماشاگران سالن را ترك مى كنند، شاهد زايش يك داستان ديگر در تاريكى 
سالن نمايش بود. اين دو اتفاق شايد در ظاهر ربطى به هم نداشته باشند، ولى فقط كافى است چشم ها را شست و طور ديگرى به ماجرا نگاه 
كرد. ماجراهايى كه در تقويم ارديبهشت فقط در حد چند كلمه شده اند، حاال قرار است در اين صفحه با نخى نامرئى به هم وصل شوند و به يك 

نتيجة تاريخى كه نه، ولى به يك بازى جديد رسيد؛ بازى اى كه تاريخ پيش روى ما گذاشته است.

مرجان مصدق

درگذشت گرى كوپر و تولد فرد زينه مان 

آغاز به كار نخستين فرستندة راديويى و 
انتشار نخستين روزنامة جهان

خبر در اين عصر حرف اول را در ارتباطات و آگاهى بخشى دارد. شايد ما بايد 
مديون اين ماه باشيم كه دو اتفاق خوب برايمان رخ داد تا ما با پيشينيانمان 
تفاوت داشته باشيم. بيشتر بدانيم و بيشتر بخوانيم. براى اولين بار ما با صدا از 
اتفاقات دوروبرمان آگاه شديم. جمعى كه در خانه دور هم مى نشستند و همگى 
بى سروصدا گوش هايشان را تيز مى كردند تا بدانند گويندة راديو چه خبرى را از 
آن طرف به ما مى رساند. كم كم كاغذ و نوشته هاى سربى اش در دل مردم جا باز 
كرد. مدت زمان بيشترى خبر در گردش بود و مثل صدايى كه از راديو پخش 
نياكان  از  را  اين دو پديده  بايد  اين طور شد كه حاال  از بين نمى رفت.  مى شد، 

دنياى ارتباطات و اطالعات امروز بدانيم.

فيلم  با  هم  كنار  در  نام  دو  اين 
«ماجراى نيم روز» شناخته مى شوند؛ 
فيلمى وسترن با بازى گرى كوپر و 
كوپر  گرى  زينه مان.  كارگردانى 
به  موفق  فيلم  اين  با  افسانه اى 
نقش  بازيگر  بهترين  اسكار  دريافت 
شد،  مرد  از  صحبت  شد.  مرد  اول 
فيلم هاى  اصلى  المان  گفت  بايد 
در  كوپر  و  است  مردانگى  وسترن 
بازتعريف  را  مردانگى  فيلم  اين 
رودرروى  كه  كالنترى  مى كند. 
تبهكار شهر مى ايستد و پشت خود 
پس  شهر  كالنتر  مى بيند.  خالى  را 
از مراسم ازدواجش، هنگامى كه به 
همراه  جديدى  زندگى  ايجاد  قصد 
زن زيبايش خيال ترك شهر را در 
سر دارد، خبردار مى شود كه فرانك 
ميلر، تبهكارى كه چند سال پيش 
به زندان فرستاده، با قطار نيم روز و 

آغاز سفر ماركوپلو و درگذشت ناصرالدين شاه
انتقام از او به آن شهر خواهد آمد.  به قصد 
دوستانش مى كوشند تا او را ترغيب به ترك 
را چارة كار نمى داند  فرار  او  اما  شهر كنند، 
همكاران  و  فرد  آن  با  مى گيرد  تصميم  و 
از  يكى  شايد  اين  شود.  مواجه  جنايتكارش 
كه  باشد  نفر  دو  اين  همكارى هاى  بهترين 
يكى از آن ها در ارديبهشت از اين دنيا رفت 

و ديگرى به دنيا آمد.

و طرح  بودند  زمان خود  از پيش گامان  دو  هر 
نو درانداختند در دنياى هنر. لئوناردو دى سر 
مجسمه ساز،  نقاش،  دانشمند،  داوينچى  پيرو 
مهندس،  رياضى دان،  موسيقى دان،  معمار، 
نقشه كش،  زمين شناس،  آناتوميست،  مخترع، 
رنسانس  ايتاليايى دورة  نويسندة  و  گياه شناس 
ديگرى  چيز  هر  از  بيش  شايد  او  نبوغ  بود. 

لئوناردو  است.  بوده  توجه  مورد 
مرد  يك  بارز  نمونة  به عنوان  معموال 
به عنوان  او  از  رنسانس معرفى مى شود. 
مى كنند.  ياد  تاريخ  نقاش  بزرگ ترين 
عده اى نيز او را بااستعدادترين شخصى 
جهان  اين  در  كنون  تا  كه  مى دانند 
سالوادور  آن سو  از  است.  كرده  زندگى 
فليپه ژاسينتو دالى نقاش فراواقع گراى 
اسپانيايى بود. دالى طراحى ماهر بود كه 
و  گيرا  تصاويرى  خلق  خاطر  به  بيشتر 
خيالى در آثار فراواقع گرايش به شهرت 
رسيد. مهارت او در نقاشى اغلب به تاثير 
مى شود.  داده  نسبت  رنسانس  نقاشان 
نام  به   دالى  سالوادور  اثر  معروف ترين 
تداوم حافظه در سال 1931 خلق شد. 
مجسمه سازى  عكاسى،  در  هم چنين  او 
با  او  داشت.  فعاليت  نيز  فيلم سازى  و 
كارگردان  و  تهيه كننده  ديسنى،  والت 
شهير آمريكايى، در ساخت كارتن كوتاه 
برندة جايزة اسكار «دستينو» كه در  و 
منتشر  او  مرگ  از  پس  و   2003 سال 
هم چنين  دالى  داشت.  همكارى  شد، 
فيلم  ساخت  در  هيچكاك  آلفرد  با 
«طلسم شده»  همكارى كرد. داوينچى 

را نقاشى كالسيك مى دانند و دالى را هنرمندى آوانگارد. 
درگذشت يكى با تولد ديگرى همراه بوده است در يك 
ماه. اين را مى شود به تاريخ هنر ربط داد؛ هنرى كه دورة 
با نقاشانى مثل داوينچى به پيش برد و به  كالسيك را 

دالى ارث رسيد تا او نبوغ خودش را با آن درآميزد.

در گذشت لئوناردو داوينچى و تولد سالوادور دالى

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

شناخته مى شود. اين كتاب در 
و  مركزى  آسياى  شناساندن 
چين به اروپاييان نقش كليدى 
تجارت  هنگامى  ماركو  داشت. 
را فراگرفت كه پدر و عمويش، 
سفر  آسيا  به  َمفيو  و  نيكولو 
قوبالى خان  با  و  بودند  كرده 
داشتند. در سال 1269  ديدار 
آن ها به ونيز بازگشتند و ماركو 
ديدند.  بار  نخستين  براى  را 
پس از آن پدر و عمو به همراه 
ماركوى 17 ساله براى سفر به 
دوباره  كشتى،  به وسيلة  آسيا 
سال   24 از  پس  شدند.  آماده 
را  ونيز  و  بازگشتند  ونيز  به 
جمهورى  با  جنگ  در  درگير 
زندان  به  ماركو  يافتند.  جنوا 
براى  را  داستان هايش  و  افتاد 

هم سلولى اش تعريف كرد. 

شاه  خوش سفرترين  كه  شاه  ناصرالدين  به  مى رسيم 
تاريخ ايران بوده است. شاهى كه عالقة بسيارى به سفر 
فراهم  سفرش  اسباب  اين كه  براى  بود  حاضر  داشت، 
شود، هر امتيازى بود به فرنگى ها بدهد و هر فشارى بود 
به مردمان كشورش وارد كند. تنها تفاوت او با ماركوپولو 
اين است كه اهل سفرهاى ارزان نبود! ولى خود سفر 
و لذت آن اين دو را كنار هم قرار مى دهد؛ آن هم در 

ارديبهشت كه ماه سفر است.
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دكترحجت اله صیدي، مدیر عامل شركت سرمایه گذاري خوارزمي

سالنیکویثروتآفرینی
    شروع  نيکوی سال نودوچهار، نويد روزهای خوش و مبارکی را برای اقتصاد در حال بازيابی ايران بزرگ می دهد. تا کيد بر ضرورت همدلی 
و همزبانی  بين شهروندان  و سياست گذاران و مجريان در نام گذاری بجا و هوشمندانة  سال، در حالی که گسست های ريز و درشت موجود، 
اخالل زيادی را در شيوة  تدبير و به سامان رساندن امور ايجاد کرده بود، دستيابی به تفاهمی کم نظير با قدرت های بزرگ جهانی، که به دليل 
کژتابی هايشان در سال های گذشته، حصول اين ميزان از تفاهم را با ترديد جدی مواجه ساخته بودند و سياست های اقتصادی اعالم شدة 
دولت در آستانة نو شدن سال، همه و همه انتظار برخورداری از سالی پربار را رقم زده اند که بارش باران رحمت الهی و نشاط انگيز روزهای 
آغازين فروردين را می توان شاهدی عينی برای اين پيش بينی تلقی کرد و البته کيست که نداند رسيدن به قله های پيشرفت اقتصادی و رفع 

موانع گونه گون کسب وکار به آسانی و فوريت ميسر نمی شود و صبر بسيار ببايد.
اعتباردهندگان،  سرمايه گذاران،  از  اعم  عرصه  اين  کنشگران  در  اميد  ايجاد  اقتصادی،  منظر  از  سوئيس  تفاهم  دستاورد  مهم ترين      
سياست گذاران و ساير فعاالن است. آنچه از ديدگاه کنشگران اقتصادی در پی تفاهم نامة يادشده تحليل می شود، اين است که رسيدن به اين 
درجه از تفاهم، راه برداشته شدن تحريم های مالی و پولی را بسيار هموار کرده و بديهی است که اين راه هموار،  رسيدن به مقصد مهم رشد 
و شکوفايی اقتصاد و تحقق توسعة پايدار را سرعتی مضاعف خواهد بخشيد. از اين روی بسياری از تدبيرگران عرصة اقتصاد برای بهره برداری 
از فرصت های فراوان دوران پساتحريم، بايد برنامه ريزی را شروع کرده باشند. آنچه قابل پيش بينی است، اين است که رفع محدوديت های 
اقتصادی بين المللی، بر روی گروه های مالی و سرمايه گذاری، دو اثر مهم مستقيم و غيرمستقيم دارد. جای ترديد نيست که اگر تحريم ها رفع 
شوند و به طور مشخص  ايران از يک سو امکان صادرات بيشتر نفت، گاز و فرآورده های مربوطه و همچنين محصوالت معدنی و غير نفتی را 
داشته باشد و از سوی ديگر  دستيابی به وجوه مسدودشده و همچنين وجوه حاصل از صادرات بيشتر فراهم گردد، شکوفايی اقتصادی سرعت 
بااليی به خود خواهد گرفت و در نتيجه تمام بنگاه ها بر حسب توان و ظرفيتی که دارند، از برکات آن بهره مند خواهند شد، که اين همان 
اثر غيرمستقيم مورد نظر است. به عالوه،  دستيابی نسبتا آسان به بازارهای پولی، مالی و کااليی بين المللی، به يکايک شرکت ها اين امکان 
را می دهد تا با عرضة بيشتر محصوالت، تامين ارزان تر منابع، توزيع مناسب تر ريسک و دستيابی به سودهای مناسب و پايدار، زمينة ارتقای 
برنامه های توسعه ای خود را فراهم آورند، که اين از آثار مستقيم رفع محدوديت ها بر بنگاه ها بوده و نيز به نوبة خود شکوفايی اقتصادی را 
موجب خواهد شد. البته نبايد از نظر دور داشت که رفع تحريم ها، حتی اگر يک باره و در يک روز صورت پذيرد، بدين معنی نيست که از نظر 
فنی و عملياتی، تمامی محدوديت ها در عرصة عمل برداشته شده است، زيرا اگرچه خبر برداشته شدن محدوديت خود می تواند اتفاق بسيار 
بزرگ و مثبتی تلقی شود، اما استفادة عملياتی از فرصت ايجادشده، نيازمند برقراری نظام های مالی، پولی، حمل و نقل و عقد قراردادهای 
مختلفی است که ممکن است هفته ها يا در برخی موارد ماه ها به طول بينجامد. از اين روی چنين به نظر می رسد که فضای سرمايه گذاری 
در نيمة اول سال جاری، بيشتر از اميد ايجادشده برای بهبود متاثر خواهد شد و آثار فضای باز ايجادشده بر بخش واقعی اقتصاد در ماه های 

بعد، آن هم به تدريج خود را نشان خواهد داد.
سرمايه گذاری  گروه  جدی  کار  دستور  در  پساتحريم،  دورة  در  و  محدوديت ها  رفع  آستانة  در  ايجادشده  فرصت های  از  بهره برداری     
خوارزمی برای تحقق برنامة راهبردی هفت ساله در راستای ثروت آفرينی پايدار برای نسل ها قرار گرفته است. از آن جا که در دوران رونق 
نيز کشتی بان را تدبيری ديگر بايد، گروه خوارزمی با حضور جدی در عرصة بين الملل، ضمن رصد کردن فرصت ها، بدون شتابزدگی و با 
تامل دقيق، تالش خواهد کرد تا جايگاه درخوری را در بازارهای مالی منطقه و بيرون از آن برای خود رقم زند. اين مهم با تشکيل گروه 
راهبردی سرمايه گذاری های بين المللی، آغاز شده است و نيازمند آن است که با پشتيبانی تمامی اعضای گروه در شرکت اصلی، شرکت های 
گروه ، طرف قراردادها و همچنين سهامداران ارجمند بتواند گام های مهم و موثری را در اين مسير بردارد. در کنار برنامه های بين المللی، 
استفاده از بازارها و فضای مناسب تر اقتصاد داخل کشور نيز برنامة مهمی برای خوارزمی است. اجرای مرحلة دوم افزايش سرمايه، پذيرش 
شرکت های توسعة برق و انرژی سپهر ) نيروگاه منتظر قائم ( و توسعة ساختمان خوارزمی در بورس، بهره برداری کامل از خطوط توليد 
جديد البراتوارهای سينادارو، عملياتی کردن قراردادها و طرح های جديد شرکت توسعة فن آوری اطالعات خوارزمی )مفاخر(، تکميل طرح 
تجاری سازی نيروگاه منتظر قائم، شروع طرح اجرای کارخانجات فروآلياژ صدر جهان، افزايش بهره وری شرکت های گروه و ارتقای ترکيب 
پورتفوليوی سرمايه گذاری گروه که امری مداوم به حساب می آيد، از برنامه های عملياتی گروه در سال جاری است، که با پياده سازی نظام 

ارزيابی متوازن برای کلية شرکت ها تالش می شود تا تحقق اهداف پيش گفته تضمين شود. 
    سال نيکوی ثروت آفرينی اولين ماه خود را پشت سر می گذارد و گروه خوارزمی برآن است تا در دو ماه باقی مانده از سال مالی خود، با 
تحقق کامل برنامه های تدوين شده، از جمله دستيابی به سودی فراتر از آنچه در سال گذشته تحقق يافت، مسير رشد پايدار گروه و افزايش 

دارايی ها و ارزش سهام مالکين گران قدر را هموارتر سازد، که به گفتة خواجة شيرين سخن شيراز:
سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت

بادت اندر شهرياری برقرار و بر دوام
سال خرم فال نيکو مال وافر حال خوش

اصل ثابت نسل باقی تخت عالی بخت رام .
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مديريت و  مجلهء اقتصاد 

مديريت

را دریابیم وقت تنگ است؛ فرصت ها 
ایران در  بر توسعه  استاندارد  ناکارآمد و مصرف غیر  تاثیر نفت، مدیریت  به  نگاهی 

علی پویا

اقتصاد ايران در چند دهة گذشته تجربه های متفاوتی را به دست آورده است 
توسعه  نوين  الگوهای  به  تجربه ها  اين  اساس  بر  نتوانسته  بايد  که  آن طور  اما 
دست يابد. کارشناسان و تحليل گران توسعه داليل زيادی برای اين اتفاق ارائه 
می دهند؛ داليلی که در همة آن ها نفوذ بيش از اندازة دولت، نيروهای صاحب 
رانت، الگوی نامناسب مصرف و از همه مهم تر نقش نه چندان خوشايند نفت 
در حد و اندازه های زيادی به چشم می خورند. به نظر می رسد وقتی از گره های 
اين گرفتاری ها  ميانگين گرفته شود، همة  قبل  ايران در چند دهة  اقتصادی 
معرفی  ايران  در  توسعه  پرتگاه  عنوان  به  را  عناصر مشخص  نهايت همين  در 
می کنند. نکتة جالب ماجرا اين جاست که به نظر می رسد طی سال های گذشته، 
در  اقتصاد  دست اندرکاران  هم  و  اقتصادی  برنامه ريزان  هم  و  کارشناسان  هم 

ايران می دانند که آبشخور مشترک همة گرفتاری های اقتصادی چيست ولی باز 
هم اتفاقی رخ نمی دهد. به عبارتی ما می دانيم که چرا اوضاع توسعه در ايران 
آشفته است اما همچنان در دوره هايی برنامه ريزان اقتصادی به گونه ای رفتار 
کرده اند که انگاری در حال تجربة چندبارة مشکالت و معضالت اقتصادی ايران 
مديران  اقتصادی  عملکرد  ماجرا  اين  بارز  نمونة  دهه های گذشته هستند.  در 
کشور طی سال های 1384 تا 1392 است. اطالعات موجود نشان می دهد که 
ثابت  نرخ رشد تشکيل سرماية  لحاظ  به  بدترين سال  طی 56 سال گذشته، 
ناخالص با منفی 23 درصد در سال 1391 بوده است. توجه کنيد در اين سال 
ايران بيش از 5 سال بيشترين درآمدهای نفتی را تجربه کرده است اما باز هم 
بعد از اين اوج درآمدهای نفتی کار به جايی رسيده است که منفی ترين رشد 
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تشکيل سرماية ثابت ناخالص بايد در همين سال به وقوع بپيوندد.)جدول يک(
می شود،  مرور  اقتصادی  اطالعات  وقتی  است.  ماجرا  از  بخشی  تنها  اين  البته 
از  نفت،  طاليی  فروش  سال  چند  از  بعد  می توان  که  است  مشخص  به خوبی 
کرد.  ياد  ايران  اقتصادی  سال های  سياه ترين  از  يکی  عنوان  با   91 سال 
تا سال 91 کمترين  از سال 84  است،  در جدول يک مشخص  همان طور که 

است.  پيوسته  وقوع  به  نيز  درصد(   6.8 )منفی  نفت  با  اقتصاد  رشد  ميزان 
احمدی نژاد،  جمهوری  رياست   سال  هشت  طی  اوپک،  اعالم  براساس 
است.  داشته  درآمد  578 ميليارد دالر  از  بيش  نفت  صادرات  طريق  از   کشور 
اين يعنی در هشت سال رياست احمدی نژاد، درآمدهای نفتی نسبت به دورة 
دورة  دو  در  است.  داشته  افزايش  خاتمی 246 درصد  يعنی سيدمحمد  قبل تر، 
رياست جمهوری، هاشمی رفسنجانی کشور جنگ زدة ايران را تنها با 123 ميليارد دالر 
کرد.  اداره  با 103 ميليارد دالر  را  موسوی جنگ  ميرحسين  دولت  و  کرد   اداره 
 1010.92 برابر   1392 سال  تا   1360 سال  از  ايران  نفتی  درآمدهای  کل 
بيش  سال،   31 اين  از  احمدی نژاد  سال  هشت  درآمد  که  بوده،   ميليارد دالر 
دولت  دو  کشوردر  نفتی  درآمدهای  57 درصد  يعنی  است.  بوده  57 درصد  از 
برابر  احمدی نژاد تجميع شده است.  کل درآمد های سه دولت قبلی روی هم 
432.59  ميليارد دالر بوده، يعنی شش دولت موسوی، هاشمی و خاتمی روی 
هم تنها نزديک به 75 درصد دو دولت احمدی نژاد، درآمد های نفتی داشتند.  اما 
به وضوح نتيجة اين رشد درآمد نفتی مشخص است. به عبارتی می توان نتيجه 
گرفت که نفت هرگاه توانسته دالرهای بيشتری وارد کشور کند، نه تنها مزيتی 
مولد برای توسعه به همراه نياورده است بلکه در دوره های طاليی قيمت، رنگ 
سياه را نيز به توسعة ايرانی هديه داده است. در جدول دو مشخص است که بعد 
از دوران پرشکوه نفتی، توليد ناخالص داخلی به قيمت پايه به ميزان 6.8 درصد 
به ميزان 0.9 درصد يک رقم  منفی است و همين مولفه بدون محاسبة نفت 
منفی ديگر را برای تاريخ اقتصادی به يادگار گذاشته است. در جدول سه نيز 
البته می توان به وضوح مشاهده کرد که درآمد ملی نيز نسبت به سال های قبل 

منفی 17.1 درصد را نشان می دهد.

و  چرا  که  می دهد  نشان  به خوبی  ايران  اقتصادی  جغرافيای  می رسد  نظر  به 
شده  نازل  ايران  اقتصاد  سر  بر  گذشته  سال های  طی  چنين  باليی  چگونه 
پيامد  اين  اصلی  دليل  نفت  که  گفت  نمی توان  شک  بدون  البته  است. 
مديريت  زمينة  در  که  است  بوده  وسيله ای  درواقع  نفت  است.  اقتصادی 
ناکارآمد و مصرف غير استاندارد در اقتصاد ارقامی به شکل و شمايل فوق را 
ايران به يادگار گذاشته است. بدون شک خيلی بيراه  برای تاريخ توسعه در 
نيست اگر بگوييم اقتصاد و توسعه در ايران کلکسيون تجربه های ناخوشايند 

را  ورق  بخواهند  اقتصادی  برنامه ريزان  زمانی که  از هر  برای همين  هستند، 
دير  کافی  اندازة  به  و  است  زمان  بهترين  حتما  برگردانند  ديگر  گونه ای  به 
چنين تصميمی را اتخاذ کرده اند. درواقع اگر همين االن هم بخواهيم توسعه 
بدهيم،  نجات  استاندارد  غير  مصرف  و  ناکارآمد  مديريت  نفت،  مثلث  از  را 
آن قدر دير برای اين کار اقدام کرده ايم که غير قابل محاسبه است. گروهی 

از کارشناسان اين روزها البته بر اين باورند که بهترين کار برای قرار گرفتن 
اما  باشد  درست  می تواند  نکته  اين  است.  فساد  با  مقابله  توسعه،  کاروان  در 
مثلث  همان  گرفتن  نتيجة شکل  نيز  اقتصادی  فساد  که  کرد  فراموش  نبايد 
توافق  انجام  از  بعد  که  آن جايی  از  و  حاضر  حال  در  می رسد  نظر  به  است. 
اقتصاد  از روی سر  را  بار خود  نيز  احتمالی در مذاکرات هسته ای، تحريم ها 
استقبال  به  ويژه  راهبردی  با  دولتی ها  تا  دارد  ضرورت  برمی دارند،  ايران 
دوران تازة توسعه در ايران بروند. منظور از راهبرد ويژه اين است که بدانيم 
برخوردی  و  رفتار  چه  کشور  در  توسعه  و  اقتصاد  با  می خواهيم  آينده  در 
دولتی ها  که  است  اين  مثبت  اقدام  کمترين  می رسد  نظر  به  باشيم.  داشته 
تا  بکنند،  هموار  را  سرمايه  بازار  سمت  به  آواره  سرمايه های  ورود  مسير 
اقتصادی همراه  با استانداردهای واقعی  تامين مالی در کشور مطابق  جريان 
از  اقتصادی  برنامه ريزان  که  است  اين  برای  موقع  بهترين  زمان حاضر  شود. 

جدول شماره یک
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تدوين  در  که  بخواهند  اقتصادی  کارتل های  و  سرمايه گذاری  شرکت های 
راهبرد برای خيزش دوبارة توسعه در ايران دست به کار شوند. »درون زا 
نبودن رشد اقتصادي و اتکاي آن به راهبردهاي مبتني بر نهاده ها و نه بر 
ارتقاي بهره وري عوامل توليد/ تاکيد بر بخش توليد کااليي براي دستيابي 
به رشد و توسعه و توجه کمتر به توليد خدمات به ويژه خدمات زيربنايي/ 
بازدهي  ضريب  بودن  پايين  اقتصاد/  در  منابع  جذب  قدرت  بودن  پايين 
سرمايه/ توسعة ناکافي نهادها و بازارها و ابزارهاي مالي جهت تامين مالي 
به  دولت  بودجة  و  اقتصاد  وابستگي  کسب وکار/  نامناسب  فضای  طرح ها/ 
واردات/  به  داخلي  توليدات  از  قابل  توجهي  بخش  وابستگي  نفتي/  درآمد 

باالي  تصدي هاي  غيردولتي/  بخش  ضعف  تصميم گيری/  نظام  در  تداخل 
اصلی  معضالت  و  مشکالت  سرمايه ها«  زياد  استهالک  و  عمومي  بخش 
توليد و سرمايه گذاری محسوب می شوند، که بدون شک آن ها را در جايی 
نمی توان  مولد  و  سرمايه گذاری  بنگاه های  نظر  تحت  و  سرمايه  بازار  جز 
نشان می دهد که  گزارش  اين  در جدول های  موجود  ارقام  کرد.  بر طرف 
دوباره  می تواند  شاخص ها  با  شوخ طبعی  هر  که  است  تنگ  آن قدر  وقت 
امکانی که در آينده  از  يک دوران طاليی را به دورانی سياه تبديل کند. 
با  جز  اين  و  کرد  را  استفاده  بهترين  بايد  می آيد  وجود  به  توسعه  برای 

نمی افتد. اتفاق  تعقل 
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سرمايه

توافق؛ یک امکان برای توسعه در ایران
می گويد:»بايد  سرمايه  بازار  فعاالن  از  ربانی،  عليرضا 
برای رسيدن به توافق هسته ای شادمان بود. شک نبايد 
کرد که رسيدن به توافق يک امکان دوباره در اختيار 
ايران است، که می تواند از گره های اقتصادی چند سال 
به  اگر  اقتصادی  ديپلماسی  اصوال  شود.  رها  گذشته 
موقعيت های  که  دارد  را  خاصيت  اين  برسد،  گشايش 

جديد برای اقتصاد به وجود آورد.«
اين  نيز  هسته ای  توافق  مورد  می دهد:»در  ادامه  وی 
اقتصاد  دارد.  وجود  بيشتری  و شدت  قدرت  با  مسئله 
سياست های  خاطر  به  گذشته،  سال  چند  طی  ايران 
چنين  در  رسيد.  بحران  مرز  به  اقتصادی  نامناسب 

از  بسياری  آمد،  وجود  به  اقتصاد  برای  که  شرايطی 
پتانسيل های اقتصادی از بين رفتند برای همين فقط 
يک نيروی تازه که قدرتی فراتر از ويرانی های اقتصاد 
ايران داشته باشد می تواند در ميان مدت به داد اقتصاد 

و توسعه در ايران برسد.«
چون  دارد.  را  خاصيت  اين  می گويد:»مذاکرات  ربانی 
و  می کند  تلطيف  را  جهانی  بازارهای  در  ايران  تصوير 
می تواند موج و خيزش سرمايه گذاران به ايران را فراهم 
سازد. در اين شرايط اين مجال برای اقتصاد به وجود 
از گردنه های خطرناک چند  را  بتواند خود  می آيد که 
سال گذشته نجات دهد. منتهی مسئولين دولتی بايد 

آگاهی برای استفاده از اين خيزش را داشته باشند.«

بيشترين  گذشته  سال  چند  می دهد:»در  توضيح  وی 
اقتصاد  دوش  روی  مديريت  فقدان  خاطر  به  آسيب ها 
ايران بار شد. برای همين مديريت توسعه بعد از توافق 
بسيار مهم است. تا همين چند ماه پيش فاصله گرفتن 
بانک ها از ماموريت های اصلی و ناهنجاری های اقتصادی 
زيادی که در بازارهای حاشيه ای بود، به وضوح نشان 
داد تا زمانی که بورس در اقتصاد کشور قدرت واقعی 
نداشته باشد، تامين مالی فعاليت های مولد هميشه با 
گره های زيادی همراه است. اگر توافق به نتيجه برسد، 
مسئولين اقتصادی بايد با ترفندهايی منابع را به سمت 
بورس هدايت کنند و وظيفة تامين مالی را نيز بر عهدة 

اين نهاد اقتصادی قرار دهند.«

نگاه می کنند توافق هسته ای  به  بازار سرمایه چگونه  اهالی 

بورس برای  اجباری  توفیق 
از  بسیاری  که  بود  مدت ها  افتاد.  اتفاق  باالخره 
طیف  و  اقتصادی  فعاالن  و  تحلیل گران  کارشناسان، 
بودند  انتظار  در  مردم،  مختلف  از بخش های  وسیعی 
تا تیم مذاکره کنندة هسته ای ایران در مقابل دوربین 
لبخند بزند و خبر خوب توافق هسته ای را در اختیار 
فروردین  از  روز  قرار دهد. سیزدهمین  ایران  اقتصاد 
تا  انتظارها  که  شد،  مخابره  خبر  این  امسال  ماه 
تاریخ  کار  دیگر  حاال  رسیده اند.  نتیجه  به  حدودی 
هم جالب شده است. هر سال آخرین روز از سال و 
شروع تعطیالت بهار، یعنی 29 اسفند مصادف است 
از  و  نفت  ملی شدن صنعت  میهنی  با سالروز جشن 
تعطیالت  از  روز  آخرین  یعنی  فروردین   13 امسال 
از  با جشن نخستین قدم  نیز مصادف است  نوروزی 
ایجاد توافق هسته ای. این یعنی یک گردش ماندگار 
در تاریخ، که از امسال همة مردم آن را دوره می کنند. 
البته اگر پیچ آخر توافق هسته ای در دهم تیرماه نیز 
به نتیجه برسد. سیزدهم فروردین ماه درواقع مسیر 
را برای رسیدن به توافق نهایی در دهم تیرماه هموار 
کرده است. اما فارغ از همة این ها، آیا واقعا باید برای 
مذاکرات  در  دیپلماسی  تب  پایان  و  هسته ای  توافق 
هسته ای شادمان بود؟ این پرسش را با کارشناسان 
بدون  آن ها  همة  گذاشتیم،  میان  در  سرمایه  بازار 
کوچک ترین مکثی پاسخ مثبت به این پرسش دادند 
جای  خود  پاسخ  دهلیزهای  در  نیز  نگرانی هایی  ولی 
می رسد  نظر  به  آن ها  کردن  دوره  که  بودند،  داده 
می تواند برای ایجاد راهبردهای اقتصادی مفید باشد.
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برای  بانکی  سود  نرخ  می دهد:»کاهش  ادامه  ربانی 
از  يکی  سرمايه،  بازار  سمت  به  سرمايه ها  هدايت 
تورم  کاهش  زمان  در  و  اکنون  که  است  راهبردهايی 
می تواند برای رونق بورس مفيد باشد. در زمان بعد از 
توافق که سرمايه گذاران خارجی نيز به ايران می آيند، 
و  اصل  می تواند  کارآمد  سرماية  بازار  يک  داشتن 
زيربنای جهش توسعه باشد. مديران اقتصادی از حاال 
اعضای  و  سرمايه گذاری  شرکت های  از  دعوت  با  بايد 
را  سرمايه  بازار  شدن  بهينه  راهبرد  بورس،  تاثيرگذار 

تدوين کنند.«

روان درمانی اقتصاد با توافق هسته ای 
شاهين شايان آرانی، يکی ديگر از فعاالن بازار سرمايه 
است، که می گويد توافق هسته ای می تواند موجب رشد 
اين گونه تشريح  را  ادعای خود  او  اقتصاد کشور شود. 
روانی  تاثير  دليل  به  که  می شود  سالی  می کند:»چند 
سياست های اقتصادی بر بازار، اقتصاد در ايران رخوت 
اميد  اين منظر می توان  از  را تجربه می کند.  شديدی 
بار  دليل  به  توافق هسته ای  کوتاه مدت  در  که  داشت 
مثبت روانی ای که دارد، آرامش را به بازارهای اقتصاد 

ايران بازگرداند و از حجم رخوت بکاهد.«
بدون شک فضای  ادامه می دهد:»توافق هسته ای  وی 
نيز  بورس  که  می کند،  مثبت  را  کشور  کسب و کار 
اين  البته  است.  کسب وکار  فضای  اين  زيرمجموعة 
مثل  جايی  ايران  در  که  کرد،  فراموش  نبايد  را  نکته 
بازار سرمايه همچنان از فضای روانی ناشی از فعل و 
انفعاالت اقتصادی تاثير می گيرد و اين تاثير بر دامنة 
نوسان شاخص می افزايد. از اين منظر چون ما به لحاظ 
حجم عرضه و تقاضای بورس جايگاهی مناسبی نداريم، 
برای  انعکاس خوبی  افزايش نوسان  می توان گفت که 
بازار ندارد اما بعد از مدتی ثبات ناشی از توافق می تواند 

بازار سرمايه را روی خط بهبود قرار دهد.«
شايان آرانی توضيح می دهد:»به عبارتی بايد چند ماهی 
صبر کرد تا نتايج اين توافق به وضوح ديده شود. يعنی بعد 
از توافق نهايی در دهم تيرماه، اقتصاد ايران و بازار سرمايه 
چند ماهی نياز دارد تا اثر مثبت استفاده از رفع تحريم ها 
را به تصوير بکشد. اين نکته را البته نبايد فراموش کرد که 

بازار ارز نيز تاثير زيادی از اين توافق می گيرد.«
وی می گويد:»برای کوتاه مدت بعد از توافق قيمت ارز کاهش 
می يابد اما در مورد بازار سرمايه اين تاثير بدون شک جدی تر 
خواهد بود، چون دايره اطمينان به کسب وکار اقتصادی را 
بزرگ تر می کند. به همين خاطر می توان اميد داشت که 
بورس رونق خوبی را تجربه می کند. وقتی اطمينان از فضای 
کسب وکار افزايش می يابد، سرمايه گذارانی که از کنار بازار 
سرمايه عبور می کردند اين بار وارد بازار سرمايه می شوند و 
اين يعنی يک توان مضاعف برای بورس، که بتواند وظيفة 
تامين مالی را بر عهده بگيرد. حتی سرمايه داران کوچک نيز 
وقتی چنين چيزی را ببينند، ترغيب می شوند که وارد بازار 
سرمايه شوند. دولت وظيفه دارد که اگر کار به اين جا رسيد، از 

ايفای نقش بورس در اقتصاد کشور مراقبت کند.«

تاثیر توافق، نیاز به پیش شرط دارد
سرمايه  بازار  فعاالن  از  ديگر  يکی  نيز  رادپور  رامين 
پاسخ می دهد:»برای  ما  به پرسش  اين گونه  است، که 

توافق هسته ای بايد شادمان بود، چون نگاه را به توسعه 
در ايران تغيير می دهد اما به نظر من تاثير اين توافق 
در جايی مثل بازار سرمايه نياز به پيش شرط هايی دارد، 

که برنامه ريزان دولتی بايد آن را فراهم سازند.«
وی می گويد:»اين روزها از هر کس بپرسی که توافق 
به  دارد،  اقتصاد  بر  تاثيری  مذاکرات هسته ای چه  در 
اين  درواقع  است.  مثبت  تاثيرش  می گويد  درستی 
چيزی نيست که کسی نداند يا برای پاسخ آن مجبور 
شود زياد به ذهنش فشار بياورد. به طور طبيعی وقتی 
يک پيروزی در عرصة ديپلماسی به وجود می آيد که 
اقتصاد  به  بيشتری  سرمايه گذاران  پای  آن  واسطة  به 
قرار  برتری  موقعيت  در  شاخص ها  حتما  می شود،  باز 
می گيرند. يعنی بايد قرار بگيرند مگر اين که کارشکنی، 

ضعف و ناکارآمدی مديريتی مانع اين کار شود.«
نبايد  زياد  همين  می ساز:»برای  خاطرنشان  رادپور 
اين  که  می دانند  همه  چون  زد،  تکراری  حرف های 
توافق بايد در اصل موجب ارتقای اقتصاد مولد و بازار 
ناکارآمدی  يا  بايد گفت که  اگر نشد  اما  سرمايه شود 

است.  نداده  رخ  اتفاق  اين  که  منافع،  برخورد  يا  بوده 
اين را ازاين منظر می گويم که وقتی تحريم ها برطرف 
اقتصادی  سياست های  دست اندرکاران  و  مديران  شد، 
امکان  اين  از  نروند که  به سمتی  دوباره  بانک ها  مثال 
در جهت بنگاه داری استفاده کنند و باز هم بورس در 
ساية اتفاقاتی از اين دست به صورت مصنوعی زندگی 

کند.«
اين فعال بازار سرمايه می گويد:»اگر تحريم ها حذف شوند 
فرصت  بهترين  بيايند،  ايران  به  خارجی  سرمايه های  و 
به دست می آيد تا يک بار برای هميشه با تغيير جايگاه 
بازار سرمايه، کاری کنيم که بورس وظيفة تامين مالی 
کشور را بر عهده بگيرد. اگر اين اتفاق رخ دهد، يعنی به 
سمت توسعة مولد رفته ايم. اما اگر به جای اين کار دوباره 
فضای رشد داللی و واردات مصرفی باز شود، ديگر بايد 
قيد توسعة مولد را بزنيم. به نظر من همه چيز دست 
مديران و برنامه ريزان اقتصادی و گروه ها و نهادهايی است 
که صاحب قدرت در اقتصاد هستند. با رفع تحريم ها و 

پيروزی در توافق، تازه کار آغاز می شود.«

مذاکرات و شکوفایی بورس
کارگزاران  کانون  اعضای  امور  مدير  بهزادفر،  بهنام 
می گويد:»توافق  ما  پرسش  به  پاسخ  در  نيز  بورس 
برای  مثبت  اتفاقات  از  يکی  هسته ای  مذاکرات  در 
می تواند  آن  پيامدهای  است، چون  ايران  در  توسعه 
تغيير  شاخص ها  بهبود  نفع  به  توسعه  در  را  ورق 
دهد. من از اين توافق استقبال می کنم، چون بر اين 
ايران،  اقتصاد  تپندة  قلب  آينده  سال  در  که  باورم 
و عملکرد  رفتار  توافق،  اين  تاثير  بورس تحت  يعنی 

داشت.« مثبتی خواهد 
وی ادامه می دهد:»البته چنين چيزی منوط به اين 
است که مسير اين تفاهم يک توافق نهايی باشد. اگر 
سرمايه گذاران  پای  سو  يک  از  دهد،  رخ  اتفاق  اين 
ديگر  سوی  از  و  می شود  باز  ايران  به  خارجی 
پول های بلوکه شده به کشور برمی گردند. اين پول ها 
تجربه  را  زيادی  کاهش  نفت  بهای  که  شرايطی  در 
اقتصاد کشور  برای  بهترين کمک  می کند، می توانند 

باشند.«
سياست های  از  می سازد:»برخی  خاطرنشان  بهزادفر 
داخلی نيز اين اميدواری را تقويت می کند. مثال برای 
رونق بهتر واحدهای مولد اقتصاد قرار است نرخ سود 
بانکی کاهش يابد اگر اين اتفاق رخ دهد سرمايه ها از 
بطالت در بازارهای حاشيه ای خارج می شوند و در روند 
در  چيزی  چنين  می افتند.  کار  به  سرمايه  بازار  مولد 
بر طرف شده است، قدرت  نيز  شرايطی که تحريم ها 

بازار سرمايه را با سرعت تصاعدی باال می برد.«
وی می گويد:»اگر بخواهيم ساده تحليل کنيم، می توان 
گفت که توافق کلی و رفع تحريم ها فضای کسب وکار 
کشور را بهبود می بخشد و باعث می شود تا در يک دورة 
دو الی سه ساله، بازار سرمايه دگرگونی مثبتی را تجربه 
کند. چنين اتفاقی شکوفايی اقتصاد و توسعة کشور را 
به ارمغان می آورد. به همين خاطر بايد برای توافق در 
مذاکرات هسته ای شادمان بود. چون به تعبيری ديگر 
می تواند کار را به جايی برساند که بتوانيم بورس را در 
جايگاه واقعی و ارزشمند خود قرار دهيم، تا از طريق 

پتانسيل آن بتوانيم پره های توسعه را باز کنيم.«
طی سال های گذشته آن قدر بازار سرمايه برای رسيدن 
به جايگاه واقعی و مطلوب خود با دست اندازهای زيادی 
به  سرمايه  بازار  فعاالن  از  برخی  حاال  که  بوده  روبه رو 
يک  نقش  مذاکرات  انگار  که  می گويند  سخن  گونه ای 
به  درواقع  می کند.  ايفا  بورس  برای  را  اجباری  توفيق 
باور اين گروه از کارشناسان، اگر تحريم ها برطرف شود 
اتفاق  اين  نيز وارد کشور شوند،  و سرمايه های خارجی 
در کنار برخی از سياست های داخلی می تواند به شکل 
خودکار بورس را به جايگاهی در روند توسعه که شايستة 
ادعا  اين  کنار  از  نمی توان  منظری  از  برساند.  است  آن 
به سادگی عبور کرد. افزايش پتانسيل های توسعه بعد از 
توافق و رفع تحريم ها، به گونه ای است که نهادی جز بازار 
سرمايه نمی تواند يا توانايی آن را ندارد که اين پتانسيل ها 
را در خط و سير اقتصاد مولد قرار دهد. از اين منظر شايد 
اقتصاد کشور  برای  بتوان گفت که شايد ديگر چاره ای 
نمی ماند که يک بار برای هميشه بازار سرمايه را به عنوان 
منجی تامين سرمايه بپذيرد و بزرگ ترين بارها را از روی 

دوش توسعة ايرانی بردارد.

که  بپرسی  کس  هر  از  روزها  این 
چه  هسته ای  مذاکرات  در  توافق 

درستی  به  دارد،  اقتصاد  بر  تاثیری 
است.  مثبت  تاثیرش  می گوید 

کسی  که  نیست  چیزی  این  درواقع 
شود  مجبور  آن  پاسخ  برای  یا  نداند 

به  بیاورد.  فشار  ذهنش  به  زیاد 
در  پیروزی  یک  وقتی  طبیعی  طور 
می آید  وجود  به  دیپلماسی  عرصة 

سرمایه گذاران  پای  آن  واسطة  به 
می شود باز  اقتصاد  به  بیشتری 
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بورس

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

ایلیا پیرولی

از سیزدهم  در نخستین روز کاری بعد 
از دو هزار  فروردین ماه، شاخص ها بیش 
واحد رشد کردند و شاخص کل از مرز 67 
هزار واحد عبور کرد. این یک شوک برای 
پایان  در  بازار سرمایه محسوب می شود. 

1393 وقتی معلوم شد که توافق  پاییز سال 
این  و  هسته ای به جایی نرسیده است 

ادامه  کش و قوس باید چند ماهی دیگر 
یابد، بورس تهران آشکارا در مسیر نزولی 

قرار گرفت و حاال درست در نقطة عکس، 
تا  باعث شد  تفاهم سیاسی  تنها یک 

روز تعطیلی،  از خمیازة چند  بعد  بورس 
را به  یک پرش خیره کنندة دو هزار واحدی 

برساند ثبت 

جهانی،  قدرت   6 با  ايران  مقدماتی  توافق  يا  سياسی  تفاهم 
شايد خيلی زودتر از آن که می شد حدس زد بازار را در ايران 
تحت تاثير قرار داد. اين نشان می دهد که اقتصاد ايران تشنة 
يک خبر خوب يا يک اتفاق سفيد است تا رشدی تاريخی را 
می توان  منظر  اين  از  برساند.  ثبت  به  خود  شاخص های  در 
گفت که تعطيالت نوروز 1394 پرشورترين تعطيالت بهاری 
اين  ايران محسوب می شوند، چون در آخرين روز  تاريخ  در 
تعطيالت دو هفته ای ماجرای لوزان با خنده تمام شد و دقيقا 
نيمه  پايان  از  بعد  يا فقط چند ساعت  اين تعطيالت  فردای 
گرفتار  ايران  در  بازار  بهاری،  تعطيالت  از  روز  آخرين  شب 
هيجان ناشی از مذاکرات هسته ای شد. به خاطر همين مسئله 
می توان گفت که بازار در ايران بدون شک به شدت در انتظار 
روزی است که روحية خود را با شنيدن خبری تمام غنی شده 
به دست آورد و در نقطه ای بهينه قرار بگيرد. تندترين واکنش 
در  دادند.  نشان  سرمايه  بازار  شاخص های  لوزان  خبر  به  را 
نخستين روز کاری بعد از سيزدهم فروردين ماه، شاخص های 
مرز  از  کل  شاخص  و  کردند  رشد  واحد  هزار  دو  از  بيش 
بازار سرمايه  برای  اين يک شوک  67 هزار واحد عبور کرد. 
معلوم  وقتی   1393 سال  پاييز  پايان  در  می شود.  محسوب 
شد که توافق هسته ای به جايی نرسيده است و اين کش و 
تهران آشکارا  بورس  يابد،  ادامه  بايد چند ماهی ديگر  قوس 
عکس،  نقطة  در  درست  حاال  و  گرفت  قرار  نزولی  مسير  در 
تنها يک تفاهم سياسی ) قبل از توافق نهايی در دهم تير ماه 
امسال( باعث شد تا بورس بعد از خميازة چند روز تعطيلی، 
يک پرش خيره کنندة دو هزار واحدی را به ثبت برساند. البته 
اين تمام ماجرا نيست، در همان روزها؛ يعنی بالفاصله بعد از 
اين شتاب دو هزار واحدی برخی از کارشناسان با نگرانی از 
آيندة بازار سرمايه سخن گفتند. اين گروه از کارشناسان بر 
اين باورند که يک صعود بزرگ با يک اتفاق کوچک، می تواند 
تبديل به سقوطی غير منتظره شود. به طور حتم نمی توان 
تا  هنوز  چون  گذشت،  به سادگی  نظرها  اظهار  اين  کنار  از 
توافق نهايی نزديک 90 روز مانده است و بايد اين پيش فرض 
باز هم  برگردد،  به هر شکلی  اگر ورق  نظر گرفت که  را در 
متحمل  بايد  قرار می گيرند  در صف   فوری  که  سهامدارانی 
زيان های کوچک و بزرگی شوند. چند ساعت بعد از رشد دو 
نخستين  بورس  شرکت  مديرعامل  شاخص ها،  واحدی  هزار 
اميد شکل گرفتة سهام داران هشدار  به  نسبت  بود که  کسی 
داد. او به رسانه ها گفت که بايد دست به عصا راه رفت و در 

مقابل هر هيجانی ايستاد.

ذوق نکنیم
مدير عامل شرکت بورس به خبرنگاران گفت: »درست نيست 
قيمت  دارد  به صعود  رو  بورس  تصور کنيم در شرايطی که 
سهام تمام شرکت ها افزايش می يابد، چنين پديده ای در هيچ 
بازار سرمايه ای وجود ندارد و سهامداران حتما بايد با مطالعه 

اقدام کرده و صبر و حوصله داشته باشند.«
قاليباف افزود: »تاثير واقعی اين توافق بر متغيرهای شرکت ها 

و بنگاه های اقتصادی در ميان مدت و بلندمدت خود را نشان 
می دهد ولی با توجه به اين که خبر مثبتی در حوزة بين المللی 
منتشرشده، باعث می شود که در کوتاه مدت گرايش مطلوب و 

مثبتی به بازار سرمايه وجود داشته باشد.«
به  ديروز  رکود،  مدت ها  از  بعد  سرمايه  »بازار  داد:  ادامه  او 
توافق هسته ای واکنش مثبتی نشان داد، چون مسائل  خبر 
سياسی ابهام بزرگی برای بازار سرمايه ايجاد کرده بود و اين 
ابهام مهم برطرف شده است،  درنتيجه بازار سرمايه واکنش 
بسيار مثبتی به اين خبر نشان داد، به  طوری که سفارش های 

خريد در بازار و رشد قيمت ها افزايش پيدا کرد.« 
و  بود  رکود  گذشته  سال  » سال  کرد:  عنوان  اصل  قاليباف 
فرصت تأمين مالی در بازار سرمايه وجود نداشت، ولی امروز 
اين اميدواری وجود دارد که با تداوم رونق در بازار سرمايه، 
بنگاه های اقتصادی به فکر تأمين مالی در اجرای پروژه های 

جديد باشند.«
»محدوديت های  شد:  يادآور  بورس  شرکت  مديرعامل 
و  توسعه ای  طرح های  در  گذشته  سال های  در  بين المللی 
شرکت ها  به  طوری که  بود،  تأثيرگذار  شرکت ها  پروژه های 
محدوديت هايی  با  تحريم ها  دليل  به  تجهيزات  واردات  در 
برطرف  محدوديت ها  اين  اگر  ترتيب  اين  به  بودند،  مواجه 

و  رشد  و  توسعه ای  طرح های  دنبال  به  بايد  شود، شرکت ها 
توسعة خود باشند.« وی در خصوص تمهيدات شرکت بورس 
نتيجة مذاکرات هسته ای گفت:  «ابزاری که در اختيار  برای 
افزايش سهام شناور آزاد شرکت ها  شرکت بورس قرار دارد، 
اوليه است، به  طوری که شرکت هايی که سهام  و عرضه های 
افزايش  را  خود  شناور  سهام  بايد  دارند،  پايينی  آزاد  شناور 

دهند.«

چه سهمی بخرید
مديرعامل شرکت بورس همچنين در يک توصيه به سهامداران 
گفت: »در بازار منفی و مثبت همواره گفته می شود که هر 
دارايی قيمت خاص خود را داشته و نبايد سرمايه گذاران هر 
با  بايد  حتما  بلکه  کنند  خريداری  قيمتی  هر  در  را  سهمی 

مطالعه و کارشناسی اين کار صورت گيرد.«

سرمايه  بازار  وارد  مطالعه  با  »سهامداران  افزود:  وی 
هر  رونق،  شرايط  در  می شود  توصيه  بعضا  چون  شوند، 
درحالی که  کنند،  خريداری  شد  افراد  نصيب  که  سهمی 
بازاری که قيمت سهام  و در  نبوه  استراتژی درستی  اين 
شرکت ها  سهام  از  برخی  يافته  کاهش  بسيار  شرکت ها 
با  شرکت ها  اين  در  سرمايه گذاری  قطعا  نکرده،  افت 
و  است  متفاوت  شده  مواجه  افت  با  که  شرکت هايی 
بازده  سهام  برخی  در  نتوانند  سهامداران  دارد  امکان 
به  اقدام  تحليل  با  حتما  سهامداران  لذا  کنند،  کسب 

کنند.«  فروش  و  خريد 
که  جديدی  »وضع  داد:  ادامه  بورس  شرکت  مديرعامل 
سهام  در  مختلفی  اثرات  شده،  ايجاد  سرمايه  بازار  در 
رفع  اثرات  به  توجه  با  بنابراين سهامداران  دارد،  شرکت ها 
سرمايه گذاری  به  اقدام  مختلف  صنايع  روی  محدوديت ها 
خريداری  شد  نصيبشان  که  سهمی  هر  اين که  نه  کنند 

کنند.«
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به بورس امیدوارم
نيز  بورس  کارگزاران  کانون  کل  دبير  ميرصانعی«،  »روح اهلل 
بعد از رشد دو هزار واحدی شاخص ها به شهروند گفت: »سال 
به طور  اين که  نبود، ضمن  بازار سهام  برای  93،  سال خوبی 
کلی هم فضای نه چندان اميدوارکننده ای بر اين بازارحکومت 

می کرد.«
او ادامه داد: »خبرهای بد در اين  سال تأثير منفی بر اقتصاد 
قيمت  اين خبرها هم کاهش شديد  مهم ترين  ايران داشت. 
اين  و  يابد  کاهش  عمرانی  بودجة  شد  باعث  که  بود،  نفت 
روند احتماال امسال هم ادامه خواهد داشت. به اين ترتيب با 
کاهش بودجة عمرانی و کاهش و توقف پروژه ها، رکود حاکم 
اين قاعده مستثنی  از  بازار سهام هم  بازارها تشديد شد.  بر 
نبود. يعنی به واسطة تاثيرپذيری شرکت های بورسی از افت 
سالی  هم  سهام  بازار  عمرانی،  بودجة  کاهش  و  نفت  قيمت 

سخت را پشت سر گذاشت.« 
 ميرصانعی افزود: »اين درحالی بود که مذاکرات هم تمديد شد و 
به نتيجه ای قطعی نرسيد و اين به معنای تداوم فضای ابهام بود، 

که امکان سرمايه گذاری مطمئن را عمال کاهش می داد.«
دبير کل کانون کارگزاران بورس با وجود همة اتفاقات تلخ  سال 
گذشته اميدوار است که با تدابير دولت و به نتيجه رسيدن 
مذاکرات، باالخره گره از بخت بورس باز  شود و رخوت جای 
خود را به رونق بدهد. او در خصوص پيش شرط های دستيابی 
اثرگذار  متغيرهای  از  يکی  تصريح کرد: »قطعا  رونق  اين  به 
نتيجه رسيدن مذاکرات  به  تهران در  سال جاری،  بورس  بر 
هسته ای و لغو يا کاهش تحريم هاست. عامل ديگرهم تحقق 
اميد  ديگر  عبارت  به  است.  بانکی  سود  نرخ  کاهش  وعدة 
می رود که با کاهش نرخ سود، بخش بزرگ تری از نقدينگی 
به سوی تاالر شيشه ای حرکت کند و از سوی ديگر توليد هم 
با دريافت تسهيالت با نرخ سود پايين، حال و روز بهتری پيدا 
با  ميرصانعی  برسد.  هم  بازار سهام  به  بهبود  اين  اثر  و  کند 
اشاره به اثرگذاری عرضه های بورسی در رونق بازار تأکيد کرد: 
هر اقتصاددانی تاييد می کند که نرخ سود بانکی بايد متناسب 
با نرخ تورم تعيين شود. با اين تفاسير کامال منطقی است که 
اين نرخ در  سال آينده کاهش يابد، البته در اين ميان بايد 

بانک ها هم رقابت منفی در تعيين نرخ سود باالتر را متوقف 
کنند.«  دبير کل کانون کارگزاران بورس با تاکيد بر اين که 
بازار سهام بيشتر متاثر از عوامل خارج از بورس است، تأکيد 
کرد: »بازار سهام در حقيقت منعکس کنندة حال و روز اقتصاد 
ايران است. بنابراين انتظار می رود در صورت پرهيز از اتخاذ 
نتيجه  به  نيز  و  داخل  در  پرهزينه  و  خلق الساعه  تصميمات 
رونق  مدار  روی  ايران  اقتصاد  هسته ای،  مذاکرات   رسيدن 
انعکاس دهندة  دوباره  بورس  صورت  اين  در  که  بگيرد،  قرار 

واقعيت های اقتصادی کشور خواهد بود.«

توسعه به بورس واقعی نیاز دارد
رشد دو هزار واحدی شاخص ها آن قدر تکان دهنده بود که تنها 
چند ساعت بعد از اين اتفاق مديران رسمی بورس را روبه روی 
خبرنگاران بنشاند. اما به نظر می رسد اين هيجان تند بيش از 
آن که توانسته باشد موجب شادمانی تصميم گيران بازار سرمايه 
شود، تا حد زيادی باعث شده تا آن ها نگران آيندة بورس باشند؛ 
منتهی ظاهرا اين نگرانی به وضوح نشان داده نمی شود. در سوی 
ديگر اين ماجرا کارشناسان اقتصاد بر اين باورند که هر اتفاقی 
برای مذاکرات بيفتد، مديران اقتصادی بايد بازار سرمايه را رها 
نکنند و با تمام توان سعی کنند تا زمينة ارتقای اين بازار را فراهم 
سازند. مهدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه بر اين باور است که 
توسعه به يک بورس واقعی نياز دارد و اگر بتوانيم کاری کنيم 
که بازار سرمايه در مقابل هر اتفاقی متحمل هزينه نشود، گامی 

بزرگ در جهت توسعة کشور برداشته ايم.
اين استاد دانشگاه می گويد: »در سال گذشته بورس تهران 
نشان داد که به شدت چشم به مسائل خارج از بازار سرمايه 
دارد، به عبارتی بورس تهران آماده است تا در برابر هر کنشی 
البته  باشد.  داشته  واکنش  يک  خود  حيطة  از  بيرون  در 
شاخص های  معموال  است.  اين گونه  هم  دنيا  جای  همه  در 
اقتصادی و در راس آن ها بازار سرمايه تحت تاثير اتفاق های 
مهم قرار می گيرد اما شک نکنيد اين تاثير به گونه ای نيست 

که حيات بورس را در دايرة خطر قرار دهد.«
وقتی  که  ديديم  گذشته  سال  در  می دهد:»  ادامه  تقوی 
مذاکرات به جايی نرسيد و درواقع زمستان با نااميدی نسبت 
به نتيجة مذاکران آغاز شد، بورس نيز شديدترين واکنش های 
منفی را از خود نشان داد. اگر ما به گونه ای عمل کرده بوديم 
بازارهای  بين  در  تعيين کننده  نقش  يک  بورس  نقش  که 
سرمايه  بازار  يعنی  نمی يافت.  بروز  اتفاق  اين  باشد،  مختلف 

در يک روند طبيعی همراه اتفاق هايی نظير مذاکرات می شد، 
نه اين که چنين منفی و نازل شود که دود از سر شاخص ها 

به هوا برود.«
اين استاد دانشگاه توضيح می دهد: »در سال جاری نيز همين 
را نشان داد. مذاکرات در مرحلة  به گونة ديگری خود  مسائه 
نخست به پيروزی رسيد. اين پيروزی، بُرد نهايی نيست. اگر قرار 
باشد برد نهايی صورت بگيرد، بايد تا دهم تيرماه صبر کنيم. در 
لوزان فقط يک تفاهم سياسی صورت گرفت. البته شک نکنيم 
که همين تفاهم سياسی برگ برندة بزرگی برای ايران بود اما در 
مواجهه با بازار سرمايه به نظر من ان قدر پتانسيل نداشت که 

بتواند دو هزار واحد شاخص ها را صعودی کند.«
وی می گويد: »حرف من اين است که نبايد بورس تا اين حد 
تحت  سرمايه  بازار  در  شاخص ها  باشد.  هيجان  تاثير  تحت 
تحت  و  می کنند  سقوط  واقعی  حد  از  بيشتر  هيجان  تاثير 
به  من  می کنند.  صعود  مطلوب  حد  از  بيشتر  هيجان  تاثير 
نبايد  شک  باشند.  نگران  که  می دهم  حق  بورسی  مديران 
کرد که اگر مذاکرات به نتيجه نرسد، دوباره صف های فروش 
به  ورشکستگی سهامدارن  بزرگ  بهتر صف های  تعبير  به  يا 
وجود می آيند، که اگر اين هيجان نبود چنين صفی هم شکل 
نمی گرفت.« تقوی ادامه می دهد: »در سال جاری بايد بدون 
توجه به مذاکرات در جهت تقويت بازار سرمايه حرکت کنيم. 
يعنی مسئولين نبايد همه چيز را به مذاکرات پيوند بزنند و 
روی  از  بزرگی  بار  و  مذاکرات می آيد  باشند که  باور  اين  بر 
دوش اقتصاد برمی دارد. تقويت و بازسازی توان بازار سرمايه 
در اقتصاد ايران بايد يک برنامة اجرايی باشد. اگر اين اين نگاه 
وجود نداشته باشد، در کوتاه مدت بازار سرمايه بعد از پيروزی 
بلندمدت  و  ميان مدت  در  بعد  و  است  شادمان  مذاکرات  در 

دوباره وضع به شکل سابق برمی گردد.«
مذاکرات  در  »پيروزی  می شود:  يادآور  دانشگاه  استاد  اين 
در  را  ما  می تواند حرکت  که  است،  تقويتی  عامل  يک  مثل 
منتهی  کند.  تقويت  سرمايه  بازار  پتانسيل های  بهبود  جهت 
و  نياز  مورد  قدرت  اگر  باشد.  داشته  وجود  اين حرکت  بايد 
واقعی بازار سرمايه را برای ايفای نقش در توسعه به اين بازار 
ندهيم، مذاکرات کاری از دستش برنمی آيد. فراموش نکنيم 
که اقتصاد ايران بيش از هر بازاری به بازار سرمايه نياز دارد. 
مثبت  به سمت  نيز  ديپلماسی  فضای  که  حاال  همين  برای 
شدن می رود، بايد ثانيه ها را هم مغتنم شمرد تا بازار سرمايه 

محور توسعه و تامين مالی اقتصاد شود.«

مجالی برای اشتباه نیست
به نظر می رسد تفاهم سياسی لوزان تا حد زيادی شاخص ها 
تحليل های  عينک  از  خيلی  اگر  البته  کرده.  هيجان زده  را 
که  کرد  فکر  اين  به  می توان  نکنيم،  استفاده  اقتصادی 
شاخص ها حق دارند. در چند سال گذشته ان قدر اقتصاد ايران 
روزهای ناخوشايندی داشته است که حاال همه در انتظار اين 
هستند تا چيزی شبيه پيروزی در مذاکرات هسته ای از راه 
برسد و نيرويی به توسعة ايرانی بدهد، که همة نامرادی های 
اما  فراموش شود.  يک باره  به  در سال های گذشته  اقتصادی 
آيا اين اتفاق رخ می دهد؟ ظاهرا کارشناسان اقتصادی بر اين 
باورند که پيروزی در مذاکرات فقط مسير رسيدن به چنين 
خواسته ای را تا حد زيادی هموارتر و مطلوب تر می سازد اما 
و  تکميل  را  اقتصاد  ريختة  به هم  پازل  فوريت  به  نمی تواند 
سفيد کند. به طور حتم مديران اقتصادی بايد خود را آماده 
ديگر  برسد،  نهايی  نتيجة  به  اگر  هسته ای  مذاکرات  سازند. 
سال های  در  ندارد.  وجود  مديريتی  اشتباهات  برای  مجالی 
گذشته به اندازة کافی توسعه در ايران هزينه داده است. بعد 
انديشه ای توسعه مند حرکت  با  و  بايد درست  توافق فقط  از 
کرد و بازار سرمايه بهترين پيشاهنگ برای اين اتفاق است.  

عامل  یک  مثل  مذاکرات  در  پیروزی 
ما  حرکت  می تواند  که  است،  تقویتی 
بازار  پتانسیل های  بهبود  جهت  در  را 
این  باید  منتهی  کند.  تقویت  سرمایه 
قدرت  اگر  باشد.  داشته  وجود  حرکت 
برای  را  سرمایه  بازار  واقعی  و  نیاز  مورد 

ندهیم،  بازار  این  به  توسعه  در  نقش  ایفای 
برنمی آید.  دستش  از  کاری  مذاکرات 

از  بیش  ایران  اقتصاد  که  نکنیم  فراموش 
برای  دارد.  نیاز  سرمایه  بازار  به  بازاری  هر 

به  نیز  دیپلماسی  فضای  که  حاال  همین 
ثانیه ها  باید  می رود،  شدن  مثبت  سمت 
محور  سرمایه  بازار  تا  شمرد  مغتنم  هم  را 

شود اقتصاد  مالی  تامین  و  توسعه 
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ایران آماده شده اند غول های اقتصادی برای ورود به 
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در  را  تکانه ای  چنين  ايران  نام  که  می شد  سال ها 
اما اين روزها تمام  دنيای اقتصادی ايجاد نکرده بود 
دنيای  در  معتبر  تحليلی  و  اقتصادی  نشريه های 
که  می گويند  ايران سخن  از  گونه ای  به  توسعه يافته 
انگار يک جزيرة ناشناخته کشف کرده اند، که بهترين 
برای سرمايه گذاری و توسعة تجارت محسوب  مکان 
می شود. البته آن ها به خود حق می دهند که اين گونه 
با جغرافيايی به نام ايران حق بدهند، چون سال های 
در  ايران  حاشيه نشينی  خاطر  به  که  است  درازی 
در  دائم  آن ها  جهانی،  سرمايه های  تبادل  جريان 
زده اند  فارس چرخ  کشورهای حاشية خليج هميشه 
و امروز به نظر می رسد موقعيتی کامال متفاوت برای 
گريز از روزمرگی های اقتصادی ميان کشورهای عربی 
محسوب  نفری  ميليون   80 بازاری  ايران  يافته اند. 
تثبيت شدة  ذخاير  درصد   10 از  بيش  که  می شود، 
اين  از  فارغ  است.  داده  ميان خود جای  را  نفت وگاز 
اوج  در  حتی  را  سال  فصل  چهار  می توان  ايران  در 
خشکسالی نيز تجربه کرد؛ چيزی که گرمای کشندة 
کشورهای حوزة خليج فارس از آن بی بهره است. ايران 
به اعتراف بسياری از نشريات اقتصادی آن سوی دنيا، 
داليل  به  اما  باشد  سرمايه گذاری  بهشت  می توانست 
سرمايه داران  گذشته،  سال های  در  زيادی  بسيار 
را  شيخ نشين ها  سوزان  جهنم  دادند  ترجيح  جهانی 
برای کوچاندن سرمايه های خود به جای بهشت ايران 
اگر 6 کشور  تغيير کرده است.  بازی  برگزينند. حاال 
قدرتمند جهان بتوانند مسير ايران را برای بازگشت 
از  بسياری  باز کنند، حتما  تبادل جهانی سرمايه  به 
همين سرمايه داران غربی ترجيح می دهند تا در بازار 
اين  کنند.  پيدا  حضور  ايران  نفری  ميليون   80 بکر 
شوقی است که از همين حاال و حتی قبل از توافق 
جهانی  صاحب نام  شرکت های  ميان  می توان  نهايی 
تفاهم  از  قبل تر  بسيار  حتی  کرد.  مشاهده  به وضوح 
به  اروپا  در  مخصوصا  بزرگ  شرکت های  مقدماتی، 
دنبال موقعيتی بودند تا خود را به ايران وصل کنند. در 
فورية 2014 و در اوج تحريم ها و نااميدی های زيادی 
از  که نسبت به آيندة تحريم ها وجود داشت ، بيش 
100 شرکت فرانسوی از جمله گروه آلستوم، شرکت 
مخابراتی اورانج و خودروساز رنو به تهران سفر کردند، 
که بزرگ ترين هيئت تجاری ديدارکننده از ايران پس 
کانادا،  از  تجاری  هيئت های  بود.  اسالمی  انقالب  از 
اروپا و آمريکا نيز به تهران سفر کرده اند. شرکت هايی 
فوالدی  غول  و  توتال  فرانسوی  نفتی  غول  مانند 

داشتند،  فعاليت  ايران  در  زمانی  که  آرسلورميتال 
يک سال  از  بيش  از  ايران  به  بازگشت  برای  آشکارا 
و  گذشته  سال  فورية  در  می کنند.  تمايل  ابراز  قبل 
 100 با  اقتصادی  مقام های  باشکوه  ديدار  همان  در 
اقتصاددان  رئيس  چارلزرابرتسون،  فرانسوی،  شرکت 

»رنسانس کپيتال«  انگليسی  سرمايه گذاری  شرکت 
بستة  بازارهای  بزرگ ترين  از  يکی  که  »ايران  گفت: 
در  انزوا  سال ها  از  پس  است  ممکن  است،  جهان 
آستانة گشوده شدن باشد. اين آخرين فرصت بزرگ 

در جهان است، که ممکن است يک شبه قابل دسترس 
شود.«

او همچنين ايران را با ترکيه در سال 2004 مقايسه 
کرد، که در آستانة تحول بزرگ بود و تقريبا يک دهه 

رشد اقتصادی قوی را تجربه کرد.
منظور او از بازار بسته کامال برای سرمايه داران جهانی 
خاطر  به  را  بسته  بازارهای  آن ها  است.  مشخص 
تجاری  بزرگ  جهش های  برای  که  پتانسيل هايی 
دارد، مثل عقاب شکار می کنند و اکنون زمان زيادی 
است که برای پرواز روی سر ا يران کمين کرده اند. به 
نامناسب  ايران مديريت  بدشانسی  تنها  نظر می رسد 
اقتصادی طی 9 سال گذشته است. در فورية گذشته، 
بودند،  ايران  مهمان  که  فرانسه  اقتصادی  مديران 
می گفتند که اگر اين مديريت نامناسب اقتصادی نبود 
آن ها تا حاال حتما تعدادی از کارخانه های خود را نيز 
به ايران منتقل کرده بودند. تفاهم اولية هسته ای در 
لوزان، اين پيامد را داشت که همه از اهالی اقتصاد در 
ايران تا سرمايه داران جهانی سال های بد مديريت در 
رفتار  به گونه ای  و  فراموش کرده اند  را  ايران  اقتصاد 
می کنند که انگار به تازگی همه چيز در ايران در حال 
نو شدن است. اين اتفاق بدون شک می تواند ماجرای 
تامين مالی رشد اقتصادی در ايران را برای يک رشد 
8 درصدی در کمترين زمان  فراهم سازد. بلومبرگ 
جمعيت  نفر  ميليون   76 از  بيش  می نويسد:»ايران 
دارد، که تقريبا برابر با جمعيت ترکيه است و طبق 

علی ماندگار

حتی بسیار قبل تر از تفاهم مقدماتی، 
شركت های بزرگ مخصوصا در اروپا 

به دنبال موقعیتی بودند تا خود را 
به ایران وصل كنند. در فوریة 2014 
، بیش از 100 شركت فرانسوی از 

جمله گروه آلستوم، شركت مخابراتی 
اورانج و خودروساز رنو به تهران 
سفر كردند، كه بزرگ ترین هیئت 
تجاری دیداركننده از ایران پس از 

انقالب اسالمی بود

برای شرکت های جهانی تازه  ایران، مقصدی  بازار 
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گزارش سازمان توليدکنندگان خودروی موتوری، در 
سال 2011 دو برابر ترکيه خودرو توليد کرده است. 
فوالد، مصرف ساالنة  انجمن جهانی  اعالم  براساس 
فوالد ايران بيشتر از انگليس يا فرانسه است. بورس 
بر 135 ميليارددالر دارد که  بالغ  تهران سرمايه ای 
سه برابر ارزش بازار سهام در ويتنام با جمعيت 89 
ميليون نفر است. درحالی که بازارهای تحت تحريمی 
مانند ميانمار و ليبی فاقد بازارهای مالی توسعه يافته 
و زيرساخت فيزيکی بودند اما ايران هر دوی آن ها را 

دارد، که بزرگی فرصت موجود را نشان می دهد. «
»مقامات  است:  آمده  بلومبرگ  گزارش  ادامة  در 
ارتقای  برای  کرده اند  اعالم  گذشته  سال  ايرانی 
هواپيمای   400 خريد  دنبال  به  هواپيمايی  ناوگان 
مسافری ازجمله هواپيماهای منطقه ای و توربوپراپ 

در 10 سال آينده هستند.
از سوی ديگر طرح هايی برای هزينة 10 ميليارددالر 
به منظور بهبود سيستم حمل ونقل عمومی پايتخت 
شامل  که  است،  شده  رونمايی  آينده  سال  پنج  در 
خريد 2300 واگن ريلی مترو است، که بمبارديه نيز 
توليد می کند. همة اين ها نشان از وجود بازار تشنه 

برای حرکت است.«
اين موارد مربوط به گزارش بلومبرگ در سال گذشته 
يا زمانی است که بزرگ ترين هيئت اقتصادی اروپا 
بعد از انقالب به ايران آمده بود. در آن زمان هنوز 
هيچ نشانه ای از رفع تحريم ها نبود که شرکت های 
دست  روی  ايران  در  حضور  برای  اين گونه  غربی 
يکديگر می زدند ولی حاال که اميد برای لغو تحريم ها 
بيش از هر زمان ديگری زنده و واقعی است، تاجران 
غربی نيز با شدت بيشتری در آستانة ورود به ايران 
به  اروپايی  هيئت  از سفر  بعد  ماه  ايستاده اند. چند 
يعنی همين  اولية هسته ای،  تفاهم  از  بعد  و  تهران 
که  نوشت  گزارشی  در  بلومبرگ  پيش،  روز  چند 
باالخره روز موعود برای بازرگانان غربی فرا رسيده 
برای  را  ويژه  آماده باشی  بلومبرگ  عبارتی  به  است. 
ورود به ايران اعالم کرد. نشرية اقتصادی »فورچون« 
بازرگانان  برای  اقتصادی  رسانة  مهم ترين  عنوان  به 

آمريکايی، حتی از بلومبرگ سبقت گرفت. او دو روز 
بعد از تفاهم لوزان، در گزارش اصلی خود نوشت، که 
پس از خروج کشورهای اروپای شرقی از کمونيسم 
بزرگ ترين  ايران  ميالدی،  دهة1990  اوايل  در 
کشوری است که دوباره به فضای تجارت بين المللی 

تحليل گران  با  مصاحبه  در  نشريه  اين  بازمی گردد. 
غربی، حتی اين وعده را به سرمايه گذاران آمريکايی 
وجود  به  کسب وکار  برای  تازه  موقعيتی  که  داد 
خليج  بازارهای  اشباع  نقطة  می تواند  که  می آيد، 
اقتصاددان  »مهردادعمادی«،  بشکند.  را  فارس 
»بتاماتريکس«  مشاورة  موسسة  در  ايرانی االصل 
است.  فورچون  مصاحبه شونده های  از  يکی  لندن، 
نيست  ذهن  از  دور  »هيچ  گفت:  نشريه  اين  به  او 
که به دليل اوج گرفتن تجارت با ايران، اين کشور 
پر  رشدهای  دوران  در  آسيا  ببرهای  رکورد  بتواند 
شکوه اقتصاد در اين منطقه را پشت سر بگذارد. به 
خاطر همين شدت گرفت جريان بازرگانی، تجارت 
بر  بالغ  گذشته  سال  در  که  اروپا  اتحادية  با  ايران 
7.6 ميليارد يورو بود، به احتمال زياد تا اواسط سال 

2018ميالدی400درصد رشد می کند.«
اين خوش بينی هيچ معنايی ندارد، جز اين که فعاالن 
اقتصادی در کشورهای غربی ايران را به نوعی قطب 
جديد ورود و خروج سرمايه ديده اند. به عبارتی می توان 
گفت که با اين حساب همه منتظرند تا فردای دهم تير 
ماه سوت پايان مذاکرات و آغاز توافق نهايی به صدا در 
بيايد، آن وقت دور از ذهن نخواهد بود بسياری از بزرگان 
اقتصادی غرب،  جغرافيای بی روح کشورهای عربی را 
رها کنند و به طبيعت چهار فصل ايران کوچ کنند، که 
اين روزها پتانسيل بزرگی برای آغاز فعاليت های مولد 
اقتصادی دارد. در سال های گذشته ظرفيت صنعت در 
ايران بيش از 40 درصد عقب نشينی کرده است، در 
حالی که به باور صاحب نظران اقتصادی، عوامل توليد 
در ايران به گونه ای شکل گرفته اند که می توانند بهترين 
فضا را برای برپايی دوبارة صنعت به وجود آورند. مطابق 
معدن  وزارت صنعت،  مقامات  از سوی  که  آمارهايی 
بر  بالغ  است،  شده  ارائه  يازدهم  دولت  در  تجارت  و 
32هزار واحد صنعتی در شهرک های صنعتی مستقر 
هستند و حدود 5هزار واحد فعاليت خود را متوقف 
کرده اند، که حدودا 17 تا 18درصد از واحدهای مستقر 
در شهرک های صنعتی را شامل می شود و تقريبا دو 
برابر اين واحدهای تعطيل شده، واحدهايی هستند که 

فعاالن اقتصادی در كشورهای غربی 
ایران را به نوعی قطب جدید ورود 

و خروج سرمایه دیده اند. به عبارتی 
می توان گفت كه با این حساب همه 

منتظرند تا فردای دهم تیر ماه سوت 
پایان مذاكرات و آغاز توافق نهایی 
به صدا در بیاید، آن وقت دور از 

ذهن نخواهد بود بسیاری از بزرگان 
اقتصادی غرب،  جغرافیای بی روح 
كشورهای عربی را رها كنند و به 
طبیعت چهار فصل ایران كوچ كنند
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 کمتر از نيمی از ظرفيت آن ها به  کار گرفته می شود. 
غم انگيزتر اين که در کشور ما شهرک های صنعتی ای 
تاسيس شده اند که پس از گذشت چندين سال، هنوز 
برق يا آب ندارند و 8هزار واحد صنعتی در شهرک های 
کاری  پيشرفت  از 50درصد  بيش  که  داريم  صنعتی 
داشته اند ولی دچار مشکل شده اند. هرچند اين گره ها 
زمينه ای  که  می دهند  نشان  اما  هستند  اناخوشايند 
پررنگ برای سرمايه گذاری های صنعتی در ايران وجود 
اقتصاد مولد  ايجاد  با  يعنی چيزی که می تواند  دارد. 
يک بار برای هميشه توسعه را از گردونة نفت نجات دهد. 
»رامين ربيعی« يکی از سرمايه گذاران ايرانی صاحب نام 
در اين باره به نشرية فورچون می گويد: »صنعت ايران 
در حال حاضر با60 تا70 درصد از ظرفيت خود فعاليت 
می کند، که با لغو تحريم ها اين ظرفيت بيشتر خواهد 
شد. به عبارتی افقی از سرمايه گذاری های صنعتی باز 

می شود که به نوبة خود در منطقه بی نظير است.«
البته به نظر می رسد در کورسی که برای حضور در 
اقتصاد ايران به وجود آمده است، اروپايی ها در جايی 
ايستاده اند که بعد از توافق نهايی و لغو همة تحريم ها، 
چند  دوباره  نيز  بلومبرگ  باشند.  کورس  اين  برندة 
روز پيش در گزارشی نوشته بود که اروپايی ها زودتر 
آن ها حداقل  ايران می رسند، چون  بازار  به  از همه 
ايران  را راهی  اقتصادی خود  از يک سال قبل قوای 
کرده اند. به نظر می رسد بايد حق را به تحليل گران 
بلومبرگ داد. سال گذشته که هيئت بزرگ تجاری 
اروپا به ايران آمد، می شد حدس زد که آن ها حساب 
به تازگی  که  کرده اند. چيزی  باز  ايران  روی  ويژه ای 
»وال استريت ژورنال« نيز از آن سخن گفته است. 
بنگاه های  که  می نويسند،  نشريه  اين  کارشناسان 
باشند  آماده  بايد  ايران  سرمايه گذاری و صنعتی در 
تا با اروپايی ها پشت ميز مذاکرة اقتصادی بنشينند 
بگيرند.  لقمه  ايران  اقتصاد  برای  را  زيادی  منافع  و 
اروپايی  اتحاد  يک  از  حتی  ژورنال«  استريت  »وال 
برای رسيدن به ايران خبر می دهد. بر اساس ادعای 
اين رسانه، آلمان، فرانسه و انگليس با يکديگر متحد 
تشکيل  را  اروپا  و  ايران  تجاری  اتحاد  تا  شده اند 
بدهند، که اين اتحاد تالشی برای تسهيل کسب وکار 
اتحاد،  اين  در  البته  می رسد  نظر  به  است.  ايران  با 

آلمان گوی رقابت را از انگليس و فرانسه بربايد. طبق 
آمار اتاق بازرگانی ايران و آلمان تاکنون  100شرکت 
از  کسب وکار  هزار  و  دارند  شعبه  ايران  در  آلمانی 
طريق عامالن فروش آن ها فعاليت می کنند. قبل از 
ايران در  بزرگ ترين شريک تجاری  آلمان  تحريم ها 
اتحادية اروپا بود. در سال2010  آلمان حدود 3.8 
اما  ايران صادر کرد  به  ميليارد يورو کاال و خدمات 

در 2013 اين رقم نصف شده و به 1.8ميليارد يورو 
رسيد. در هر حال آلمان دربارة آيندة تجارت با ايران 
خوش بين است. اتاق ايران و آلمان معتقد است پس 
به  دوباره  يران  بها  آلمان  صادرات  تحريم ها،  لغو  از 

ساالنه10 ميليارد يورو خواهد رسيد.
بزرگ  صنعتی  شرکت های  می نويسد،  نيز  فورچون 
از  چيزی  هر  ساخت  قابليت  که  »زيمنس«،  مانند 
را دارند، در  تا واگن قطار  تجهيزات پزشکی گرفته 
خودروسازانی  آن  از  پس  هستند.  پيشرو  ميان  اين 
نيز مشتاق همکاری  مانند »فولکس واگن«و »بنز« 
يعنی  کشور،  اين  داروسازی  غول  هستند.  ايران  با 
شرکت »باير« و شرکت توليد برقE.On  نيز آمادة 
ورود به بازار ايران هستند. از سوی ديگر فرانسوی ها 
و  شده اند  مستقر  تهران  در  که  مدت هاست  نيز 
ايران  بازرگانی  اتاق  اعضای  رايزنی هستند.  مشغول 
فرانسوی  بزرگ  همة شرکت های صنعتی  فرانسه  و 
و  رنو  لگراند،  فاروسيا،   ،CGG آلستوم،  مانند 
با شرکت  قرارداد جديدی  نيز  پژو  اشنايدر هستند. 
در  مشارکتی  صورت  به  تا  کرده  امضا  ايران خودرو 
رقيب  به  ترتيب  اين  به  و  بسازد  اين کشور خودرو 
ايران،  در  است  مدتی  که  پيوسته  رنو  يعنی  خود 
که  آن طور  نيز  نفت  صنعت  در  می سازد.  خودرو 
ايران  می شود  گفته  می نويسد،  شهروند  رسانة 
مشغول مذاکرات با شرکت های بزرگی مانند بی پی، 
از اين  شل، توتال، انی و استات اويل است. هرکدام 
ايران  و  دارند  تخصص  خاص  بخشی  در  شرکت ها 
بازاری بزرگ برای آنان محسوب می شود. بدون شک 
نقطة عطف فعاليت اقتصاد در ايران حضور در ميادين 
نفتی است. به عبارتی شرکت هايی که می توانند خود 
را به حوزه های نفتی ايران برسانند، درواقع بهترين 

قراردادها را با ايران امضا کرده اند.
بدون شک جغرافيای اقتصادی ايران دگرگونی خود 
را آغاز کرده است. قطار شرکت های بزرگ اقتصادی 
حرکت  ايران  سمت  به  و  افتاده  راه  جهان  در 
بنگاه های  برای  زمان  بهترين  شرايط  اين  می کنند. 
سرمايه گذاری و مولد اقتصاد ايران است، که بتوانند 
در دايرة سرمايه هايی که به ايران می آيند، توشه ای 
بزرگ برای اقتصاد ملی جمع کنند. اين يک هشدار 

سفيد است؛ برای ارتقای توسعة ايرانی آماده شويد.

در صنعت نفت نیز گفته می شود 
ایران مشغول مذاكرات با شركت های 
بزرگی مانند بی پی، شل، توتال، انی و 

استات اویل است. هركدام از این شركت ها 
در بخشی خاص تخصص دارند و 

ایران بازاری بزرگ برای آنان محسوب 
می شود. بدون شک نقطة عطف فعالیت 

اقتصاد در ایران حضور در میادین 
نفتی است. به عبارتی شركت هایی كه 
می توانند خود را به حوزه های نفتی 

ایران برسانند، درواقع بهترین قراردادها 
را با ایران امضا كرده اند
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نفت اقتصاد جهانی را رها نمی کند و شايد بيراه نباشد 
اگر بگوييم که طالی سياه کابوسی برای شاخص های 
اقتصادی محسوب می شوند، چون هرگاه نفت موجب 
شادمانی کشوری بوده است، درست به همان موازات 
در گوشه ای ديگر از دنيا زمينة تلخ کامی وگاهی مرگ 
همين  برای  است.  آورده  فراهم  را  ديگر  اقتصادی 
می گويند نفت را نمی توان چيزی جز کابوس دانست. 
فرقی  نفت،  قيمت  افزايش  يا  نفت  قيمت  کاهش 
نمی کند همواره هريک از اين مولفه ها کشوری را شاد و 
کشور ديگر را گرفتار شکست کرده است. مجمع جهانی 
اقتصاد در تازه ترين گزارش خود، از همين منظر جهان 
را به هشت قسمت تقسيم کرده است. چهار قسمت 
را  آن ها  نفت  بهای  کاهش  که  هستند  کشورهايی 
زمين گير و چهار قسمت ديگر کشورهايی هستند که 
کاهش بهای نفت اقتصاد آن ها را شکوفا می کند. اين 
مسئله در مورد افزايش بهای نفت نيز صدق می کند. 
افزايش بهای نفت هميشه گروهی از کشورها را تضعيف 
و گروهی ديگر را تقويت می کند. گزارش زير تنها يک 

برش از اين ماجرا است.

بازندگان:
کاهش  تاثيرات  نفت وگاز:  صادرکنندة  1.کشورهای 
قيمت نفت، از طريق ارزش دالر در مقابل ارز مهم ترين 
و عمده ترين کشورهای صادرکنندگان نفت وگاز کمتر 
به  عمدتا  که  کشورهايی  حال،  اين  با  اما  می شوند 
درآمدهای نفت وگاز وابسته هستند و برای روز مبادای 
خود انديشه نکرده اند، با مشکل مواجه خواهند شد و 
می بايست در شيوة کار خود تجديد نظر کرده و اقتصاد 
خود را تفکيک کنند. پايين بودن قيمت نفت برای يک 
مدت طوالنی، خطر شکست کشورها به همراه عواقب 

غيرقابل پيش بينی برای آن ها را به همراه دارد.
2.شرکت های نفت وگازی که درگير بازپرداخت وام خود 
هستند: با توجه به کاهش ميزان هزينة سرمايه ای که 
درشرکت های نفت وگاز صرف شده است، بخش خدمات 

نفتی با تحوالتی روبه رو می شود.
روند  درحالی که  برقی:  خودروی  3.توليدکنندگان 
جاده ای  حمل ونقل  شدن  برقی  سوی  به  ميان مدت 
بايد ادامه پيدا کند، اما سوخت ارزان تر برای رانندگان 
موجب می شود که احتماال به کارگيری وسايل نقلية 
برقی در کوتاه مدت کاهش يابد و به همين دليلی که 
سوخت های  برای  نفت وگاز  قيمت  کاهش  شد،  بيان 
جايگزينی چون سوخت زيستی نيز همين تبعات را به 

همراه دارد.
طريق  از  گاز  قيمت  آسيا،  و  اروپا  در  4.ذغال سنگ: 

قراردادهای بلندمدت با نفت شاخص گذاری می شود، 
بنابراين کاهش قيمت نفت به کاهش قيمت گاز منتهی 
می شود و اين ممکن است تاثيرات منفی بر بخش انرژی 
تجديدپذير نگذارد و ممکن است تاثيرات منفی بر اين 
تاثير  اميدواری است که  اما جای  باشد  بخش داشته 
اصلی يک قدم دورتر از توليد برق با سوخت ذغال سنگ 
است؛ همان طور که در آمريکا رخ می دهد. در بحث های 
مربوط به چگونگی اصالح نظام انرژی به بهترين نحو به 
شيوه ای که کربن زدايی را با دسترسی ايمن و حمايت 
از رشد اقتصادی متوازن کند، نقش گاز به عنوان يک 
سوخت پاک تر از ذغال سنگ وارزان ترازسوخت های قابل 

تجديد، به طرزگسترده ای کليدی به حساب می آيد.

برندگان:
1.کشورهای واردکنندة نفت وگاز: کاهش قيمت نفت، 
باعث تقويت رشد اقتصادی در چين و هند است. اين 
دو کشور نيمی از جمعيت جهان را تشکيل می دهند و 
موتورهای اصلی اقتصاد جهانی هستند. کاهش قيمت 
ضعيف  اقتصادهای  برای  قلبی  قوت  همچنين  نفت 
دارند  انتظار  نيز  تحليل گران  اکثر  است.  يورو  منطقة 
که اقتصاد آمريکا با وجود تاثيرات منفی ای که کاهش 
قيمت نفت بر بخش روبه رشد نفت شيل دارد، باز هم 
از پايين آمدن قيمت نفت نفع می برد. مسئلة کليدی 
اين است که تا چه زمانی قيمت نفت حدود60دالر باقی 
بماند، اين رقم ميزانی است که حدود نيمی از شيل اين 

کشور سودآور باقی می ماند.

2.مواد شيميايی، هوانوردی و کشتيرانی: تاثير کاهش 
قيمت نفت ممکن است در بسياری از بخش ها احساس 
شود اما اين سه بخش بيش از بخش های ديگر از تغذيه 

و سوخت ارزان تر سود می برند.
قدرتمند:  ترازنامه های  با  نفت وگاز  3.شرکت های 
با مشکل  از رقبای اين شرکت ها  درحالی که بسياری 
مواجه هستند، احتماال فرصت هايی برای ادغام و ترکيب 

وجود دارد.
4.تعديل کنندگان انرژی: کاهش قيمت نفت وگاز يک 
وجود  به  اقتصادهايی  برای  را  منحصربه فرد  فرصت 
می آورد که به سوخت های فسيلی يارانه تعلق دهند، 
يا آن را  يارانة مربوط به نفت وگاز را کاهش دهند  تا 
حذف کنند. اين مسئله در کشورهايی که به اصالح 
بخش انرژی متعهد هستند، از جمله اندونزی، مکزيک 
و تايلند، قبل از کاهش قيمت نفت وگاز صورت گرفته 

است.
به طور قطع، هميشه اين احتمال وجود دارد که قيمت های 
نفت وگاز مجددا افزايش يابد، که اين مسئله فشارهای 
زيادی را به وجود می آورد تا چنين اصالحاتی مجددا از 
مسير اصلی خارج شود. تعديل کنندگان انرژی می بايست 
برای چنين احتمالی برنامه ريزی کنند و پول ذخيره شده 
اقتصادی  را در بخش اصالحات اجتماعی و  يارانه ها  از 
سرمايه گذاری کنند تا به ملت خود سود برسانند، که در 
اين  صورت کاهش قيمت نفت ممکن است به پديد آمدن 

يک ترکيب انرژی متعادل تر منجر شود.
منبع: مجمع جهانی اقتصاد

نفت تجارت 

را هشت قسمت می کند بهای طالی سیاه، جهان 

برندگان و بازندگان کاهش قیمت نفت
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سرمايه گذاری

ارقام به ميليارد تومان

سال توليد ناخالص با 
احتساب نفت

توليد ناخالص داخلی 
بدون نفت

درصد رشد توليد ناخالص 
داخلی با نفت

درصد رشد توليد ناخالص داخلی بدون 
نفت

1354 206.114 134.229 4.8 16.6
1355 242.326 160.885 17.6 19.9
1356 236.645 161.778 2.3- 0.6
1357 219.191 166.022 7.4- 2.6
1358 209.919 168.622 4.2- 1.6-
1359 178.149 164.652 15.1- 2.4-
1360 170.281 155.849 4.4- 5.3-
1361 191.667 158.740 12.6 1.9-
1362 212.877 179.289 11.1 12.9
1363 208.516 181.829 2- 1.4-
1364 212.686 185.522 2 2
1365 193.235 169.804 9.1- 8.5-
1366 191.312 164.497 1- 3.1-
1367 180.823 151.657 5.5- 7.8-
1368 191.503 160.255 5.9 5.7
1369 218.539 181.171 14.1 13.1
1370 245036 202.426 12.1 11.7
1371 254.822 212.200 4 4.8
1372 258.601 213.844 1.5 0.8
1373 259.876 217.760 0.5 1.8
1374 267.534 224.805 2.9 3.2
1375 283.807 240.762 6.1 7.1
1376 291.769 251.005 2.8 4.3
1377 300.140 258.404 2.9 2.9
1378 304.941 265.426 1.6 2.7
1379 320.069 277.274 5 4.5
1380 330.565 292.511 3.3 5.5
1381 357.671 318.207 8.2 8.8
1382 385.630 340.051 7.8 6.9
1383 410.429 363.023 6.4 6.8

1384 438.900 391.356 6.9 7.8

1385 467.930 418.681 6.6 7

1386 491.099 441.231 5 5.4

1387 495.266 446.386 0.8 1.2
1388 509.895 462.926 3 3.7
1389 542.172 491.347 5.8 6.1
1390 555.436 506.935 3 3.2
1391 522.957 490.995 5.8- 3.1-

1392 _ _ _ _ 2.2- 1.9-  

شاخص ها پا گرفته اند؛ سرمایه گذاران آماده باشند
93 چه می گویند آمارهای اقتصادی در مورد سال 

سال 1393 هرچند پستی و بلندی های زيادی 
برای اقتصاد کشور داشت اما می تواند به عنوان 
سال گذار برای اقتصاد ايران نيز مطرح باشد. 
در سال 93 دولت يک سال مالی کامل را در 
اختيار داشت و هنوز حجم بزرگی از معضالت 
اقتصادی که از سال های قبل به يادگار مانده 
با  اما  بود، روی دوش دولت سنگينی می کرد 
اقتصادی دولت توانستند  اين وجود مسئولين 
نسبتا  اقتصاد  از يک  پايان سال سالنمايی  در 
از  بگذارند.  نمايش  به  را  رشدی  به  رو  و  آرام 
بعد  سوی ديگر دولت موفق شد در سال 93 
از چند سال که در دولت های نهم و دهم مد 
شده بود بودجة ساليانه چند ماه دير به مجلس 
اختيار  را سر وقت در  بودجة سال 94  برسد، 
نمايندگان مجلس قرار دهد. به هر حال چند 
اقتصادی دولت در  روز پيش گزارش عملکرد 
و  آمار  می رسد  نظر  به  شد.  منتشر   93 سال 
ابتدايی  روزهای  همين  در  گزارش  اين  ارقام 
برای  خوبی  دستماية  می تواند  جاری،  سال 
که  باشد،  اقتصادی  فعاالن  و  سرمايه گذاران 
فعاليت  به  است  قرار  اقتصادی  چه  در  بدانند 
که  معتقدند  دولتی  مسئولين  باشند.  مشغول 
درصدی   2.8 اقتصادی  رشد  نرخ  با   93 سال 
است  جالب  است.  نزديک شده  پايان خود  به 
بدانيم که دولت يازدهم اقتصاد کشور را بعد از 
چند سال استفاده از درآمدهای شيرين نفتی، 
يازدهم  به دولت  به 6 درصد  نزديک  با منفی 

واگذار کرد.
مرکزی، رشد  بانک  گزارش  تازه ترين  براساس 
نفت  بدون  هم   93 سوم  ماهة  سه  اقتصادی 
گزارش  اين  براساس  است.  بوده  2.5 درصد 
عملکرد سه ماهة سوم 93 )به قيمت تجاری( 
داخلی  ناخالص  توليد  که  است  آن  بيانگر 
2632438 ميليارد ريال، تشکيل سرماية ثابت 
هزينه های  ريال،  804062 ميليارد  ناخالص 
1427211 ميليارد  خصوصی  بخش  مصرفی 
دولتی  بخش  مصرفی  هزينه های  و  ريال 
اين  است.  شده  ثبت  ريال  266577 ميليارد 
در حالی است که بانک مرکزی پيش تر اعالم 
کرده بود، براساس محاسبات مقدماتی و اولية 
توليد ناخالص داخلی در 9 ماهة  سال 1393 به 
1518861 ميليارد ريال می رسد، که نسبت به 
رقم مشابه 9  ماهة  سال 1392، 3.6 درصد رشد 

خواهد داشت.
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نشان  گذشته،  سال   40 اقتصادی  رشد  جدول 
است  توانسته  که   93 سال  در  دولت  که  می دهد 
رشد اقتصادی کشور را مثبت کند، کار بزرگی انجام 
از  بعد  ايران  اقتصاد  آن  از  پيش  چون  است  داده 
چند سال بهره مندی از درآمد نفت رشدهای منفی 
اقتصادی را تجربه کرده بود اما حاال بازگشت رشد 
می دهد  رخ  شرايطی  در  مثبت،  خطوط  به  اقتصاد 
که آسيب های بزرگی نيز در اقتصاد ايران به خاطر 
عملکردهای گذشته وجود داشته است. اين مسئله 
به  رو  جهت گيری  ايران  اقتصاد  که  می دهد  نشان 
جلو داشته است. سرمايه گذاران اقتصادی می توانند 
اين رشد اقتصادی را به فال نيک بگيرند، مخصوصا 
اين که تفاهم لوزان سوئيس نيز دامنة رويکرد جهان 
البته  اقتصادی را به ايران گسترده کرده است. اين 
ايران در  اقتصاد  از ماجراست، حاال که  تنها بخشی 
مدار حرکت صعودی قرار گرفته است کارشناسان بر 
اين باورند که دولتی ها بايد در کنار ترميم شاخص ها 
بهتر  عملکرد  برای  جا  که  کنند  رفتار  گونه ای  به 
اين  شود.  باز  سرمايه گذاری  خصوصی  بنگاه های 
روزها همة صاحب نظران به اين نتيجه رسيده اند قرار 
ايفای  واگذاری  و  اقتصاد  پيشانی  در  بورس  گرفتن 
روند  می تواند  سرمايه،  بازار  به  مالی  تامين  نقش 
پا گرفتن رشد  را در دوران  مثبت شدن شاخص ها 

اقتصادی سرعت ببخشد.

5.5  میلیارد دالر بدهی خارجی
ايران  خارجی  بدهی های  خصوص  در  گزارش  اين 
هم گزارش داده که رقم اين بدهی ها در پايان دورة 
9ماهة  سال گذشته 5 ميلياردو527 ميليون دالر بوده 
است، که نسبت به آمار 6 ماهة 93 که رقم 6 ميلياردو 
بوده است که حدود 584ميليون  111 ميليون دالر 
مستندات  براساس  است.  داده  نشان  کاهش  دالر 
5 ميلياردو  خارجی  بدهی های  کل  مرکزی  بانک 
آن که  ضمن  است.  شده  برآورد  دالر  527 ميليون 
در اين تاريخ، صادرات کاال 68 ميلياردو289 ميليون 
دالر،  511 ميليون  45 ميلياردو  کاال  واردات  دالر، 
و  دالر  19 ميلياردو938 ميليون  جاری  حساب  تراز 
برآورد  دالر  22 ميلياردو778 ميليون  بازرگانی  تراز 
نرخ  مرکزی  بانک  گزارش  در  است. همچنين  شده 
پايان  سال  به  نسبت   93 )آذرماه  نقدينگی  رشد 
3.4درصد،  منفی  پول  درصد،   14.9 آن(  از  قبل 
شبه پول 19.5 درصد و سپرده های بخش غيردولتی 

16.6 درصد اعالم شده است.

درآمد 9هزار  میلیارد پایین تر از هزینه ها
درآمدهای   ،1393 سوم  سال  ماهة  سه  پايان  در 
از  کمتر  تومان  9000 ميليارد  حدود  دولت 
نماگرهای  بنابر  بود.  آن  هزينه ای  پرداخت های 
پايان سه ماهة  بانک مرکزی، در  اقتصادی منتشرة 
حدود  دولت  درآمدهای  ميزان   ،1393 سوم  سال 
آن  مقابل  در  که  بوده،  تومان  17 ميليارد  23 هزارو 
پرداخت های  به 32 هزارو 465 ميلياردتومان  نزديک 
می دهد  نشان   که  ارقامی   است،  داشته  هزينه ای 
همچنين  است.  نبوده  تراز  دولت  هزينة  و  درآمد 

که  بوده  گونه ای  به  سرمايه ای  دارايی های  واگذاری 
اين  از  به 15 هزارو 108 ميلياردتومان منابع  نزديک 
نزديک  مقابل  در  و  شده  کسب  دولت  برای  طريق 
عمرانی  بخش  در  387 ميلياردتومان  12 هزارو  به 
هزينه شده است. براين اساس کسری تراز عملياتی 
ماهة سوم   سال  در سه  بودجة دولت  و سرمايه ای 

گذشته به 6446 ميلياردتومان رسيد.

نرخ بیکاری 1٠.5 درصد شد
در  مرکزی  بانک  اقتصادی  نماگرهای  اين  جز  به 
بيکاری  نرخ  که  می دهد  نشان   93 سوم  ماهة  سه 
به 10.5 درصد رسيده است. اين اتفاق در حالی رخ 
داده است، که در پايان فصل تابستان اين رقم حدود 
9.5 درصد گزارش شده بود، که در اين حوزه افزايش 
جمعيت  آن که  حال  است.  شده  نگرانی هايی  باعث 
فعال کشور در سه  ماهة سوم 93 طبق اين گزارش، 
در  البته  بيکاری  نرخ  است.  بوده  نفر  23.9 ميليون 
7.4 درصد  روستايی  و  11.7 درصد  شهری  مناطق 
بيکاری زنان 20.3 درصد و  گزارش شده است. نرخ 
مردان 8.7 درصد اعالم شده، ضمن آن که نرخ بيکاری 

در جوانان 29-15ساله، 21.8 درصد و جوانان
اين  برآورد شده است. در  24-15ساله 25.7 درصد 
گزارش که با استفاده از مستندات مرکز آمار ايران 
تاريخ  اين  در  که  است  آمده  همچنين  شده،  تهيه 
جمعيت ايران 77.8 ميليون نفر بوده، که 56.4 ميليون 
نفر درشهر و 21.4 ميليون نفر در روستا بوده اند. اين 

آمار بيانگر رشد 1.2 درصدی است.

جمعیت ایران ٧٧.٨  میلیون نفر
آمده  همچنين  مرکزی  بانک  ماهة   9 درگزارش 
مجموع   ،1393 سال  سوم   ماهة  سه  پايان  در  که 
رسيده  و800 هزارنفر  77 ميليون  به  کشور  جمعيت 
است. براساس شاخص های عمدة اقتصادی منتشره 
از سوی بانک مرکزی، در پايان سه ماهة سوم  سال 
نفر  56.4 ميليون  کشور  شهری  جمعيت  گذشته 
نفربوده  21.4 ميليون  حدود  روستايی  جمعيت  و 

است. اين درحالی است که با توجه به رشد حدود 
در  جمعيت  تراکم  ميزان  جمعيت،  1.2 درصدی 
بر  رسيد.  کيلومترمربع  هر  در  نفر   47.2 به  کشور 
اين اساس جمعيت فعال نزديک به 23.9 ميليون نفر 
بوده، که منتهی به نرخ بيکاری 10.5 درصدی در سه 
ماهة سوم  سال گذشته شده است. اين درحالی است 
که نرخ بيکاری در سطح شهر 11.7 و در روستاها 
7.4 درصد گزارش شد، که در اين بين نرخ بيکاری 
زنان 20.3 درصد و مردان 8.7 درصد است. همچنين 
جوانان  بين  در  بيکاری  نرخ  گذشته  پاييز  سال  در 
15 تا 29ساله 21.8 درصد و جوانان 15 تا 24ساله 

25.7 درصد بوده است.

رشد 2٠.2 درصدی شاخص دستمزد کارگران
کارگران  دستمزد  شاخص  همچنين  مرکزی  بانک 
ساختمانی در مناطق شهری ايران را برای11ماهة 
که  کرد  اعالم  بانک  اين  کرد.  اعالم   سال93 
در  ساختمانی  کارگران  دستمزد  شاخص  متوسط 
رسيد،   218.1 عدد  به   ،1393 سال  اول  11ماه 
قبل  مشابه  سال  دورة  با  مقايسه  در  رقم  اين  که 
20.2 درصد افزايش نشان می دهد. در 11 ماه اول  
و  بنا  دستمزد  شاخص های  متوسط   1393 سال 
کارگر سادة ساختمانی به ترتيب به اعداد 204.1 
مشابه  سال  دورة  به  نسبت  که  شد،  بالغ   224 و 
افزايش  18.2 درصد  و   18.6 ترتيب  به   ،1392

داشته است.
شاخص  مرکزی،  بانک  اعالم  براساس  همچنين 
دستمزد کارگران ساختمانی در بهمن ماه 1393، به 
عدد 230.3 رسيد، که در مقايسه با ماه قبل و ماه 
مشابه  سال قبل به ترتيب 0.8 و 18 درصد افزايش 
داشته است. در اين ماه شاخص های دستمزد بنا و 
 212.2 اعداد  به  ترتيب  به  ساختمانی  سادة  کارگر 
و 230.6 رسيد، کها ين رقم نسبت به ماه قبل به 
ماه مشابه  با  مقايسه  در  و  و 0.1 درصد  ترتيب 0.3 
افزايش  14.6 درصد  و   14.4 ترتيب  به   سال 1392 

داشته است.
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ايران اقتصاد 

صادرات گمرکی
در 11ماهة نخست سال1393، ارزش صادرات گمرکی 
با 15.3درصد افزايش نسبت به رقم متناظر سال قبل از 
آن به 32633ميليون دالر رسيده است. در همين مدت، 
وزن کاالهای صادراتی به72070هزارتن بالغ شده است 
کاهش  0.9درصد  قبل،  سال  مشابه  رقم  به  نسبت  که 
صادرات،  وزنی  و  ارزشی  رشد  مقايسة  می دهد.  نشان 
بيانگر افزايش قيمت دالری هر واحد از صادرات کشور 

در اين دوره است.
 ISIC طبقه بندی  که  کشور  صنعتی  صادرات  براساس 
ارزش  از  84.5درصد  سال 1393؛  نخست  11ماهة  در 
کل صادرات گمرکی را به خود اختصاص داده، در اين 
مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل 14.8درصد رشد 
داشته است. بروز اين تحول مثبت در صادرات صنعتی 
در شرايطی است که نرخ های رشد متناظر در  11ماهة 
سال های91 و92 به ترتيب 6.6- و 0.6-درصد بوده اند. 
از صادرات صنعتی کشور که  اصلی  فعاليت  پنج رشته 
صادرات  کل  85.5درصد  معادل  آن ها  دالری  ارزش 
صنعتی است،عبارتند از: مواد و فرآورده های شيميايی، 
کک و فرآورده های حاصل از پااليش نفت خام، فلزات 
معدنی  فرآورده های  ساير  و  غذايی  فرآورده های  پايه، 
فرآورده های معدنی غيرفلزی که  به جز گروه  غيرفلزی. 
نسبت  در 11ماهة سال93، شاهد کاهش 2.6درصدی 
به مدت مشابه سال قبل بوده است، در چهار گروه ديگر 
وضعيت صادرات بهبود يافته، به نحوی که گروه مواد و 

یکی از مراکز مطالعات اقتصادی در ایران* به تازگی گزارشی را از 11 ماه تجارت در 
ایران منتشر کرده است، که نشان می دهد در این مدت فصل تجارت در ایران گرمای 
مطلوبی داشته است. بر اساس این گزارش در مدت مورد نظرمعادل 32633میلیون 
دالر صادرات غیر نفتی از ایران راهی بازارهای جهانی شده است، که این رقم نسبت 
به دورة مشابه سال92 معادل 15.3 درصد رشد نشان می دهد. دربارة سهم گروه های 
کاالیی در صادرات گمرکی نیز می توان گفت که در 11ماهة نخست سال93، سهم 
کاالهای صنعتی و کشاورزی به ترتیب ٨4.5 و11.1درصد بوده است. مقایسة ارزش 
هر تن کاالی صادراتی در 11ماهة نخست سال93 با مدت مشابه سال قبل حاکی از 
رشد 16.3درصدی است، که میتواند ناشی از افزایش سهم کاالها با فرآوری بیشتر 

از کل صادرات باشد.
با  سال93  نخست  11ماهة  در  کشور  واردات  رشد  نرخ  گمرک،  آمار  براساس 
12.6درصد افزایش نسبت به رقم متناظر سال قبل، به  4٨25٨میلیون دالر افزایش 
یافته که ٨2.2درصد آن به واردات محصوالت صنعتی اختصاص داشته است. در این 
نوع  این  واردات  بهبود  است.  مالحظه  قابل  کاالهای سرمایه ای  واردات  رشد  میان، 
کاالها که از فصل چهارم سال92 آغاز شده بود، در 11ماهة نخست سال93 همچنان 
ادامه داشته است، به نحوی که رشد 11ماهة واردات کاالهای سرمایه ای 34.4درصد 
بوده است. واردات واسطه ای نیز در 11ماهة سال93، با رشد ٧.٨درصدی روبه روبوده 
است. مقایسة آمار 11ماهة سال93 نسبت به 1٠ماهة سال93 نشان می دهد که از 
شتاب رشد واردات کاالهای واسطه ای در این ماه، کاسته شده است. الزم به ذکر 
است که نرخ رشد 1٠ماهه برای کاالهای سرمایه ای واسطه ای  وارداتی به ترتیب 

36.6 و 1٠درصد بوده است.

صادرات غیر نفتی 15.3 درصد رشد یافت

11ماهتجارتخارجیدرایران
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فرآورده های شيميايی، کک و فرآورده های حاصل از 
پايه و فرآورده های غذايی  فلزات  پااليش نفت خام، 
و  18.9درصد  25.2درصد،  21.4درصد،  ترتيب،  به 

9.5درصد رشد را تجربه کرده اند.
ارزش  مرکزی،  بانک  معمول  طبقه بندی  براساس 
دالری صادرات، رشد ارزش دالری نسبت به ماه قبل 
گروه های  سهم  همچنين  و  قبل  سال  مشابه  ماه  و 
مختلف کااليی، در 11ماهة نخست سال1393 نشان 
کاالهای  صادرات  دالری  ارزش  است.  شده  داده 
کشاورزی و کاالهای صنعتی که بيشترين سهم از کل 

صادرات را دارند، در بهمن ماه 93 نسبت به ماه 
به ترتيب 16.7 و 37.6درصد  مشابه سال قبل 

رشد داشته اند.
سال93،  ماه  بهمن  در  می دهد،  نشان  آمارها 
متوسط قيمت هر تن کاالی صادراتی 495دالر 
با   92 ماه  بهمن  به  نسبت  که  است  بوده 
با  ماه 93  به دی  نسبت  و  افزايش  37.9درصد 

4درصد کاهش مواجه شده است.
در 11ماهة  اصلی صادراتی  گروه  بين چهار  در 
نخست سال های1391؛ 1392؛ 1393 کاالهای 
بيشترين  33.5درصد  با  کشاورزی  و  سنتی 
ميزان رشد را به خود اختصاص داده است. ارزش 
دالری کاالهای صنعتی که بيشترين سهم را در 
بين اين گروه ها دارد، 24.2درصد افزايش يافته 

کانيفلزيو  کلوخه های  صادرات  دالری  ارزش  است. 
کاالهای طبقه بندی نشده به ترتيب به ميزان 19.5 و 

98.1درصد کاهش يافته است.
صادرات  ارزش  از  صنعتی  مختلف  کاالهای  سهم 
محسوسی  تغيير  سال1393  11ماهة  در  گمرکی 

نداشته است.
و  شيميايی  مواد  نفت وگاز،  از  حاصل  فرآورده های 
مواد پالستيکی بيشترين سهم را به خود اختصاص 
ارزش  از  60درصد  حدود  مجموع  در  که  داده اند، 
می شوند.  شامل  را  صنعتی  کاالهای  گروه  صادرات 
در 11ماهة سال1393 اين سه زيرگروه از کاالهای 
صنعتی از نظر ارزشی به ترتيب رشدی برابر با 25.9؛ 
ميوه های  همچنين  داشته اند.  15.2درصد  39.9؛ 
تازه و خشک بيشترين سهم )46.8درصد( از ارزش 
صادرات گروه کاالهای سنتی و کشاورزی را به خود 
اختصاص داده اند. ارزش صادرات اين گروه از کاالها با 
41.1درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل 

به 2517ميليون دالررسيده است.

واردات گمرکی
11ماهة  در  گمرک،  منتشرشدة  آمار  براساس 
به  نسبت  12.6درصد  کشور  واردات  سال1393، 
افزايش يافته که بخش قابل  مدت مشابه سال قبل 
واسطه ای  و  سرمايه ا ی  کاالهای  به  آن  از  توجهی 
که به طور مستقيم در فرآيند توليد وارد می شوند، 
نوع  براساس  طبقه بندی  است.  داشته  اختصاص 
واردات   مذکور  مدت  در  که  می دهد  نشان  واردات، 
سرمايه ای، واسطه ای و مصرفی به ترتيب 34.4؛ 7.8 
و 7.0درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل 

11ماهة  در  وارداتی  کاالهای  وزن  کرده اند.  تجربه 
است، که  بوده  برابر 29316هزارتن  اول سال1392 
با افزايش 29.8درصدی در 11ماهة سال1393  به 

مقدار 38064هزارتن رسيده است.
همچنين نمودار 2 وضعيت نرخ رشد ماهانة واردات 
گمرکی را برحسب نوع مصرف نشان می دهد. روند 
منفی شدن نرخ رشد واردات واسطه ای که بيشترين 
سهم را از کل واردات کشور به خود اختصاص داده 
است، از مهر 90 آغاز شده و تا آبان 92 )به جزدو ماه 
در سال91( ادامه يافته است. روند بهبود در واردات 

در  و  آغاز  سال92   آذر  از  نيز  واسطه ای  کاالهای 
توجه  قابل  با سرعتی  و دوم سال93  اول  فصل های 
ادامه يافت، در فصل سوم سال93 رشد واردات اين 
واردات  ماه93،  بهمن  و در  گروه دوباره متوقف شد 
و  دی93  به  نسبت  2.9درصدی  کاهش  واسطه ای 
کاهش 9درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل رابه 

ثبت رساند.
به  نسبت  بهمن93  در  سرمايه ای  کاالهای  واردات 
ماه مشابه سال قبل 20.7درصد و نسبت به دی93؛ 
از  ديگر،  سوی  از  است.  يافته  افزايش  12.2درصد 
مهر93 رشد واردات مصرفی با روند کاهشی روبه رو 
درفصل  طورمتوسط  به  که  نحوی  به  است؛  شده 
کاهش  11.3درصد  گروه  اين  واردات  سال93  سوم 
واردات،  از  گروه  اين  ماه93  بهمن  در  و  است  يافته 

سال  مشابه  ماه  به  نسبت  را  17.7درصدی  کاهش 
کشور  صنعتی  واردات  است.  رسانده  ثبت  به  قبل 
نخست  11ماهة  در   ISIC طبقه بندی  براساس  که 
به  را  واردات  کل  ارزش  82.2درصد  1393؛  سال 
مدت  به  نسبت  مدت  اين  در  داده،  اختصاص  خود 
اين  است.  داشته  رشد  7.1درصد  قبل  سال  مشابه 
نرخ های  که  شده  حاصل  شرايطی  در  مثبت  رشد 
رشد متناظر در 11ماهة سال های91 و92 به ترتيب 
16.2- و 8.8-درصد بوده اند. پنج رشته فعاليت اصلی 
به  را  واردات صنعتی  از  65.2درصد  مجموع  در  که 
خود اختصاص داده اند، عبارتند از: ماشين آالت و 
تجهيزات، فرآورده های غذايی، مواد و فرآورده های 
شيميايی، وسايل نقلية موتوری، تريلر و نيم تريلر 

و فلزات پايه.
11ماهة  در  که  غذايی  فرآورده های  گروه  جز  به 
نسبت  27.2درصدی  کاهش  شاهد  سال93، 
چهار  در  است،  بوده  قبل  سال  مشابه  مدت  به 
يافته است، به نحوی  افزايش  گروه ديگر واردات 
و  شيميايی  مواد  تجهيزات،  و  ماشين آالت  که 
موتوری،  نقلية  وسايل  شيميايی،  فرآورده های 
رشد  ترتيب  به  پايه  فلزات  و  نيم تريلر  و  تريلر 
41.3درصد؛ 1.1درصد؛  41.3درصدو 14.7درصد 

را تجربه کرده اند.
آمارها نشان می دهد ارزش دالری ماشين آالت و 
لوازم حمل ونقل که بيشترين سهم از کل واردات را 
دارد، در بهمن ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به 
ميزان 28.7درصد افزايش يافته است. ارزش دالری 
مواد غذايی و حيوانات زنده نيز به ميزان 33.4درصد 
کاهش يافته است. ارزش دالری ماشين آالت و لوازم 
رشد  نرخ  سال1393  ماه  دی  به  نسبت  حمل ونقل 
مثبت 12.3درصد داشته است و ارزش دالری مواد 
غذايی و حيوانات زنده 7.7درصد نسبت به ماه قبل 
کاالی  تن  هر  قيمت  همچنين  است.  يافته  کاهش 
وارداتی در بهمن ماه سال1393 نسبت به بهمن ماه 
و  يافته  کاهش  11.8درصد  ميزان  به  گذشته  سال 
تجربه  را  نيزافزايش 8درصدی  قبل تر  ماه  به  نسبت 

کرده است.
کااليی  مختلف  گروه های  در  واردات  دالری  ارزش 
اول  11ماهة  برای  مرکزی  بانک  طبقه بندی  طبق 
 10 بين  در  می دهد  نشان  و1392  سال های1391 
دالری  ارزش  وارداتی،  کاالهای  اصلی  گروه  زير 
ماشين آالت و لوازم حمل و نقل بيشترين ميزان رشد 
را داشته است که برابر 38.8درصد است. پس از آن 
ارزش دالری کاالهای طبقه بندی نشده. 38.4درصد 
گروه  دالری  ارزش  رشد  نرخ  است.  يافته  افزايش 
زنده  حيوانات  و  غذايی  مواد  گروه  و  مواد شيميايی 
سهم  بيشترين  است.  2.2-درصد  و   0.5 ترتيب  به 
ارزش دالری به گروه ماشين آالت و لوازم حمل و نقل 
مواد  گروه  است.  برابر 37درصد  که  دارد،  اختصاص 
غذايی و حيوانات زنده از نظر سهم ارزش دالری در 
رتبة دوم قرار دارد، که 19.0درصد است. سهم ارزش 

دالری گروه مواد شيميايی نيز 13.3درصد است.
*موسسة نياوران

براساس آمار منتشرشدة گمرک، 
در 11ماهة سال1393، واردات 
كشور 12.6درصد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل افزایش 
یافته كه بخش قابل توجهی 

از آن به كاالهای سرمایه ا ی و 
واسطه ای كه به طور مستقیم 

در فرآیند تولید وارد می شوند، 
اختصاص داشته است
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ايران اقتصاد 

و  اقتصادی  رياضت  سال ها  از  بعد 
فضای  به  تحميل شده  دردسرهای 
می رسد  نظر  به  ايران،  اقتصادی 
و  است  برگشتن  حال  در  ورق  حاال 
روزهای خوب انتظار اقتصاد ايران را 
به  نزديک  اقتصادی  رشد  می کشند. 
که  هرچند   93 سال  برای  درصد   3
آنچه در  و  اقتصادی مطلوب  با رشد 
چشم انداز اقتصاد ايران مکتوب شده 
بود فاصلة زيادی دارد اما بعد از رشد 
منفی 6.8 درصدی در سال 91 آن قدر 
پتانسيل اميد را در خود دارد که بتوان 
اميدوارانه به آيندة اقتصاد ايران نگاه 
کرد و اين انديشه را در بطن اقتصاد 
به  ايرانی جاری ساخت، که می توان 
توسعه ای مطلوب دست يافت. حتما 
تحرکی که در اقتصاد ايران به وجود 
آمده است می تواند جذابيت ورود به 
سرمايه داران،  برای  را  کشور  اقتصاد 
فعاالن حاضر  و  بنگاه های سرمايه ای 
به  اقتصادی  مختلف  حوزه های  در 
وجود آورد اما يک مولفة مهم را نبايد 
فراموش کرد و آن هم چيزی نيست 
جز اين که برخی از معضالت به دليل 
ديگر  حاال  ايران  اقتصاد  در  تداوم 
تاحدی نهادينه شده اند. توليدگريزی 
و تکيه بر اقتصاد مالی به جای اقتصاد 
مولد، يکی از معضالتی است که باعث 
شده در اقتصادی نظير اقتصاد ايران 
نتواند  نيز  سرمايه  بازار  مانند  نهادی 
توسعة  بر  شايد  و  بايد  که  آن گونه 

معضلی  چنين  از  عبور  برای  بگذارد.  تاثير  کشور 
بدون شک دولت بايد پيش از هر کس يا هر گروهی 
آستين ها را باال بزند و با اتخاذ راهبردهايی سعی کند 
تا توليد و انديشة مولدگرايی در اقتصاد ايرانی جای 
خود را باز کند. تجربه نشان داده است که توسعه در 
ايران در بسياری از مواقع يا از مديريت های ضعيف 
از  بيش  بودن  فراخ  يا  است  خورده  ضربه  اقتصادی 
اندازة فضا برای فعاليت حوزه های غير مولد به گونه ای 
بوده که آن ها توانسته اند سدی بزرگ در مقابل توليد 
ايجاد کنند. عبور از چنين مانعی به طور حتم نياز 
دارد تا دولت پيش قراول چنين تحولی باشد. ما نياز 
داريم تا خصلت داللی و سوداگری را در اقتصاد تغيير 
دهيم. به طور حتم توليدکنندگان می توانند به جای 

ايران  اقتصاد  تاريخی  نقش  يابند  حضور  سوداگران 
تغيير  کاال  عرضه کنندة  به  مصرف گرايی  به جای  را 
اقتصاد  در  بورس می توانند  نظير  نهادهايی  يا  دهند 
توسط  بنگاه داری  به جای  و  باشند  داشته  حضور 
فعاليت های  نفع  به  را  مالی  تامين  وظيفة  بانک ها 
مولد بر عهده بگيرند. بنگاه های سرمايه گذاری بزرگ 
اگر فضا متحول شود می توانند  دارند که  نيز وجود 
به جای واردکنندگان پراکندة کاال وارد ميدان شوند  
و جای خالی سرمايه های مورد نياز اقتصاد مولد را پر 
کنند. اين جايگزينی ها اگر به واقعيت برسند، حتما 
بزرگ،  گشايش های  کنار  در  می تواند  ايران  اقتصاد 
دوش  روی  از  بزرگ  باری  هسته ای،  توافق  درادامة 
اوقات به گونه ای سخن  ايرانی بردارد. گاهی  توسعة 

بخش  فقط  انگار  که  می شود  گفته 
چيزی  که  کند  باور  بايد  خصوصی 
درون توسعه و اقتصاد در ايران تغيير 
کرده است و فردا روز ديگری است، 
در صورتی که به نظر می رسد بخش 
خصوصی اين مسئله را به خوبی باور 
کرده است و حتی آماده شده تا در 
قامت ديگری در اقتصاد ايران حضور 
يابد. اما انتظار توام با نگرانی متوجه 
نهادهای دولتی است، آن هم از بابت 
اين که آيا آن ها می توانند کاری کنند 
که مثال يکی از بزرگ ترين مشکالت 
نام  به  ايران  اقتصاد  در  ساختاری 
اين  اگر  بر طرف شود؟  توليدگريزی 
می رسد  نظر  به  ندهد،  رخ  اتفاق 
نمی توان زياد هم به آيندة توسعه در 
از  بسياری  يعنی  بود.  اميدوار  ايران 
جهش ها و تحول ها و شور و شوق ها 
به احتمال زياد مربوط به کوتاه مدت 
می شود و نمی تواند آينده ای دورتر و 
بزرگ ترين  بگيرد.  بر  در  را  وسيع تر 
در  توليد  که  است  اين  ما  مشکل 
نگرفته  پا  بايد  که  آن طور  ايران 
از  بسياری  و  مالی  نهادهای  و  است 
تعيين کننده  و  تاثيرگذار  نهادهای 
رشد  به  می توانند  که  زمينه  اين  در 
سعی  نيز،  کنند  کمک  مولد  اقتصاد 
که  ندارند  مالحظه ای  قابل  تالش  و 
در  وارداتی  و  بازاری  مالی،  اقتصاد 
ايران به اقتصاد توليدی تبديل شود. 
از اين منظر است که نگرانی ها شکل 
می گيرند که آيا دولت می تواند وقتی اقتصاد ايران به 
شکوفايی نزديک می شود يک بار برای هميشه از اين 
شکوفايی استفاده کند و پا روی منفعت های فردی و 
گروهی اهالی اقتصاد وارداتی بگذارد و به سمتی برود 
که توليد تا به اين حد گوشه گير نباشد و شهروندان 
استانبول  پياده روهای چهارراه  در  آن که  به جای  هم 
هماهنگ با قيمت دالر باال و پايين بروند، در بورس 
حاضر شوند و سرمايه های خود را صرف تقويت توليد 
کنند؟ آينده هرچند که نويد روشنايی برای توسعه 
می دهد اما به نظر می رسد نگرانی هايی را نيز درون 
خود جای داده است که نمی توان به راحتی از کنار 

آن ها گذشت.
*وكيل دعاوی اقتصادی و خصوصی

مریم دهقان*

امیدها و  بیم ها  اقتصاد؛  آیندة 
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ايران اقتصاد 

همراستايی و همراهی مفهوم جنسيت و توسعه در 
دهة  1980 و بعد از آن در بيشتر کشورهای )آ - 
س - آن( و کشورهايی که در جهت خصوصی سازی 
درواقع  و  گرفت  جدی  شکل  می کردند،  حرکت 
مفهوم  بزرگ تر  برشی  در  يا  جنسيت  مفهوم 
توسعه شد.  يا مرد در  انسان، جانشين مفهوم زن 
به  به دليل نگرش  زيادی صرفا  تا حد  اين مفهوم 
جايگاه زنان )در توسعه( در برخی کشورها بود که 

به  جديد  نگرش  و  نهادسازی  مسير  و  شد  مطرح 
فرهنگی،  حوزه های  در  انسان  کليدی  نقش های 
و  زيست محيطی  و  سياسی  اقتصادی،  اجتماعی، 
ارائة مسئوليت های کارآمد به زنان  را باز کرد. در 
اين قالب مفهومی، همچنين ماهيت مشارکت زنان 
خانه  درون  و  بيرون  از  اعم  فعاليت،  محيط  در  را 
تحليل  و از آنان اغلب به عنوان مديران صادق در 

جامعه ياد می کرد. 

تالش در جهت توانمندسازی زنان و ارتقای حضور 
گسترش  جهت  برنامه ريزی  و  اجتماع  در  آنان 
جمله  از  اشتغال،  زمينة  در  به ويژه  آنان  مشارکت 
جهت گيری های الزمی است که بايد مورد توجه هر 

دولت و دستگاه اجرايی قرار گيرد. 
توسعه  که  کرده اند  تاکيد  بارها  انديشه  صاحبان 
برای  نهايت  در  و  است  انسانی  گفتمان  از  شکلی 
تعريف،  همين  اساس  بر  می گيرد،  صورت  انسان 

نادر هوشمندیار، استاد دانشگاه*

اقتصادی توسعه  و  جنسیت 

آن ها  بین  از  که  می شوند،  انتخاب  آزمون  میان شرکت کنندگان  از  نفر   2٨٠٠ می شود.  برگزار  دولت  استخدامی  آزمون  امسال  خرداد 
2هزارو2٨4 شغل به مردان، 16 شغل به زنان و 5٠٠ شغل نیز به صورت مشترک به زنان و مردان داده می شود. اختصاص تنها 16 شغل 
به زنان، میزانی کمتر از یک درصد،اتفاقی بحث برانگیز است. این درصد بیش از همه زمانی به چشم می آید که دولت بارها اعالم کرده 
در پی ایجاد برابری های شغلی میان زنان و مردان است. فارغ از این، کارشناسان بر این باورند که غیبت زنان در فعالیت های اجرایی 
و اقتصادی، به معنای محروم کردن کشور از بخش مهمی از ظرفیت های علمی، تخصصی و کارشناسی و درنهایت به زیان توسعة همه 
جانبه خواهد بود. یادداشت زیر در همین رابطه تنظیم شده است. نادر هوشمندیار می کوشد خیلی کوتاه توضیح دهد که ضعف مشارکت 

زنان چه زیانی برای توسعه به وجود می آورد.
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توسعه مستلزم فضاسازی داخلی و خارجی از طرف 
دولت است، که منتج به آرامش سياسی، اقتصادی و 
رفاه اجتماعی، برای همة مردم شود. اگر اين اتفاق 
رخ دهد، در دهليزهای فراگير توسعه همة اعضای 
مشارکت  فرآيند  اين  در  مرد  و  زن  از  اعم  جامعه 
تعريف  هم  آنان  منافع  آن  متعاقب  و  کرد  خواهند 

می شود. 
از  عبور  فاکتورهای  مبنای  بر  نگرش  و  برنامه ريزی 
ضروری  توسعه ای  طرح های  در  جنسيتی،  ترجيح 
از  طبيعی  منابع  به  زنان  دسترسی  حق  است. 
الگوی  تغيير  بر  آن  تاثير  و  است  اوليه  پارمترهای 

تقسيم کار ميان زنان و مردان و مديريت 
زمينة  می تواند  که  است  آيتمی  کالن، 
در  را  جنس  دو  هر  نيروی  از  استفاده 
صورت  در  کند.  فراهم  توسعه  تقويت 
حمايت از توان زنان در توسعه و  تحقق 
روند  که  می رود  انتظار  اجتماع،  در  آن 
مثبت و معناداری نيز در راستای کاهش 
جامعه  در  زنان  اجتماعی  آسيب های 
ندارد  معنايی  اين  و  يابد  نسبی  تحقق 
تازه به جريان توسعه  جز اين که نيرويی 

اضافه شده است.
توسعة اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم 
و در دهه های 1950 و ،1960 به معنای 
تداوم  و  ايجاد  برای  ملی  اقتصاد  توانايی 

تا 8  با نرخ های 5  ناخالص ملی  توليد  رشد ساالنة 
درصد و بيشتر پيش بينی شده بود. 

همان طور که می دانيم، توسعه چيزی بيش از رشد 
اقتصادی است و گذشته از بهبود سطح مادی زندگی، 
بزرگداشت  سياسی،  آزادی های  اجتماعی،  عدالت 
نيز  را  فراملی  و  ملی  بومی،  سنت های  و  ارزش ها 
فرآيندی  توسعه  ديگر،  عبارتی  به  می گيرد.  بر  در 
است همه جانبه و مرتبط با فرهنگ های هر جامعه 
و مشارکت همة افراد و گروه هايی که هم بنيان گذار 

آن هستند و هم از آن نفع می برند. 
انسانی  مشارکت  و  گفت وگو  با  عمدتا  توسعه 
و  توسعه  در  انسان  توسعة حضور  و  شروع می شود 
فراهم سازی مشارکت زنان در فرآيند توسعه، درواقع 
نخستين قدم در رسيدن به اهدافی است که پايه های 
آن بعد از جنگ جهانی دوم پی ريزی شد. استفاده از 
خالقيت ها، توانايی ها و مشارکت زنان در برنامه های 
با  برابر  فرصت هايی  ايجاد  و  اقتصادی  و  اجتماعی 
مردان، توانی در اختيار توسعه می گذارد که در اصل 
انقالب آگاهی و دانايی را در  نوعی بينش جديد و 
بر خواهد داشت. دانايی محوری و انقالب دانايی نيز 
بزرگ ترين ميدان رقابت را در دنيای امروز به وجود 
آورده است. به تعبير ديگر اگر می خواهيم جايی در 
جريان دانايی داشته باشيم، بايد انسان را به شکل 

کامل در فرايند توسعه پذيرا باشيم.
توسعه  در  جنسيت  نوين  اهداف  گنجاندن  البته 
برنامه ريزی  سياست گذاری،  مختلف  مراحل  در 
سکه  روی  يک  رو،  پيش  سال های  برای  اجرايی  و 
با ضمانت  سازمان يافته  و  آگاهانه  و کوششی  است 
نظر  از  که  بود،  خواهد  سکه  ديگر  روی  اجرايی 

اين ها  از  هيچ کدام  عقالنيت،  چارچوب  و  منطق 
به خاطر  را  اين  يابد.  معنا  يکديگر  بدون  نمی تواند 
اين می گويم که توسعه در ايران به لحاظ شعار لبريز 
است و نمی توان با شعارپردازی دست انداز ترجيحات 
تا به دانايی مورد نظر توسعة  جنسيتی را برداشت 
اين  بر  توسعه  کالن  برنامه ريزان  اگر  رسيد.  نوين 
باورند که بايد در تغيير جايگاه توسعه از نيروی هر 
دو جنس انسانی استفاده کرد، بايد در حوزة اجرا نيز 
تضمين اين شعارها را به تصوير بکشند. يا به عبارتی 
به گونه ای عمل کنند که راهبردهايی اجرايی برای 

رسيدن به اين هدف وجود داشته باشد.

بينش  و  ابزاری  عقالنيت  سنت،  عرف،  نظر  از 
توسعه  و  تغيير  حال  در  چيز  همه  علمی،  ديدگاه 
است، با رويکرد دانش فنی جديد و ماشينی شدن 
اقتصادی و اجتماعی، فضای محدودی  فعاليت های 
بخش صنعت،  در  زنان  معيشت  و  اشتغال  تاثير  بر 
توسعه  حال  در  کشورهای  در  کشاورزی  و  تجارت 
به عبور  اگر تن  به عبارتی  ايران وجود دارد.  مانند 
زنان  عبور  ندهيم،  بی قاعدة جنسيتی  ترجيحات  از 
به واسطة برخی تغييرات در توسعه با تاخير بيشتر 
همراه می شود. مکانيکی و ماشينی شدن فعاليت ها 
از اين قبيل امور هستند، که برای زنان محدوديت 
فرصت های  نداشتن  زيرا  می کنند.  ايجاد  مضاعفی 

از  زنان  غالبا موجب می شود  کارآموزی  و  آموزشی 
زمانی  تا  و  بمانند  دور  جديد  فنی  مشاغل  حوزة 
که زنان به آموزش های کاربردی، فن آوری و ديگر 
نداشته  برابر  دسترسی  فردی  خالقيت  زمينه های 
مردان  و  زنان  مناسبات  در  نابرابری  مبادلة  باشند، 
وجود خواهد داشت. بدين  ترتيب مدارک تحصيلی 
کسب  و  شغلی  فرصت های  به  رسيدن  برای  باال 
درآمد برای گروه های مختلف زنان، روز به روز اهميت 

بيشتری می يابد.
تبعيض های جنسيتی توسعه را از پا درمی آورد يا به شدت 
تضعيف می کند، چون به جای آن که از دو نيروی پيش برنده 
استفاده شود، تنها از يک نيرو برای پيشبرد 
توسعه استفاده می شود. همين مسئله باعث 
می شود تا توان رقابت با کشورهايی که توسعة 
آن ها دو نيروی انسانی پيش برنده دارند، بسيار 
تضعيف شوند. روی ديگر اين سکه تحميل 
فقر به زنانی است که از گردونة توسعه خارج 
می شوند. در حال حاضر با توجه به معيارهای 
مربوط به فقر مالی در ميان زنان در کشورهای 
رو به توسعه مانند ايران و اهميت سهم آنان در 
تامين مخارج خانوار، الزم است که برنامه های 
و  از سياست ها  فراگير  و مجموعه ای  ويژه 
طرح ها، برای رسيدگی به مسئلة فقر مالی 
در  زنان،  ميان  در  اجتماعی  آسيب های  و 
دولت به اجرا گذارده شود، که به آنان از لحاظ 
اقتصادی قدرت بخشند و فرصت های مشارکت جنسيتی 
و توسعة آنان در جامعة مدنی افزايش يابد. اما در عمل 
می بينيم که در نقطة عکس، همچنان فرصت های بيشتر 
در توسعه در اختيار مردان قرار می گيرد. کما اين که به تازگی 
نيز ديديم که قرار است در قبال استخدام 2هزارو500 مرد، 
فقط برای 16 زن فرصت شغلی به وجود آيد. در دنيای 
امروز اين يک فاجعه است، چون رسما با حذف يک نيرو، 

ضعف به توسعه تزريق می شود.
اين نکته را فراموش نکنيم، که هرچه بيشتر در جهت 
ارتقای اوضاع جنسيت در توسعه تالش کنيم، مردم 
نيز با رضايت و رغبت بيشتری در جهت حمايت از 
برنامه های توسعه ای جنسيتی شرکت خواهند کرد و 
نقش فعال تری در اجرای برنامه های اصالحی  به عهده 
استواری  پايه های  فرآيند،  اين  و کل  خواهند گرفت 
داشت.  خواهد  بر  در  مردمی  نظام  تحقق  برای 
که  باشيم  داشته  انتظار  نبايد  اين صورت  غير  در 
جدی  اتفاق  يک  عنوان  با  مردم  سوی  از  توسعه 
از  عبور  برای  شود.  شناخته  کشور  نياز  مورد  و 
اين نقصان، به نظر می رسد مديران و شرکت های 
سرمايه گذاری و مولد که نقش مهمی در چرخش 
بايد  ديگری  بخش  هر  از  بيشتر  دارند،  توسعه 
در  يا  کنند  تالش  توسعه  بن بست  از  عبور  برای 
روند  که  توسعه،  در  برداشت های سليقه ای  مقابل 
کنند.  مقاومت  می سازد  کند  را  توسعه مندی 
ديده  و   نمی دهد  رخ  اتفاق  اين  که  است  عجيب 
آگاهان  و  مديران  از  جمعی  هيچ گاه  که  نشده 
حذف  مقابل  در  و  کنند  آگاهی بخشی  اقتصادی 

بايستند. توسعه  نيروهای پيش برندة  از  يکی 
* تحليل گر مسائل اقتصادی و مديريت

از نظر عرف، سنت، عقالنیت 
ابزاری و دیدگاه علمی، همه چیز در 
رویکرد  با  و توسعه است،  تغییر  حال 
دانش فنی جدید و ماشینی شدن 

اجتماعی،  و  اقتصادی  فعالیت های 
اشتغال  تاثیر  بر  محدودی  فضای 
زنان در بخش صنعت،  و معیشت 
تجارت و کشاورزی در کشورهای در 
ایران وجود دارد حال توسعه مانند 

از ترجیحات  اگر تن به عبور  به عبارتی 
زنان  عبور  ندهیم،  جنسیتی  بی قاعدة 
با  تغییرات در توسعه  به واسطة برخی 

می شود همراه  بیشتر  تاخیر 
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له مقا

دكتر شهرام قبادی، جانشین معاونت طرح و برنامه درگروه سرمایه گذاری خوارزمی

پیاده سازی آن در سازمان ها راهکارهای  و  نگرش فرآیندی 

 سه نياز عملکرد
مديريتطراحیاهدافسه سطح عملکرد 

مديريت سازمانطراحی سازماناهداف سازمانسطح ساختاری

مديريت فرآيندطراحی فرآينداهداف فرآيندسطح فرآيندی

مديريت شغل/شاغلطراحی شغلاهداف شغل/مشاغلسطح اجرايی و سازماندهی
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 حدود 2500 سال قبل، يکی از فيلسوفان يونانی به نام اَمِپدوکس نظرش دربارة خلقت يا پيدايش 
جهان و موجودات زنده اين بود که گويا  ابتدا دست، پا، چشم، گوش و ... هر يک مستقل می زيسته اند، 
ولی بعدا اين اجزا با هم برخورد کرده و به هم آميخته و انسان و ساير موجودات زنده را به وجود 
آورده اند. گاهی اوقات يک گردن بيسر برای خود در سير و سلوک بوده و گاه فقط يک دست و چندين 
پا با هم بوده اند و بسياری موجودات دو چهره با پستان های دو طرفه پديد آمدند. بعضی از نژاد گاوان 

با چهرة آدمی و بعضی از نژاد آدميان با سرهای گاو. 
واقعا به اين موضوع فکر می کنيم که اگر هريک از دست ها، پاها، چشمان، مغز و ... به نحوی غير 
يکپارچه و ناسازگار در مجموعة ارگانيسم قرار گرفته باشند و به نحوی بی هدف و ناهماهنگ، هريک از 
ضوابط خاصی پيروی کنند و به قول معروف دست راست از دست چپ خبر نداشته باشد، مثال دست 
راست نوازش کند و  دست چپ سيلی بزند، چه اتفاقی می| افتد؟ محتمل ترين نتيجه برای چنين 
ارگانيسمی، اگر هم آسان باشد، چيزی جز جنگ و کشمکش ارگانيسم با محيط پيرامون و نهايتا 

تيمارستان نخواهد بود. 
در مورد سازمانی با چنين مشخصات هم طبيعتا نتيجه مشخص است؛ ورشکستگی و انهدام! سازمانی 
که به خوبی طرحريزی نشده و هدفی برای آن مشخص نشده باشد، چيزی بهتر از موجود زنده 

امپدوکسی نخواهد بود. 
هدف از طرح ریزی سازمان: 

هدف از طرح ريزی سازمان عبارت است از اين که عناصر و اجزای مختلف و مورد نياز سازمان به 
درستی و به حد کفايت لزوم شناسايی تامين شوند و به نحو مقتضی و هدفمند با هم مرتبط گردند. 
در طرح ريزی سازمان، با شناخت و تعيين درست اهداف و ساختار کالن سازمان، شناسايی و تعيين 
فرآيندهای اصلی، سازماندهی، شناخت و تعيين مشاغل کارکنان به نحو صحيح، بايد آن چنان که 
امپدوکس تصور ميکرد، از ايجاد انسانهايی با سر گاو و موجوداتی با چشمانی در پشت سر، جلوگيری 
کرد. متاسفانه، در اکثر سازمانهای کشور ما، در طراحی سازمان و ساختار سازمانی، کمتر به اهميت 
فرآيندها و ارتباط آن ها توجه شده و طوری عمل ميشود که گويا هيچ ارتباطی بين ساختار سازمان، 

فرآيندها و نظامهای مديريتی آن وجود ندارد. 
سطوح عملکرد سازمانی 

سازمان يک سيستم بزرگ است که از سيستم های متعددی تشکيل شده است.1 يکی از علمای علم مديريت 
نيز برای نشان دادن ارتباط داخلی، سيستم ها و فرآيندهای هر سازمان را به پياز تشبيه کرده است و برای آن 
سه اليه با سطح کلی تحت عنوان »سه سطح عملکرد سازمانی« قائل شده است. طبق نظر ايشان اين اليه ها 
با سطوح پياز ضمن ارتباط و تاثير و تاثر متقابلی که دورن هر سطح و بين هر سه سطح وجود دارد، در مقابل 
کل محيط خارجی مجموعة واحد سازمان سازمان را تشکيل ميدهند. هدف اين کل عبارت است از تبديل 
ورودی هايی که به صورت مواد اوليه، پول، تجهيزات، نيروی انسانی و ... از محيط دريافت ميکند به محصول يا 
خدمات موضوع سازمان. هر اليه يا سطح پياز را که بر ميداريم الية ديگری هويدا ميشود که مجموعة آن ها و 
ارتباط متقابلشان کليت يک پياز را تشکيل ميدهند. از نظر Rummler هر الية پياز در حکم يک سيستم و 
همزمان يک يا چند سيستم فرعی و مجموعهای از فرآيندها است. برای طراحی يا طراحی مجدد صحيح يک 
سازمان، ضروری است نقش و کارکردها و وظايف مورد نياز تحقق اهداف سازمان را در هريک از اليه های پياز 
يا سيستم های فرعی سازمان و همچنين ارتباط متقابل سه اليه به خوبی شناسايی کرد و با توجه به تئوريها و 

دستگاه های سازمانی، ساختار مناسب برای انجام اين وظايف و کارکردها را طراحی کنيم. 
با توجه به تفسير مدل  Rummlerهر سازمان از سطوح سه گانة اصلی عملکرد زير تشکيل شده 

است:
سطح سازمانی یا ساختاری: 

در اين سطح علت وجودی، اهداف، استراتژی ها، خط مشی های کالن و چهارچوب کلی تشکيالت 
سازمان طراحی و تعيين ميشود. طرح ريزی و تعيين هدفمند چهارچوب و استخوان بندی سازمان و 

حصول اطمينان از اجرای صحيح اين ساختار، موضوع اصلی اين سطح از سازمان است. 
سطح فرآیندی:

 در آن علت وجودی، اهداف و ساختار فرآيندهای اصلی مورد نياز سازمان طراحی و تعيين می شود. 
به عبارت ديگر در اين سطح ما عمدتا با فرآيندها و مسائل مرتبط با آن ها از جمله اعمال مديريت 

و حصول اطمينان از اجرای صحيح فرآيندها و همچنين ارتباط متقابل فرآيندها سروکار داريم و به 
آن ها ميپردازيم. 

سطح سازماندهی و اجرايی: 
 در آن اهداف و نحوة سازماندهی جزئيات ساختار سازمانی و مشاغل اصلی مورد نياز سازمان طراحی 
و تعيين می شود. طراحی و تعيين ويژگی ها و مهارت های مورد نياز کارکنان يا مجريان فرآيندها، 
تامين اين منابع و سازماندهی آن ها براساس استخوان بندی سازمان )سطح ساختاری( اهداف کالن و 

فرآيندهای سازمان، محتوای اصلی اين سطح را تشکيل می دهد. 
جدول 1، متغيرهای موثر بر عملكرد سازمان

طرح ریزی ساختار سازمانی: 
با توجه به جدول شمارة 1 يعنی جدول متغيرهای موثر بر عملکرد سازمان، برای طراحی مجدد يک 

سازمان الزم است قبل از هر چيز به سه پرسش اصلی زير پاسخ داد: 
آيا در سازمان موجود يا در حال طراحی و سطوح آن، کلية وظايف و کارکردهای الزم برای تحقق 

اهداف سازمان مورد توجه يا پيشبينی قرار گرفته اند يا خير؟ 
آيا ايجاد ارتباطات، فرآيندها و فعاليتهای جديد ضروری است يا خير؟ 

آيا فرآيندها و فعاليت های زائد وجود دارند که نيازی به آن ها نباشد يا خير؟ 
پرچمن صاحب نظر سرشناس تئوری سيستم ها می گويد، هنگام انديشيدن به هر سيستم، پنج اصل 

اساسی زير بايد مورد توجه قرار گيرد: 
هدف های کلی سيستم و به ويژه معيارهای سنجش فعاليت های آن ها 

محيط خارج سيستم )محدوديت های غيرقابل کنترل(
منابع سيستم )ورودی ها(

اجزای تشکيل دهندة سيستم و نقش ها، هدف ها، معيار اندازه گيری فعاليت های هريک 
مديريت سيستم )بازخورد(

اثربخشی هر سازمان در گروی آن است که رابطه ای منطقی و مناسب بين سه اليه پياز سازمانی با سه 
سطح عملکرد سازمان يعنی سطح ساختاری، سطح فرآيندی، سطح اجرايی يا سازماندهی وجود داشته 
باشد. در اولين سطح عملکرد، يعنی تعيين اهداف و ساختار کالن سازمان مورد بررسی قرار می گيرد. 
در اين سطح قبل از اين که ما بتوانيم و بخواهيم به هر مسئلة ديگری مانند ويژگی های منابع انسانی، 
فنی يا فرآيندهای سازمانی بپردازيم، بايد نوع کار و حرفه، اهداف کالن، استراتژی ها، ماموريت ها و 
ساختار کالن و مناسبی برای تحقق اين اهداف مشخص کنيم و نشان دهيم که وظايف مرتبط با 
اين فعاليت ها با فرآيندها از کدام مجاری سازمانی بايد عبور کنند، اين وظايف در سطح ساختاری يا 
سازمانی انجام می شود. به عبارت ديگر فرآيندهای اساسی که ورودی های سازمان را به خروجی تبديل 

می کند، در زير اين پوشه قرار دارد. 
تعیین اهداف سازمانی: 

تعريف و مشخص گردند. ساير  به دقت  بايد  اهداف و ماموريت های سازمان  در سطح ساختاری، 
متغيرهای سطوح سه گانه، عملکرد با اليه های پياز سازمانی، بايد از اهدافی که در سطح ساختاری 

تعيين شده اند پيروی کنند. 
اهداف کالن در سطح کل سازمان بايد به گونه ای تعيين و تعريف شده باشند که بتوانند قضاوت، 

تصميم گيری و اظهار نظر در مواردی مانند نکات زير را تسهيل و امکان پذير سازند. 
مزيت های رقابتی و برتری های سازمان نسبت به رقبا و شرايط بازار

خدمات، محصوالت و بازارهای جديدی که شرکت بايد به آن توجه کند. 
داليل اولويتی که سازمانی برای اين يا آن محصول يا خدمات خود قائل است. 

اين قسمت از مهم ترين وطايف مديريت ارشد سازمان است. 
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طراحی سطح ساختاری سازمان: 
گرچه تعيين اهداف و استراتژی سازمان، اولين گام ايجاد يا تجديد بنای يک سازمان به شمار ميروند، 
اما اهداف به خودی خود محقق نميشود و سازمان و ساختار مناسب الزم است که اين اهداف را به 
نحو مطلوب به مرحلة اجرا درآورد. فعاليت با متغير طراحی سازمان عمدتا بر حول محور طراحی يا 
تعيين ساختار سازمان ميچرخد. در طراحی سازمان، معموال قبل از هر چيز نمودار سازمانی نظر ما 
را به خود جلب ميکند، اما نمودار سازمانی به خودی خود فقط يک نمودار است و در بهترين حالت 
مسيرهای ارتباطی بين افراد و اجرای مختلف سازمان را نشان می دهد. اين خطوط صرف  نظر از هر 
ديدگاه مديريتی که بر آن حاکم باشد، ما را به نحوة ارتباط بين واحدها با افراد آشنا می کند، ولی از 
چگونگی انجام کارها و اثربخشی سازمان آگاه نميسازد. برای طراحی، بهبود يا طراحی مجدد صحيح و 
اثربخش يک سازمان، درک و فهم چيزهای بيشتری مورد نياز است و خطوط و مستطيل های نمودار 
برای اين شناخت و فهم کافی نيستند. اين چيزهای بيشتر فرآيندهای سازمان هستند که در جای خود 

به آن ها خواهيم پرداخت. 
مدیریت بر سطح ساختاری: 

در سطح ساختاری دو متغير از سه متغير موثر بر عملکرد سازمان يعنی تعيين هدف و طراحی ساختار 
سازمان را بررسی کرديم. اينک می خواهيم بگوييم که چنان چه اهداف و ساختار سازمان به درستی 
تعيين شدند، بر سازمان بايد مديريتی صحيح نيز اعمال گردد تا اهدف تعيين شده قابل دسترسی باشند، 
بنابراين در اين جا متغير ديگر موثر بر عملکرد در سطح ساختاری سازمان، يعنی مديريت سازمان را 

مورد بررسی قرار ميدهيم. 
مدیریت اهداف: 

بايد اطمينان حاصل کند که هريک از کارکردهای سازمانی بر پاية يک يا چند  مديريت سازمان 
هدف فرعی يا اجرايی استوار شده و مجموع کارکردها در خدمت تحقق اهداف کالن سازمانی قرار 
می گيرند. در فرايند طرح ريزی سازمان، بايد اطمينان حاصل شود که اثربخشی ساير سطوح و فعاليت ها 
را خدشه دار نمی سازند و آن را کاهش نمی دهند. اهداف اصلی و اهداف فرعی بخش ها و فعاليت های 
مختلف سازمان بايد با هم سازگار باشند و هريک ديگری را تقويت کرده و در خدمت آن قرار گيرند. 
منظور ما از بهبود اثربخشی پادار سازمان ها نيز همين است. در يک سازمان فرآيندگرا مالک عملکرد 
مطلوب، ميزان دستيابی به اهداف سازمان و نتايج و ارزش افزودة ناشی از اجرای فرآيندهای به هم 

مرتبط است، نه عملکرد اين با آن فرايند يا وظيفة خاص مديريت بر فعاليت ها. 
برای رسيدن به اهداف سازمان بايد بر فعاليت های اجرايی بنگاه در سطح ساختاری )مديريت کالن( 
مديريتی صحيح اعمال شود و وضعيت تک تک فرآيندهای اجرايی مورد پايش و اندازهگيری قرار 

گيرد. 
مدیریت منابع:

متناسب با اهداف سازمان و نقش و جايگاه هر بخش، فرآيند، با فعاليت در سطح سازمانی مديريت منابع 
مورد نياز آن بخش يا فرايند را تامين و به آن اختصاص دهد. اين منابع اعم از مواد، تجهيزات، نيروی 
انسانی، پول و غيره بايد بتواند نيازهای بخش يا فعاليت را برآورده سازد. منابع بايد بتواند نيازهای بخش 

يا فعاليت را برآورده سازد. منابع بايد متناسب با نياز و نقش واقعی هر فرآيند به آن تخصيص يابد.
مدیریت ارتباطات سازمانی: 

مديريت هر سازمان بايد اين نکته را به خوبی دريابد، که دستيابی به اهداف سازمانی در سطوح مختلف 
تنها هنگامی امکانپذير است که روابط کاری بين بخش ها و سطوح مختلف به خوبی و به گونه ای اثربخش 
برقرار شده باشد. اين امر هنگامی ميسر است که ارتباطات و مسيرهای آن به خوبی طراحی شده و به 

روشنی تعيين شده باشند. 
طرح ریزی سطح فرآیندی سازمان:

فرآيندها اساسی ترين و موثرترين متغير سطح عملکرد هر سازمان به شمار می آيند. يک سازمان هنگامی 
از عملکرد اثربخشی و کارايی مطلوب برخوردار است که از فرايندهای عملياتی و اطالعاتی مناسب 
برخوردار باشد. گرچه هيچ يک از عوامل ساختاری فرآيندی سازمان ها مستقل از هم نيستند و عملکرد 
مطلوب هريک از آن ها نتيجتا عملکرد کل سازمان با مستلزم عملکرد مطلوب مجموعه عوامل ذيربط 
است، اما می توان گفت که سطح فرآيندی يا فرآيندهای سازمان نقش جديتری از ساير عوامل و سطوح 
بازی می کنند. درنهايت اين فرآيندهای سازمان هستند که از طريق تبديل ورودی به خروجی می توانند 
برای سازمان ارزش افزوده ايجاد کنند و واقعا ميزان اثربخشی هر سازمان، محدود به ميزان اثربخشی 
فرآيندهای آن سازمان است. ساختار يک سازمان هر قدر هم که خوب طراحی شده باشد، در صورتی که 
سازمان از طراحی مناسب برخوردار نباشد، اهداف آن به خوبی تعريف و به نحو مناسبی اجرا نشوند به 

مقصود اصلی، يعنی اثربخشی سازمان و عملکرد مطلوب آن محقق نخواهد شد. 
)9٠٠٠ ISO تعریف فرآیند )مطابق

مجموعه ای از فعاليتهای مرتبط و تاثيرگذار که ورودی ها را به خروجی تبديل می کند. نکتة قابل توجه اين است 
که ورودی های يک فرآيند عموما خروجی های فرآيند ديگر هستند و فرآيندهای داخل يک سازمان معموال 
جهت ايجاد ارزش افزوده و تحت شرايط کنترل شده طرحريزی و اجرا می شوند. همچنين فرآيندی که به 
داليل اقتصادی يا سهولت انطباق محصول آن قابل تصديق نباشد، غالبا به عنوان فرآيند ويژه ناميده می شود.

ورودی ها يا خروجی ها ممکن است ملموس يا ناملموس باشد. از جمله ديگر مثالهايی از وروديها يا 
خروجيها ممکن است شامل تجهيزات، مواد، اجزا، انرژی، اطالعات و منابع مالی باشد. برای انجام دادن 

فعاليت ها مطابق فرآيند مناسب، بايد منابعی تخصيص داده شود. اندازه گيری سيستم می تواند برای 
جمع آوری اطالعات و داده ها به منظور تحليل اجرای فرآيند و مشخصات ورودی و خروجی استفاده 

شود.

تعريف، انجام، اداره و بهبود مداوم کارايی فرآيندها همراه با مديريت تعامالت اين فرآيندها برای سيستم 
مديريت سازمان امری ضروری و حياتی است. ارزيابی بهره وری، اثربخشی به عالوه کارايی فرآيند بهترين 
رويکرد جهت پايش مستمر عملکرد آن فرايند است. اثر بخشی و کارايی فرآيند می تواند بر مبنای يک 
مقياس بلوغ تعيين و ارزيابی شده باشد. يک مزيت اين ديدگاه اين است که نتايج می تواند در هر زمان 

برای رسيدن به اهداف بهبود مستند و پايش شوند. 
فرآیندهای کسب وکار: 

هر فرآيند کسب وکار عبارت است از مجموعه ای از مراحل که برای توليد يک محصول يا خدمت 
طراحی شده است. برخی از فرآيندها ممکن است تماما در يک وظيفة سازمانده ی خالصه شوند. )مانند 

فرايند برنامه نويسی( 
انجام بيشتر فرآيندها )مانند دريافت سفارش و توليد محصول( در گرو ارتباط متقابل واحدهای مختلف 

سازمانی است. 
جنبه های فرآيند: 

داده ها
ستانده ها

ارزش افزوده  )آنچه بايد ارزش افزوده را برای يکی از طرف های ذی نفع افزايش دهد.(
 طرف های ذی نفع

 )افراد يا سازمان هايی هستند که به موفقيت کار ذی نفع هستند. طرف های ذی نفع معموال مشتريان، 
تامين کنندگان، سهامداران و کارکنان را تشکيل ميدهند.(

تقسيم بندی فرآيندها
MOP فرآيندهای مديريتی يا 

)عناصر مديريتی يا تصميم گيری که متوسط مديريت عالی صورت می پذيرد.(
COR فرآيندهای اصلی يا 

)فرآيندهايی که برای به وجود آوردن ارزش افزوده در سازمان اجرا می شوند، اين فرآيندها به 
فرآيندهای مشتری مدار معروف هستند.(

SOP فرآيندهای پشتيبانی 
)فرآيندهايی که برای پشتيانی به منظور اجرای اثربخش فرآيندهای اصلی ضرورت دارند.(

OSP فرآيندهای برون سپاری شده يا
فرايندهای يک سيستم مديريتی پياده شده در سازمان 

چرخة  P-D-C-A در نگرش فرآیندی
چرخة » طراحی – انجام – بررسی – عمل « ابتدا توسط  والتر شوهرت در سال های 1920 ايجاد 
به چرخة دمينگ  اغلب منسوب  شد  و به وسيلة ادواردز دمينگ عمومی شد. به همين دليل 
است.  مفهومPDCA  چيزی است که حاضر در همة ناحيه ها در زندگی شخصی ما است 
و دائم استفاده می شود، رسمی يا غير رسمی و به صورت آگاهانه يا نا آگاهانه در هر چيزی 

که ما انجام می دهيم. 
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در مفهوم يک سيستم مديريتی، PDCA يک چرخة پويا است که می تواند در هر فرآيند سازمانی و 
در تمامی فرآيندهای سيستم مستقر شده باشد. اين موضوع با طراحی، اجرا، کنترل و بهبود مستمر از 
تحقق محصول و ديگر فرآيندهای سيستم مديريتی وابسته شده است. نگهداری و بهبود مداوم قابليت 
فرآيند، می تواند به وسيلة به کار بردن مفهوم PDCA در تمامی سطوح سازمان حاصل شود. اين امر 
در سطح باالی فرآيندهای استراتژيک يا فرآيندهای عملياتی ساده اجرا شده و به عنوان درک فرآيند از 

يک بخش از محصول به کار ميرود.
کاربرد چرخة PDCA را برای فرآيندها مطابق زير است:

طرح: برقرار ساختن هدف و فرآيندهای الزم برای ارائة نتايج در مطابقت با نيازهای مشتری و خط 
مشی های سازمان ها. 

انجام: اجرای فرآيندها.
بررسی: پايش و اندازه گيری فرآيندها و محصوالت با خط مشی سازمان، هدف و الزامات برای محصول 

و گزارش. 
اقدام: اتخاذ اقدامات برای عملکرد فرآيند بهبود مداوم. 

مفهوم رویکرد سیستمی در نگرش فرآیندی
دومين اصل مهم مديريت سازمان، که ارتباط نزديک با نگرش فرايندی دارد رويکرد سيستمی در مديريت 
است، که »شناخت، درک و اداره کردن فرآيندهای وابسته به هم به عنوان سهم يک سيستم برای 
سازماندهی موثر و کارايی در دست يافتن به اين اهداف« را توضيح می دهد. در اين زمينه، سيستم های 
مديريت تنها در بردارندة فرآيندهای تحقق محصول نيستند، ) آن هايی که مستقيما در ساختار محصوالت 
يا ارائة خدمات سهيم هستند(، همچنين مديريت فراوان، پايش و اندازه گيری فرآيندها، از قبيل مديريت 
منابع، ارتباطات، مميزی داخلی، بازنگری مديريت و ديگر فرآيندها. اين موضوع به طور خالصه در شکل 

3 نشان داده شده است، که اين امر جزئيات بيشتری از انواع فرآيندها را ميسر می سازد. 
فرآيندهای منحصربه فرد به  ندرت در جداسازی رخ می دهند. خروجی های يک فرآيند عموما بخشی از 
ورودی های فرآيندهای بعدی اند، که در شکل زير نمايش داده شده اند. فعل و انفعاالت ميان فرآيندهای 

سازمانی اغلب می تواند پيچيده باشد.

به کار بستن نگرش فرآیندی در یک سازمان
وقتی که اين نگرش در يک سيستم مديريت استفاده می شود، موارد ذيل از اهميت بسزايی برخوردار است:

درک و فهميدن نيازمندی ها 
نياز به در نظر گرفتن فرآيندها در دورة ارزش افزوده 

کسب نتايج اثر بخشی و کارايی فرآيند 
بهبود مستمر فرآيند بر اساس اندازه گيری 

نحوة جاری سازی اين نگرش در سطح سازمان به ترتيب بر اساس مراحل ذيل است:
شناخت فرآيندها

مدل سازی و ايجاد فرآيندها
استقرار و اجرای فرآيندها

پايش فرآيندها
بهبود و بهينه سازی فرآيندها

الف-  شناخت فرآيندهای مورد نياز برای سيستم مديريت و كاربرد آن در سراسر سازمان 
شناسايی فرآيندهای مورد نياز سيستم کيفيت

تعيين مشتری هر فرآيند، اعم از داخلی يا خارجی 
تعيين نيازمندی های اين مشتريان
تعيين صاحب /مسئول اين فرآيند

چه تعداد از اين فرآيندها بايد بيرون از سازمان انجام شود؟ )برون سپاری(
تعيين ورودی و خروجی هر فرآيند

ب- مدل سازی و ايجاد فرآيندها )تعيين ترتيب و ارتباط بين فرآيندها(
تعيين جريان کلی فرآيندها

تعيين شکل نمايش آن ها ) نمايش جريان هر فرآيند به صورت فلو چارت يا ... ( 

تعيين ارتباط بين فرآيندها
ج- پايش فرآيندها و تعيين معيارها و روش هايی جهت اطمينان از عملكرد موثر فرآيندها

تعيين مشخصه های يک فرآيند
شناسايی معيارهای پايش و اندازه گيری عملکرد فرآيند

همسوسازی و يکپارچه سازی معيارها با سيستم مديريت سازمان
ارزيابی اقتصادی )هزينه ، زمان ، اتالف و ...( کنترل عملکرد فرآيندها

انتخاب معيارها
تعيين روش های جمع آوری اطالعات 

د-  اطمينان از در دسترس بودن منابع و اطالعات الزم جهت اجرا و پايش فرآيندها
تعيين منابع مورد نياز برای هر فرآيند 

تعيين بسترها و کانال های ارتباطی 
تعيين چگونگی تامين اطالعات داخلی و خارجی مورد نياز فرآيند

تعيين نحوة بازخورد يک فرآيند
تعيين نوع و ماهيت اطالعات مورد نياز جهت جمع آوری 

تعيين سوابق مورد نياز جهت نگهداری
ه-  اندازه گيری، پايش و تجزيه و تحليل فرآيندها

تعيين چگونگی نظارت و کنترل عملکرد فرآيند )قابليت فرآيند، رضايت مشتری( 
تعيين ابزارهای اندازه گيری

تعيين روش تجزيه و تحليل اطالعات )تکنيک های آماری(
استخراج نتايج حاصل از تجزيه و تحليل 

بهبود و بهينه سازی فرآيندها )اقدامات الزم جهت دستيابی به نتايج برنامه ريزی شده و بهبود مستمر(
چگونه می توانيم فرآيند را بهبود ببخشيم؟

چه اقدامات اصالحی و پيشگيرانه ای مورد نياز است؟
آيا اين اقدامات اصالحی / پيشگيرانه اجرا شده اند؟

آيا آن ها موثر هستند؟
مستندسازی فرآيندها

هر سازمانی بايستی مشخص کند که فرآيندها بر مبنای الزامات مشتريان، الزامات قانونی، ماهيت فعاليت 
آنان و تمامی استراتژی های مشارکتی مستندسازی می شوند. 

عوامل زير در تعيين گسترة مستندسازی فرآيندها در يک سازمان نقش دارند: 
کيفيت محصول سازمان

رضايت مشتريان
الزامات قانونی

ريسک اقتصادی 
اثربخشی وکارايی
صالحيت پرسنل 

پيچيدگی فرآيندها
در مستندسازی فرآيندها  روش های مختلفی مي تواند مورد استفاده قرار گيرد از قبيل: نمايش های 
گرافيکی، زيرساخت های مکتوب، چک ليست ها، فلوچارت ها، رسانه های ديداری يا روش های الکترونيکی 

مطابقت فرآيند با برنامه های استراتژيک سازمان
همان گونه که عدم وجود يک برنامة جامع استراتژيک در سازمان باعث افت عملکرد مجموعه شده و در 
نهايت اثربخشی مجموعه را کاهش می دهد، به همان ترتيب عدم به کارگيری صحيح برنامة استراتژيک 
در کل سازمان نيز اثرات مخربی در سازمان به جا می گذارد، لذا در فرآيندهای سازمان نيز به عنوان 
يکی از عناصر اصلی تشکيل دهندة سازمان ، بايد برنامه های استراتژيک به صورت مناسب درک و جاری 
گرديده و اين اطمينان حاصل شود که فرآيند از نظر مطابقت با اهداف و برنامه های استراتژيک سازمان، 

تحت کنترل است.
نتیجه

شرط مقدم مديريت فرآيندها، ايجاد بينش و نگرش فرآيندی در کل سازمان است و اين مقوله، وقت و 
هزينة زيادی می طلبد. ولی هيچ راه ميانبر ديگری وجود ندارد. سازمانی بدون نگرش فرآيندی مشترک، 
مثل ساختن خانه ای بدون پی خوب است. به نوبة خود شرط مقدم ايجاد يک نگرش مشترک و مستحکم، 
حمايت، هدايت و همکاری کلية سطوح مديريتی سازمان است، که خود را در استراتژی تغيير کسب وکار 
منطبق بر ايدة تامين هرچه بيشتر و بهتر نيازهای شناخته شده و ناشناس مشتری در کوتاه ترين زمان و با 

کمترين هزينة ممکن از يک سو و انجام فرآيندهای ارزش افزا و درآمدزا از سوی ديگر بايد نشان دهد.
منابع:

حقيقي ، محمد و موجودي، امين، مديريت فرآيند كسب و كار: روش هاي اجرا و عوامل كليدي موفقيت براي اجراي 
روش ها، 1388

با استانداردها و تعالی  جی كاب، چارلز. مديريت فرآيندهای سازمان، يكپارچه سازی سيستم ها به منظور مطابقت 
كسب وكار،  ترجمة عباس سقايی، علی كيا، فرزام تهم،  ناشر: انتشارات انديشه سرا، 1391

رحمان زاده هروي، محمد، مديريت فرآيندهاي كسب وكار: بهبود يا مهندسي مجدد، ناشر: شركت مهندسي سامانه ساز 
فردا، تهران 1386

فتح اله، مهدی، پيكرة عمومي دانش مديريت فرآيندهاي كسب وكار، نشر بازرگانی، 1391
استاندارد ISO 9001:2008، استاندارد سيستم مديريت كيفيت
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تاريخ  تقويم  خانواده و  مجله فرهنگ 

تبعید در  مرد 
شرمین نادری

ماه اردیبهشت سالگرد زاده شدن دکتر محمد مصدق است، همان  که نفت را از چنگال شیر بریتانیا در آورد و قصه های عجیب بهاری را به زمستان های 
سرد ایران آورد و باالخره هم در تابستانی ریشه اش را زدند و صدایش را خاموش کردند. این بهار، این اردیبهشت از داستان زندگی اش کمی بشنویم .

بزرگ  بسيار  و  بزرگ  گناه  و  من  گناه  تنها  »آری   -1
بساط  و  کرده ام  ملی  را  نفت  صنعت  که  است  اين  من 
عظيم ترين  اقتصادی  و  سياسی  نفوذ  اعمال  و  استعمار 
و  برچيده ام  مملکت  اين  از  را  جهان  امپراتورهای 
و  استعماری  سازمان های  مخوف ترين  پنجة  در  پنجه 
بين  از  قيمت  به  و  درافکنده ام  بين المللی  جاسوسی 
و  عرض  و  جان  قيمت  به  و  خانواده ام  و  خود  رفتن 
ارادة مردم  و  با همت  تا  توفيق فرمود  مالم. خداوند مرا 
را  وحشت انگيز  دستگاه  اين  بساط  مملکت،  اين  آزادة 

»... درنوردم. 
جلسة  در  مصدق  محمد  دفاعيات  سلسله  از  قسمتی 

نظامی دادگاه  چهارم  و  سی 
قجری  بن  و  بيخ  از  مصدق  محمد  دکتر  خانوادة   -2
بودند. پدرش ميرزا هدايت اهلل مشهور به »وزير دفتر« از 

)نجم السلطنه(  تاج خانم  مادرش ملک  و  ناصری  رجال عهد 
ميرزا  عباس  نوة  و  فرمانفرما  ميرزا  عبدالمجيد  دختر 
وليعهدی  همان  بود؛  شاه  فتحعلی  نايب السلطنة  و  وليعهد 
دل  ايران  برای  بزرگش  و  کوچک  فاميل  تمام  برعکس  که 
تخت  روی  محمدشاه،  جای  به  چرا  می داند  خدا  و  سوزاند 
داد. می گويند ميرزا هدايت اهلل  به شما  را  ننشست و جانش 
دفتر  »رئيس  سمت  در  زيادی  مدت  مصدق،  دکتر  پدر 
ناصری  عهد  در  را  ماليه  وزارت  به  مربوط  امور  استيفا« 
پسرش  کوچک ترين  اين که  از  قبل  البته  و  داشت  عهده  به 
همين  هم  پسر  کوچک ترين  کرد.  فوت  شود،  ساله   10
لقب  او  به  شاه  ناصرالدين  که  بود،  مصدق  محمد  دکتر 

داد. »مصدق السلطنه« 
طرف  از  امروز  را  مصدق السلطنه  محمدخان  »ميرزا   -3
و  رتبه  ليکن  گويند،  خراسان  محاسب  و  مستوفی  شغل 
اين  و حسابدانی  و فضل  و هوش  استعداد  و  نسب  و  حسب 
به قدری  جوان  اين  می رود.  ساله   100 ره  شبه  يک  طفل 
آداب دان و قاعده پرداز است، که هيچ مزيدی بر آن متصور 
نيست. گفتار و رفتار و پذيرايی و احتراماتش در حق مردم 
بزرگی خارج نمی شود،  و  از متانت  او  طوری است که خود 
ولی بدون تزوير و ريا کمال ادب را دربارة مردمان به جای 
تواضع  انسانيت و خوش خلقی و  نهايت مرتبه  می آورد و در 

است.« داده  قرار  را سرمشق خود 
در  نوشته شده  افضل التواريخ  کتاب  نويسندة  افضل الملک 

قجر شاه  مظفرالدين  دورة 
منشی گری  از  قاجار  دورة  در  السلطنه،  مصدق   -4
و  خراسان  مستوفی گری  تا  شاه  مظفرالدين  مخصوص 

کرد. تجربه  را  تهران  مجلس  انتخابات  اولين  در  شرکت 
دورة  در  ايران  دانشگاه های  فنون  و  علوم  وقتی  هم  بعد 
خودمان  آشنای  و  خاک خورده  دارالفنون  همان  که  قاجار، 
و  پاريس  به  تحصيل  ادامة  برای  نکرد،  راضی اش  بود، 
گفته اند؛  شمسی   1287 هم  را  تاريخش  رفت.  سوئيس 

بود  همين  برای  درست  داشت.  سال   26 فقط  وقتی  يعنی 
کردند  رد  مشروطه  انتخابات  اولين  در  را  اعتبارنامه اش  که 

است. جوان  زيادی  گفتند  و 
سال ها،  از  بعد  سوئيس  از  مصدق  دکتر  برگشت  قصة   -5
است  اندوخته  هم  تجربه ای  ماليه  وزارت  در  وقتی  هم  آن 
صمصام السلطنه  حکومت  مالية  وزير  با  اختالف  خاطر  به  و 
استعفا داده و به اروپا رفته، از آن داستان های بامزه است. 
قفقاز  از  بود  قرار  وقتی  که  نوشته  خاطراتش  در  خودش 
تسلط  خاطر  به  برساند،  ايران  به  را  خانواده  و  خودش 
به  پولدارها  آدم  با  دشمنی شان  و  قفقاز  بر  کمونيست ها 
کند  سياه  دوده  با  را  دست هايش  که  می کنند  توصيه  او 
وقتی  هم  بعد  نکند،  حساب  سرمايه دار  را  او  کسی  تا 
خانوادة  برای  اتومبيلی  تفليس  در  ايران  کنسول  ژنرال 
را  آن ها  منات  هزار   40 پرداخت  با  که  می کند  آماده  دکتر 
شوند،  بابلسر  وارد  دريا  طريق  از  تا  برساند  پتروسکی  به 
می خورد  هم  به  سفرشان  برنامة  کمونيست ها،  به خاطر 
برمی گردند.  سوئيس  به  آمده اند،  که  راهی  همان  از  و 
سمت  به  جنوب  بندر  راه  از  ايران  به  مراجعت  موقع  بعدتر 
است،  خودمان  استانداری  همان  که  فارس  والی گری 
سوم  کودتای  زمان  تا  مصدق  دکتر  و  می شود  منصوب 
کارآمدن  روی  و  قاجار  برانداخته شدن  و   1299 اسفند 
که  اين جاست  هم  جالب  می ماند.  فارس  والی  رضاخان، 
کودتای  که  والی ای  تنها  کودتا،  دولت  کارآمدن  روی  با 
دکتر  داد، همين  استعفا  و  نشناخت  به رسميت  را  رضاخان 

بود. مصدق 
ماليه  وزير  قوام  اول  کابينة  در  مصدق  می گويد  تاريخ   -6
شد، بعد هم با روی کارآمدن مشيرالدوله، در بهمن 1300 
سرپيچی  خاطر  به  گرچه  و  کرد  قبول  را  آذربايجان  واليت 
با  از کارش استعفا داد و بعد هم  فرماندة قشون آذربايجان 
با دولت سر  از همکاری  به کلی  کارآمدن سردار سپه  روی 
باز زد، اما به هر حال سال ها در مجلس شورای ملی وکيل 
جديد.  حکومت  باالگرفتن  و  باالآمدن  شاهد  و  بود  مردم 

همين هم بود که از روز اول مخالفت با رضاخان 
بيدها  آن  از  که  هم  رضاخان  و  کرد  شروع  را 
هم  بعد  و  کرد  خانه نشينش  اول  بلرزد،  که  نبود 
شروع  اين  نداشت  خبر  گرچه  زندان.  فرستادش 
اعتبارش  که  ساله ای   26 جوان  چون  است،  کار 
به  تبديل  حاال  بود،  کم  مجلس  به  رفتن  برای 
و  دست  برای  داشت  که  بود  شده  پيری  عقاب 
را  چنگالش  سياسی،   شرايط  با  نرم کردن  پنجه 

.1320 در  ساله   60 پير  عقاب  می کرد؛  تيز 
روزنامة اطالعات  –  1332/2/23  -7

محکوم  کار  با  حبس  سال  سه  به  مصدق  »دکتر 
شد.

ديروز  بعدازظهر  دقيقة  و چهل وپنج  ساعت هشت 
اتهامات  به  رسيدگی  برای  که  نظامی  دادگاه 
بود،  شده  تشکيل  رياحی  سرتيپ  و  مصدق  دکتر  آقايان 
کرد.  صادر  را  خود  رای  رسيدگی  جلسه  ساعت   26 از  بعد 
محکوميت  و  سن  کبر  رعايت  با  مصدق  دکتر  محکوميت 
تعيين  مصدق  دکتر  با  مباشرت  به عنوان  رياحی  سرتيپ 
محسوب  بازداشت  تاريخ  از  آنان  زمان  مدت  و  گرديده 

شد.« خواهد 
 12 دورة  در  مصدق  دکتر  نماينده  شدن  داستان  8-اما 
مخالفت  داستان  او،  با  قوام  مخالفت های  داستان  مجلس، 
را  ايران  مسلم  حق  سال   60 که   1933 نفت  قرارداد  با  او 
که  است  قصه هايی  آن  از  بود،  کرده  ساقط  نفت خودش  از 
را  دکتر  اين که  صفحه  صد  در  و  شود  نوشته  بايد  بار   100
من  خاطر  به  کردند،  تبعيد  هم  بعد  و  فرستادند  زندان  به 

توست. و 
1387/6/26 -9

فرهنگی ميراث  گروه   – فرهنگی  ميراث  خبرگزاری 
»دبير کميتة نام گذاری شورای شهر تهران از منتفی شدن طرح 
نام گذاری خيابان دکتر مصدق در کميسيون کارشناسی، کميتة 
نام گذاری شورای شهر تهران خبر داد. نام گذاری خيابان دکتر 
مصدق در حالی بار ديگر در صحن شورا بی نتيجه باقی می ماند 
که در اين دوره برخی اعضای شورای شهر اميدوار بودند که طرح 

نام گذاری به صحن علنی بيايد و رای آورد.«
ايران حقوق  سايت 

منابع فهرست 
1- روزنامة اطالعات 80 سال، جلد اول 1357-1304

2- خاطرات و تألمات، نوشته دكتر محمد مصدق
3- خواب آشفتة نفت، نوشته محمدعلی موحد

4- در خلوت مصدق، نوشتة شيرين سميعی، نشر ثالث
5- سايت مطالعات تاريخ معاصر ايران

فرهنگسرا 6- سايت 
7- سايت فرارو

8- سايت خبرگزاری ميراث فرهنگی
9- سايت حقوق ايران

10- آسيب شناسی يک شكست، نوشتة دكتر علی ميرنطروس
11- خاطرات و تألمات دكتر محمد مصدق به اهتمام غالمحسين مصدق، نشر علمی

قنواتی،  محمدجعفر  نوشتة  مصدق،  محمد  دكتر  شناخت  و  معرفی   -12
قطره نشر 
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او که ماندگار شد...  
یادی از سیمین ادبیات ایران 

ادبيات
فرید دانش فر 

در  و  شيراز  شهر  در   1300 ماه  ارديبهشت  هشتم  در 
پدرش،  آمد.  دنيا  به  فرهنگی  و  تحصيلکرده  خانواده ای 
گروه  اهل  و  پزشک  )احياءالسلطنه(  دانشور  محمدعلی 
ياد  داشتن  نگه  زنده  برای  که  گروهی  بود؛  حافظيون 
بر  جمعه  شب های  شيرازی  گرانقدر  شاعر  حافظ، 
مزارش جمع می شدند و آثارش را می خواندند. مادرش، 
مدير  و  هنر  و  شعر  اهالی  از  هم  حکمت  قمرالسلطنه 
دانشور  بود.  شيراز  در  زيبا  هنرهای  دخترانة  هنرستان 
تحصيالت مقدماتی را در شهر خودش گذراند و مدرک 
ديپلم خود را از مدرسة انگليسی مهرآئين دريافت کرد. 
به  فارسی  ادبيات  رشتة  در  تحصيالتش  ادامة  برای  او 
شد.  تهران  دانشگاه  ادبيات  دانشکدة  وارد  و  آمد  تهران 
پدرش  او  که  است   1320 سال  در  و  دوران  همين  در 
خوب،  مالی  وضع  داشتن  وجود  با  می دهد.  دست  از  را 
راديو  برای  و  می کند  کار  به  شروع  تهران  در  دانشور 
البته  می نويسد؛  مقاله  و  مطلب  ايران  روزنامة  و  تهران 
منتشر  بی نام«  »شيرازی  مستعار  نام  با  متن ها  اين 
خارجی  تبليغات  ادارة  معاونت  او  دوره  اين  در  می شد. 
را نيز بر عهده داشت. اين نويسندة بزرگ، نوشتن را در 
به  بی شباهت  »زمستان  مقالة  با  و  سالگی  شانزده  سن 
چاپ  به  محلی  روزنامة  يک  در  که  نيست«  ما  زندگی 
هدايت  صادق  تشويق  با  بعد  سال ها  کرد.  شروع  رسيد، 
و همچنين استاد راهنمای خود، فاطمة سياح نوشتن را 

به شکل جدی تر پی گرفت. 
 

شکل  دانشور  زندگی  در  مهم  اتفاق  دو   1327 سال  در 
می گيرد، که تاثير بسياری بر زندگی و حرفة او می گذارد. 
اولين اتفاق ديدار با جالل آل احمد است؛ او در حالی که 
از اصفهان به تهران برمی گشت، در اتوبوس با جالل آشنا 
شد و پس از دو سال با او ازدواج کرد. اتفاق دوم منتشر 
شدن اولين اثر داستانی او به نام »آتش خاموش« بود. با 
چاپ شدن اين مجموعه داستان کوتاه، دانشور اولين زن 
ايرانی شد که به طور جدی و حرفه ای در راه نويسندگی 
کوتاه  داستان  شانزده  مجموعه شامل  اين  می گذارد.  قدم 
بود، که پيش از آن در نشريه هايی چون کيان، بانو و اميد 

منتشر شده بود. دانشور بعدها گفت که عالقة چندانی به 
اين مجموعه داستان ندارد و اجازة چاپ مجدد آن را نداد. 
زن  يک  نام  شدن  مطرح  دليل  به  بيشتر  اثر  اين  اهميت 

ايرانی به عنوان داستان نويس است. 
 

يک سال بعد، او موفق شد با ارائة رسالة »علم الجمال و 
جمال در ادبيات فارسی تا قرن هفتم« دکترای خود را در 
رشتة زبان و ادبيات فارسی از دانشگاه تهران دريافت کند. 
او در همين سال دو کتاب »سرباز شکالتی« اثر جرج برنادر 
شاو و »دشمنان« از آنتوان چخوف را به فارسی برگرداند 
تا در کنار نوشتن، به کار ترجمة آثار مشهور خارجی نيز 
بپردازد. سه سال بعد موفق می شود بورس تحصيلی بگيرد 
و به دانشگاه استنفورد در آمريکا برود. آن جا دو سال در 
رشتة زيبايی شناسی به تحصيل پرداخت و زير نظر »واالس 
استنگر« و »فيل پريک« داستان نويسی و نمايشنامه نويسی 
کوتاه  داستان  دو  که  است  سال  همين  در  آموخت.  را 
اسپکتاتور«  »پاسيفيک  ادبی  مجلة  در  او  از  انگليسی 
از  پس  می رسد.  چاپ  به  استنفورد  داستان های  کتاب  و 
گذراندن اين دوره های آموزشی، به تهران برمی گردد و در 
هنرستان هنرهای زيبا به تدريس می پردازد. البته در کنار 
آموزش به هنرجوها، کار ترجمة خود را نيز ادامه می دهد 
»کمدی  شنيتسلر،  آرتور  از  »بئاتريس«  مانند  آثاری  و 
انسانی« از ويليام سارويان و »داغ ننگ« از ناتانائيل هاثورن 

را به فارسی برمی گرداند. 
 

هرچند اولين کتاب او در جوانی و خيلی زود منتشر شد، 
اما اين موضوع نتوانست او را به نويسنده ای پرکار تبديل 
کند. او به ترجمة آثار مشهور خارجی عالقة بيشتری نشان 
اثر او که  می داد. به هر حال پس از سيزده سال، دومين 
مجموعه داستانی به نام »شهری چون بهشت« بود، به چاپ 
رسيد. با توجه به عالقه و ميل به خواندن آثار خارجی، به 
نظر می رسد او در اين دوران تحت تاثير نويسندگان بزرگ 
خارجی مانند »او.هنری« بوده و موفقيت نسبی اين اثر هم 
به دليل بهره بردن از شيوة نگارش و طرح هايی شبيه به 

آثار او.هنری است. 

 
اما مهم ترين و معروف ترين اثر سيمين دانشور »سووشون« 
وارد  انتشارات خوارزمی  توسط  است، که در سال 1348 
بازار کتاب شد. او اين رمان را زمانی نوشته که دو تجربه در 
انتشار مجموعه داستان کوتاه داشته، سال ها در اين حوزه 
آموزش ديده و با افراد معروف و صاحب سبک آشنا شده 
بود. تمام اين ها نشان از پختگی او در زمينة نوشتن حکايت 
دارد؛ همان ويژگی و نکته ای که با خواندن سووشون می توان 
فهميد. اين اثر با استقبال و فروش بسيار خوبی هم همراه 
شد و عامة مردم با آن ارتباط برقرار کردند. سووشون يکی 
از پرفروش ترين رمان های فارسی است و تاکنون به هفده 
زبان ترجمه شده. اين رمان با آن که طرح اصلی اش از وقايع 
تاريخی کشورمان گرفته شده، اما به طور دقيق به اتفاق ها 
نمی پردازد؛ در واقع تمامی حوادث و جريانات مهم کشور 
در زمان رضاخان، در اين کتاب نوشته نشده. از طرفی با 
وجود نشانه ها و اشاره هايی که در اثر آمده، نمی توان گفت 
که اين رمان سمبليک و نمادين است. عده ای عقيده دارند 
که از اين اثر دو برداشت می توان داشت، که يکی سطحی 
و ديگری عميق است، با اين حال کسی که به مفهوم دوم 

آن برسد معنی سطحی را از ياد نمی برد. 
 

دانشور پس از اين اثر موفق خود، آثار ديگری نيز نوشت 
و  اهميت  از  به آن درجه  اما هيچ کدام  به چاپ رساند،  و 
کی  »به  مانند  کتاب هايی  نرسيدند؛  »سووشون«  شهرت 
سالم کنم؟«، »جزيرة سرگردانی« و »ساربان سرگردان«. 
او در سال 1382 موفق شد برای يک عمر تالش در عرصة 
هرچند  کند،  دريافت  را  ادب«  »مهرگان  جايزة  نوشتن 
خودش به دليل بيماری نتوانست در آن جشن حضور پيدا 
کند. او يادداشتی دربارة اين جايزه نوشت، که در بخشی 
زمين  در  را  ما  تربت  وفات  از  بعد  »اگر  می گويد:  آن  از 
بجويند و مزار ما را در سينة صاحبدالن بجويند و بيابند، 
کاری  باشيم،  ماندگار  مرگ  از  پس  ساده تر  عبارت  به  يا 
دوره  يک  گذراندن  از  پس   1390 سال  در  او  کرده ايم.« 
بيماری آنفلوآنزا، در سن 90سالگی و در خانه اش در تهران 

درگذشت. 

شاعران  به ویژه  و  قلم  اهالی  عالقة  مورد  ماه های  از  یکی  اردیبهشت 
است. همچنین با شنیدن نام این ماه، بسیاری یاد شیراز و عطر بهار 
نارنج هایش می افتند، که هر انسانی را مجذوب و شیفتة خودش می کند. 
این بار می خواهیم سری به شیراز بزنیم و دربارة یکی از اهالی ادبیاتش 
به داستان نویسی کرد؛  صحبت کنیم. کسی که در دهة بیست شروع 
زمانی که هیچ زنی به شکل حرفه ای در این حوزه فعالیتی نداشت. در 
واقع او با قدم گذاشتن در این راه و با خلق آثار برتر، انگیزه و شوق 
باعث شد که زمینة  و  ایرانی زنده کرد  زنان  از  را در بسیاری  نوشتن 

حضور بانوان در بخش داستان نویسی فراهم شود؛ سیمین دانشور. 
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چیا فوادی

حاال که لیگ برتر به ایستگاه های پایانی خود نزدیک شده است، بررسی احتماالت تیم قهرمان می تواند جذاب و خواندنی باشد. اگر به جدول نگاه 
کنید، ممکن است تیمی مثل ذوب آهن هم روی کاغذ شانس قهرمانی داشته باشد، اما شانس قهرمانی برای تیم های نفت تهران، تراکتورسازی تبریز، 

بیشتر است.سپاهان اصفهان، فوالد خوزستان و استقالل تهران 

تيکه  40

برتر باالی جدول لیگ  تیم  پنج  بررسی شانس قهرمانی 

نه؟ یا  می شوند  قهرمان 

تراکتورسازینفت

فوالد خوزستان

برتر  ليگ  جدول  طبق  قهرمانی  اول  شانس 
زرد پوشان  هستند.  منصوريان  شاگردان 
تهرانی در پنج بازی آخر خود دو بار ميزبان 
حريفان  خانة  به  بايد  هم  بار  سه  و  هستند 

خود بروند. ضمن اين که نفتی ها دو بازی هم 
با  که  دهند  انجام  آسيا  قهرمانان  ليگ  در  بايد 

در  برتر  ليگ  فعلی  صدرنشين  اين ها،  همة  احتساب 
هر چهار زمانی کمتر از يک ماه بايد هفت بار مسابقه بدهد و اين يعنی تقريبا 

روز يک بازی. نفتی ها در اولين مصاف خود در هفتة بيست وششم در فوالدشهر به 
مصاف ذوب آهنی رفتند که خودش نيم نگاهی نه به قهرمانی که به کسب سهمية 
ليگ قهرمانان آسيا برای فصل بعد دارد. نفت در هفتة بيست وهفتم در خانه ميزبان 
ملوان متحول شده که البته در يکی دو هفتة اخير باز هم افت داشته است. پديده در 
هفتة بيست وهشتم ميزبان نفت است تا يک هفته به پايان ليگ باز هم نفت در خانه 
ميزبان صبای نه چندان روی فرم باشد. و حاال رسيديم به روز آخر ليگ که شايد 
فينال و کل بازی های يک فصل رقابت هيجان انگيز باشد؛ يادگار امام تبريز پذيرای 
شاگردان منصوريان مقابل ارتش سرخ تبريز خواهد بود. پيکاری که شايد قهرمان 
را در همان جا مشخص کند و البته شايد امتيازات در جدول طوری پيش برود که 

مساوی  شدن اين دو تيم قهرمان ديگری را در روز آخر رو کند.

اين چندمين فصلی است که تراکتورسازان شانس قهرمانی در ليگ 
برتر را دارند، اما همواره در گام های آخر متزلزل نشان می دهند و 
تشنه لب از کنار جوی و جام به انتظار فصل بعد می نشينند. شايد 

شروع اين لغزش مقابل سپاهان بود. با اين که تا دقايق پايانی و 
حتی در طول بازی اين سرخ پوشان بودند که شانس پيروزی 
و رسيدن به صدر جدول را در کف داشتند، اما لغزشی ديگر 

باعث شد بهترين فرصت برای رسيدن به صدر را از دست 
بدهند، آن هم در مقابل تيمی که خود گرفتار بی ثباتی و ضعف 

در کسب نتايج موفق شده بود. درحقيقت تراکتوری ها با اين باخت، 
سپاهان را هم با خود همراه کردند تا سوار بر تراکتور به صدر جدول راهی شوند. 

تيم تبريزی هم مانند نفت تهران در گيرودار ليگ قهرمانان آسياست و آن ها هم برنامة فشرده ای 
را تا پايان ليگ پيش روی خود دارند. شاگردان تونی همين هفته بايد سايپايی را مالقات کنند 
که در آخرين بازی خود موفق شد سه بر صفر صبا را به خانه بفرستد. تبريزی ها که هفتة بعدش 
يک بازی در آسيا دارند، در هفتة بيست وهفتم ليگ به تهران می روند تا پيکان و سيدمهدی 
رحمتی را پيش رو داشته باشند. آن ها پس از اين بازی دربی تبريز را مقابل گسترش فوالدی 
برگزار می کنند که اين چند هفته با کمالوند شکست ناپذير نشان داده است. و باالخره اين که 
دو هفته آخر ليگ برای تراکتور سخت تر از سخت است. آن ها يک هفته مانده به پايان ليگ به 
تهران می آيند و به مصاف استقالل می روند و در هفتة پايانی ميزبان نفت تهران در يادگار امام 
خواهند بود. تراکتوری ها اگر اين فصل جام می خواهند، بايد همين هفته سايپا را ببرند تا دومين 

باخت متوالی باعث لغزش مجدد آن ها در راه قهرمانی نشود.
ديگر همه می دانند اين زردپوشان اصفهانی هستند که متخصص درآوردن 
بازی ها در هفته های آخر ليگ اند. سپاهان هر چند در طول فصل باال 
و پايين دارد، اما روزهای پايانی ليگ را آن قدر با برنامه و با سياست 
پيش می برد که تن رقبای بااليی از همين حاال از خيز شاگردان 
فرکی برای گرفتن مقام اولی می لرزد. پرافتخار ترين تيم ليگ برتر 
نسبت به رقبای اصلی، برنامه ای به مراتب سبک تر و راحت تر برای 
جبران امتيازهای ازدست رفته دارد. آن ها به غير از بازی با پرسپوليس 
در آزادی که برگزار شد، چهار بازی ديگر در ليگ دارند که می توانند با 
جمع کردن کامل امتيازات دل خوش به اتفاقات روز پايانی شوند و از مساوی 
با  بازی  از  بعد  بقاپند. سپاهان  از دست رقبا  را  امام، جام  يادگار  تراکتور در  نفت و 
پرسپوليِس متزلزل در ليگ، ميزبان راه آهن ته جدولی خواهد بود و پس از آن در اهواز 
به مصاف استقالل نه چندان آماده اين شهر می رود. نفت مسجد سليمان حريف بعدی 
سپاهان است که شايد با استفاده از امتياز ميزبانی هم نتواند لقمة گلوگيری برای اين 
تيم باشد. و باالخره روز آخر در فوالدشهر اين تيم پذيرای شاگردان مجيد جاللی است. 
قبول کنيد اگر سپاهان در اين بازی برای قهرمانی سه امتياز بخواهد، سايپا تيمی نيست 

که بتواند ديگر رقبا را خوشحال کند.

ليگ  در  بازی هايش  شروع  با  برتر  ليگ  گذشتة  فصل  قهرمان 
قهرمانان اين فصل آسيا، امتيازات مهمی را از دست داد تا حتی 

را  اسکوچيچ  آرامش  اهوازی  دوآتشه های  اعتراض  سروصدای 
به هم بزند. مرد و مردانه کسی نبايد از فوالد انتظار قهرمانی 
داشته باشد، زيرا اين تيم با از دست دادن ياران سربازش ضربة 

جبران ناپذيری خورده است. فوالدی ها با اين وجود در اين يکی 
دو هفته باز هم راه افتادند و نااميد از قهرمانی نشده اند. قرمز پوشان 

خوزستان هم مانند نفت و تراکتور روزهای سختی را در ادامة ليگ برتر و 
ليگ قهرمانان آسيا خواهند داشت. آن ها اين هفته در مصافی نه چندان سخت ميزبان نفت 
مسجد سليمان هستند و پس از آن باز هم در اهواز ميزبان ذوب آهن اصفهان هستند. بعد از 
اين دو بازی خانگی، فوالد به انزلی می رود تا عيار تيمش را برای قهرمانی در اين جدال دشوار 
بسنجد. هفتة بيست ونهم آن ها در اهواز باز هم کار دشواری ندارند و ميزبان پديده هستند. 

روز آخر هم در قم به مصاف صبا می روند.

اما آبی های پايتخت؛ تيمی که در اين سال ها همواره تنور قهرمانی ليگ را در هفته های پايانی گرم نگه داشته است. اگر امير قلعه نويی سر قولش با 
هواداران اين تيم باشد، بايد آن ها را قهرمان اين فصل ليگ برتر دانست. اما از شما چه پنهان که خوش بين های دو آتشه استقاللی هم شانس زيادی را 
برای قهرمانی تيم محبوبشان قائل نيستند. کافی است فقط نگاهی به دو بازی پايانی اين تيم داشته باشيم؛ تراکتورسازی و پرسپوليس. هر چند هر دو 
بازی در آزادی است، اما در هر دو مصاف نيمی از ورزشگاه آرزويی غير از باخت پسران آبی را نخواهند داشت. استقاللی ها اين هفته هم به انزلی می روند 
تا اين بار فيروز کريمی سربزنگاه يقة شاگردان سابقش را بگيرد و مشت های قلعه نويی را باز کند. هفته 27 و 28 هم به ترتيب پديده و صبا مقابل آبی ها 
صف آرايی خواهند کرد. با تمام اين حرف ها استقالل روی کاغذ شانس قهرمانی دارد، هر چند که در اين روزها آرزوی هواداران استقالل چيز ديگری 

است؛ نباختن به پرسپوليس در روز پايانی ليگ و شايد هم کسب سهمية ليگ قهرمانان برای فصل بعد.

استقالل تهران

سپاهان اصفهان
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جهانگردی

تاریخ تونل  در  پرسه 
دنیا موزه های  بازدید کننده ترین  پر  به  نگاهی 

2٨ اردیبهشت ماه روز جهانی موزه، همان مکانی است که همیشه در وقت فراغت، رفتن به آن جز برنامه های ضروری است و 
گاهی نوبت به انجام این امر ضروری نمی رسد. موزه ها یکی از جذاب ترین مکان های دیدنی هر کشور به شمار می روند، چراکه با 
صرف زمان در این مکان می توان اطالعات زیادی دربارة فرهنگ، هنر و تاریخ آن کشور به دست آورد. تنوع موزه ها از موضوع تا 
نوع ساختمان و اشیای مهمی که می توان در آن پیدا کرد، قابل بررسی است. در این میان نام بسیاری از موزه ها شاید به گوش 
هم نرسیده باشد اما موزه هایی هستند که با پوشش جامعی از اطالعات جهان، توانسته اند لقب پر بازدیدکننده ترین موزه ها را به 

خود اختصاص دهند. 

موزة لوور پاریس
تعداد بازديدكنندگان در سال: 8500000

اين مقام اول در تعداد بازديدکنندة سال هاست  
موزة  است.  پاريس  لوور  موزة  يه  متعلق  که 
لوور با داشتن بيش از 35000 شاهکار هنری،  

بهشت عاشقان هنر است.

موزة ملی هوا فضای
 اسمیسونین واشنگتن

تعداد بازديدكنندگان در سال:8300000
اين موزه در سال 1979 افتتاح شد و بسياری 
از  را  پرواز  تاريخ  فضاپيماهای  و  هواپيماها 
از  نمونه ای  تا  گرفته  رايت  برادران  هواپيمای 

قمرهای مصنوعی، در آن می توان يافت.

موزة ملی تاریخ طبیعی 
اسمیسونین واشنگتن

تعداد بازديدكنندگان در سال:6800000
دايناسورها،  فسيل  از  بزرگ  مجموعه ای 
الماس ها و هرچه را که در تاريخ طبيعت جذاب 
به نظر می رسد، می توان در اين موزه پيدا کرد. 
را  خود  سالگی  سال 2010 صد  در  موزه  اين 

جشن گرفت.

موزة بریتانیا در لندن
تعداد بازديدكنندگان در سال:5842138

مايل   2.5 وجود  با 
ميليون   7 و  گالری 
زمان  ديدنی،  اشيای 
برای  زيادی  بسيار 
بازديد از اين موزه بايد 
صرف کرد، به خصوص 
ميان  از  عبور  برای 
برای  که  جمعيتی 
و  روزتا  سنگ  ديدن 
الگين  صف  مرمرهای 

بسته اند.

موزة متروپولیتن هنر نیویورک
تعداد بازديدكنندگان در سال:5216988
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شهرزاد همتی

خريد سبد 

فصل بهار این فرصت را به شما می دهد که انواع رنگ ها را به 
مجموعه رنگ لباس هایتان اضافه کنید و با فصل هماهنگ شوید. 
برای خوش تیپ شدن شما در فصل بهار، پیشنهادهایی داریم 
که بد نیست آن ها را هم گوشة ذهن تان داشته باشید تا این بهار 

خوش لباس تر از پارسال باشید.

لباس های فصل 
 خنک از راه رسید

فصل بهار که می شود، وقتش است که لباس های پشمی را توی چمدان بگذاريد، چند 
قرص نفتالين البه الی لباس ها بگذاريد و آن ها را روانة انباری کنيد. در اين وقت ها است 
که ويترين رنگارنگ لباس فروشی ها شما را وسوسه می کند که به خريد لباس  بهاری 
برويد. اما قبل از اين که برای خريد لباس بهاره راهی پاساژ و مراکز خريد شويد، حتما 

اين نکات را به خاطر بسپاريد...

برای كودكان لباس های چسبان نخريد: اگر دنبال خريد لباس بهاره برای کوچولوها 
هستيد، يک قانون اصلی را بايد رعايت کنيد. آن هم اين است که لباس هايی را برای 
بچه ها بخريد که خيلی تنگ و چسبان نباشند. لباس های تنگ و چسبان ناراحت 

هستند و بچه ها در آن احساس راحتی نخواهند کرد.

بچه ها را همراهتان به خريد ببريد: توصية دوم ما اين است که انتخاب لباس  بهاره 
را به عهدة خود بچه ها بگذاريد. اگر برايشان انتخاب کمی دشوار است، دست کم چند 
لباس مناسب با رنگ  های شاد و مورد توجه کودکان را انتخاب کنيد و از او بخواهيد از 
ميان آن لباس ها، لباس مورد نظرش را برگزيند، البته خريد رفتن با کودکان هم اصول 
خاص خودش را دارد. مهم تر از همه اين که کودک شما قبل از خريد بهاره بايد خوب 
تغذيه کرده باشد و سير باشد. بچه ها وقتی گرسنه اند هنگام خريد بهانه می گيرند و 

گريه راه می اندازند.

به كاتالوگ ها و وب سايت ها نگاهی بيندازيد: قبل از اين که برای خريد لباس  بهاره 
به مراکز خريد برويد، پيش خودتان تعيين کنيد که چه مدل لباسی، چه طرحی و 
چه رنگی را می خواهيد. اين کار باعث می شود که خريد شما هدفمند شود. حداقل 
از سردرگمی  ميان  لباس ها نجات پيدا می کنيد. شما حتی می توانيد به کاتالوگ ها و 
وب سايت ها هم نگاه کنيد و از ميان مدل های موجود که در اين فصل مد شده است، 

مدل دلخواهتان را انتخاب کنيد.

جنس های خنک را برگزينيد: به خصوص اگر دنبال خريد لباس بهاره برای کوچولوها 
هستيد، توصية ما اين است که به جنس لباس توجه ويژه ای داشته باشيد. جنس لباس 
در راحتی و احساس خنکی شما موثر است. بهترين جنس پارچه برای لباس بهاره، 

پارچه های نخی، کتان، پنبه ای و حتی ساتن است.

به رنگ ها دقت كنيد: فصل بهار، فصل تازگی طبيعت است و همه جا پر از گل و 
گياه می شود، بنابراين شما می توانيد در انتخاب رنگ لباس تان هم از رنگ هايی که در 
طبيعت در اين فصل زياد هستند الهام بگيريد. برای پسربچه ها می توانيد يک شلوار 
خاکی با بلوز سفيد ست کنيد. اين ست لباس را آقايان با سنين باالتر هم می توانند 

انتخاب کنند. برای دختربچه ها هم رنگ های آبی تيره و سبز عالی است. 

به جنس پارچه توجه كنيد: برای خريد 
لباس بهاره، بايد به جنس و دوخت پارچة 
پارچة  باشيد.  داشته  ويژه ای  توجه  لباس 
در  آن  کيفيت  که  است  پارچه ای  خوب، 
دنبال  به  باشد.  يکسان  آن  سوی  دو  هر 
نرمی  جنس  که  باشيد  پارچه هايی  خريد 
هم  مقاوم  حال  عين  در  و  باشند  داشته 
باشند. بهتر است برای خريد لباس بهاری 
نباشيد، چون  پارچه های پالستيکی  دنبال 

کرد  خواهيد  گرما  احساس  آن ها  در  هم 
با  مصنوعی  مواد  اين که  دليل  به  هم  و 
ممکن  ندارد،  مناسبی  سازگاری  پوست 
اگر  به خصوص  شويد،  خارش  دچار  است 
می رويد،  بچه ها  برای  لباس  خريد  برای 

حتما به اين نکته توجه کنيد.

بهار چکمه  فصل  در  بخريد:  بهاره  كفش 
به  بنابراين سری  نيم چکمه تعطيل است  و 
بزنيد.  صندل ها  و  بهاری  روباز  کفش های 
خوبی  گزينة  عروسکی  تخت  کفش های 
می توانيد  حتی  که  هستند،  بانوان  برای 
آن را با جوراب های نازک زنانه ست کنيد. 
برای آقايان هم صندل هايی که با بندهايی 
موقعيت های  برای  می شوند  محکم  پا  روی 
عالقه ای  اگر  مناسب اند.  بهاری  غيررسمی 
به پوشيدن صندل نداريد، حداقل برای 
پارچه ای  کفش  جفت  يک  بهارتان، 

خنک بخريد.

سالی  چند  بخريد:  ژاكت سبک  يک 
است که ژاکت های سبک با پيراهن های 
در فصل  فروشگاه ها  روانة  زيرشان  نخی 
بهار شده است. اين ژاکت ها در رنگ های 
مليح و زنانه با بلوز سفيد زيرين، انتخاب 
و  خودمانی  مهمانی های  برای  مناسبی 
احساس  که  است،  بهار  فصل  در  ساده 
راحتی و آسايش بهار را در شما دوچندان 

می کند.

شايد  نكنيد:  فراموش  را  زيرپيراهن 
و  افتاده  پا  پيش  خيلی  شما  نظر  به 
ساده باشد ولی پوشيدن يک زير پيراهن 
مناسب و نخی از اين فصل به بعد ضروری 
است. پوشيدن يک زير پيراهن مناسب 
باعث می شود که در ظهرهای بهاری که هوا 
پيراهن  زير  نگيريد.  بوی بدی  گرم می شود، 
نخی به خصوص برای آقايانی که در روزهای 
گرم بهاری در هوای آزاد کار می کنند، بسيار 
ضروری است که کمک می کند هر روز نياز به 

تعويض لباسشان نداشته باشند.
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به درد بخور دور ریختنی های 
بهترین ایده ها زمانی به ذهن می رسد که آدم ها در فشار باشند؛ حاال این فشار می تواند فشار اقتصادی باشد یا فشار اجتماعی. به هر حال در 
همین مواقع است که ایده های عجیب و غریب به ذهن می رسد و خانه تان صاحب عجیب ترین دکوری ها و وسایل می شود. کافی است کمی هنر 
به خرج دهید و سلیقه داشته باشید. خوب به دنیای اطراف خود نگاه کنید. مثال چه زمانی فکر می کردید که شیشه های مربا و ترشی بتواند تا این 
اندازه کارایی داشته باشد؟ یا جعبه های میوه مگر پتانسیل تبدیل شدن به میز و جالباسی را دارد. این جا است که ما به کمک شما می آییم و ذهن 

شما را برای آماده کردن وسایل آماده می کنیم. با کمترین هزینه و انرژی می توانید به راحتی صاحب عجیب ترین ها باشید.

چيدمان

المیرا حصاركی

جعبه های دوست داشتنی
بعد از مهمانی ها و عيدديدنی های عيد حتما چند 
جعبه ميوه گوشة بالکن يا حياط انبار شده است. 
به ذهن شما می رسد،  ايده ای که  اولين  احتماال 
اين  نکنيد.  اشتباه  اما  است.  آن ها  انداختن  دور 
هم  به  چشم  يک  در  دوست داشتنی  جعبه های 
شوند.  شما  جديد  ميز  به  تبديل  می توانند  زدن 
است.  پيچ  درل  يک  داريد  الزم  که  چيزی  تنها 
می گويد  شما  به  ميوه ها  جعبة  اولية  ظاهر  خب 
که امکان ندارد چنين چيز زشتی در سالن هال 
آن  ظاهر  کردن  درست  برای  راه  دو  بگيرد.  قرار 
داريد. اول استفاده از سمباده، رنگ و الک الکل 
است. راه حل دوم برچسب. هر دو راه بسيار ساده 
است و شما می توانيد با تکيه بر توانايی خودتان 
از هرکدام که می توانيد استفاده کنيد. برچسب ها 
راه حل راحت تری است. می توانيد از برچسب های 
طرح چوب استفاده کنيد، تا ميز شما طبيعی تر و 
البته هموارتر به نظر بيايد. درست شبيه تصويری 
که می بينيد جعبه ها را به هم پيچ کنيد و به همين 
راحتی صاحب يک ميز جلوی تلويزيون جديد شويد. 
استفاده از چرخ های زير ميز کامال اختياری است. اگر 
تصميم داريد در هزينه های خانه کمی صرفه جويی 

کنيد، چرخ ها را بی خيال شويد.

کتری های گلدانی
فصل زندگی از راه رسيده است و تراس 
يا حياط کوچک خانه تان به گلدان های 
الزم  کار  اين  برای  دارد.  نياز  زيادی 
به  بازار  در  و  کنيد  کاله  و  شال  نيست 
گران قيمت  و  عجيب  گلدان های  دنبال 
وسايل  به  نگاهی  است  کافی  بگرديد، 
از دورريختنی ها کمک  خانه بيندازيد و 
بگيريد. يک کتری کهنه بهترين گزينه 
است. کتری ها بعد از چند سالی دودزده، 
کهنه و پر از رسوب آب شهری می شوند 
بار  يک  سال  چند  ساده  خيلی  شما  و 
جايگزين می کنيد. اين بار به جای اين که 
عنوان  به  آن  از  بيندازيد،  دور  را  کتری 
يک گلدان عجيب استفاده کنيد. مقداری 
سنگ و برچسب و چسب های اکليل دارد 
داريد.  نياز  شما  که  است  چيزی  تنها 
سنگ ها را با چسب آهن بچسبانيد و  با 
تکيه بر تخيل خودتان طرح های عجيب 
کتری  در  خاک  کنيد.  ايجاد  آن  روی 
اما  عجيب  گلدان  بکاريد.  گل  و  بريزيد 

ارزان شما آماده است.

دکور چوبی
با ديدن اين عکس حتما متوجه شده ايد که تا همين امروز چند فرصت برای درست کردن وسايل تازه از دست داده ايد. 
جعبه های ميوه قابليت بااليی برای استفاده دارند و ما از آن ها بی خبر هستيم. هم ميتوانند به ميز تبديل شوند، هم جا لباسی 
و هم يک دکوری تازه برای گوشه ای از خانه. با استفاده از اين جعبه های ميوه نيازی به خريد بوفه و کتابخانه های گران قيمت 
نيست. تنها چيزی که الزم است، کمی سليقه و حوصله است. ظاهر دکوری جديد خانه را به خود شما می سپاريم. دوست 
داشته باشيد می توانيد از برچسب استفاده کنيد يا رنگ و الک الکل. دوست نداشته باشيد هم می توانيد از ظاهر طبيعی آن 
نهايت استفاده را ببريد. فقط فراموش نکنيد که اين جعبه ها استحکام بااليی ندارند و بايد به وسيلة ميخ و پيچ محکم شوند. 
چند لوالی ريز و ظريف تهيه کنيد و جعبه ها را به هم چفت کنيد. برای اين که سازة جديد سر جای خودش قرار بگيرد و با 

کوچک ترين ضربه ای از هم نپاشد، بهتر است آن را به ديوار چفت کنيد تا خيال تان از هر جهت راحت شود.
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تاريخ گذر 

اردیبهشتی داستان های  
دو اتفاق در سال های دور و نزدیک می تواند ربطی بامعنا داشته باشند. می توان برای آن ها داستان سرایی کرد و اول و انتها  درنظر گرفت. اوج 
و فرود برای آن ها ساخت و در پایان هنگامی که پرده می افتد و تماشاگران سالن را ترک می کنند، شاهد زایش یک داستان دیگر در تاریکی 
سالن نمایش بود. این دو اتفاق شاید در ظاهر ربطی به هم نداشته باشند، ولی فقط کافی است چشم ها را شست و طور دیگری به ماجرا نگاه 
کرد. ماجراهایی که در تقویم اردیبهشت فقط در حد چند کلمه شده اند، حاال قرار است در این صفحه با نخی نامرئی به هم وصل شوند و به یک 

نتیجة تاریخی که نه، ولی به یک بازی جدید رسید؛ بازی ای که تاریخ پیش روی ما گذاشته است.

مرجان مصدق

درگذشتگریکوپروتولدفردزینهمان

آغازبهکارنخستینفرستندةرادیوییو
انتشارنخستینروزنامةجهان

خبر در اين عصر حرف اول را در ارتباطات و آگاهی بخشی دارد. شايد ما بايد 
مديون اين ماه باشيم که دو اتفاق خوب برايمان رخ داد تا ما با پيشينيانمان 
تفاوت داشته باشيم. بيشتر بدانيم و بيشتر بخوانيم. برای اولين بار ما با صدا از 
اتفاقات دوروبرمان آگاه شديم. جمعی که در خانه دور هم می نشستند و همگی 
بی سروصدا گوش هايشان را تيز می کردند تا بدانند گويندة راديو چه خبری را از 
آن طرف به ما می رساند. کم کم کاغذ و نوشته های سربی اش در دل مردم جا باز 
کرد. مدت زمان بيشتری خبر در گردش بود و مثل صدايی که از راديو پخش 
نياکان  از  را  اين دو پديده  بايد  اين طور شد که حاال  از بين نمی رفت.  می شد، 

دنيای ارتباطات و اطالعات امروز بدانيم.

فيلم  با  هم  کنار  در  نام  دو  اين 
»ماجرای نيم روز« شناخته می شوند؛ 
فيلمی وسترن با بازی گری کوپر و 
کوپر  گری  زينه مان.  کارگردانی 
به  موفق  فيلم  اين  با  افسانه ای 
نقش  بازيگر  بهترين  اسکار  دريافت 
شد،  مرد  از  صحبت  شد.  مرد  اول 
فيلم های  اصلی  المان  گفت  بايد 
در  کوپر  و  است  مردانگی  وسترن 
بازتعريف  را  مردانگی  فيلم  اين 
رودرروی  که  کالنتری  می کند. 
تبهکار شهر می ايستد و پشت خود 
پس  شهر  کالنتر  می بيند.  خالی  را 
از مراسم ازدواجش، هنگامی که به 
همراه  جديدی  زندگی  ايجاد  قصد 
زن زيبايش خيال ترک شهر را در 
سر دارد، خبردار می شود که فرانک 
ميلر، تبهکاری که چند سال پيش 
به زندان فرستاده، با قطار نيم روز و 

انتقام از او به آن شهر خواهد آمد.  به قصد 
دوستانش می کوشند تا او را ترغيب به ترک 
را چارة کار نمی داند  فرار  او  اما  شهر کنند، 
همکاران  و  فرد  آن  با  می گيرد  تصميم  و 
از  يکی  شايد  اين  شود.  مواجه  جنايتکارش 
که  باشد  نفر  دو  اين  همکاری های  بهترين 
يکی از آن ها در ارديبهشت از اين دنيا رفت 

و ديگری به دنيا آمد.
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و طرح  بودند  زمان خود  از پيش گامان  دو  هر 
نو درانداختند در دنيای هنر. لئوناردو دی سر 
مجسمه ساز،  نقاش،  دانشمند،  داوينچی  پيرو 
مهندس،  رياضی دان،  موسيقی دان،  معمار، 
نقشه کش،  زمين شناس،  آناتوميست،  مخترع، 
رنسانس  ايتاليايی دورة  نويسندة  و  گياه شناس 
ديگری  چيز  هر  از  بيش  شايد  او  نبوغ  بود. 

لئوناردو  است.  بوده  توجه  مورد 
مرد  يک  بارز  نمونة  به عنوان  معموال 
به عنوان  او  از  رنسانس معرفی می شود. 
می کنند.  ياد  تاريخ  نقاش  بزرگ ترين 
عده ای نيز او را بااستعدادترين شخصی 
جهان  اين  در  کنون  تا  که  می دانند 
سالوادور  آن سو  از  است.  کرده  زندگی 
فليپه ژاسينتو دالی نقاش فراواقع گرای 
اسپانيايی بود. دالی طراحی ماهر بود که 
و  گيرا  تصاويری  خلق  خاطر  به  بيشتر 
خيالی در آثار فراواقع گرايش به شهرت 
رسيد. مهارت او در نقاشی اغلب به تاثير 
می شود.  داده  نسبت  رنسانس  نقاشان 
نام  به   دالی  سالوادور  اثر  معروف ترين 
تداوم حافظه در سال 1931 خلق شد. 
مجسمه سازی  عکاسی،  در  هم چنين  او 
با  او  داشت.  فعاليت  نيز  فيلم سازی  و 
کارگردان  و  تهيه کننده  ديسنی،  والت 
شهير آمريکايی، در ساخت کارتن کوتاه 
برندة جايزة اسکار »دستينو« که در  و 
منتشر  او  مرگ  از  پس  و   2003 سال 
هم چنين  دالی  داشت.  همکاری  شد، 
فيلم  ساخت  در  هيچکاک  آلفرد  با 
»طلسم شده«  همکاری کرد. داوينچی 

را نقاشی کالسيک می دانند و دالی را هنرمندی آوانگارد. 
درگذشت يکی با تولد ديگری همراه بوده است در يک 
ماه. اين را می شود به تاريخ هنر ربط داد؛ هنری که دورة 
با نقاشانی مثل داوينچی به پيش برد و به  کالسيک را 

دالی ارث رسيد تا او نبوغ خودش را با آن درآميزد.

درگذشتلئوناردوداوینچیوتولدسالوادوردالی

کنيد.  تعجب  هم  کنار  در  اتفاق  دو  اين  ديدن  با  شايد 
اگر  دارد؟  شاه  ناصرالدين  با  ارتباطی  چه  مارکوپولو 
کمی تاريخ خوانده باشيد، متوجه اين ارتباط می شويد. 
بوده  نيز  کلمب  کريستف  الهام بخش  که  مارکوپلو 
تاريخ  سفر  در  مرد  و  جهان گرد  مشهورترين  است، 
قرن  در  ونيزی  جهان گرد  و  تاجر  يک  او  است.  بوده 
سيزدهم ميالدی بود که سفرهايش را در کتابی به نام 
»سفرهای مارکوپولو« ثبت کرده  است. امروزه اين کتاب 
با نام های کتاب شگفتی های جهان يا توصيفی بر جهان 

شناخته می شود. اين کتاب در 
و  مرکزی  آسيای  شناساندن 
چين به اروپاييان نقش کليدی 
تجارت  هنگامی  مارکو  داشت. 
را فراگرفت که پدر و عمويش، 
سفر  آسيا  به  َمفيو  و  نيکولو 
قوبالی خان  با  و  بودند  کرده 
داشتند. در سال 1269  ديدار 
آن ها به ونيز بازگشتند و مارکو 
ديدند.  بار  نخستين  برای  را 
پس از آن پدر و عمو به همراه 
مارکوی 17 ساله برای سفر به 
دوباره  کشتی،  به وسيلة  آسيا 
سال   24 از  پس  شدند.  آماده 
را  ونيز  و  بازگشتند  ونيز  به 
جمهوری  با  جنگ  در  درگير 
زندان  به  مارکو  يافتند.  جنوا 
برای  را  داستان هايش  و  افتاد 

هم سلولی اش تعريف کرد. 

شاه  خوش سفرترين  که  شاه  ناصرالدين  به  می رسيم 
تاريخ ايران بوده است. شاهی که عالقة بسياری به سفر 
فراهم  سفرش  اسباب  اين که  برای  بود  حاضر  داشت، 
شود، هر امتيازی بود به فرنگی ها بدهد و هر فشاری بود 
به مردمان کشورش وارد کند. تنها تفاوت او با مارکوپولو 
اين است که اهل سفرهای ارزان نبود! ولی خود سفر 
و لذت آن اين دو را کنار هم قرار می دهد؛ آن هم در 

ارديبهشت که ماه سفر است.
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پاسخ ها وبرنده سرگرمی   های شماره قبل

معمای رياضی: 20 تاصفر
معما: اون مرد دارای قد کوتاهی است و دستش به دکمه های 
بااليی آسانسور نمی رسد، اما می تواند از ديگران بخواهد که 
دکمه را برای او فشار دهند. همچنين او می تواند در روزهای 

بارانی دکمه را بوسيله چترش نيز فشار دهد!
چهره های مخفی: 12 چهره

چيستان:
 1-ده نفر

2- الکپشت
3-غاز

4- ساعت پاندول دار
5-پسته

6- مدرسه

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

يک فنجان چای

جدول 
متقاطع
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sargarmi.kharazm@gmail.com
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