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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.

ظرفیت سازی در بورس با جذب 
سرمايه های خرد

ضوابط درج مقاالت  در ماهنامه "وخارزم"
ماهنامه وخارزم از دريافت مقاالت علمی،تخصصی وکارشناسی در 
حوزه های مرتبط با اهداف راهبردی گروه 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: 

عنوان مقاله، نام و مشخصات نويسنده يا مترجم)شامل عناوين اصلی 
علمی و شغلی، شماره تلفن تماس و نشانی الکترونيکی(.

چکيده و متن کامل مقاله)مقدمه، متن،نتيجه( در قالب نرم افزار 
Word- فهرست منابع و پيوست های احتمالی0

حجم مقاالت ارسالی حداکثرتا 10صفحهA4 )معادل 3300 کلمه( 
از 4  باشد که با احتساب تصاوير،جداول،نمودارها و تيتراژ، نهايتاً 

صفحة نشريه بيشتر نخواهد بود.
تحريريه ماهنامه وخارزم، در ويرايش 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 از انتشار مقاالت منتشر شده در ساير نشريات و 

رسانه ها معذور می باشد.
vakharazm@kharazmi.ir

مربوط به مطلب »افق 
روشن توافق«؛ صفحه 2
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نخست سخن 

دکترحجت اله صیدي، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاري خوارزمي

افق روشن توافق

تاريخ گواهی می دهد که طبيعت اقتصاد و توسعة کشورها از ديرباز آن بوده که کنشگران عرصة کسب و کار، همواره شاهد فراز و فرودها و نوسان هايی 
باشند که گاه خيلی سهمگين است و ممکن است آنان را بيش از واقع هيجان زده يا مايوس سازد. اگر عمر هر اقتصادی را به دوره های پنجاه شصت ساله 
تقسيم کنيم، شواهد بسياری را در گذشته می توان يافت که در هر دوره يک رونق شديد و يک بحران و رکود عميق رخ داده است و گويا اين جبر زمانه 

و هستی است که در پس هر رکودی رونقی باشد و آفتاب از پس ابرها برآيد و بدين خاطر است که همواره اين نويد برآمده که:
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

عالم پير دگرباره جوان خواهد شد
و اين باور ديرينی است که در پی عسرت ها و دشواری های جانسوز، همواره آسانی و گشايشی است و در حالی که ارغوان جام عقيقی به سمن 
می دهد، چشم نرگس به شقايق نگران شده و اميدواران، فرصت ها را مغتنم شمرده و در ماه شعبان قدح از دست نمی نهند تا برکات اين خورشيد 

گرمابخش را تا شب عيد رمضان با خويش داشته باشند.    
بی ترديد، توافق هسته ای روز بيست وسوم تيرماه نودوچهار از مهم ترين و اثرگذارترين رويدادهای تاريخ ديرين ايران بزرگ است، که برحسب اتفاق 
 در شب عيد رمضان رخ داده است. از آثار سياسی، اجتماعی و فرهنگی اين توافق اگر بگذريم، که البته در جای خود بسی قابل توجه است، بايد گفت که 
آثار اقتصادی آن در تاريخ صد سالة اخير کشور و منطقه، اگر بی نظير نباشد، کم نظير خواهد بود. نگاهی به متن توافق نامة تدوين شده، نشان می دهد که 
اقتصاد ايران در ماه ها و سال های آتی، می تواند ورودی های ارزش افزای زيادی داشته باشد. هرچند نبايد اين واقعيت سخت را از ذهن دور داشت، که طی 
کردن مسيری که در توافق مشخص شده، هم زمان زيادی خواهد برد و هم ناهمواری و دشواری های زيادی خواهد داشت. مجموعة بررسی ها و تحليل ها 
در روزهای اخير که از يک سو بر گشايش های اقتصادی حاصل از توافق تمرکز دارد و از سوی ديگر ويژگی های ساختاری اقتصاد ايران و وضعيت آن در 
زمان حاضر را با دقت مورد توجه قرار می دهد، نشان می دهند که آثار توافق در بخش حقيقی اقتصاد، به زودی نمايان نخواهد شد و شايد ماه ها زمان 
ببرد. نخست آن که روز اجرايی شدن مفاد توافق بر اساس پيش بينی ها، يکی از روزهای پايانی تابستان يا ابتدايی پاييز سال جاری خواهد بود و در آن 
زمان است که برداشته شدن تحريم ها و محدوديت ها عملی می شود و تنها پس از آن می توان برقراری رابطة واقعی بين بنگاه های ايرانی و بين المللی را 
شاهد بود. از سرگيری رابطة  کارگزاری بين بانک های ايرانی و بين المللی و اجرايی نمودن آن ممکن است در ميانه های پاييز به بار نشيند، آغاز همکاری 
توسعه ای خودروسازان داخلی با همکاران قديمی و جديدشان نيز در همان ماه ها خواهد بود، اگرچه بسياری از مقدمات از ماه ها پيش بين طرف های بانکی 
و صنعتی فراهم آمده، اما واقعيت آن است که اين مقدمات بيشتر در حد تفاهم بوده و اجرای آن گام های محکم و البته زمان بر ديگری می برد. در زمينة 
همکاری های نفتی، گازی، پتروشيميايی،  معدنی، دارويی، فن آوری اطالعات و ارتباطاتی، حمل ونقل و مواردی از اين قبيل نيز همين وضعيت برقرار است 
و اگر اضافه شود ناهمواری های ساختاری و عدم تعادل هايی که در اقتصاد وجود دارد، بايد باور داشت که تحقق زودهنگام آثار توافق قابل تصور نيست. 

با وجود تمامی موارد زمان بر و دشوار يادشده در سطور پيشين، نفس توافق و قرار گرفتن ايران در کانون توجه بازرگانان، صنعت گران و شرکت های 
بزرگ بين المللی،  فرصتی بی نظير برای فضای کسب و کار و محيط سرمايه گذاری در ايران است. حقيقت آن است که بنگاه ها و فعاالن اقتصادی ايران 
نمی توانند منتظر حل شدن تمامی موارد مانده و سپس برای همکاری های بين المللی اقدام کنند. فعاليت در بازارهای بين الملل، نيازمند آمادگی ها و 
سازوکارهايی بين المللی است و بدون تجهيز مناسب، نمی توان در اين مسير دل به موفقيت بست.  آشنايی با فضای کسب و کار بين الملل و قوانين و 
مقررات حاکم بر آن، قرار گرفتن عمليات و ساختار بنگاه های ايرانی در سطحی استاندارد و استقرار زيرساخت های الزم برای تعامل اقتصادی از ضروريات 

اوليه در اين مسير است.
گروه سرمايه گذاری خوارزمی از ماه ها قبل، گام های اوليه را برای حضور در بازارهای جهانی برنامه ريزی کرد، تا پس از رفع محدوديت ها و تحقق 
گشايش های بين المللی بتواند حضوری مؤثر را از خود به نمايش بگذارد. هم چنان که در گفتارهای پيشين نيز اشاره شد،  افزايش سودآوری شرکت ها و 
توسعة دارايی های آن ها، بدون حضور در بازارهای جهانی به سختی امکان پذير است و سرگذشت تمامی هلدينگ های بزرگ دنيا نشان می دهد که فعاليت 
در عرصة بين الملل غير از آن که به استاندارد شدن عمليات و کاهش هزينة  سرمايه و افزايش طبيعی منافع بنگاه می انجامد بلکه فرصت های کالن خلق 
ثروت را برای بنگاه ها فراهم می آورد، که قبل از آن خيالی بيش به نظر نمی آمد. همان گونه که سهام داران ارجمند و اعضای خانوادة گروه خوارزمی آگاهی 
دارند، تمامی اين اقدامات در چارچوب برنامة راهبردی هفت ساله در راستای ثروت آفرينی پايدار برای نسل ها برنامه ريزی شده است. پس از آن که گام 
بعدی افزايش سرمايه تا مبلغ يک هزار و دويست و پنجاه ميليارد تومان برداشته شد و تا دو ماه آينده، به فضل الهی و با پشتيباتی تمامی ذی نفعان گرامی 
تکميل خواهد شد و بدين ترتيب خوارزمی جايگاه خود را در راس شرکت های حاضر در طبقة سرمايه گذاری ها، در تابلوی اصلی بازار اول بورس با بيشترين 
ميزان دارايی و سرماية بيش از پيش تثبيت خواهد کرد و با دستيابی به سود خالص چشم گير در سال مالی گذشته، حصول توافق هسته ای، اعضای گروه 
را برای ورود جدی به بازار جهانی از انگيزه ای دو چندان برخوردار کرده است. بدين ترتيب، هفته های آتی در گروه خوارزمی، هفته های پرچالشی خواهد 
بود تا عالوه بر تحقق اهداف داخلی و برنامه های هلدينگ های برق و انرژی، ساختمان، معدن، نفت و گاز و پتروشيمی و فن آوری اطالعات و همچنين 
صنايع دارو و تجارت و بانکداری ، نه تنها حضور مؤثر شرکت های پيش گفته را در عرصة  بين الملل تحقق يابد، بلکه از فرصت های جديد پسا توافق نيز 
بيشترين استقبال و استفاده به عمل آيد و اين مهم دست يافتنی نيست جز با هماهنگی و پشتيبانی تمامی اعضای گروه و ياری خداوند که رستگاری با 

پرهيزگاران است و تالشگران.          
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1. رشد اقتصادی
توليد ناخالص داخلی کشور )به قيمت های ثابت سال 1383( در سال 1393 با 
3.0 درصد رشد نسبت به سال 1392 به 2.032 هزار ميليارد ريال رسيد، که 
با توجه به رشد 1.9- درصدی اقتصاد در سال 1392 می توان گفت نرخ رشد 
اقتصادی در سال 93 نسبت به سال قبل افزايش قابل توجهی يافته است. در 
اين سال در مقايسه با سال 1392 تنها رشد بخش کشاورزی کاهنده بوده است 
و حتی گروه های نفت و صنايع و معادن به رغم رشد منفی در سال 92، در اين 

سال رشد مثبت را تجربه کردهاند. 
جدول1- رشد برحسب فعالیتهای اقتصادی و اقالم هزینة نهایی )درصد(

9293
* رشدتوليد ناخالص داخلی برحسب فعاليت های اقتصادی

4.73.8گروه کشاورزی

8.94.8-گروه نفت

2.95.0-گروه صنايع و معادن

1.52.4-گروه خدمات

1.93.0-توليد ناخالص داخلی به قيمت پايه

1.12.8-توليد ناخالص داخلی به قيمت پايه )بدون نفت(

* رشدتوليدناخالص داخلی برحسب اقالم هزينه نهايی

1.03.1-مصرف خصوصی

1.62.7مصرف دولتی

6.93.5-تشکيل سرمايه ثابت ناخالص

0.012.0صادارات کاالها و خدمات

5.7-18.7-واردات کاالها و خدمات

1.94.3-توليد ناخالص داخلی به قيمت بازار

علت عمدة افزايش توليد ناخالص داخلی در سال 1393 ناشی از افزايش ارزش 
و  »نفت«  مالی«،  و  پولی  موسسات  »خدمات  »صنعت«،  فعاليت های  افزوده 
»بازرگانی، رستوران و هتلداری« است، به طوری که سهم ارزش افزودة هريک 
از اين فعاليت ها در نرخ رشد 3.0 درصدی به ترتيب 1.1، 0.6، 0.5 و 0.5 واحد 

درصد برآورد شده است.
گروه »خدمات« و »صنايع و معادن« بيشترين سهم )به ترتيب 1.5 و 1.3 درصد( 

از مجموع رشد 3 درصدی  داده اند.  اختصاص  به خود  از رشد 3.0 درصدی  را 
اقتصاد در سال گذشته، 1.7 درصد رشد مربوط به بخش صنعت و معدن است، 
که دراين ميان بخش معدن با رشد 9.8 درصدی بيشترين و بخش ساختمان با 

رشد 0.4- درصدی کمترين رشد ارزش افزوده را برخوردار هستند. 

نمودار1-رشداقتصادی برحسب فعالیتهای اقتصادی )درصد(
تجربه  را  مثبت  رشد   1393 سال  فصل  چهار  از  هريک  در  »کشاورزی«  گروه 
کرد، ولی به دليل کوچک بودن اين بخش در اقتصاد، نتوانست سهم بااليی از 
رشد در سال 93 را به خود اختصاص دهد. گروه »نفت« در نيمة نخست سال 
سهم بسزايی در رشد اقتصادی کشور داشت، اما با کاهش شديد قيمت نفت در 
نيمة دوم سال، اين بخش کمکم به صورت محدودکننده رشد عمل کرد و اثر 
سرريز آن به کاهش بودجة عمرانی دولت و ساير فعاليتهای اقتصادی نيز منتقل 
شد. در گروه »صنايع و معادن« زيرگروه های »معدن«، »صنعت«، »برق، گاز و 
آب« در هريک از چهار فصل رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردند، که در اين 
ميان در زيرگروه صنعت به عنوان يکی از اصلی ترين محرکهای رشد 93 رشتة 
فعاليت »صنايع توليد وسايل نقلية موتوری، تريلر و نيم تريلر« عنصر پيشران بود. 
زيرگروه »ساختمان« پس از کاهش قيمت نفت در فصل چهارم به عنوان عامل 
محدودکنندة رشد اثر کرده و منجر به منفی شدن رشد گروه صنايع و معادن در 
اين فصل گرديد. گروه »خدمات« بيشترين تاثير را بر رشد سال 93 داشت، که 
بخش بزرگی از آن را می توان به گشايش های ايجادشده در ارتباط با تحريم های 

اقتصادی نسبت داد.
در سمت تقاضای اقتصاد می توان مشاهده کرد، که با کاهش کم سابقة قيمت نفت 
در نيمة دوم سال 1393، واردات و تشکيل سرماية ثابت ناخالص نسبت به سال 

حوالی اين 

 »نگاهی به اقتصاد ايران 
در سال 1393«

محیا اله قلی- امیر وفایی
کارشناسان شرکت 

سرمایه گذاری آتی نگر 
سپهر ایرانیان

مديريت و  مجلهء اقتصاد 
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قبل کاهش يافته ا ند و در مقابل شاهد استمرار روند صعودی صادرات نسبت به 
فصول سال 92 هستيم. 

نمودار2- رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب اقالم هزینة نهایی )درصد(

2. روند قيمتها
در  ايران  شهری  مناطق  در  مصرفی  خدمات  و  کاالها  بهای  شاخص  متوسط 
سال 1393، به عدد 203.2 بالغ گرديد که در مقايسه با سال 92 معادل 15.6 
درصد افزايش نشان می دهد. به تفکيک گروه های اختصاصی »کاال«، »خدمت«، 
»مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها« نسبت به مدت مشابه سال قبل به طور 
متوسط 12.4، 20.5 و 16.8 درصد افزايش يافته اند، که در گروه کاالها بيشترين 
بيشترين  خدمت  گروه  در  و  )18.7درصد(  کفش  و  پوشاک  به  مربوط  افزايش 

افزايش مربوط به بهداشت و درمان )31.6 درصد( بوده است.
متوسط شاخص بهای توليدکننده در ايران در سال 1393 به عدد 204.5 رسيد، 
که نسبت به سال قبل 14.8 درصد افزايش نشان می دهد. در گروه های اختصاصی 
»کشاورزی، جنگلداری و ماهيگيری«، »ساخت )صنعت(« و »خدمات« به ترتيب 

نسبت به مدت مشابه سال قبل 15.2، 10.2 و 25.8 درصد افزايش يافته اند.
متوسط شاخص بهای کاالهای صادراتی در ايران در سال 93 به عدد 271.7 رسيد، 
که در مقايسه با سال 92 معادل 0.5 درصد کاهش نشان می دهد. »محصوالت 
صنايع شيميايی و صنايع وابسته«، در ميان اقالم گروهای اصلی به طور متوسط از 
بيشترين کاهش )10.2-درصد( برخورار بودند و در گروه اختصاصی »محصوالت 

پتروشيمی« به طور متوسط کاهش 1.1درصدی را در اين سال تجربه کرده اند.

نمودار3- روند رشد شاخص های قیمتی نسبت به مدت مشابه سال قبل )درصد(
و  توليدکننده  نقطه به نقطه  تورم  مهرماه  و  فروردينماه  در  گذشته  سال  در 
مصرف کننده با هم برابر گشتند. در فروردين ماه با افزايش قيمت حامل های انرژی 
شاهد سبقت تورم توليدکننده از تورم مصرفکننده بوديم، که به واسطة آن تورم 
توليدکننده از حدود 16 درصد در اسفندماه 92 به 19 درصد در ارديبهشت ماه 
بلندمدت بر سطح قيمت  اثر  اين وجود اين شوک قيمتی  با  افزايش يافت.   93

توليدکننده نداشت و به دنبال کاهش تورم توليدکننده، در نهايت از مهرماه تورم 
مصرف کننده از تورم توليدکننده پيشی گرفت.

روند کاهشی تورم نقطه به نقطه توليدکننده و روند کم نوسان تورم نقطه به نقطه 
مصرفکننده باعث شده است که در ارديبهشتماه سال جاری شکاف اين دو متغير 
به بيشترين مقدار خود )10.2 درصد( برسد. بنابراين ميتوان گفت سطح تورم 
از ناحيه کاهش در هزينه های توليد تحريک نشده و عدم تداوم روند نزولی تورم 
از ساير متغيرها نظير متغيرهای پولی بوده است. همچنين  مصرف کننده متاثر 
عواملی نظير کاهش قيمت جهانی کاالها )از قبيل نفت و مشتقات نفتی، فلزات 
تورم  توليدی در کاهش  بنگاه های  و محصوالت کشاورزی( و مشکل فروش در 

توليدکننده در سال 93 موثر بوده اند.
در سال 93 شاخص بهای صادراتی به نسبت دو شاخص قبلی از نوسانات بيشتری 
برخوردار بوده، به طوری که از 6- درصد در ابتدای سال به 11 درصد در آذرماه 
افزايش و در انتهای سال به 5.5- درصد کاهش يافته است. الزم به ذکر است که 
رشد باالی شاخص بهای صادراتی در آذرماه وابستگی بااليی به تغييرات نرخ ارز 
در اين ماه داشت، به نحوی که با رشد ماهانة 4 درصدی نرخ دالر، رشد ماهانه اين 

شاخص نيز 3.9 درصد گشت.

3. نقدينگی و پايه پولی
هزارميلياردريال   7823.8 به   1393 سال  پايان  در  کشور  نقدينگي  حجم 
بنابراين  يافته،  افزايش  22.3 درصد  معادل   1392 به سال  نسبت  رسيد که 
کاسته شده  متغير  اين  رشد  از شدت  گفت  می توان   92 سال  با  مقايسه  در 

است.
و  کمترين  و   بود  درصد   1.6 نقدينگی  ماهانة  رشد  نرخ  متوسط   93 سال  در 
بيشترين رشد به ترتيب در ارديبهشت ماه )0.14 درصد( و اسفندماه )3.9 درصد( 
مشاهده شد. گرچه اغلب رشد ماهانة نقدينگی در ماه های منتهی به پايان سال 
نسبت به ديگر ماه ها افزايش می يابد، در مقايسه با رشد ماه پايانی سال 92 رشد 

اين متغير بيشتر بوده است.
جدول2- متغیرهای پولی 

درصدتغييرمانده  )هزارميلياردريال(

92939293

ش آماری*
لحاظ پوش

6395.57823.838.822.3نقدينگی

1184.91310.521.410.6پايه پولی

ضريب فزاينده 
نقدينگی 

5.405.9714.310.6

ش آماری
بدون لحاظ پوش

5800.77015.525.920.9نقدينگی

1140.61236.516.98.4پاية پولی

5.08656747.711.6ضريب فزايندة نقدينگی

*شامل بانکهای خاورميانه، قرضالحسنة رسالت، ايران و ونزوئال، بينالمللی کيش، ايرانزمين و قوامين 
و موسسات اعتباری صالحين، پيشگامان آتی، کوثر و عسکريه

ريال  ميليارد  هزار   1310.5 به   1393 سال  پايان  در  کشور  پولي  پاية  حجم 
رسيده، که نسبت به سال قبل 10.6 درصد افزايش يافته، بنابراين در مقايسه 
مسلط  عامل   ،93 سال  در  است.  شده  کاسته  پولی  پاية  رشد  از   92 سال  با 
در رشد پاية پولی »بدهی بانک ها به بانک مرکزی« است، که نسبت به سال 
92، 42.1 درصد افزايش يافته و سهم 21.4 درصدی از اين رشد را به خود 
از رشد 10.6 درصدی  اختصاص داده است. سهم خالص دارايی های خارجی 
و  تحريم  شدن  برداشته  درصورت  که  بود  درصد(   -8.7( کاهشی  پولی  پاية 
در  بخش  اين  افزايش سهم  با  اقتصاد،  به  نفت  فروش  از  منابع حاصل  تزريق 
کنار رشد بدهی بانک ها، در نهايت رشد پاية پولی و به دنبال آن افزايش تورم 

دور از انتظار نخواهد بود.
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جدول3- پایه پولی بر حسب منابع

درصد تغييرمانده )هزارميلياردريال(

92939293
1184.91310.521.410.6پايه پولی

6.2-1678.31574.8118.2خالص دارايی های خارجی

0.6-15.8-38.738.5خالص بدهی بخش دولتی

602.6856.323.442.1بدهی بانک ها

2.1-246.2-1159.1-1134.7-خالص ساير اقالم
حجم تسهيالت پرداختي شبکة بانکي در سال 1393 به 3414.2 هزارميلياردريال 
قبل 44.5 درصد رشد داشت. سهم سرماية در  رقم سال  به  رسيد، که نسبت 
بانکي در سال 1393 معادل 60.7 درصد  از تسهيالت پرداختي شبکة  گردش 
بوده، که در مقايسه با رقم سال 92 )53.9 درصد( حاکي از بهبود عملکرد بانک ها 
در زمينة تامين مالي توليد است. همچنين سهم سرماية در گردش از تسهيالت 
پرداختي به بخش صنعت و معدن در طي سال 1393 معادل 80.9 درصد بوده، 

که در مقايسه با سال1392، 73.7 درصد افزايش يافته است.

4. تجارت خارجی
حجم تجارت خارجی کشور در سال 93 معادل 102 ميليارد و 221 ميليون دالر 
و تراز تجاری کشور منفی 2 ميليارد و 733ميليون دالر به ثبت رسيده که نسبت 
به سال 92 به ترتيب رشد 11.6 درصدی و 65.2 درصدی را تجربه کرده اند؛ از 
اين رو نه تنها ارزش مبادالت تجاری ايران در سال 93 افزايش يافته است، بلکه 

همچنين شاهد بهبود تراز تجاری نسبت به سنوات گذشته هستيم.

جدول4- آمار مقدماتی مقایسه ای صادرت قطعی کاالهای غیرنفتی با احتساب 
میعانات گازی )بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی( و واردات قطعی سال 1393

درصد تغيير نسبت به مدت سال 1393
مشابه سال قبل

وزن 
)هزارتن(

ارزش
وزن

ارزش

دالرريالميليون دالرهزارميليارد ريال

98.4161.31449.7444.826.618.9صادرات

41.2341.38352.47722.412.35.6واردات
در ارديبهشت ماه سال 93 شاهد افزايش ناگهانی در مبلغ دالری  صادرات و به 
ويژه واردات نسبت به فروردينماه هستيم، که اين افزايش از يک طرف به واسطة 
اوج قيمت نرخ دالر و يورو در اين ماه نسبت به باقی ماه های سال است و از سوی 
ديگر افت مبادالت تجاری در ابتدای سال است، که اين روند کمابيش همانند 

سال های گذشته در سال 93 نيز مشاهده می شود. 
براساس جدول 5، در سال 93 صادرات در تمام اقالم نسبت به سال گذشته از 
لحاظ ارزش افزايش يافته و در اين ميان صادرات »آميعانات گازی« هم از لحاظ 
وزنی و هم به لحاظ ارزشی بيشترين رشد را به خود اختصاص داده است، که اين 

افزايش به واسطة وارد مدارشدن چند فاز پارس جنوبی رخ داد. 

جدول5- آمار صادرات قطعی به تفکیک میعانات گازی، محصوالت پتروشیمی )بجز 
نفت و گاز و تجارت چمدانی( و سایر کاالها طی سال 1393

درصد تغيير نسبت به سال 1393
مدت مشابه سال قبل

وزن 
)هزارتن(

ارزش
وزن

ارزش

دالرريالميليون دالرهزارميليارد ريال

19.12436914.00549.644.636.0ميعانات گازی

محصوالت 
18.80037714.24128.440.331.8پتروشيمی

910.63.6-60.49357021.497ساير کاالها

98.4161.31749.7444.826.618.9جمع کل

سهم  با  مايع شده«  »پروپان  را   3931 سال  در  صادراتی  عمدة  اقالم  اول  رتبة 
اختصاص  به خود  ميليون دالر  ارزش صادرات 972.2  به  و  ارزشی 4.6 درصد 
ارزشی  و سهم  ميليون دالر  ارزش 774.1  به  آن »متانول«  از  است. پس  داده 
ارزش  با  مايع شده«  »بوتان  است.  کرده  خود  آن  از  را  دوم  رتبة  درصدی   1.4
قرار  در جايگاه سوم  ارزشی1.4 درصدی  و سهم  ميليون دالر  صادرات 814.1 
بيشترين  افغانستان  و  هند  متحده عربی،  امارات  عراق،  چين،  کشورهای  دارد. 
ميزان صادرات و معادل 4.76 درصد از ارزش کل صادرات در سال 3931 را به 

خود اختصاص دادهاند.
همچنين حدود 5.61 درصد از ارزش کل واردات کشور در سال 3931 مربوط 
به 5 کاالی »دانة گندم خوراکی«، »وسايل نقليه با حجم سيلندر بين 0052-

0051 سانتی متر مکعب«، »ذرت دامی«، »برنج« و »کنجاله سويا« است. در سال 
3931، 7.96 درصد از ارزش کل واردات از کشورهای چين، اياالت متحده عربی، 

جمهوری کره، ترکيه و هند صورت گرفته است. 

5. بودجه
بودجة سال 93 کل کشور از حيث منابع و مصارف بالغ بر 8033 هزار ميليارد 
هزار   2.350 معادل  دولت  عمومی  بودجة  مصارف  و  منابع  است.  بوده  ريال 
ميليارد ريال است، که از اين ميزان 2118 هزار ميليارد ريال منابع عمومی 
دولت و 238 هزار ميليارد ريال درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات 

دولتی است.
بر اساس گزارش 12 ماهة بانک مرکزی از وضعيت بودجة عمومی دولت، در 
از منابع عمومی  83.9 درصد  ريال معادل  93، 1778 هزارميليارد  12 ماهة 
 70.2 تنها  قبل  سال  مشابه  مدت  در  درحالی که  است،  شده  محقق  دولت 
از درآمدها را به  درصد آن محقق شده بود. درآمدهای مالياتی 72.6 درصد 
خود اختصاص داده و در دوره 12ماهه با افزايش 44 درصدی نسبت به سال 
اين  را محقق سازد.  بودجه  در  رقم مصوب  از  101 درصد  است  توانسته   92
درحالی است که در 12 ماهة سال 92 تنها 88 درصد از درآمدهای مالياتی 

محقق شده بود.
واگذاری دارايی های سرمايه ای در 12 ماه 93 با افزايش 3.2 درصدی نسبت 
به سال 92 به رقم 631.5 هزار ميليارد ريال رسيد و 79 درصد از رقم مصوب 
بودجة 93 را در همين حوزه پوشش داد. در مقابل واگذاری دارايی های مالی 
نيز با افزايش 14.5 درصدی نسبت به سال قبل به رقم 168.7هزار ميليارد 
را  مصوب  بودجه  رقم  از  درصد   54.5 است  توانسته  تنها  که  رسيد،  ريال 

سازد.  محقق 
به سال گذشته 20 درصد  اين مدت نسبت  پرداخت های هزينه ای )جاری( در 
و تملک دارايی های سرمايه ای )پرداخت ها عمرانی( 36 درصد افزايش يافته اند. 
تملک دارايی های مالی نيز در اين مدت با رشد 31.4- درصدی نسبت به سال 

گذشته به رقم 204 هزار ميليارد ريال رسيد.
68 درصد از هزينه های جاری دولت از محل درآمدهای مالياتی و ساير درآمدها 
از  بيشتری  در سال 93 درصد  است  توانسته  دولت  بنابراين  است؛  تامين شده 
پوشش  درآمدها  ساير  و  مالياتی  درآمدهای  محل  از  را  خود  جاری  هزينه های 

دهد.
نسبت هزينه های عمرانی به هزينه های جاری در 12 ماهة 93 معادل 21 درصد 
است درحالی که در بودجه مصوب اين نسبت می بايست 29.7 درصد می بود، با 
افزايش  از  نشان  يافته که  افزايش  با سال 92، 13 درصد  اين حال در مقايسه 

هزينه های عمرانی نسبت به جاری در عملکرد 12 ماهة دولت است.
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جدول6- وضعیت بودجة عمومی دولت )هزارمیلیارد ریال(

بودجه مصوب عملکرد 12 ماهه
93

درصد تغييردرصد تحقق

929392939293

717.49780.01010.579.196.826.336.3درآمدها

944.3709.670288.110125.143.6    درآمدهای مالياتی

223.1268.330164.589.22920.2    ساير درآمدها

612.1631.579987.179.142.83.2واگذاری دارايی های سرمايه ای

609.4628.877895.780.843.23.2    منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی

    منابع حاصل از فروش اموال منقول و 
غيرمنقول

2727114.025.0-11.01.3

147.3168.730929.854.5117.614.5واگذاری دارايی های مالی

1197.71438148193.597.134.620.1پرداخت های هزينه ای )جاری(

تملک دارايی های سرمای های 
)پرداخت های عمرانی(

220.2299.541239.068.144.636.0

31.4-59040420622.8204166.2تملک دارايی های مالی

1476.81778.22118.770.283.938.720.4جمع منابع و مصارف عمومی دولت
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6. جمع بندی
به طور کلی تاحدی شرايط متغيرهای اقتصادی در سال 1394 به چگونگی 
از  است.  وابسته  رو  پيش  روزهای  در  هسته ای  مذاکرات  پيشرفت 
پايين  قيمت  واسطة   به  دولت  ارزی  درآمدهای  کاهش  يک سو 
نفت )حدود 60 دالر(، واردات کمتر را به دنبال دارد که به سبب 
وابستگی توليد به واردات کاالهای واسطه ای، افت سطح توليد در 
نفتی  درآمدهای  همچنين  بود.  نخواهد  انتظار  از  دور  سال  اين 
پايين تر کاهش بودجة عمرانی، دولت را اجتناب ناپذير می سازد 
که اين خود با تاثير مستقيم بر بخش ساختمان و صنايع 
وابسته به آن، کاهش در توليد اين صنايع را رقم خواهد 
زد. از سوی ديگر در سال گذشته به واسطة افزايش توليد 
و نيز موجودی انبار بنگاه های توليدی )به ويژه در صنعت 
خودرو( در صورت عدم تحرک بخش تقاضا مشکل فروش 
کاالهای توليدشده در سال جاری همچنان باقی می ماند 
و بنگاه ها را ترغيب به کاهش سطح توليد برای مواجهه با 
اين مشکل می سازد. همچنين تجربيات سال های گذشته 
نشان داده است تحريک بخش تقاضا از طريق اعطای تسهيالت 
بانکی، تنها منجر به افزايش سطح تورم می گردد، درحالی که در 
کردن  برطرف  بر  عالوه  صادراتی  تشويق  سياست های  ميان،  اين 
مشکل مازاد توليد، با ايجاد درآمدهای ارزی  می توان در شرايط حاضر 
بسيار راه گشا باشد. برآوردها حاکی از آن است که در سال 1394 نرخ رشد 
اقتصادی در بهترين حالت در محدودة 1.5 تا 2 درصد خواهد بود. با اين حال در 
سالهای آتی در صورت برطرف شدن تحريم ها و گشايش های ايجاد شده به واسطة 

آن، انتظار رشدهای باالی 3 درصد دور از انتظار نخواهد بود. 
در حال حاضر بيش از سه ماه از سال 1394 گذشته است و روندهای موجود 
که  هستند،  درصد   16.5 سطح  در  مصرف کننده  تورم  نوسان  بيانگر  همچنان 
دستيابی به نرخ تورم پايين تر را به اصالحات نهادی و کنترل نقدينگی وابسته 
ارديبهشت ماه  در  توليدکننده  تورم  کمترين  تجربة  از  پس  همچنين  می سازد. 
)6 درصد( از خردادماه روند نزولی تورم توليدکننده متوقف شده است، که اين 
افزايش به تصحيح قيمت حامل های انرژی در ارديبهشت ماه مربوط می شود. با 
اثر اين شوک قيمتی در صورت استمرار شرايط فعلی  انتظار می رود  اين حال 

کوتاه مدت باشد و تورم توليدکننده به مسير قبلی خود باز گردد.
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مقام های ارشد موظف به توسعة بازار شدند
رئيس جمهور در نامه ای به اسحاق جهانگيری معاون اول خود،  با تاکيد بر 
اين که بايد برنامة جامع اصالح نظام بانکی و توسعة بازار اولية سرمايه تدوين 
شود، رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را ضرورت ملی 
دانست. روحانی از جهانگيری خواسته با استفاده از ابزارهای پيش بينی شده 
در قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالی کشور، مشورت با 
صاحب نظران و همکاری جدی وزرا و روسای دستگاه های مرتبط، به ويژه 
وزير اقتصاد، رئيس کل بانک مرکزی و مشاور اقتصادی رئيس جمهور،  
سامان  و  اولية سرمايه  بازار  توسعة  و  بانکی  نظام  اصالح  برنامة جامع 
بخشيدن به بدهی های دولت را با ويژگی های ذيل تنظيم و نقطة آغاز و 
انجام آن را مشخص کند تا پس از هماهنگی به اطالع عموم رسيده و به 

مورد اجرا گذاشته شود.
رئيس جمهور هدايت تأمين مالی نيازهای بلندمدت به سمت بازار سرمايه 
يا منابع خارجی، هدايت تأمين مالی نيازهای بنگاه های بزرگ اقتصادی از 
طريق بازار سرمايه و  بازنگری در قوانين و مقررات بازار سرمايه در جهت 
تعميق و افزايش سهم آن در تأمين مالی اقتصاد را به عنوان راهکارهای 

اصالح بازار سرمايه اعالم کرده است.
اماَ آيا بازار به اين دستور مستقيم واکنش مثبت نشان خواهد داد؟

نبايد انتظار صف های خريد را داشت
ارشاد کوششی معاون اقتصادی و سرمايه گذاری کارگزاری بانک اقتصاد 
نوين معتقد است: در شرايط فعلی نبايد از بازار سهام انتظار صف های خريد 
طوالنی و رشدهای هيجانی را داشت چون فعاالن بازار نسبت به بورس 
و روند آن بی اعتماد شده اند و عرضة حقوقی ها نيز باعث افت اين روند و 

ماليم تر شدن شيب رشد شاخص بازار سرمايه شده اند.
او در رابطه با عرضه های حقوقی گفت: نکتة قابل توجه اين است که عرضة 
سهام از طرف سهامداران حقوقی نسبت به روزهای گذشته کمتر شده و 

اين خود می تواند به تعادل بازار کمک کند و 
البته نبايد فراموش کرد سهامداران حقوقی نيز 

به همراه رکود اقتصاد دچار مشکالت نقدينگی 
شده و برای جبران اين نقدينگی به عرضة سهام 

پرتفوی خود روی آورده اند.
وی در ادامه افزود: حال اگر توافقی صورت گيرد، دو صنعت بانک و خودرو که اغلب سرمايه گذاران 
و فعاالن بورس در اين دو گروه بيشترين سرمايه گذاری را دارند، با توجه به مشکالت موجود در اين 
صنايع، پتانسيل رشد چندانی را نداشته و تنها بازدهی کوتاه مدتی نصيب سهامداران خود خواهند 
کرد. کوششی در رابطه با صنايع با پتانسيل رشد باال گفت: سرمايه گذاران بايد در حال حاضر به 
تحليل تمرکز بر صنايعی همچون حمل ونقل، نفت وگاز و پتروشيمی بپردازند، چراکه از نظر من اين 

صنايع در بلندمدت می توانند سودسازی بهتری داشته باشند.
وی تأکيد کرد: با توجه به لغو تحريم های سياسی، اقتصاد کشور بهبود پيدا خواهد کرد و مراودات با 
کشورهای خارجی رونق می گيرد، که در اين حالت يکی از صنايعی که پتانسيل و رشد سودآوری 
بااليی دارد صنعت حمل ونقل است، که با افزايش صادرات و واردات با رشد همراه خواهد شد. صنعت 
پتروشيمی نيز که طرح های توسعة آن ها به دليل تحريم ها با وقفه همراه شده بود به بهره برداری 
خواهند رسيد و قابليت رشد را دارد. کوششی در رابطه با رشد اقتصاد بيان کرد: با رشد اقتصاد و 
خروج از رکود، وضعيت عمران و ساخت و ساز در کشور رونق می گيرد و در نتيجه شرکت های 
ساختمانی و سيمانی با سودآوری همراه خواهند شد، البته نبايد انتظار رشد قيمت مسکن و 

ساختمان را داشت و تنها در اين حالت می توان به خروج اين صنايع از رکود تکيه کرد.
اين کارشناس بازار سرمايه در رابطه با ديگر صنايع فعال در بازار گفت: از صنايع ديگر صنعت فلزات 
اساسی و سنگ آهنی ها هستند، که به دليل کاهش قيمت های جهانی و رکود داخلی با افت همراه 
شده بودند، که به نظر می رسد کاهش بيشتر قيمت های جهانی را نخواهيم داشت و با لغو تحريم ها و 

بهبود وضعيت اقتصادی با رشد ماليم تری نسبت به ديگر صنايع همراه خواهند شد.
کوششی در پايان به واکنش بازار بعد از انجام توافق نهايی گفت: در کوتاه مدت انتظار رشد 20 تا 25 
درصدی قيمت سهام را خواهيم داشت اما بعد از آن بازار به سمت تعادل حرکت خواهد کرد اما جو 

غالب بر بازار به سياست های دولت و مديريت اقتصاد کشور بستگی دارد.

توافق پايان همة مشكالت نيست
البته گروهی هم بر اين باور هستند که اين توافق پايان همة مشکالت هم نخواهد بود. محمد 
قمصری کارشناس بازار سرمايه معتقد است  همة مشکالت اقتصاد، شرکت ها و نيز بازار سرمايه 

بالفاصله پس از توافق نهايی در مذاکرات هسته ای حل نمی شود. 
او افزود: در شرايط فعلی بازار سرمايه منتظر نتيجة مذاکرات هسته ای است و رسيدن به توافق نهايی 
نيز می تواند در ميان و بلندمدت برخی مشکالت واحدهای توليدی را حل کند، که اثرگذاری مثبتی 
نيز در بازار سرمايه دارد، با اين حال همة مشکالت بورس با توافق هسته ای و رفع تحريم ها حل 
نمی شود. اين کارشناس بازار سرمايه افزود: البته بايد به اين نکته نيز توجه کرد که تاثيرپذيری و 
سودآوری شرکت ها در پی رسيدن مذاکرات هسته ای به توافق و نيز رفع تحريم ها، موضوعی زمان بر 
است و نبايد اين گونه گمان کرد که همة مشکالت اقتصاد، شرکت ها و نيز بازار سرمايه يک روز پس 
از توافق حل می شود. وی در خصوص روند معامالت بازار سرمايه تا رسيدن به 16 تير نيز تصريح 
کرد: به نظر می رسد در روزهای پيش رو، واکنش های معامله گران بازار سرمايه تحت تاثير خبرهای 
منتشرشده از روند مذاکرات و اظهارنظرها باشد؛ چراکه سهامدارن تالش می کنند قبل از تاثيرپذيری 

کليت بازار، اقدام به خريد يا فروش سهام خود در بورس کنند.
اين کارشناس بازار سرمايه پيش بينی کرد: با اين وجود به نظر می رسد در روزهای آينده سرمايه گذاران 
ريسک پذير اقدام به ورود به بازار کنند و در مقابل ريسک گريزها نيز خريد سهام را تا مشخص شدن 

نتيجة اين دوره از مذاکرات به تعويق می اندازند.

ة بازار سرمايه 
ت رئيس جمهور از توسع

بورسحماي
سحر قاسم نژاد اقتصاد ايران بیشتر از يک سال است كه چشم انداز به نتیجه 

رسیدن مذاكرات هسته ای است، در نتیجه همین چشم انتظاری 
قريب به اتفاق فعاالن اقتصادی و حتی دولت، تصمیم گیری های 
كالن و بزرگ خود را به بعد از تعیین تکلیف مذاكرات وين 
موكول كرده اند و با اين اوصاف عجیب نیست كه همة بازارهای 
از جمله بورس تهران گرفتار رخوت و ركود شده  اقتصادی 
باشند. اين رخوت البته در بازار سهام كه ويترين اقتصاد كشور 
محسوب می شود بیشتر به چشم می آيد، آن طور كه حرفه ای های 
بازار می گويند، تا داستان مذاكرات هسته ای به نتیجه نرسد 
نمی توان امیدوار به احیای بورس بود. البته در سوی ديگر ماجرا 
پیش بینی ها از روی طاليی سکه هم می گويد؛ اگر مذاكرات به 
نتیجه برسد شاخص پتانسیل رشد تا مرز 140 هزار واحد را هم 
دارد، هرچند كه بعد از فروكش كردن تب اولیة توافق، شاخص 

خود را 20 تا 30 هزار واحد اصالح خواهد كرد.
البته اين امیدواری ها باعث نمی شود نگرانی ها از فردا فروكش 
كند، فعاالن بورس به خصوص سرمايه گذار خرد نگران زيانی 

است كه هر روز به دارايی اش لطمه می زند. 
به هر حال برای امیدوار شدن سهامداران، هر چند ماه يک 
بار دولت و متولیان اقتصادی خبری در جهت حمايت از بازار 
منتشر می كنند اما واقعیت اين است كه بورس واكنش الزم 
را به اين خبرهای خوش نشان نمی دهد، به همین علت هم 
به تدريج مرتبة اعالم كنندگان اين خبرهاارتقا يافت. يعنی از 
رئیس سازمان بورس به وزير اقتصاد و معاون اول رئیس جمهور 
و حتی رئیس كل بانک مركزی رسید، دست آخر هم شخص 
رئیس جمهور وارد عمل شد و در سیزدهمین روز تیرماه روی 

خط خبرگزاری ها رفت.
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 اگر فرض كنيم گفت وگوها با كشورهای 
آيندة  می رسد،  مطلوب  نتيجة  به   1+5
چگونه  مذاكرات  از  پس  را  بورس 

می بينيد؟
هسته ای  مذاکرات  موفقيت آميز  پايان  فرض  با 
نوع  دو  ايران،  تحريم های  لغو  سر  بر  توافق  و 
و  ميان مدت  واقعی  و  کوتاه مدت  هيجانی  واکنش 
بلندمدت از بورس انتظار می رود. واکنش هيجانی 
رشد  با  گذشته  روز  چند  در  را  آن  نشانه های  که 
زمان  نيز در  اين  از  بوديم، پيش  شاخص ها شاهد 
اعالم توافق لوزان اتفاق افتاده بود. بدون شک اين 

واکنش هيجانی به توافق احتمالی که از آن تحت 
مذاکرات  مثبت  نتايج  کردن«  »پيش خور  عنوان 
بازار  مجموعة  برای  سودی  تنها  نه  می شود،  ياد 
ديگر،  بيان  به  است.  زيان آور  بلکه  ندارد  سهام 
هسته ای،  پروندة  سر  بر  توافق  از  پس  اگر  حتی 
بالفاصله تحريم ها عليه ايران لغو شوند، دست کم 
رفع  آثار  تا  داريم  نياز  زمان  به  امسال  پايان  تا 
هيجانی  واکنش  اين  يعنی  شوند.  آشکار  تحريم 
نشان دهندة بهبود شرايط نيست. اما در ميان مدت 
بايد  مسئوالن بورس در کنار کارشناسان مستقل، 
به بررسی دقيق آثار رفع تحريم بر بازارهای مالی 

و  ضعف  نقاط  تعيين  با  و  بپردازند  اقتصاد  کل  و 
تقويت  برای  برنامه ريزی  به  اقدام  بورس،  قدرت 
آن کنند. پس از آن در بلندمدت می توان واکنش 
واقعی و منطقی را از مجموعة بازار انتظار داشت.

كه  است  نياز  راهكارهايی  چه 
ديگر  بازارهای  خرد  سرمايه گذاران 
سرمايه گذاری  برای  بورس  ظرفيت  از 

كنند؟ استفاده 
خرد  سرمايه گذاران  جذب  برای  عامل  مهم ترين 
در  انگيزه  و  اعتماد  ايجاد  بورس،  به  بازارها  ساير 
بورس  گذشته  سال  چند  در  متاسفانه  آن هاست. 

ایلیا پیرولی

در گفت وگو با حبيب عليزاده، 
كارشناس بازار سرمايه مطرح شد

با وجود آن كه بورس كشوردر اين يکی دو سال اخیر با فراز و نشیب های زيادی 
مواجه شده و رنگ ثبات را به خود نديده است اما برخی از كارشناسان به آيندة 
آن خوش بین هستند و معتقدند كه اگر ساختار نحوة ورود سرمايه گذاری در 
بورس اصالح شود، بازار سهام رونق خواهد گرفت. درواقع می توان گفت كه 
اين نگاه میان كارشناسان و تحلیل گران اقتصادی عمومیت يافته و به شکل 
بی سابقه ای همه بر اين خواسته پافشاری می كنند كه بورس بايد با ترمیم 
ساختارهايش نقش كلیدی را در بده بستان های اقتصادی كشور ايفا كند. 
بدون شک اگر اين اتفاق رخ دهد می توان گفت كه اقتصاد ايران با سرعت 
بیشتری به سمت توسعه حركت می كند. مخصوصا اين كه گشايش در فضای 
ديپلماسی اين وعده را می دهد كه در آيندة نزديک سرمايه گذاران خارجی در 
كنار بنگاه های سرمايه گذاری وطنی دور تازه ای از جهش اقتصادی-صنعتی 
را به تصوير بکشند. تجربة فعالیت بانک ها ثابت كرده كه اگر اصل بر تولید 
باشد، بانک ها به دلیل نوع رفتاری كه در بنگاهداری دارند، نمی توانند تضمینی 
برای رفع نیاز صنايع به منابع مالی ارائه دهند. برای همین اين روزها بیش 

در  را  اصلی  نقش  كه  نحوی  به  بورس  بازسازی ساختار  از پیش ضرورت 
اقتصاد و تعامالت مالی كشور به عهده بگیرد، مورد توجه قرار گرفته است. 
البته مهم ترين عامل برای جذب سرمايه گذاران خرد ساير بازارها به بورس، 
ايجاد اعتماد و انگیزه در آن هاست. متاسفانه در چند سال گذشته بورس ايران 
در اين زمینه عملکرد خوبی نداشته و زيان های پیاپی، سرمايه گذاران را از 
بورس فراری داده است. به طور حتم خود سرمايه گذاران نیز در اين امر دخیل 
بوده اند. اما حاال همه چیز تغییر كرده است. در حال حاضر بورس بیش از 
هر زمان ديگر به استانداردهای مطلوب نزديک است و اين می تواند برای 

سرمايه گذاران خرد نیز مطلوب باشد.
حبیب علیزاده كارشناس بازار سرمايه و فعال در اين بخش، به اين موضوع 
اعتقاد دارد كه بايد راه را برای بورس باز كرد. او به بررسی نحوة سرمايه گذاری 
در بورس و همچنین تاثیر روند معامالت در اين بازار پس از مذاكرات پرداخته 

است.
گفت وگوی ما را با اين كارشناس بورس در اين باره بخوانید.

بورس
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و  نداشته  خوبی  عملکرد  زمينه  اين  در  ايران 
زيان های پياپی، بخشی از اين سرمايه گذاران را از 
بورس فراری داده است. البته خود سرمايه گذاران 
نيز در اين امر دخيل بوده اند. کارشناسان همواره 
به  بار  نخستين  برای  که  کسانی  می کنند،  تاکيد 
بورس وارد می شوند يا آن هايی که توان تحليل گری 
و پيش بينی ندارند، بهتر است به جای خريد سهام 
ابزارهای ديگر مثال صندوق های سرمايه گذاری  از 
روال  يک  اين  دنيا  جای  همه  در  کنند.  استفاده 
عادی است. به عنوان مثال، در بازار سهام آمريکا 
صندوق های  طريق  از  سرمايه ها  از  بااليی  حجم 
ارزش  می شود.  وارد چرخة معامالت سهام   ETF
ميليارد  هزار   3 حدود  آمريکا  در  صندوق ها  اين 
دالر است و همين رقم نشانگر اهميت آن هاست. 
بورسی،  سرمايه گذاران  مشکالت  بروز  در  اگرچه 
اين  اصلی  عوامل  اما  نبوده اند  بی تاثير  تحريم ها 
وضعيت مربوط به ساختار ضعيف و برخی قوانين 
جذب  برای  بنابراين  است.  بوده  بورس  ناکارآمد 
تغيير  نيازمند  بازارها،  ساير  از  سرمايه گذاران 
برخی قوانين ناکارآمد و ايجاد ظرفيت های جديد 
البته  هستيم.  بيشتر  سرمايه های  حضور  برای 
به عهده گرفته  را  تيم جديدی که رهبری بورس 
است، نشان داده که به دنبال اصالح امور و بهبود 

شرايط است. 
چگونه  بورس 
می تواند حلقة واسط 
سرمايه گذاران  بين 
و بخش های مختلف 

اقتصادی باشد؟
شرايط  در  است  بهتر 
سرمايه گذار  بين  کنونی 
تفاوت  خارجی  و  داخلی 
متاسفانه  شويم.  قائل 
و  کارشناسان  برخی 
بورسی  مسئوالن  حتی 
تحريم ها،  لغو  با  می گويند 
خارجی  سرمايه های  سيل 
ايران  بورس  سوی  به 

نظر  به  شد.  خواهد  سرازير 
روند  يک  اتفاق  اين  من 
زمان بر است. از سوی ديگر، 
گفتة  پذيرش  فرض  با  حتی 
مسئوالن  و  کارشناسان  اين 
محترم، اين پرسش ها مطرح 
ايران  بورس  آيا  که  می شود 
توان جذب اين سرمايه ها را 
دارد؟ آيا با ورود سرمايه های 

بورس  پايدار  و  مثبت  رشد  شاهد  ما  خارجی 
خواهيم بود؟ با شرايط موجود، پاسخ منفی است. 
کم  )دست  زيادی  سرمايه های  من  نظر  به  البته 

شد،  نخواهند  بورس  وارد  ديگر(  سال  دو  يکی  تا 
چون بی شک سرمايه گذاران خارجی )مثال از اروپا 
و شرق آسيا( از استانداردهايی پيروی می کنند که 
اين حال  با  از آن هاست.  بعضی  فاقد  ايران  بورس 
بايد تاکيد کنم، تعدادی از سرمايه گذاران خارجی 
که شخصا با آن ها گفت وگو کرده ام، معتقدند بازار 
سهام ايران پتانسيل بااليی برای رشد دارد، که با 
برنامه ريزی دقيق می توان آن را به بهترين بورس 
داخلی  بخش  در  کرد.  تبديل  خاورميانه  منطقة 
نيز وضع به همين منوال است. برای اين که بورس 
کالن  و  خرد  سرمايه گذاران  بين  ارتباط  حلقة  به 
تبديل  اقتصادی  مختلف  بخش های  با  داخلی 
شرکت ها  مالی  تامين  به  ديگر،  بيان  به  و  شود 
نيازمند  ما  کند،  کمک  درشت  و  ريز  موسسات  و 
نظارت  و  اجرا  حوزه های  در  )به ويژه  تغييراتی 

هستيم.  بورسی( 
چگونه بايد از نوسانات بورس جلوگيری 
و بورس را به سمت رشد پايدار هدايت 

كرد؟ 
اين جمله ای کليدی  بورس است.  نوسان در ذات 
است که هر سرمايه گذاری قبل از ورود به بورس 
اگر  حال  اين  با  کند.  درک  به خوبی  را  آن  بايد 
بايد  است،  بازار  سقوط  همان  نوسانات  از  منظور 

با  دولت ها  دنيا  جای  همه  در  معموال  بگويم 
را کنترل  اين روند  اختيار دارند  ابزارهايی که در 
از  جلوگيری  اما  می کنند.  کمک  بازار  ثبات  به  و 

نوسان های معمولی )و گاه شديد( يعنی دخالت در 
روند طبيعی بازار قابل پذيرش نيست. در ماه های 
اخير شاهد بوديم که سرمايه گذاران و سهام داران 
اقتصادی  مسئوالن  و  دولت  از  بارها  زيان ديده 
کنند.  بازار دخالت  روند  در  درخواست کردند که 
فعلی  و ساختار  کنونی  در شرايط  اين که  از  غافل 
برنمی آيد.  دولت  دست  از  کمکی  هيچ  بورس 
زيان ديدگان انتظار دارند دولت از طريق بانک ها و 
تزريق کند.  نقدينگی  به بورس  بزرگ  شرکت های 
در  نقدينگی ای  چنين  بانک ها  نه  و  دولت  نه  اما 
به داليلی که گفته  از سوی ديگر،  ندارند.  اختيار 
شد حتی تزريق نقدينگی هم به رشد پايدار بورس 
ايران  بورس  حاضر  حال  در  شد.  نخواهد  منجر 
ابزارهای  شدن  متنوع تر  نيازمند  چيز  هر  از  بيش 

معامالتی و ابزارهای پوشش ريسک است. 
با توجه به شرايط فعلی اقتصاد كشور، 
حد  چه  تا  بورس  در  سرمايه گذاری 
می تواند به رشد اقتصادی كمک كند؟

اين روند  بگويم که  بايد  اين پرسش  به  در پاسخ 
نهادی  بورس  اوال  دارد.  ساده ای  نسبتا  مکانيسم 
است که صالحيت شرکت های بزرگ و کوچک را 
شرکت ها  اين  می کند.  تاييد  سهام  فروش  برای 
سوددهی  همچون  شاخص هايی  دارای  بايد 
مالی  سالمت  مناسب، 
غيره  و  حسابداری  و 
سهام  ارائة  با  باشند. 
به  شرکت ها  اين 
خرد  سرمايه گذاران 
سو  يک  از  کالن،  و 
و  سرگردان  نقدينگی 
جامعه  در  بالاستفاده 
فعاليت های  جذب 
ديگر  و  می شود  سازنده 
موازی  بازارهای  راهی 
و  نمی شود  داللی  برای 
شرکت ها  ديگر،  سوی  از 
نيازهای  تامين  برای  نيز 
مالی خود مجبور نيستند 
بهرة  معموال  )که  بانک ها  از 
می کنند(  درخواست  بااليی 
ورود  با  بگيرند.  وام 
کالن  و  خرد  سرمايه های 
به اين شرکت ها، آن ها قادر 
فعاليت های  تا  می شوند 
خود را توسعه دهند، بيشتر 
شغل های  و  کنند  توليد 
آورند.  وجود  به  بيشتری 
و  می شود  ايجاد  اقتصادی  رونق  ترتيب  اين  به 
کمک  برای  ابزاری  به  تبديل  مردم  سرمايه های 

می شود.  اقتصادی  رشد  به 

تایید  را برای فروش سهام  بورس نهادی است که صالحیت شرکت های بزرگ و کوچک 
دارای شاخص هایی همچون سوددهی مناسب، سالمت  باید  این شرکت ها  می کند. 

ارائة سهام این شرکت ها به سرمایه گذاران خرد و  با  مالی و حسابداری و غیره باشند. 
و بالاستفاده در جامعه جذب فعالیت های سازنده  از یک سو نقدینگی سرگردان  کالن، 

می شود و دیگر راهی بازارهای موازی برای داللی نمی شود

94
داد 

 مر
 - 

ده
 هف

اره
شم



11

10

مدت زمان زيادی می شود که بحث اقتصاد ايران بعد 
از دوران تحريم، در صدر ارزيابی های اقتصادی قرار 
دارد. البته اين فقط شامل حال ايران نمی شود، بلکه 
بيرون از مرزهای کشور نيز کارشناسان در چند ماه 
گذشته به شکل فشرده ای در مورد جغرافيای ايران در 
پساتحريم گفت وگو کرده اند. اين مسئله نشان می دهد 
که از يک سو ايران به عنوان يک منطقة بکر در حوزة 
خليج فارس زير ذره بين سرمايه گذاران  قرار دارد و از 
سوی ديگر اين مسئله نيز مورد نظر است که ظاهرا 
هنوز نمی شود به مديريت کالن اقتصاد کشور آن قدر 
اطمينان کرد که بتوان با خيال راحت از برنامه های 
سخن  تحريم ها  از  پس  دوران  در  ايران  اقتصادی 
گفت. به هر حال اين دو نگاه به وضوح در تحليل هايی 
که اقتصاد ايران را پس از تحريم ها واکاوی می کنند، 
چند  در  که  گفت  جرات  به  می توان  می شود.  ديده 
ماه گذشته يکی از اصلی ترين بحث های اقتصادی در 
اقتصاد، چه در داخل و چه در خارج  از  هر محفلی 
از کشور در دايرة همين مباحث قرار داشته است اما 
نيز  کشور  اقتصادی  برنامه ريزان  و  مديران  واقعا  آيا 
ايران  توسعة  به  و خارجی  داخلی  کارشناسان  مانند 
نگاه  نخستين  در  انديشه کرده اند؟  تحريم ها  از  پس 
به تحريم ها، بيش از هر چيز منابع دالری کشور که 
که  می آورند  وجود  به  را  چالش  اين  می شوند،  آزاد 
اقتصاد  به  را  منابع  اين  می خواهند  دولتی ها چگونه 
 120 حدود  تا  مبلغی  ظاهرا  کنند.  تزريق  کشور 
ميليارد دالر از اندوخته های ايران آزاد می شوند و به 
کشور باز می گردند. در سال های گذشته ناپرهيزی در 
استفاده از منابع مالی به زيان توليد و بخش های مولد 
اقتصاد کشور، به خوبی توانسته است تا کارشناسان و 
کند. گروهی  واهمه  گرفتار  را  اقتصادی  تحليل گران 
از آن ها با آن که همه چيز تغيير کرده است و دولت 

يازدهم سعی دارد تا روند توسعه را در ايران به حالت 
عادی خود باز گرداند، باز هم با قاطعيت می گويند که 
برنامه ريزان دولتی قبل از هر کار بايد چاله ای برای 
اين منبع حفر کنند که باعث شود ثروت فوق فقط 
در اختيار بخش های مولد، بازار سرمايه و بنگاه های 
فعاليت  توليد  ارتقای  جهت  در  که  سرمايه گذاری 
می کنند، قرار بگيرد. به باور آن ها اگر اين گونه نشود، 
نقدينگی  موج  دوباره  می تواند  دالر  ميليارد   120
بزرگی در کشور به وجود آورد که باز هم تورم و رکود 
را صعودی می کند. به نظر می رسد نمی توان از کنار 
مسائل  در همة  البته  کرد.  عبور  به سادگی  ايده  اين 
با  بايد  دولت  اقتصادی،  ارشد  تحليل گران  باور  به 
برنامه های دقيق و قابل اجرا به سمت روزهای بعد از 
تحريم برود. در حال حاضر نيز که اين گزارش نوشته 
می شود، اواسط تيرماه است و هيئت نمايندگی ايران 
بساط  تا  است   1+5 با  گفت وگو  حال  در  وين  در 
به  بردارد.  ايران  اقتصاد  دوش  روی  از  را  تحريم ها 
عبارتی زمانی که شما اين گزارش را می خوانيد حتی 
امکان دارد که کار در وين تمام نشده باشد اما بايد 
از  تحريم ها  روزی  که  داشت  نظر  در  را  فرض  اين 
ايران می روند و در آن زمان اقتصاد کشور بايد دانش 
مواجه با دنيای اقتصادی را داشته باشد. اين مسئله 
آن قدر مهم است که تقريبا همة رسانه های تاثيرگذار 
در کشورهای توسعه يافته، از يک سال پيش از روزگار 
بعد از تحريم ها در ايران سخن می گويند. گروهی از 
آن ها بسيار اميدوارند و گروهی ديگر در حالت خنثی 

به مولفة رفع تحريم های تحميلی نگاه می کنند. 

شايد چينی ديگر
تيرماه،  نخست  روزهای  در  گذشته  سال  درست 
افزايش  نوشت:  گزارشی  در  الجزيره  شبکة  سايت 

گروه های  گرفتن  قدرت  و  استراتژيک  نگرانی های 
و  ايران  تا  شده  آن  موجب  منطقه،  در  تروريستی 
احتمالی  هم پيمانی  برای  را  گفت وگوهايی  آمريکا 

تاکتيکی آغاز کنند.
تاکتيکی  پيمان  اين  است:  آمده  گزارش  اين  در 
موجب بازنگری بنيادين در موازنة قوا در خاورميانه و 

منطقه خواهد شد.
اين که  مهم تر  همه  از  می نويسد،  ادامه  در  نويسنده 
ايدئولوژيک  مواجهة  و  اقتصادی  انزوای  از  بعد  ايران 
با غرب، به تدريج در حال ورود به عرصة 20 قدرت 
قدرت  يک  به  شدن  تبديل  و  جهان  اقتصادی 
و  عملگرايی  از  ناشی  که  امری  است.  بين المللی 

انعطاف پذيری ايران است.
زياد  احتمال  به  می نويسد،  مطلب  اين  نويسندة 
دائم  هسته ای  توافق  يک  به   5+1 گروه  و  ايران 
دست خواهند يافت، امری که موجب سرازير شدن 

سرمايه گذاری های خارجی به ايران خواهد شد.
ميخائيل  اقتصادی  اصالحات  می نويسد،  نويسنده 
گورباچف که موجب فروپاشی اتحاد جماهير شوروی 
سابق شد و اصالحات دنگ شيائوپينگ در چين هم 
سياسی  آزادی  قيمت  به  اقتصادی  آزادی  موجب 
موجب می شود  روحانی  دولت  اما سياست های  شد. 
از  و  ايجاد شود  ايران  در  پويا  اقتصاد  يک  بنياد  که 
نظر سياسی ايران کشوری چاالک و از نظر ژئوپلتيک 

کشوری قوی شود.
اشاره  با  مطلبش  از  ديگر  قسمتی  در  نويسنده 
و  جهانی  جام  در  ايران  فوتبال  ملی  تيم  حضور  به 
مطرح شدن به عنوان قوی ترين تيم آسيايی با وجود 
برای  ايجادشده  مالی  محدوديت های  و  تحريم ها 
سياست های  نويسد:  می  تحريم ها،  اثر  بر  تيم  اين 
در  را  ايران  تنها  نه  ايران  انعطاف پذير  و  عملگرايانه 

بلکه  تبديل کرده است  به يک قدرت ورزشی  آسيا 
در ميان کشورهای در حال توسعه نيز اين موضوع 

مصداق دارد.
نويسنده در پايان می نويسد: جای تعجب نيست که 
می شويم،  نزديک  تحريم ها  از  بعد  دوران  به  هرچه 
بشنويم  اقتصادی جهان  بزرگ  از موسسات  روز  هر 
که ايران يکی از نويدبخش ترين اقتصادهای قرن 21 

خواهد بود و شايد چينی ديگر.

خطر اقتصاد زيرزمينی
از تحريم در  بعد  به روزگار  نگاه  نوع  اين يک  البته 
ايران است، که نمونه های آن نيز زياد در تحليل های 
از  نيز گروهی  پيدا می شود. در مقابل  آن سوی مرز 
که  می گويند  پژوهشی  هلدينگ های  و  کارشناسان 
و مديريت  ايران  اقتصاد  بيمار  دليل ساختارهای  به 
ناتوانی که در سال های گذشته ناتوانی در ساختارها 
را تشديد کرده است، نه تنها بعد از تحريم اتفاقی رخ 

نمی دهد بلکه از سوی ديگر دهليزهای 
منابع  ايران  اقتصاد  در  زيرزمينی 
آن ها  از  که  دارند  اختيار  در  بيشتری 
اين  نمونه های  از  يکی  کنند.  استفاده 
نگاه از سوی يک انديشکدة توسعه ارائه 

شده است.
تحليل  جديدترين  در  بلفر  انديشکدة 
چند  آرنولد«،  »آرون  قلم  به  خود 
اعمال  روند  به  نگاهی  با  پيش  ماه 
طی  ايران  عليه  غرب  تحريم های 
پيامدهای  بررسی  به  اخير،  سال های 
منفی و مخرب اين تحريم ها پرداخت 
و نوشت: اعمال تحريم های مالی عليه 
شبکه های  گسترش  و  رشد  به  ايران 

غيرقانونی در منطقه دامن زده است، 
شيوه هايی  طريق  از  که  شبکه هايی 
چون تقلب، رشوه و فساد امر تجارت 
چنين  می توان  می کنند.  تسهيل  را 
بخش های  تمامی  در  را  روندی 
هواپيما  قطعات  از  ايران  اقتصادی 
مواد  تا  گرفته  پزشکی  تجهيزات  و 
حاضر  حال  در  کرد.  مشاهده  خاص 
واسطه های مالی و لجستيکی اقتصاد 

پيچيدة زيرزمينی نقش بسيار مهمی را در راستای 
دور زدن تحريم های غربی عليه ايران ايفا می کنند. 
اما نبايد انتظار داشت که اين روند در دوران پس از 

لغو تحريم ها تغيير کند.
در گزارش بلفر آمده است: اين فکر اشتباهی است 
ديگر  تحريم ها  از  پس  ايران  در  کنيم  تصور  اگر 
اقتصادی  داشت،  نخواهد  وجود  زيرزمينی  اقتصاد 
که هم بازيگران دولتی و هم بازيگران غيردولتی در 
و مهره هايی که  افراد  ميان  اين  دارند. در  نقش  آن 
در زمينة تسهيل تحريم ها و دور زدن آن ها فعاليت 
اگرچه  شد.  خواهند  متضرر  ديگران  از  بيش  دارند، 
اين شبکه های غيرقانونی همچنان در جهت سودآور 
بودن تالش می کنند، اما از سوی ديگر به عنوان يک 
عامل و نيروی بی ثبات کننده فعاليت می کنند، مانع از 

تالش های جهانی در جهت جلوگيری از جريان های 
مالی غيرقانونی می شوند و موجب افزايش هزينه های 

اقتصادی سرمايه گذاران خارجی خواهند شد.
بدون شک اين تحليل يکی از بدبين ترين تفاسير از 
اقتصاد ايران محسوب می شود. آنچه مسلم است رفع 
ايران  اقتصاد  تحريم ها می تواند جانی دوباره در تن 
بدمد اما درست در همين مقطع همة کارشناسان بر 
اين باورند که مديريت اقتصادی بعد از دوران تحريم، 
می تواند تضمين کنندة شکل گرفتن اين جان دوباره 
و  اقتصادی  برجستة  کارشناس  نيلی،  مسعود  باشد. 
از مشاوران اصلی دولت، بارها يادآور شده است که 
همين  برای  کند.  معجزه  نمی تواند  ها  تحريم  لغو 
تحريم ها  حذف  از  انتظارات  که  باشيم  مراقب  بايد 
باور  اين  بر  او  باشد.  اقتصادی کشور  توان  با  مطابق 
است که »شکل گيری انتظارات فراتر از واقعيت برای 
شرايط پس از توافق، اين خطر را دارد که در صورت 
مواجهه با واقعيت اعتماد عمومی خدشه دار شود. در 

حال حاضر نه تنها عامة مردم، که برخی مديران نيز 
تصور می کنند با توافق هسته ای، همة مسائل کشور 
حل می شود در حالی که اين موضوع صحت ندارد. 
سامان  ندارد.  تحريم  به  ارتباطی  مسائل  از  بسياری 
يافتن برخی از عواملی هم که به تحريم ربط دارد، 
زمان بر خواهد بود. بنابراين دچار خو ش بينی کاذب 
سرريز  را  جامعه  تحمل  ظرفيت  است  ممکن  شدن 

کند.«

ضرورت اجماع ايرانی برای توسعه
بی حساب  انتظارات  اگر  و  دارد  واقعيت  مسئله  اين 
از  بعد  کشور  اقتصاد  حتما  بگيرند،  شکل  کتاب  و 
تحريم ها با مشکالت زيادی نيز همراه خواهد شد اما 
در مقابل، برنامه ريزان دولتی نيز بايد آماده باشند تا 

به  ايران،  اقتصاد  نهادی و ساختاری  با رفع گره های 
گونه ای عمل کنند که سرمايه گذاران داخلی و خارجی 
با سرريز شدن نااميدی، از توسعه در کشور رويگردان 
نشوند. به عنوان مثال بعد از رفع تحريم ها ديگر نبايد 
درآمدهای نفتی برای بودجة دولت و هزينه های جاری 
اقتصادی  برسد. سال هاست که مسئولين  به مصرف 
کشور اين ادعا را دارند که مسير درآمدهای نفتی را به 
سمت هزينه های جاری و نفتی شدن بودجه مسدود 
می کنند اما هنوز بودجة عملياتی به نفع فعاليت های 
مولد کشور تجربه نشده است. اگر اين اتفاق در حوزة 
کالن بيفتد، تاثيرش در همة بخش ها اين گونه خواهد 
نيز  فعاليت های مولد رکود  با شکل گرفتن  شد، که 
از  فارغ  می گيرد.  فاصله  اقتصادی  شاخص های  از 
شرايط  در  که  نکنند  فراموش  بايد  دولتی ها  اين، 
داخلی  که سرمايه گذاران  زمانی  در  و  تحريم  از  بعد 
سرمايه های خود را افزايش داده اند تا نقش بيشتری در 
رشد و توسعة کشور ايفا کنند و سرمايه گذاران خارجی 
نيز وارد کشور شده اند، ديگر نمی توان با 
بانک هايی که بنگاهداری می کنند و منابع 
صنعت  شتاب  نمی رسد،  توليد  به  آن ها 
اين  در  آورد.  به وجود  را  و کاهش رکود 
کارآمدی  بازار سرماية  بايد  شرايط حتما 
فعاليت های  به  مولد  بخشی  نظم  برای 
نمی توان  باشد.  داشته  وجود  اقتصادی 
خارجی  سرمايه گذاران  روی  به  را  درها 
باز کرد و به سرمايه گذاران داخلی گفت 
که سرماية خود را افزايش دهيد، آن وقت 
همچنان بانک ها به روش های قبلی خود 
ادامه بدهند و شکافی بزرگ در بدنة مالی 
برخی  البته  باشد.  داشته  وجود  اقتصاد 
منتظر  همه  که  اقتصادی  پديده های  از 
حتما  هستند،  آن ها  شدن  شکسته 
بزرگی  نبايد سقوط  تحريم ها  از  بعد 
را تجربه کنند. يکی از اين مولفه ها دالر 
است، که توليدکننده ها با قيمت باالی آن 
کرده اند،  آغاز  را  فعاليت های خود  برخی 
آن ها  کند،  سقوط  دالر  بهای  وقتی  که 
گرفتار زيان بزرگی می شوند. تنظيم همة 
اين شرايط به نظر می رسد بر عهدة دولت 
جامة  برای  بدون شک  که  دولتی  است؛ 

پوشاندن به اين موارد بيش از هر چيز به عمل 
يک همراهی داخلی نياز دارد. بده بستان های سياسی 
و تسويه حساب های سياسی که مانع از اجماع برای 
دستيابی به توسعة مطلوب می شود، در هر شرايطی 
می توانند برای اقتصاد کشور بحران به وجود بياورند. 
بعد  يا  باشيم  تحريم  از  قبل  که  نمی کند  هم  فرقی 
از تحريم. اگر قرار است که دوران پساتحريم، دورانی 
ماندگار و تاريخی برای جهش توسعه در ايران باشد، 
اجماع  به يک  نياز  به طور قطع چنين چشم اندازی 
گفت و   خارجی  کشورهای  با  نمی شود  دارد.  فراگير 
گو کرد و به توافق رسيد و آن وقت در داخل کشور 
گفت وگو نشدنی و توافق امری دست نيافتنی باشد. اين 
تصوير عين فرايندی است که توسعه را در هر شرايطی 

زمين گير می کند.

روزی روزگاری با 
تحريم هايی كه حذف می شوند

آيا اقتصاد ايران برای 
پساتحريم برنامه دارد؟

ايران اقتصاد 
علی پویا

اعمال تحریم های غرب علیه  روند  به  با نگاهی  بلفر  چند ماه پیش  اندیشکدة 
این تحریم ها  پیامدهای منفی و مخرب  بررسی  به  اخیر،  ایران طی سال های 

ایران به رشد و گسترش  پرداخت و نوشت: اعمال تحریم های مالی علیه 
از طریق  که  زده است، شبکه هایی  دامن  در منطقه  شبکه های غیرقانونی 

را تسهیل می کنند امر تجارت  و فساد  شیوه هایی چون تقلب، رشوه 
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مدت زمان زيادی می شود که بحث اقتصاد ايران بعد 
از دوران تحريم، در صدر ارزيابی های اقتصادی قرار 
دارد. البته اين فقط شامل حال ايران نمی شود، بلکه 
بيرون از مرزهای کشور نيز کارشناسان در چند ماه 
گذشته به شکل فشرده ای در مورد جغرافيای ايران در 
پساتحريم گفت وگو کرده اند. اين مسئله نشان می دهد 
که از يک سو ايران به عنوان يک منطقة بکر در حوزة 
خليج فارس زير ذره بين سرمايه گذاران  قرار دارد و از 
سوی ديگر اين مسئله نيز مورد نظر است که ظاهرا 
هنوز نمی شود به مديريت کالن اقتصاد کشور آن قدر 
اطمينان کرد که بتوان با خيال راحت از برنامه های 
سخن  تحريم ها  از  پس  دوران  در  ايران  اقتصادی 
گفت. به هر حال اين دو نگاه به وضوح در تحليل هايی 
که اقتصاد ايران را پس از تحريم ها واکاوی می کنند، 
چند  در  که  گفت  جرات  به  می توان  می شود.  ديده 
ماه گذشته يکی از اصلی ترين بحث های اقتصادی در 
اقتصاد، چه در داخل و چه در خارج  از  هر محفلی 
از کشور در دايرة همين مباحث قرار داشته است اما 
نيز  کشور  اقتصادی  برنامه ريزان  و  مديران  واقعا  آيا 
ايران  توسعة  به  و خارجی  داخلی  کارشناسان  مانند 
نگاه  نخستين  در  انديشه کرده اند؟  تحريم ها  از  پس 
به تحريم ها، بيش از هر چيز منابع دالری کشور که 
که  می آورند  وجود  به  را  چالش  اين  می شوند،  آزاد 
اقتصاد  به  را  منابع  اين  می خواهند  دولتی ها چگونه 
 120 حدود  تا  مبلغی  ظاهرا  کنند.  تزريق  کشور 
ميليارد دالر از اندوخته های ايران آزاد می شوند و به 
کشور باز می گردند. در سال های گذشته ناپرهيزی در 
استفاده از منابع مالی به زيان توليد و بخش های مولد 
اقتصاد کشور، به خوبی توانسته است تا کارشناسان و 
کند. گروهی  واهمه  گرفتار  را  اقتصادی  تحليل گران 
از آن ها با آن که همه چيز تغيير کرده است و دولت 

يازدهم سعی دارد تا روند توسعه را در ايران به حالت 
عادی خود باز گرداند، باز هم با قاطعيت می گويند که 
برنامه ريزان دولتی قبل از هر کار بايد چاله ای برای 
اين منبع حفر کنند که باعث شود ثروت فوق فقط 
در اختيار بخش های مولد، بازار سرمايه و بنگاه های 
فعاليت  توليد  ارتقای  جهت  در  که  سرمايه گذاری 
می کنند، قرار بگيرد. به باور آن ها اگر اين گونه نشود، 
نقدينگی  موج  دوباره  می تواند  دالر  ميليارد   120
بزرگی در کشور به وجود آورد که باز هم تورم و رکود 
را صعودی می کند. به نظر می رسد نمی توان از کنار 
مسائل  در همة  البته  کرد.  عبور  به سادگی  ايده  اين 
با  بايد  دولت  اقتصادی،  ارشد  تحليل گران  باور  به 
برنامه های دقيق و قابل اجرا به سمت روزهای بعد از 
تحريم برود. در حال حاضر نيز که اين گزارش نوشته 
می شود، اواسط تيرماه است و هيئت نمايندگی ايران 
بساط  تا  است   1+5 با  گفت وگو  حال  در  وين  در 
به  بردارد.  ايران  اقتصاد  دوش  روی  از  را  تحريم ها 
عبارتی زمانی که شما اين گزارش را می خوانيد حتی 
امکان دارد که کار در وين تمام نشده باشد اما بايد 
از  تحريم ها  روزی  که  داشت  نظر  در  را  فرض  اين 
ايران می روند و در آن زمان اقتصاد کشور بايد دانش 
مواجه با دنيای اقتصادی را داشته باشد. اين مسئله 
آن قدر مهم است که تقريبا همة رسانه های تاثيرگذار 
در کشورهای توسعه يافته، از يک سال پيش از روزگار 
بعد از تحريم ها در ايران سخن می گويند. گروهی از 
آن ها بسيار اميدوارند و گروهی ديگر در حالت خنثی 

به مولفة رفع تحريم های تحميلی نگاه می کنند. 

شايد چينی ديگر
تيرماه،  نخست  روزهای  در  گذشته  سال  درست 
افزايش  نوشت:  گزارشی  در  الجزيره  شبکة  سايت 

گروه های  گرفتن  قدرت  و  استراتژيک  نگرانی های 
و  ايران  تا  شده  آن  موجب  منطقه،  در  تروريستی 
احتمالی  هم پيمانی  برای  را  گفت وگوهايی  آمريکا 

تاکتيکی آغاز کنند.
تاکتيکی  پيمان  اين  است:  آمده  گزارش  اين  در 
موجب بازنگری بنيادين در موازنة قوا در خاورميانه و 

منطقه خواهد شد.
اين که  مهم تر  همه  از  می نويسد،  ادامه  در  نويسنده 
ايدئولوژيک  مواجهة  و  اقتصادی  انزوای  از  بعد  ايران 
با غرب، به تدريج در حال ورود به عرصة 20 قدرت 
قدرت  يک  به  شدن  تبديل  و  جهان  اقتصادی 
و  عملگرايی  از  ناشی  که  امری  است.  بين المللی 

انعطاف پذيری ايران است.
زياد  احتمال  به  می نويسد،  مطلب  اين  نويسندة 
دائم  هسته ای  توافق  يک  به   5+1 گروه  و  ايران 
دست خواهند يافت، امری که موجب سرازير شدن 

سرمايه گذاری های خارجی به ايران خواهد شد.
ميخائيل  اقتصادی  اصالحات  می نويسد،  نويسنده 
گورباچف که موجب فروپاشی اتحاد جماهير شوروی 
سابق شد و اصالحات دنگ شيائوپينگ در چين هم 
سياسی  آزادی  قيمت  به  اقتصادی  آزادی  موجب 
موجب می شود  روحانی  دولت  اما سياست های  شد. 
از  و  ايجاد شود  ايران  در  پويا  اقتصاد  يک  بنياد  که 
نظر سياسی ايران کشوری چاالک و از نظر ژئوپلتيک 

کشوری قوی شود.
اشاره  با  مطلبش  از  ديگر  قسمتی  در  نويسنده 
و  جهانی  جام  در  ايران  فوتبال  ملی  تيم  حضور  به 
مطرح شدن به عنوان قوی ترين تيم آسيايی با وجود 
برای  ايجادشده  مالی  محدوديت های  و  تحريم ها 
سياست های  نويسد:  می  تحريم ها،  اثر  بر  تيم  اين 
در  را  ايران  تنها  نه  ايران  انعطاف پذير  و  عملگرايانه 

بلکه  تبديل کرده است  به يک قدرت ورزشی  آسيا 
در ميان کشورهای در حال توسعه نيز اين موضوع 

مصداق دارد.
نويسنده در پايان می نويسد: جای تعجب نيست که 
می شويم،  نزديک  تحريم ها  از  بعد  دوران  به  هرچه 
بشنويم  اقتصادی جهان  بزرگ  از موسسات  روز  هر 
که ايران يکی از نويدبخش ترين اقتصادهای قرن 21 

خواهد بود و شايد چينی ديگر.

خطر اقتصاد زيرزمينی
از تحريم در  بعد  به روزگار  نگاه  نوع  اين يک  البته 
ايران است، که نمونه های آن نيز زياد در تحليل های 
از  نيز گروهی  پيدا می شود. در مقابل  آن سوی مرز 
که  می گويند  پژوهشی  هلدينگ های  و  کارشناسان 
و مديريت  ايران  اقتصاد  بيمار  دليل ساختارهای  به 
ناتوانی که در سال های گذشته ناتوانی در ساختارها 
را تشديد کرده است، نه تنها بعد از تحريم اتفاقی رخ 

نمی دهد بلکه از سوی ديگر دهليزهای 
منابع  ايران  اقتصاد  در  زيرزمينی 
آن ها  از  که  دارند  اختيار  در  بيشتری 
اين  نمونه های  از  يکی  کنند.  استفاده 
نگاه از سوی يک انديشکدة توسعه ارائه 

شده است.
تحليل  جديدترين  در  بلفر  انديشکدة 
چند  آرنولد«،  »آرون  قلم  به  خود 
اعمال  روند  به  نگاهی  با  پيش  ماه 
طی  ايران  عليه  غرب  تحريم های 
پيامدهای  بررسی  به  اخير،  سال های 
منفی و مخرب اين تحريم ها پرداخت 
و نوشت: اعمال تحريم های مالی عليه 
شبکه های  گسترش  و  رشد  به  ايران 

غيرقانونی در منطقه دامن زده است، 
شيوه هايی  طريق  از  که  شبکه هايی 
چون تقلب، رشوه و فساد امر تجارت 
چنين  می توان  می کنند.  تسهيل  را 
بخش های  تمامی  در  را  روندی 
هواپيما  قطعات  از  ايران  اقتصادی 
مواد  تا  گرفته  پزشکی  تجهيزات  و 
حاضر  حال  در  کرد.  مشاهده  خاص 
واسطه های مالی و لجستيکی اقتصاد 

پيچيدة زيرزمينی نقش بسيار مهمی را در راستای 
دور زدن تحريم های غربی عليه ايران ايفا می کنند. 
اما نبايد انتظار داشت که اين روند در دوران پس از 

لغو تحريم ها تغيير کند.
در گزارش بلفر آمده است: اين فکر اشتباهی است 
ديگر  تحريم ها  از  پس  ايران  در  کنيم  تصور  اگر 
اقتصادی  داشت،  نخواهد  وجود  زيرزمينی  اقتصاد 
که هم بازيگران دولتی و هم بازيگران غيردولتی در 
و مهره هايی که  افراد  ميان  اين  دارند. در  نقش  آن 
در زمينة تسهيل تحريم ها و دور زدن آن ها فعاليت 
اگرچه  شد.  خواهند  متضرر  ديگران  از  بيش  دارند، 
اين شبکه های غيرقانونی همچنان در جهت سودآور 
بودن تالش می کنند، اما از سوی ديگر به عنوان يک 
عامل و نيروی بی ثبات کننده فعاليت می کنند، مانع از 

تالش های جهانی در جهت جلوگيری از جريان های 
مالی غيرقانونی می شوند و موجب افزايش هزينه های 

اقتصادی سرمايه گذاران خارجی خواهند شد.
بدون شک اين تحليل يکی از بدبين ترين تفاسير از 
اقتصاد ايران محسوب می شود. آنچه مسلم است رفع 
ايران  اقتصاد  تحريم ها می تواند جانی دوباره در تن 
بدمد اما درست در همين مقطع همة کارشناسان بر 
اين باورند که مديريت اقتصادی بعد از دوران تحريم، 
می تواند تضمين کنندة شکل گرفتن اين جان دوباره 
و  اقتصادی  برجستة  کارشناس  نيلی،  مسعود  باشد. 
از مشاوران اصلی دولت، بارها يادآور شده است که 
همين  برای  کند.  معجزه  نمی تواند  ها  تحريم  لغو 
تحريم ها  حذف  از  انتظارات  که  باشيم  مراقب  بايد 
باور  اين  بر  او  باشد.  اقتصادی کشور  توان  با  مطابق 
است که »شکل گيری انتظارات فراتر از واقعيت برای 
شرايط پس از توافق، اين خطر را دارد که در صورت 
مواجهه با واقعيت اعتماد عمومی خدشه دار شود. در 

حال حاضر نه تنها عامة مردم، که برخی مديران نيز 
تصور می کنند با توافق هسته ای، همة مسائل کشور 
حل می شود در حالی که اين موضوع صحت ندارد. 
سامان  ندارد.  تحريم  به  ارتباطی  مسائل  از  بسياری 
يافتن برخی از عواملی هم که به تحريم ربط دارد، 
زمان بر خواهد بود. بنابراين دچار خو ش بينی کاذب 
سرريز  را  جامعه  تحمل  ظرفيت  است  ممکن  شدن 

کند.«

ضرورت اجماع ايرانی برای توسعه
بی حساب  انتظارات  اگر  و  دارد  واقعيت  مسئله  اين 
از  بعد  کشور  اقتصاد  حتما  بگيرند،  شکل  کتاب  و 
تحريم ها با مشکالت زيادی نيز همراه خواهد شد اما 
در مقابل، برنامه ريزان دولتی نيز بايد آماده باشند تا 

به  ايران،  اقتصاد  نهادی و ساختاری  با رفع گره های 
گونه ای عمل کنند که سرمايه گذاران داخلی و خارجی 
با سرريز شدن نااميدی، از توسعه در کشور رويگردان 
نشوند. به عنوان مثال بعد از رفع تحريم ها ديگر نبايد 
درآمدهای نفتی برای بودجة دولت و هزينه های جاری 
اقتصادی  برسد. سال هاست که مسئولين  به مصرف 
کشور اين ادعا را دارند که مسير درآمدهای نفتی را به 
سمت هزينه های جاری و نفتی شدن بودجه مسدود 
می کنند اما هنوز بودجة عملياتی به نفع فعاليت های 
مولد کشور تجربه نشده است. اگر اين اتفاق در حوزة 
کالن بيفتد، تاثيرش در همة بخش ها اين گونه خواهد 
نيز  فعاليت های مولد رکود  با شکل گرفتن  شد، که 
از  فارغ  می گيرد.  فاصله  اقتصادی  شاخص های  از 
شرايط  در  که  نکنند  فراموش  بايد  دولتی ها  اين، 
داخلی  که سرمايه گذاران  زمانی  در  و  تحريم  از  بعد 
سرمايه های خود را افزايش داده اند تا نقش بيشتری در 
رشد و توسعة کشور ايفا کنند و سرمايه گذاران خارجی 
نيز وارد کشور شده اند، ديگر نمی توان با 
بانک هايی که بنگاهداری می کنند و منابع 
صنعت  شتاب  نمی رسد،  توليد  به  آن ها 
اين  در  آورد.  به وجود  را  و کاهش رکود 
کارآمدی  بازار سرماية  بايد  شرايط حتما 
فعاليت های  به  مولد  بخشی  نظم  برای 
نمی توان  باشد.  داشته  وجود  اقتصادی 
خارجی  سرمايه گذاران  روی  به  را  درها 
باز کرد و به سرمايه گذاران داخلی گفت 
که سرماية خود را افزايش دهيد، آن وقت 
همچنان بانک ها به روش های قبلی خود 
ادامه بدهند و شکافی بزرگ در بدنة مالی 
برخی  البته  باشد.  داشته  وجود  اقتصاد 
منتظر  همه  که  اقتصادی  پديده های  از 
حتما  هستند،  آن ها  شدن  شکسته 
بزرگی  نبايد سقوط  تحريم ها  از  بعد 
را تجربه کنند. يکی از اين مولفه ها دالر 
است، که توليدکننده ها با قيمت باالی آن 
کرده اند،  آغاز  را  فعاليت های خود  برخی 
آن ها  کند،  سقوط  دالر  بهای  وقتی  که 
گرفتار زيان بزرگی می شوند. تنظيم همة 
اين شرايط به نظر می رسد بر عهدة دولت 
جامة  برای  بدون شک  که  دولتی  است؛ 

پوشاندن به اين موارد بيش از هر چيز به عمل 
يک همراهی داخلی نياز دارد. بده بستان های سياسی 
و تسويه حساب های سياسی که مانع از اجماع برای 
دستيابی به توسعة مطلوب می شود، در هر شرايطی 
می توانند برای اقتصاد کشور بحران به وجود بياورند. 
بعد  يا  باشيم  تحريم  از  قبل  که  نمی کند  هم  فرقی 
از تحريم. اگر قرار است که دوران پساتحريم، دورانی 
ماندگار و تاريخی برای جهش توسعه در ايران باشد، 
اجماع  به يک  نياز  به طور قطع چنين چشم اندازی 
گفت و   خارجی  کشورهای  با  نمی شود  دارد.  فراگير 
گو کرد و به توافق رسيد و آن وقت در داخل کشور 
گفت وگو نشدنی و توافق امری دست نيافتنی باشد. اين 
تصوير عين فرايندی است که توسعه را در هر شرايطی 

زمين گير می کند.

روزی روزگاری با 
تحريم هايی كه حذف می شوند

آيا اقتصاد ايران برای 
پساتحريم برنامه دارد؟

ايران اقتصاد 
علی پویا

اعمال تحریم های غرب علیه  روند  به  با نگاهی  بلفر  چند ماه پیش  اندیشکدة 
این تحریم ها  پیامدهای منفی و مخرب  بررسی  به  اخیر،  ایران طی سال های 

ایران به رشد و گسترش  پرداخت و نوشت: اعمال تحریم های مالی علیه 
از طریق  که  زده است، شبکه هایی  دامن  در منطقه  شبکه های غیرقانونی 

را تسهیل می کنند امر تجارت  و فساد  شیوه هایی چون تقلب، رشوه 
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ايران اقتصاد 

لغو تحريم ها؛ پيروزی بزرگ برای ملت 
ايران است

مهدی پازوکی، با انتقاد از اين که اقتصاد ايران در سال های 
اخير بسته و راکد مانده است، می گويد: ايران طی سال های 
کشورهای  با  ارتباط  و  خارج  جهان  روابط  نظر  از  اخير 
توسعه يافته به جز ارتباط با چند کشور عقب مانده، روابط 
خارجی حائز اهميتی نداشته است، اما در دو سال گذشته 
ورق برگشته است و دولت بسياری از گره ها را باز کرده 
ناشی  اقتصادی  توسعة  و  رشد  زمينة  همين  برای  است، 
از گشايش بين المللی هموار است. بنابراين لغو تحريم ها 
برای ملت ايران از جهت ارتباط گسترده با جهان خارج 

يک پيروزی بزرگ محسوب می شود.

مديريت علمی؛ شرط اصلی پيشرفت
وی با تاکيد بر اين که حل مشکل رکود تورمی به شيوة 
چنان چه  افزود:  است،  وابسته  کشور  اقتصادی  مديريت 
مديريت و سياست های کالن اقتصادی و اجتماعی کشور 
براساس مبانی کارشناسی و علمی باشد و به عبارت ساده 
اقتصاد  تصميم گيری  سيستم  بر  صحيح  حکمرانی  اگر 
ايران حاکم شود، به طور حتم در حل مشکالت اقتصادی 
موفق خواهيم بود، اما اگر به جای برخورد کارشناسانه و 
علمی، برخورد هيئتی و غير علمی صورت گيرد، بی شک 
کارشناسان،  شد.  خواهيم  مواجه  اقتصادی  مشکالت  با 
از  نبايد  سرمايه گذاران  و  صنعت گران  اقتصادی،  فعاالن 
پرهيز کنند چون مطرح کردن آن ها  اين بحث ها  گفتن 
آن قدر  بايد  می شود.  محسوب  علمی  راهبرد  يک  حتما 
و  سرمايه  اين  چون  شود،  مرتفع  ناهمواری ها  تا  بگوييم 
صنعت و ايده های ماست که در ناهمواری های اقتصادی 

آسيب می بيند.

برتری ايران از نظر موقعيت ژئوپوليتيكی
پازوکی با اشاره به اين که ايران از نظر موقعيت ژئوپوليتيکی 
نسبت به کشورهای منطقه برتراست، ادامه داد: اگر دولت 
را در دستور کار  اقتصادی کارشناسانه و علمی  مديريت 
خود قرار دهد، به طور حتم به دليل وجود منابع انرژی 
کافی در حل  و  کارکردة متخصص  نيروی  و  ارزان قيمت 

مشکالت اقتصادی موفق خواهد شد.
وی با بيان اين که در حال حاضر يکی از مشکالت اصلی 
کشور عدم مديريت بهينه است، افزود: به طورحتم مشکالت 
غيرعلمی  اقتصادی  مديريت  روش  با  کشور  اقتصادی 
تشديد می شود، اما اگر مديريت براساس شايسته ساالری 
و اصول علمی باشد، بی شک تمام مشکالت اقتصادی حل 

خواهد شد. ما بايد به مديريت علمی تن بدهيم چون 
هر روز در منطقه و جهان رقابت افزايش می يابد 

و ايران که صاحب  يک موقعيت ژئوپوليتيکی 
است نمی تواند بدون اتکا به مديريت علمی 

در اين رقابت ها پيروز شود.

چگونگی كنترل بحران 
2007 جهان غرب

اشاره  با  اقتصادی،  تحليل گر  اين 
سال  اقتصادی  بحران  اين که  به 
مراتب  به  غرب  جهان   2007
شديدتر از بحران اقتصادی سال 
تصريح  بود،  ميالدی   1929
عنوان  به  اوباما  وقتی  کرد: 
رئيس جمهور آمريکا کليد کاخ 
سفيد را تحويل گرفت، اقتصاد 
فزاينده ای  بحران  دچار  آمريکا 
حل  برای  اوباما  اما  بود،  شده 
از  نفر  اقتصادی 20  بحران  اين 
دفتر  در  را  اقتصاددانان  بهترين 

دعوت  سفيد  کاخ  برنامه ريزی 
کرد و اين افراد اتاق فکر دولت را 

تشکيل دادند و با ارائة رهنمودهايی 
بحران  توانستند  علمی  و  کارشناسانه 

کنند،  کنترل  را  آمريکا  اقتصادی 
رشد  نرخ  حاضر  درحال  که  طوری  به 

اقتصادی آمريکا مثبت و نرخ تورم و بی کاری 
اين کشور کاهنده است.

وی ادامه داد: اگر آمريکا برخورد علمی و کارشناسانه 
برای کنترل بحران اقتصادی نمی کرد، به طورحتم نه 

تنها اين کشور بلکه اتحادية اروپا و ساير کشورهای جهان هم 

با بحران اقتصادی مواجه می شدند.

لغو تحريم ها حالل همة مشكالت نيست
تحريم ها  لغو  اين که  بيان  با  اقتصادی،  کارشناس  اين 
است،  اقتصادی  مشکالت  حل  برای  الزم  شرط  فقط 
تصريح کرد: لغو تحريم ها شرط الزم برای حل مشکالت 
اقتصادی است اما به طور حتم تمام مشکالت اقتصادی 
کشور فقط با لغو تحريم ها حل نمی شود، بلکه شرط کافی 
حل مشکالت اقتصادی مديريت علمی و خردمندانه است. 
تجربة جهانی و تجربة کشور خودمان نيز نشان می دهد 
توسعه  قلة  به  نمی توان  تعقل محور  مديريت  بدون  که 

نزديک شد. 

مماشات با چه كسانی؟
 پازوکی، با بيان اين که مماشات با گروه های تندرو به نفع 
دولت نيست، افزود: اگر دولت آقای روحانی با گروه های 
پشتيبانی  می تواند  دولت  اين  نکند،  مماشات  تندرو 
بيشتر ملت ايران را به دست آورد، به طوری که 
بايد  ملت  نمايندة  عنوان  به  دولت 
تندرو  گروه های  از  را  خود 
حتما جدا کند. البته 
قصد من بحث 
سی  سيا

نيست، منتهی اگر می خواهيم در مورد توسعه و پيشرفت 
حرف بزنيم وقتی در کشورهايی گروه های تندرو وجود 
دارند، بايد گفت که آن ها يکی از عوامل مسدود کردن 
مسير توسعه هستند، برای همين و به خاطر اين فعل 

اقتصادی می گويم دولت بايد با آن ها مماشات نکند.

رانت ، مثل سم است
وی گفت: يکی از مشکالت کنونی اقتصاد ايران، اقتصاد 
رانتی است، که بخشی از رانت سيکل های اخير مربوط 
به گروه های خارج از حيطة سازندة اقتصاد بوده است، به 
طوری که حتی آن ها از تحريم ها نفع و بهرة چشمگيری 
برده اند. چون چشم انداز اقتصاد در ايران سفيد و روشن 
است، مسئولين بايد تکليف بخش های ضد توسعه ای را 
که می توانند سرعت توسعه را کند کنند مشخص سازد. 
ما برای تغيير پوست اقتصاد کشور بايد بازار سرمايه را 
جلو  به  را  سرمايه گذاری  بنگاه های  بايد  کنيم،  تقويت 
هدايت کنيم، بايد مسير سرمايه های جديد را هموار کنيم. 
رانت برای اين گونه فعاليت ها سم است چون همة آن ها را 

مخدوش می کند.

شفافيت را بايد رمز پيروزی توسعه 
بدانيم

اين کارشناس اقتصادی تصريح کرد: اگر دولت شفافيت 
رقابت  که  طوری  به  کند،  حاکم  ايران  اقتصاد  در  را 
با هرگونه  به وجود آورد و  ايران  بازار  اقتصادی را در 
انحصار چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی 
مبارزه کند، بی شک اميدواری نسبت به آيندة اقتصاد 
شکل گيری  رمز  شفافيت  می يابد.  افزايش  ايران 

رقابت سالم و پيروزی توسعه است.
و  ايجاد شفافيت  بر  دولت عالوه  افزود:  پازوکی 
رقابت سالم در اقتصاد، بايد با هرگونه انحصار 
کند، که مجموعة  مبارزه  و خصوصی  دولتی 
اين عوامل باعث ايجاد شرايط برای ثبات و 

امنيت اقتصادی در ايران می شود.

راه سرمايه گذاران را بايد هموار كرد
اين تحليل گر اقتصادی با تاکيد بر ضرورت 
داد:  ادامه  داخلی  سرمايه گذاری  افزايش 
به  ندارد،  وجود  سرمايه  مشکل  ايران  در 
ايران  بانک های  طوری که حجم پس انداز 
مطلوب است، به همين دليل بايد مکانيزم 
منظور  به  کشور  در  اقتصادی  امنيت  و 
تبديل پس اندازهای بانکی به سرمايه گذاری 
که  کرد  نبايد  شک  شود.  ايجاد  توليد  در 
دولت بايد نيروی زيادی صرف کند تا هرگونه 
هلدينگ های  و  سيستم ها  و  سرمايه گذاری 
ما  کشور  کنند.  آرامش  احساس  سرمايه گذاری 

امروز نيازمند آنان است.
اين کارشناس اقتصادی تصريح کرد: با توجه به ارزانی 
نرخ انرژی و نيروی کار ارزان قيمت و متخصصی که در 
ايران وجود دارد، افزايش سرمايه گذاری داخلی باعث رونق 

و گرايش سرمايه گذاری خارجی در کشور  م  شود.
افزايش  حتم  طور  به  کرد:  خاطرنشان  پازوکی 

سرمايه گذاری داخلی و توسعة سرمايه گذاری خارجی 
بهتر  و  اقتصادی  رشد  افزايش  توليد،  افزايش  باعث 

شدن رفاه اجتماعی جامعة ايران می شود.
وی در مورد نحوة  جذب سرمايه گذاری خارجی و داخلی 
گفت: سرمايه گذار خارجی منابع مالی خودش را می آورد، 
بانک ها نيز استفاده  از منابع داخلی  انتظار دارد که  اما 
کند مثل همه جای دنيا، اما وقتی می بيند نرخ دالر در 
تورم 15  نمی يابد،  افزايش  ـ 4 درصد  از 5  بيش  سال 
قرار  بدترين شرايط  بهترين و 40 درصد در  درصد در 
دارد و از طرفی بهره های بانکی 23 ـ 22 درصد است 
و شرايط شفافی برای کار فراهم نيست، برای همين از 

سرمايه گذاری منصرف می شود.

بايد تجدد اقتصادی را به تمدن اقتصادی 
تبديل كرد

به گفتة وی، در اقتصادي که ارزش افزوده و رشد توليد 
ثروت فروشي  از  گرفته  نشات  ساالنه  داخلي  ناخالص 
)فروش نفت و ديگر منابع( باشد، اگرچه رشد اقتصادي 
حاصل شده و مصرف نيز افزايش می يابد اما اين رويه به 
تجدد اقتصادی معروف است. در مقابل اگر رشد ارزش 
افزوده مبتني بر توليد باشد و به دنبال رشد توليد، مصرف 
افزايش يابد اين رويه را تمدن اقتصادی می گويند. رشد 
پايدار  و  مستمر  مي تواند  زمانی  کشورها  در  اقتصادی 

باشد، که از روية تمدن اقتصادي پيروي کند.

داشتن سرمايه بايد ارزش تلقی شود
اين کارشناس مسائل اقتصادی يادآور شد: »عمده ترين 
فضای  خصوصی  بخش  سرمايه گذاری  برای  مشکل 
بايد  دولت  يعنی  شود.  حل  بايد  که  است  کسبوکار 
يک  سرمايه  داشتن  و  نکند  اذيت  را  سرمايه دار 
بايد  »دولت  گفت:  پازوکی  شود.«  تلقی  مثبت  ارزش 
سرمايه گذاری بخش عمومی را به حداقل برساند و در 
سال به تعداد انگشتان دست هم پروژة جديدی را آغاز 
نکند، مگر اين که پروژه ای ضرروت داشته باشد و بخش 
خصوصی تمايلی به آن نداشته باشد يا به لحاظ امنيتی 

صالح نباشد بخش خصوصی وارد آن شود.«
را  خود  عمرانی  طرح های  بايد  »دولت  داد:  ادامه  وی 
اولويت بندی کند و بخشی از آن ها را به بخش خصوصی 

بدهد و سپس از بخش خصوصی اجاره کند.«

حل معضل بی كاری نيازمند اصالح 
ساختارهای اقتصادی است

اِشتغال  مسئلة  کرد:  اظهار  اقتصادی  کارشناس  اين 
نيازمند  و  مهم تر  مسئله ای  هر  از  اجتماعی  امنيت  و 
توليد  از  حمايت  است.  اقتصادی  ساختارهای  اصالح 
اقتصادی  نهادهای  ساختار  که  می گيرد  وقتی صورت 
قصد  اگر  باشد.  جهانی  شاخص های  با  برابر  داخلی 
داريم از توليد داخلی حمايت کنيم، برنامه ريزان بايد 
باعث  بانکی،  ديرکرد  ميان  اين  در  شوند.  عمل  وارد 
را  مصرف کننده  نياز  نباشد  قادر  توليدکننده  می شود 
دونده ای  همچون  ما  توليدکنندة  امروز  دهد.  پاسخ 
پابرهنه است که می خواهد در يک مسابقة دو با رقبا 

مسابقه دهد.

بررسی موقعيت اقتصادی كشور در گفت وگو با 
مهدی پازوكی، كارشناس اقتصادی

تجدد اقتصادی را 
به تمدن اقتصادی 
تبدیل کنیم

هرچند كه كارشناسان اقنصدی بر اين باورند كه در چند سال 
گذشته اقتصاد ايران يکی از بدترين روزهای خود را تجربه 
كرده است اما نمی توان اين واقعیت را ناديده گرفت كه در 
حال حاضر اكثر تحلیل گران اقتصادی بر اين باورند كه اقتصاد 
ايران به سمتی می رود كه به زودی يکی از بهترين دوره های 
خود را مزمزه كند. اين مسئله زمانی خود را به وضوح نشان 
می دهد كه بدانیم سرمايه گذاران بزرگی نیز پشت خط های 
انتظار كامل شدن پروژة ديپلماسی  ايستاده اند و در  مرزی 
ايرانی برای ايجاد گشايش ارتباطات و تعامل اقتصادی هرچه 
بیشتر با كشورهای توسعه يافته هستند. برای همین می توان 
به جرات گفت كه فردا برای اقصاد ايران روز ديگری است. 
در مورد فضای حاكم بر اقتصاد ايران با دكتر مهدی پازوكی 
گفت وگو كرديم. او از كارشناسان برجستة سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور است. 
پازوكی می پذيرد كه آيندة اقتصاد ايران روشن است اما چنین چیزی را مشروط به حکمرانی 
مديريت تعقل در عرصة اقتصاد می داند. وی در اين گفت وگو و در چند برش به ضرورت تکیه 
بر سرمايه گذاران داخلی و خارجی برای پیشرفت توسعه در كشور اشاره می كند. متن اين 

گفت وگو در ادامه آمده است:
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ايران اقتصاد 

لغو تحريم ها؛ پيروزی بزرگ برای ملت 
ايران است

مهدی پازوکی، با انتقاد از اين که اقتصاد ايران در سال های 
اخير بسته و راکد مانده است، می گويد: ايران طی سال های 
کشورهای  با  ارتباط  و  خارج  جهان  روابط  نظر  از  اخير 
توسعه يافته به جز ارتباط با چند کشور عقب مانده، روابط 
خارجی حائز اهميتی نداشته است، اما در دو سال گذشته 
ورق برگشته است و دولت بسياری از گره ها را باز کرده 
ناشی  اقتصادی  توسعة  و  رشد  زمينة  همين  برای  است، 
از گشايش بين المللی هموار است. بنابراين لغو تحريم ها 
برای ملت ايران از جهت ارتباط گسترده با جهان خارج 

يک پيروزی بزرگ محسوب می شود.

مديريت علمی؛ شرط اصلی پيشرفت
وی با تاکيد بر اين که حل مشکل رکود تورمی به شيوة 
چنان چه  افزود:  است،  وابسته  کشور  اقتصادی  مديريت 
مديريت و سياست های کالن اقتصادی و اجتماعی کشور 
براساس مبانی کارشناسی و علمی باشد و به عبارت ساده 
اقتصاد  تصميم گيری  سيستم  بر  صحيح  حکمرانی  اگر 
ايران حاکم شود، به طور حتم در حل مشکالت اقتصادی 
موفق خواهيم بود، اما اگر به جای برخورد کارشناسانه و 
علمی، برخورد هيئتی و غير علمی صورت گيرد، بی شک 
کارشناسان،  شد.  خواهيم  مواجه  اقتصادی  مشکالت  با 
از  نبايد  سرمايه گذاران  و  صنعت گران  اقتصادی،  فعاالن 
پرهيز کنند چون مطرح کردن آن ها  اين بحث ها  گفتن 
آن قدر  بايد  می شود.  محسوب  علمی  راهبرد  يک  حتما 
و  سرمايه  اين  چون  شود،  مرتفع  ناهمواری ها  تا  بگوييم 
صنعت و ايده های ماست که در ناهمواری های اقتصادی 

آسيب می بيند.

برتری ايران از نظر موقعيت ژئوپوليتيكی
پازوکی با اشاره به اين که ايران از نظر موقعيت ژئوپوليتيکی 
نسبت به کشورهای منطقه برتراست، ادامه داد: اگر دولت 
را در دستور کار  اقتصادی کارشناسانه و علمی  مديريت 
خود قرار دهد، به طور حتم به دليل وجود منابع انرژی 
کافی در حل  و  کارکردة متخصص  نيروی  و  ارزان قيمت 

مشکالت اقتصادی موفق خواهد شد.
وی با بيان اين که در حال حاضر يکی از مشکالت اصلی 
کشور عدم مديريت بهينه است، افزود: به طورحتم مشکالت 
غيرعلمی  اقتصادی  مديريت  روش  با  کشور  اقتصادی 
تشديد می شود، اما اگر مديريت براساس شايسته ساالری 
و اصول علمی باشد، بی شک تمام مشکالت اقتصادی حل 

خواهد شد. ما بايد به مديريت علمی تن بدهيم چون 
هر روز در منطقه و جهان رقابت افزايش می يابد 

و ايران که صاحب  يک موقعيت ژئوپوليتيکی 
است نمی تواند بدون اتکا به مديريت علمی 

در اين رقابت ها پيروز شود.

چگونگی كنترل بحران 
2007 جهان غرب

اشاره  با  اقتصادی،  تحليل گر  اين 
سال  اقتصادی  بحران  اين که  به 
مراتب  به  غرب  جهان   2007
شديدتر از بحران اقتصادی سال 
تصريح  بود،  ميالدی   1929
عنوان  به  اوباما  وقتی  کرد: 
رئيس جمهور آمريکا کليد کاخ 
سفيد را تحويل گرفت، اقتصاد 
فزاينده ای  بحران  دچار  آمريکا 
حل  برای  اوباما  اما  بود،  شده 
از  نفر  اقتصادی 20  بحران  اين 
دفتر  در  را  اقتصاددانان  بهترين 

دعوت  سفيد  کاخ  برنامه ريزی 
کرد و اين افراد اتاق فکر دولت را 

تشکيل دادند و با ارائة رهنمودهايی 
بحران  توانستند  علمی  و  کارشناسانه 

کنند،  کنترل  را  آمريکا  اقتصادی 
رشد  نرخ  حاضر  درحال  که  طوری  به 

اقتصادی آمريکا مثبت و نرخ تورم و بی کاری 
اين کشور کاهنده است.

وی ادامه داد: اگر آمريکا برخورد علمی و کارشناسانه 
برای کنترل بحران اقتصادی نمی کرد، به طورحتم نه 

تنها اين کشور بلکه اتحادية اروپا و ساير کشورهای جهان هم 

با بحران اقتصادی مواجه می شدند.

لغو تحريم ها حالل همة مشكالت نيست
تحريم ها  لغو  اين که  بيان  با  اقتصادی،  کارشناس  اين 
است،  اقتصادی  مشکالت  حل  برای  الزم  شرط  فقط 
تصريح کرد: لغو تحريم ها شرط الزم برای حل مشکالت 
اقتصادی است اما به طور حتم تمام مشکالت اقتصادی 
کشور فقط با لغو تحريم ها حل نمی شود، بلکه شرط کافی 
حل مشکالت اقتصادی مديريت علمی و خردمندانه است. 
تجربة جهانی و تجربة کشور خودمان نيز نشان می دهد 
توسعه  قلة  به  نمی توان  تعقل محور  مديريت  بدون  که 

نزديک شد. 

مماشات با چه كسانی؟
 پازوکی، با بيان اين که مماشات با گروه های تندرو به نفع 
دولت نيست، افزود: اگر دولت آقای روحانی با گروه های 
پشتيبانی  می تواند  دولت  اين  نکند،  مماشات  تندرو 
بيشتر ملت ايران را به دست آورد، به طوری که 
بايد  ملت  نمايندة  عنوان  به  دولت 
تندرو  گروه های  از  را  خود 
حتما جدا کند. البته 
قصد من بحث 
سی  سيا

نيست، منتهی اگر می خواهيم در مورد توسعه و پيشرفت 
حرف بزنيم وقتی در کشورهايی گروه های تندرو وجود 
دارند، بايد گفت که آن ها يکی از عوامل مسدود کردن 
مسير توسعه هستند، برای همين و به خاطر اين فعل 

اقتصادی می گويم دولت بايد با آن ها مماشات نکند.

رانت ، مثل سم است
وی گفت: يکی از مشکالت کنونی اقتصاد ايران، اقتصاد 
رانتی است، که بخشی از رانت سيکل های اخير مربوط 
به گروه های خارج از حيطة سازندة اقتصاد بوده است، به 
طوری که حتی آن ها از تحريم ها نفع و بهرة چشمگيری 
برده اند. چون چشم انداز اقتصاد در ايران سفيد و روشن 
است، مسئولين بايد تکليف بخش های ضد توسعه ای را 
که می توانند سرعت توسعه را کند کنند مشخص سازد. 
ما برای تغيير پوست اقتصاد کشور بايد بازار سرمايه را 
جلو  به  را  سرمايه گذاری  بنگاه های  بايد  کنيم،  تقويت 
هدايت کنيم، بايد مسير سرمايه های جديد را هموار کنيم. 
رانت برای اين گونه فعاليت ها سم است چون همة آن ها را 

مخدوش می کند.

شفافيت را بايد رمز پيروزی توسعه 
بدانيم

اين کارشناس اقتصادی تصريح کرد: اگر دولت شفافيت 
رقابت  که  طوری  به  کند،  حاکم  ايران  اقتصاد  در  را 
با هرگونه  به وجود آورد و  ايران  بازار  اقتصادی را در 
انحصار چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی 
مبارزه کند، بی شک اميدواری نسبت به آيندة اقتصاد 
شکل گيری  رمز  شفافيت  می يابد.  افزايش  ايران 

رقابت سالم و پيروزی توسعه است.
و  ايجاد شفافيت  بر  دولت عالوه  افزود:  پازوکی 
رقابت سالم در اقتصاد، بايد با هرگونه انحصار 
کند، که مجموعة  مبارزه  و خصوصی  دولتی 
اين عوامل باعث ايجاد شرايط برای ثبات و 

امنيت اقتصادی در ايران می شود.

راه سرمايه گذاران را بايد هموار كرد
اين تحليل گر اقتصادی با تاکيد بر ضرورت 
داد:  ادامه  داخلی  سرمايه گذاری  افزايش 
به  ندارد،  وجود  سرمايه  مشکل  ايران  در 
ايران  بانک های  طوری که حجم پس انداز 
مطلوب است، به همين دليل بايد مکانيزم 
منظور  به  کشور  در  اقتصادی  امنيت  و 
تبديل پس اندازهای بانکی به سرمايه گذاری 
که  کرد  نبايد  شک  شود.  ايجاد  توليد  در 
دولت بايد نيروی زيادی صرف کند تا هرگونه 
هلدينگ های  و  سيستم ها  و  سرمايه گذاری 
ما  کشور  کنند.  آرامش  احساس  سرمايه گذاری 

امروز نيازمند آنان است.
اين کارشناس اقتصادی تصريح کرد: با توجه به ارزانی 
نرخ انرژی و نيروی کار ارزان قيمت و متخصصی که در 
ايران وجود دارد، افزايش سرمايه گذاری داخلی باعث رونق 

و گرايش سرمايه گذاری خارجی در کشور  م  شود.
افزايش  حتم  طور  به  کرد:  خاطرنشان  پازوکی 

سرمايه گذاری داخلی و توسعة سرمايه گذاری خارجی 
بهتر  و  اقتصادی  رشد  افزايش  توليد،  افزايش  باعث 

شدن رفاه اجتماعی جامعة ايران می شود.
وی در مورد نحوة  جذب سرمايه گذاری خارجی و داخلی 
گفت: سرمايه گذار خارجی منابع مالی خودش را می آورد، 
بانک ها نيز استفاده  از منابع داخلی  انتظار دارد که  اما 
کند مثل همه جای دنيا، اما وقتی می بيند نرخ دالر در 
تورم 15  نمی يابد،  افزايش  ـ 4 درصد  از 5  بيش  سال 
قرار  بدترين شرايط  بهترين و 40 درصد در  درصد در 
دارد و از طرفی بهره های بانکی 23 ـ 22 درصد است 
و شرايط شفافی برای کار فراهم نيست، برای همين از 

سرمايه گذاری منصرف می شود.

بايد تجدد اقتصادی را به تمدن اقتصادی 
تبديل كرد

به گفتة وی، در اقتصادي که ارزش افزوده و رشد توليد 
ثروت فروشي  از  گرفته  نشات  ساالنه  داخلي  ناخالص 
)فروش نفت و ديگر منابع( باشد، اگرچه رشد اقتصادي 
حاصل شده و مصرف نيز افزايش می يابد اما اين رويه به 
تجدد اقتصادی معروف است. در مقابل اگر رشد ارزش 
افزوده مبتني بر توليد باشد و به دنبال رشد توليد، مصرف 
افزايش يابد اين رويه را تمدن اقتصادی می گويند. رشد 
پايدار  و  مستمر  مي تواند  زمانی  کشورها  در  اقتصادی 

باشد، که از روية تمدن اقتصادي پيروي کند.

داشتن سرمايه بايد ارزش تلقی شود
اين کارشناس مسائل اقتصادی يادآور شد: »عمده ترين 
فضای  خصوصی  بخش  سرمايه گذاری  برای  مشکل 
بايد  دولت  يعنی  شود.  حل  بايد  که  است  کسبوکار 
يک  سرمايه  داشتن  و  نکند  اذيت  را  سرمايه دار 
بايد  »دولت  گفت:  پازوکی  شود.«  تلقی  مثبت  ارزش 
سرمايه گذاری بخش عمومی را به حداقل برساند و در 
سال به تعداد انگشتان دست هم پروژة جديدی را آغاز 
نکند، مگر اين که پروژه ای ضرروت داشته باشد و بخش 
خصوصی تمايلی به آن نداشته باشد يا به لحاظ امنيتی 

صالح نباشد بخش خصوصی وارد آن شود.«
را  خود  عمرانی  طرح های  بايد  »دولت  داد:  ادامه  وی 
اولويت بندی کند و بخشی از آن ها را به بخش خصوصی 

بدهد و سپس از بخش خصوصی اجاره کند.«

حل معضل بی كاری نيازمند اصالح 
ساختارهای اقتصادی است

اِشتغال  مسئلة  کرد:  اظهار  اقتصادی  کارشناس  اين 
نيازمند  و  مهم تر  مسئله ای  هر  از  اجتماعی  امنيت  و 
توليد  از  حمايت  است.  اقتصادی  ساختارهای  اصالح 
اقتصادی  نهادهای  ساختار  که  می گيرد  وقتی صورت 
قصد  اگر  باشد.  جهانی  شاخص های  با  برابر  داخلی 
داريم از توليد داخلی حمايت کنيم، برنامه ريزان بايد 
باعث  بانکی،  ديرکرد  ميان  اين  در  شوند.  عمل  وارد 
را  مصرف کننده  نياز  نباشد  قادر  توليدکننده  می شود 
دونده ای  همچون  ما  توليدکنندة  امروز  دهد.  پاسخ 
پابرهنه است که می خواهد در يک مسابقة دو با رقبا 

مسابقه دهد.

بررسی موقعيت اقتصادی كشور در گفت وگو با 
مهدی پازوكی، كارشناس اقتصادی

تجدد اقتصادی را 
به تمدن اقتصادی 
تبدیل کنیم

هرچند كه كارشناسان اقنصدی بر اين باورند كه در چند سال 
گذشته اقتصاد ايران يکی از بدترين روزهای خود را تجربه 
كرده است اما نمی توان اين واقعیت را ناديده گرفت كه در 
حال حاضر اكثر تحلیل گران اقتصادی بر اين باورند كه اقتصاد 
ايران به سمتی می رود كه به زودی يکی از بهترين دوره های 
خود را مزمزه كند. اين مسئله زمانی خود را به وضوح نشان 
می دهد كه بدانیم سرمايه گذاران بزرگی نیز پشت خط های 
انتظار كامل شدن پروژة ديپلماسی  ايستاده اند و در  مرزی 
ايرانی برای ايجاد گشايش ارتباطات و تعامل اقتصادی هرچه 
بیشتر با كشورهای توسعه يافته هستند. برای همین می توان 
به جرات گفت كه فردا برای اقصاد ايران روز ديگری است. 
در مورد فضای حاكم بر اقتصاد ايران با دكتر مهدی پازوكی 
گفت وگو كرديم. او از كارشناسان برجستة سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور است. 
پازوكی می پذيرد كه آيندة اقتصاد ايران روشن است اما چنین چیزی را مشروط به حکمرانی 
مديريت تعقل در عرصة اقتصاد می داند. وی در اين گفت وگو و در چند برش به ضرورت تکیه 
بر سرمايه گذاران داخلی و خارجی برای پیشرفت توسعه در كشور اشاره می كند. متن اين 

گفت وگو در ادامه آمده است:
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علی ماندگار
بانکداری

اقتصاد ايران پديده هايی را تجربه می کند که می توان به 
جرات گفت چنين تجربه هايی در طول تاريخ معاصرمان 
کم سابقه يا شايد بی سابقه هستند. البته در شرايطی که 
اقتصاد طی چند سال و به شکل فشرده، فقدان  يک 
مديريت کارآمد در سطح سياست گذاری های کالن و 
از سوی ديگر تحميل تحريم های همه جانبه را تجربه 
کند، نمی توان انتظار داشت که گره های بزرگ نيز شکل 
نگيرند. برای همين قبل از اين که به يکی از پديده های 
اشاره  ايران طی چند سال گذشته  اقتصاد  عجيب در 
کنيم، بد نيست که بگوييم وجود اين مولفة نه چنان 
خوشايند خيلی هم دور از انتظار نبوده است. يعنی حاال 
که می توانيم روند مديريت اقتصاد و مسيری را که اقتصاد 
ايران در اين سال ها پشت سر گذاشته تماشا و تحليل 
کنيم، می شود اين نتيجه را گرفت که اگر غير از اين بود 
و  چک های برگشتی به نشانه ای برای تخمين عمق زياد 
رکود در اقتصاد ايران تبديل نمی شدند، جای تعجب بود. 
بدون شک اکنون و در ميان مولفه های ناخوشايندی که 
اقتصاد ايران را دوره کرده اند، چک های برگشتی يکی 
از اين پديده هاست که به شکل پررنگی اميد را ميان 

نشانه  اقصادی  سرمايه گذاران 
رفته است. کارشناسان اقتصادی 
بر اين باورند که حجم چک های 
برگشتی ضريب ورشکستگی در 
را نشان می دهد.  اقتصادی  هر 
از  گروه  اين  باور  به  درواقع 
اقتصادی  هر  در  کارشناسان، 
اگر حجم چک های برگشتی از 
يک حدی بيشتر شود می توان 
مستعد  اقتصاد  آن  که  گفت 
ورشکستگی است. فارغ از اين که 
چنين تحليلی تا چه حد درست 
يا نادرست است، نمی توان اين 

واقعيت را انکار کرد که رشد بی روية چک های برگشتی 
موجب  می تواند  است  اقتصاد  در  رکود  زائدة  چون 
و  آزاد  تحرک  برای  اقتصادی  سرمايه گذاران  دلسردی 
بدون اضافه وزن بی جهت باشد. طی سال های گذشته 
هدفمندسازی بی قوارة يارانه ها از يک سو و دور ماندن 
توليدکننده ها از منابع مالی از سوی ديگر، باعث شده که 
بخش های مولد نيز سهم بسزايی در ماجرای چک های 
برگشتی داشته باشند و اين دقيقا باعث رشد آفتی به 
نام چک های برگشتی محسوب می شود. به عبارت ديگر 
می توان گفت که مغشوش بودن ساختارهای اقتصادی 
ايرانی باعث شده که هر پديدة منفی قبل  در توسعة 
از هر چيز زيانش به توليد و صنعت برسد. شايد اگر در 
سال های گذشته به جای بانک ها بورس و سرمايه گذاران 
بورسی وظيفة خدمات رسانی مالی به توليد را بر عهده 
داشتند، صنعت کشور نيز سهم کم تری در سناريوی 
کارشناسان  که  آن طور  اما  داشت  برگشتی  چک های 
می گويند، همه چيز دست به دست هم داده است تا 
توليد و صنعت از آفت های اقتصادی کشور سهم زيادی 
را از آن خود کند. تا اين جای کار اما هرچه هست و هر 

اتفاقی که افتاده باشد، بايد اين واقعيت را قبول کرد که 
پيامد چک های برگشتی به زيان بخش های سرمايه گذار 
و  مسئولين  بايد  همين  برای  می شود،  تمام  کشور 
برنامه ريزان اقتصادی به گونه ای عمل کنند که بار روانی 
اين مولفة منفی کمتر گريبان سرمايه گذاری را بگيرد. 
طبيعی است که وقتی حجم چک های برگشتی افزايش 
سرمايه گذاری  شرکت های  و  سرمايه گذاران  می يابد، 
اقتصاد را فاقد امنيت تحليل می کنند و اين می تواند يک 
توقف برای توسعة کشور محسوب شود. تا همين چند 
سال پيش، سال پيروزی انقالب به دليل کاهش سرعت 
فعاليت های اقتصادی و رکودی که شکل گرفته بود با 
عنوان بدترين سال از حيث چک های برگشتی معرفی 
می شد. ظاهرا در اين سال اسناد مالی برگشت داده شده 
با محوريت چک 11 درصد رشد را تجربه کرده است اما 
در سال های قبل اين رقم در قياس با ارقام موجود بسيار 

کوچک به نظر می رسد. 

انبوه چک های برگشتی
بانک مرکزی گزارش می دهد که به طور ميانگين روزانه 
کشور  در  چک  تومان  ميليارد   180
برگشت می خورد. گزارش های موجود از 
بررسی چک های برگشتی که به شکل 
انجام شده نشان  گسترده در سال 90 
در  برگشتی  چک های  تعداد  می دهد، 
برگ  ميليون   2.63 1378حدود  سال 
بوده که با شيب صعودی، اين رقم در 
سال1390به 6.37 ميليون برگ رسيده 

است. )جدول يک(
درصدی  رشد 142  از  حاکی  آمار  اين 
دورة  طی  برگشتی  چک های  تعداد 
بازة  در  همچنين  است.  بررسی  مورد 
زمانی بين سنوات 1378تا1390، مبلغ 

جدول یک
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چک های برگشتی نيز از مبلغ 2.09هزارميليارد ريال 
سال  در  ريال  35.61هزارميليارد  1378به  سال   در 
معادل1.603  زيادی  بسيار  رشد  که  1390رسيده، 
درصد را نشان می دهد. درصد چک های برگشتی به 
کل چک های مبادله شده به لحاظ تعداد از5.89 درصد 
در سال 1378 به12.41 درصد در سال1390 رسيده 

است، که 110 درصد رشد را نشان می دهد.
از هر 100 فقره چک صادره  درواقع در سال 1378 
سال  در  تعداد  اين  و  خورده  برگشت   فقره   6 حدود 

1390به حدود13 فقره رسيده است.
يک گزارش ديگر به نقل از بانک مرکزی نشان می دهد 
که در بازة زمانی بين فروردين تا آذر 93 بيش از 49 
رقم  اين  که  برگشت خورده  تومان  هزارو800ميليارد 
به 9ماهة سال 92  نسبت  رشد35.1 درصدی  بيانگر 

است.
اين در حالی است که ميزان چک های برگشتی در 8 
ماهة سال 93 بيش از3.9 ميليون برگ، مبلغی بالغ بر 
42 هزارميليارد تومان بود، که تعداد آن در مقايسه با 
آن  مبلغ  و  قبل حدود 19.8درصد  سال  مشابه  دورة 

29.8 درصد افزايش داشت.
به تازگی دبير کل بانک مرکزی در آخرين 
در 5  که  است  کرده  اعالم  خود  اظهارات 
سال گذشته چک های برگشتی شبکه های 
بانکی 27 ميليون برگ بوده است. برخی 
مراکز غير رسمی نيز اعالم می کنند که سال 
91 ميزان چک های برگشتی بدترين سال 
تاريخی خود را تجربه کرده است. بر اساس 
اين گزارش ها در اين سال حجم چک های 

برگشتی از 20 ميليون برگ نيز فراتر می رود. 
)جدول دو( به نظر می رسد چنين آمارهايی 

به دليل افت شديد شاخص های اقتصادی در سال 91 
ارائه شده است.

به گفتة احمدی، دبير کل بانک مرکزی در سال 1384، 
 يک ميليون چک برگشتی داشتيم و اين رقم در سال 
1392 به 5 ميليون و در سال 1393 به شش ميليون 

برگ چک رسيد.
همچنين آخرين بررسی بانک مرکزی از شاخص های 
اقتصادی در سال جاری، در فروردين ماه امسال فقط 
ماه  به  اجرا گذاشته شده نسبت  به  ميزان سفته های 
مشابه سال قبل، تا بيش از 291 درصد افزايش يافته 
است که البته اين آمار نسبت به اسفندماه 1393 حدود 

32 درصد کاهش دارد.
در حال حاضر نيز منابع رسمی گزارش می دهند که 
تعداد چهارهزار و 592 نفر به خاطر صدور چک بالمحل 
غيرکالهبرداری حبس را در زندان های کشور تحمل 
با داشتن هزاروصد  تهران  اين ميان  می کنند، که در 
با صدور چک  زندانی مرتبط  زندانی حدود 24درصد 
بالمحل غيرکالهبرداری را به خود اختصاص داده و پس 
از آن، کرمانشاه با 395 زندانی و فارس با 365 زندانی، 

در جايگاه دوم و سوم قرار دارند.
هستند  ماجرا  اين  گويای  کافی  اندازة  به  ارقام  اين 
که چک های برگشتی در اقتصاد ايران به يک بحران 
تبديل شده اند. اما چرا بايد اين اتفاق در اقتصاد ايران 

رخ بدهد؟

بانک مركزی نظارت كند
ابراهيم نکو، نمايندة مجلس، عملکرد نامناسب برخی 

بانک ها را يکی از داليل اصلی افزايش روند چک های 
برگشتی می داند. او می گويد:»بانک ها بدون مالحظه و 
بدون در اختيار داشتن يک استاندارد برای افزاد حقيقی 

و حقوقی دسته چک صادر می کنند.«
وی می گويد: بانک مرکزی بايد به فرايند صدور دسته 
چک نظارت کند. به عبارتی بايد به گونه ای عمل کند 
نتوانند بدون توجه به سطح دارايی مالی  بانک ها  که 
اين  به  اگر  برای آن ها دسته چک صادر کنند.  افراد، 
سمت نرويم و اگر بانک ها و در راس آن ها بانک مرکزی 
نتواند چنين نظارتی داشته باشد، بی نظمی گسترده ای 
در اقتصاد کشور شکل می گيرد، که در نهايت نيز باعث 
می شود امنيت و اطمينان اقتصادی را تحت تاثير قرار 

می دهد.
نکو تصريح می کند: هيچ ايرادی ندارد که بانک مرکزی 
و دستگاه های مربوط از کشورهای ديگر در زمينة مقابله 
با اين بی نظمی الگوبرداری کنند. بايد اين کارها صورت 
بگيرد، چون در حال حاضر حتی با استفاده از روابط نيز 
دسته چک صادر می شود و اين مسئله جريان بالمحل 

بودن چک ها را بسيار افزايش داده است.

سوء  برای  تاثيرگذاری  مجازات  بايد  می گويد:  نکو 
استفاده کنندگان از چک نيز تنظيم و تدوين شود، که 

مانع از صدور چک بالمحل شوند.
عضو هيئت رئيسة کميسيون اقتصادی يادآور می شود: 
در هر صورت بايد قوای سه گانه به صورت هماهنگ 
ساماندهی  موضوع صدور دسته چک  تا  کنند  تالش 
نيست که  اين معنی  به  البته مطالب ذکرشده  شود، 
بايد  بلکه  شوند  محروم  چک  دسته  داشتن  از  مردم 

ضابطه ای برای ارائة دسته چک داشت.
اين نمايندة مجلس خاطر نشان می سازد: اقتصاد ايران 
به امنيت و آرامش خاطر نياز دارد. ماجرای چک های 
برگشتی آن قدر جدی است که بدون شک می طلبد 
هر سه قوای مديريتی کشور برای مقابله با اين ماجرا 
آستين ها را باال بزنند. بدون شک نمی شود چک را از 
برای آن  ايران حذف کرد ولی حتما می توان  اقتصاد 

ضوابطی تعيين کرد که کار به چنين نقطه ای نرسد.

تقصير ركود است
مهدی تقوی، استاد دانشگاه به شکل ديگری جريان 
باور  اين  بر  او  می کند.  تحليل  را  برگشتی  چک های 
است که گره موجود در اقتصاد ايران باعث شده است تا 
چک ها چنين مشکلی را به وجود آورند. وی می گويد: 
شک نبايد کرد که چک های برگشتی يک پديدة بسيار 
نامبارک برای اقتصاد ايران محسوب می شود اما دليل 
اين ماجرا را نيز بايد در همين اقتصاد و نوع مديريت 

آن جست وجو کرد.
اين استاد دانشگاه ادامه می دهد: چند سالی می شود 

است  بسته  را  کشور  اقتصاد  پای  و  رکود دست  که 
چک ها  درصد  رکود،  سال های  همين  در  درست  و 
تعهد  انجام  يافته است. در دوران رکود  افزايش  نيز 
را در  امر خودش  اين  و  اقتصاد آسيب پذير می شود 

چک های برگشتی به وضوح نشان می دهد.
ديده  دنيا  از  جايی  هيچ  در  می گويد:  تقوی 
اما  کند  خريداری  را  کااليی  کسی  که  نمی شود 
مربوط  وصولش  تاريخ  که  بدهد  چکی  آن  برای 
به مدت زمان زيادی بعد از خريد کاالست. مالک 
در  وجه  دريافت  ديگر  کشورهای  در  مالی  اسناد 
که  می دهد  نشان  مدت دار  چک های  است.  روز 
به روز  برای  بازار  خريداران  و  اقتصادی  فعاالن 
اين مسئله  ندارند.  اقتصادی مطلوبی  اوضاع  بودن، 
توان  کسی  اگر  حتی  که  يافته  گسترش  آن قدر 
باز  باشد،  داشته  هم  را  روزانه  پرداخت  و  خريد 
احساس  چون  بدهد،  مدت دار  چک  می خواهد 
می کند اگر به روز پرداخت کند اتفاق بدی است و 
که  شده  باعث  مسائل  اين  همة  نيست.  نفعش  به 

بخورند. برگشت  به راحتی  چک ها 
اين استاد دانشگاه ادامه می دهد: يک نکته 
را نبايد فراموش کرد که چک ها در اقتصادی 
برگشت  حد  اين  به  تا  ايران  اقتصاد  نظير 
می خورند. در اقتصاد ما به طور سنتی بازار 
به کسانی که چک آن ها برگشت می خورد 
بازار  در  اصل  يک  اين  نمی کند.  اطمينان 
اما آن قدر چک برگشتی  محسوب می شود 
اين  می رسد  نظر  به  که  است  شده  عادی 

اصل در حال فراموشی است.
تقوی می گويد: اصلی ترين راه برخورد با روند 
چک های برگشتی از بين بردن رکود است اما 
در کنار آن مسئولين بايد در صدور چک دقت کنند 
و شرايط ويژه ای برای آن در نظر بگيرند. اين روند 
می تواند به اطمينان و آرامش خاطر سرمايه گذاران 

ضربه بزند.

ضرورت توجه به سرمايه گذاران
به طور حتم اقتصاد ايران در چند سال گذشته در 
به نظر می رسد  اما  قرار داشته است  شرايط خاصی 
آينده جنس ديگری برای اقتصاد به ارمغان می آورد. 
در حال حاضر اميد دوباره در ميان فعاالن اقتصادی 
می دهد.  نشان  به خوبی  را  خودش  سرمايه گذاران  و 
با  که  هستند  اين  انتظار  در  اقتصادی  فعاالن  همة 
گشايش در فضای ديپلماسی اقتصادی، حضور خود 
اين يعنی فردايی  اقتصاد کشور تقويت کنند.  را در 
متفاوت که توسعة ايرانی در انتظار آن به سر می برد. 
اين  با پديده هايی که می توانند به  بايد  برای همين 
اميد خدشه ای وارد کنند به طور جدی برخورد کرد. 
سرمايه گذاران قامتی دوباره يافته اند تا با حضور خود 
چاله های اقتصاد کشور را پر کنند. پديده هايی نظير 
حضور  اين  بستر  بخواهند  اگر  برگشتی  چک های 
کمک  رکود  معيوب  سيکل  به  حتما  کنند،  زائل  را 
کرده اند. شايد بهتر باشد که دولتی ها هرچه زودتر با 
گرم کردن هرچه بيشتر بازار سرمايه، جريان گردش 
فعاليت های  تقويت  سمت  به  بيشتر  را  کشور  مالی 
رکود  کنترل  با  می توان  اين گونه  دهند.  سوق  مولد 
برگشتی  چک های  حال  به  فکری  سريع تر،  هرچه 

کرد.

جدول دو
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هدف، مهاجرت نقدينگی به بورس نبود
روح اهلل ميرصانعی دبيرکل کانون کارگزاران بورس، در 
اين خصوص معتقد است که اساسا کاهش نرخ سود 
بانکی با هدف مهاجرت نقدينگی از بانک به بورس انجام 
نگرفته است. به گفتة او هرگونه افزايش يا کاهش نرخ 
سود بانکی می تواند اثرات متفاوتی را بر ساير مولفه های 
اقتصاد بگذارد و اين موضوع می تواند عالوه بر کاهش 
نرخ تسهيالت اعطايی به بنگاه ها، بر سودآوری آن ها هم 
اثرگذار باشد. او افزود:  براساس مصوبة شورای پول و 
اعتبار، هر 3 ماه يک بار در اين نرخ بازبينی خواهد شد و 
نبايد انتظار داشت اين رقم يک باره کاهش چشمگيری 

داشته باشد، چون اين جهش کاهشی می تواند تبعات 
بدی را بر پيکرة اقتصاد وارد کند و نقدينگی به بازارهای 
موازی و سفته بازی روانه شود. ميرصانعی با بيان اين که 
شيوة کاهش تدريجی نرخ سود بانکی معقوالنه به نظر 
می رسد تصريح کرد: کاهش نرخ تورم در کشور يکی 
از داليل اصلی اين کاهش عنوان می شود، با اين حال 
سياست دولت در خصوص افزايش سرماية بانک ها و نيز 
پرداخت مطالبات بانک ها و فروش دارايی مازاد آن ها، 
می تواند موجب شود تا نقدينگی به بانک ها بازگردد، 
افزايش  را  بانک ها  اعتباردهی  قدرت  موضوع  اين  که 

می دهد.

»محمدابراهيم قربانی فريد« کارشناس ارشد بازار سرمايه 
هم در اين خصوص معتقد است:  سال جديد آغاز شد، 
ولی هنوز بازار گرفتار ترديد و بالتکليفی است و انتظارها 
برای تصميم های قاطع هنوز به نتيجه نرسيده است. يکی 
از اميدهای بازار سرمايه کاهش نرخ سود بانکی در سال 
جديد بود، ولی واقعيت اين است که کاهش دو درصدی 
هيچ اهميتی ندارد و تاثيری هم بر بازار سرمايه نخواهد 
داشت . به گفتة او کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده 
در حالی که براساس اعالم بانک مرکزی و مرکز آمار 
نرخ تورم کمتر از 15 درصد است، دردی را دوا نخواهد 
کرد چون اصوال هيچ سرمايه گذاری به خاطر دو درصد 

بازار سرمايه از مدت ها پیش منتظر بود بانک 
مركزی و شورای پول و اعتبار، تکلیف نرخ سود 
آن  كاهش  با  بلکه  تا  كند،  مشخص  را  بانکی 
دوباره بتواند در میدان رقابت با حريف قديمی 
سال  باشد.  داشته  موفقیت  برای  شانسی 
و  شد  سر  به  تحول  همین  آرزوی  در  گذشته 
بازار  ابهام های  نرخ سود كماكان در فهرست 
سوی  از  فشار  هم  امسال  آغاز  از  ماند.  باقی 
بازار  نظیر  ذی نفع هايی  و  تسهیالت گیرندگان 
سرمايه شدت گرفت اما در سوی ديگر بانک ها 
قابل  میزان  به  را  سود  نرخ  نبودند  حاضر  هم 
می دادند  هشدار  آن ها  دهند،  كاهش  توجهی 
توجهی  قابل  طلب  كنار  در  اقدامی  چنین  كه 
بحران  بروز  به  می تواند  دارند،  بانک ها  كه 

خروج سپرده گذارها و خالی ماندن دست آن ها 
منجر شود . پیشنهاد بانک ها به بانک مركزی 
يعنی  بود،  درصدی   20 سود  نرخ  تعیین  هم 
كاهش دو درصدی اين رقم . آن ها تاريخ 15 
پیشنهادی  زمان  عنوان  به  هم  را  ارديبهشت 
برای اجرای اين طرح اعالم كردند . دست آخر 
هم  با برگزاری نشست شورای پول و اعتبار، 
البته  بانک ها می خواستند،  دقیقا همان شد كه 
اعالم  مركزی  بانک  كل  رئیس  سیف  ولی اهلل 
ماه  اين نرخ قطعی نیست و هر سه  كرده كه 

يک بار مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت .
به  اثرگذار  تحولی  اندازه  چه  تا  تغییر  اين  اما 
آن  از  هم  سرمايه  بازار  اصوال  و  می آيد  شمار 

تاثیرخواهد گرفت .

بورس
سحر قاسم نژاد انتظارات سهامداران و بازار سرمايه برآورده نشد
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کاهش، زحمت تغيير بازار را بر خود هموار نمی کند و 
نقدينگی خود را از بانک ها خارج نخواهد کرد.

قربانی فريد ادامه داد: البته بانک ها وعده کرده اند که روند 
کاهش نرخ سود تداوم خواهد يافت و به صورت تدريجی 
خواهد بود اما به نظر می رسد چون مردم انتظار تحولی 
قطعی و اتفاقی قابل لمس را دارند، بنابراين با چنين 
کاهش اندکی نمی توان چشم انتظار تاثيری روشن روی 

بازار سرمايه باشيم .
سرمايه،  بازار  کهنه کار  کارشناس  اين  گفتة  به  البته 
طوالنی شدن مذاکرات هسته ای و اخبار غيراقتصادی، 
تنها مشکل بورس نيست. برخی تصميمات و مصوبات 
را  بازار  دامن  هنوز  گذشته،  سال  در  مجلس  و  دولت 
گرفته، پااليشگاه ها که بعد از مدت ها مانور خبری در 
آخرين روزهای سال گذشته باالخره به بورس بازگشتند، 
يک ماه نشده با گزارش های تازه ای از ميزان پيش بينی 
معامالت خارج  گردونة  از  دوباره  و  مواجه شدند  سود 
همان  در  را  بد  خبرهای  همين  که  حالی  در  شدند. 
روزهای بازگشايی نماد بايد در اختيار بازار قرار می دادند 
تا بورس در کمتر از يک ماه با دو شوک از سود اين 

صنعت مواجه نشود .

نرخ سود ارتباطی با ميزان 
سپرده گذاری ندارد

خصوص  در  سرمايه گذاری،  مشاور  خواجويی  حسين 
مصوبة جديد بانک مرکزی يا دست کم تاثير آن در خروج 
سپرده ها از بانک ها نظر متفاوتی دارد. او گفت: مطالعات 
ميدانی بانک مرکزی در اين خصوص نشان می دهد که 
عمال ارتباط معناداری بين نرخ سود و ورود و خروج پول 
به سيستم بانکی وجود ندارد، به عبارت ديگر بر خالف 
توجيهات اقتصادی، افزايش يا کاهش نرخ سود بانکی 

تاثيری بر تصميم سپرده گذاران ندارد.
خواجويی ادامه داد: در ساير کشورها وضع برعکس ايران 
است، يعنی نرخ سود در اين تصميم گيری موثر واقع 
می شود؛ دليل اين امر هم  دانش محدود مردم ايران در 
حوزة سرمايه گذاری است. به صراحت می توان گفت در 
اين حوزه مردم عمدتا بازار مسکن و ملک را می شناسند 
و بس و اصوال خبری جدی از ابزارهای تامين مالی از 

جمله بازار سرمايه ندارند. 
او با اشاره به اين که با وجود به کف رسيدن قيمت ها در 
بازار ملک، اين بازار فعال جهش قيمتی را تجربه نخواهد 
کرد افزود: اين کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی تاثير 
تامل برانگيری بر خروج نقدينگی از بانک ها نخواهد داشت 
و دست کم اين که تا 4 ماه آينده چنين احتمالی بعيد 

به نظر می رسد.
اين مشاور سرمايه گذاری در خصوص تاثير اين تصميم بر 
بازار سرمايه هم گفت: ريسک های سيستماتيک موجود 
در بازار سرمايه باالست، از سوی ديگر ماه ها طول خواهد 
کشيد که تبعات بهبود شاخص های اقتصادی و حتی لغو 
يک بارة تحريم ها به کل اقتصاد کشور و بورس برسد و 
رکود حاکم پايان يابد، بنابراين فعال منتظر خبری از 
بازار سرمايه  در  بود.  نخواهيم  اقتصادی  تعديل مثبت 
هم نسبت قيمت به درآمد کماکان پايين است و بازار 
با اين  روزهای هيجان انگيزی را پشت سر نمی گذارد، 
اوصاف می توان نتيجه گرفت که بورس فعال شانسی برای 

جذب سرمايه ندارد.
او با اشاره به اين که کاهش دو درصدی نرخ سود تاثيری 

بازار سرمايه نخواهد داشت، افزود: می توان  در تحرک 
پيش بينی کرد که بازار سهام در هفته ها و ماه های آينده 
با شيب بسيار بسيار ماليم صعودی خواهد بود، چون 
اهالی اين بازار به اين نتيجه رسيده اند که اثرات حقيقی 
لغو تحريم ها در سال 95 به بورس خواهد رسيد، بنابراين 
افق پيش روی بازار مثبت است اما امسال وضع بر همين 

منوال است که می بينيم.
کاهش هيجانی نرخ سود، کار دست بانک ها می داد

خواجويی تصميم دولت در کاهش تدريجی نرخ سود را 
هم قابل تحسين و مبتنی بر واقعيت ها توصيف کرد و 
ادامه داد: اگر کاهش نرخ سود هيجانی و با شدت انجام 
می گرفت و به عنوان مثال اين رقم 6 يا 7 درصد نزول را 
تجربه می کرد، خروج و فرار سپرده گذاران قطعی بود و 

موج خروج سرمايه از اين بازار به راه می افتاد.
او تاکيد کرد: در اين صورت بانک ها توان الزم برای تامين 
نقدينگی و پرداخت پول مردم را قطعا نخواهند داشت و 
ناچار به استقراض از بانک مرکزی می شوند و اين فشار در 

نهايت به توليد و اقتصاد کشور هم وارد می آيد. 
فرآيند  برای  مناسب  را  خواجويی کاهش دو درصدی 
کاهش نرخ سود بانکی توصيف کرد و افزود: اگرچه بانک 
مرکزی وعده داده که نرخ سود را هر سه ماه مورد تجديد 
نظر قرار خواهد داد اما بعيد به نظر می رسد که تا پايان 
سال بار ديگر نرخ سود تغيير يابد، چون کاهش بيش از 

اين مقدار بانک ها را وارد حاشية بحران می کند.
او افزود: بانک ها سرمايه گذاری های کالنی را در حوزة 
مسکن و ساخت وساز انجام داده اند، که اگر رونق به بازار 
بازنگردد به پول نقد تبديل نخواهد شد، از سوی ديگر رونق 
گرفتن واقعی اقتصاد و انتقال آن به توليد و رونق گرفتن 
آن به زمان نياز دارد، تا آن ها هم بتوانند بدهی های شان را 
به بانک ها بپردازند، بنابراين بانک ها به مهلت بيشتری نياز 
دارند که نقدينگی خود را افزايش دهند تا در صورت نياز 

به بازگرداندن پول مردم، دست شان خالی نباشد.
خواجويی تاکيد کرد: دولت هم در واقع تصميم گيری 
بعدی در اين زمينه را به بعد از ضرب االجل مذاکرات 
هسته ای و تعيين تکليف زمان لغو تحريم ها موکول کرده 
است، تا آن زمان هم شايد منابع ارزی بيشتر به کشور 
تزريق شود و بانک مرکزی بتواند حمايت بيشتری از 
بانک ها به عمل آورد يا دست کم جريمة استقراض شان 

را کاهش دهد. 
او خاطرنشان کرد: گروهی خبر از کاهش رقم سود بانکی 
تا 10 درصد را هم می دهند اما اين ارقام قطعا غيرواقعی 
است، به نظر می رسد که دولت در نظر دارد از منفی 
شدن نرخ موثر سود بانکی جلوگيری کند؛ اتفاقی که در 
دولت قبل رخ داد و موج نقدينگی را به راه انداخت که هر 

روز يک بازار را گرفتار موج تقاضا و بحران می کرد.

فضا هيجانی نيست
بازار  فضای  هم  بازار سرمايه  فعال  موسوی«   »معراج 
سرمايه را در سال جديد مه آلود توصيف کرد و گفت:  
همه منتظر چراغ های قرمز، زرد و سبز هسته ای بودند 
که ناشی از توافق يا عدم توافق است. موسوی در خصوص 
داليل روند اکثرا نزولی بازار در روزهای بهاری که سپری 
شد اظهار کرد: تصميم سازمان بورس برای عرضة اوليه 
را هم بايد عجوالنه توصيف کرد، عالوه بر اين خبرهای 
از  مبنی بر حملة عربستان به يمن و اظهارات برخی 
مسئوالن در مورد تناقض های موجود در متن بيانيه هم 

باعث شد بورس پس از يک رشد موقت به تعادل برسد و 
فضای هيجانی رفع شود.

راه دشوار بازگشت به دورة صعود
او افزود: دماسنج بازار در عبور از کانال نزول، کاری دشوار 
پيش رو دارد. کانالی که سقف آن محدودة 70هزار و 
877 واحد است و همان طور که پيش بينی می شد، هنوز 
فاز اصالحی قرار  از آن عبور کند و فعال در  نتوانسته 
گرفته ايم. اما قطعا فاز اصالحی زياد طول نخواهد کشيد.

موسوی در خصوص داليل اين پيش بينی تصريح کرد: 
بودند  سود  شناسايی  دنبال  که  فروشنده هايی  تعداد 
به تدريج کاهش خواهد يافت و به زودی شاهد برگشت 
از سوی ديگرانگيزة شناسايی سود،  بود.  بازار خواهيم 
بازار  يعنی  است.  کرده  بيشتر  را  بازار  منفی  هيجانات 
هيچ  چون  نشده  منفی  توافق  عدم  احتمال  دليل  به 
نيست  بدبين  مذاکرات  به  کامل  به طور  معامله گری 
و اکثر فعاالن بازار منتظر توافق تا 10 تيرماه هستند. 
ريزش  برای  بستری  هسته ای  مذاکرات  قطعا  بنابراين 
مداوم نخواهد بود؛ نشان اين واقعيت هم اين  است که اگر 
خبر خاصی وجود داشت، حقوقی های بازار زودتر از ساير 

سهامداران از بازار خارج می شدند.

هيچ كس بدبين نيست
او ادامه داد: اين نشان می دهد که چشم انداز بازار روشن 
است وحقوقی ها از روزهای منفی حال حاضر استقبال 
می کنند و وارد فاز نوسان گيری هم  شده اند تا مشخص 
شود 10 تيرماه چه اتفاقی خواهد افتاد.  نکتة ديگر اين که 
هيچ بازار خاصی در حال حاضر رقيب بورس نيست تا 
باعث کوچ سرمايه از اين بخش شود. حجم معامالت 
هم گويای همين مسئله است. به طورمثال بازار پول در 
حال حاضر در حاشية کم کردن نرخ سپرده است. در 
بازارمسکن نيز رکود پيش بينی می شود، چون تقاضا برای 

خريد خانه کمتر از عرضة آن است.
بازار در حال بررسی سهام  تاکيد کرد:  بازار  اين فعال 
است. تحليل گران و سهام داران پس از متعادل شدن بازار 
در حال غربال کردن پرتفوی خود هستند و به دنبال 
وضعيت  بنيادی  جهت  از  هم  که  می روند  سهم هايی 
مناسبی داشته باشند و هم در صورت توافق هسته ای 
به منافع خوبی دست يابند. او با اشاره به اين که آيندة 
به سرنوشت مذاکرات هسته ای گره خورده  بازار  کلی 
است، افزود: بی شک روزهای بهتری درسال 94 در پيش 
داريم. يکی از همين اتفاق های مثبتی هم که پيش روی 
خواهيم داشت، کاهش نرخ سود بانکی است؛ اين واقعه 
بازارخواهد شد.  به درآمد  افزايش نسبت قيمت  باعث 
پيش بينی هم می شود اين اتفاقات در نيمة دوم سال 
براساس عدم توافق و در نيمة اول سال براساس توافق 

عملی خواهد بود.
موسوی در خصوص سناريوهای پيش روی بازار برای 
به  اين سناريوها مربوط  از  ادامة سال هم گفت: يکی 
فصل مجامع شرکت ها خواهد بود، که با افزايش سود 
آن ها وهمچنين نسبت قيمت به درآمد پايين شرکت ها، 
خودبه خود باعث رشد مقطعی قبل از مجامع خواهد شد. 
سناريوی ديگر به دست آمدن توافق بين ايران و غرب 
است، که به معنی تعامالت گسترده تر ايران با جهان 
صنعتی و ايجاد فرصت سرمايه گذاری های گسترده در 

ايران خواهد بود.
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موقعيت خاص ايران و قابل دسترسی بودن منابع نفتی اين کشور، همواره 
برای قدرت های نظامی، سياسی و غول های نفتی جهان اشتهابرانگيز بوده 
شرکت  طريق  از   1940 سال های  از  که  آمريکا  نفتی  شرکت های  است. 
نفت ايران و انگليس يکی از مشتريان نفت ايران بودند، با جابه جايی موازنة 
قدرت های جهانی در دهه های آغازين قرن بيستم و پس از سرنگونی دولت 
ملی دکتر مصدق، عمال برای ربع قرن اين کشور به يکی از تکيه گاه های  اصلی 
آمريکا در منطقة خاورميانه مبدل شد، که بر دو پاية همکاری نظامی و نفتی 
استوار شده بود. ايران اگرچه در مقطع انقالب با ارسال روزانه 700 هزار بشکه 
نفت خام، يعنی حدود 8/6 درصد از واردات نفت آمريکا، تأمين کنندة اصلی 
نياز نفتی آمريکا نبود اما کشف و استخراج نفت ايران برای شرکت های مهم 
نفتی غربی مانند آموکو، اکسون، موبيل و شل که در صنعت نفت ايران 457 
ميليون دالر سرمايه گذاری کرده بودند، يکی از بازارهای شيرين و سودآور 
به شمار می آمد و با وجود سرنگونی حکومت شاه شرکت های مهم نفتی 
آمريکايی ترجيح می دادند در صنعت نفت ايران جايگاه خود را حفظ کنند. 
با اشغال سفارت آمريکا در ايران و تيرگی بيش از پيش رابطة ايران و آمريکا، 
دولت کارتر به شرکت های نفتی آمريکايی دستور خروج از بازار نفت ايران و 
کاهش واردات نفت از ايران را داد. با اين همه تا سال های 1990 که تحريم های 
تازه ای عليه ايران در کنگرة آمريکا وضع شد،آمريکا همچنان مقصد حدود 23 
درصد از نفت ايران بود، ب  طوری که تا سال 1994 صادرات نفت ايران به 
آمريکا نسبت به سال 1979 فقط صدهزار بشکه کاهش يافته و به 600 هزار 
بشکه در روز رسيده بود.اگرچه در همة سال های پس از انقالب روابط ايران 
با آمريکا روز به روز تيره تر می شد ولی با پايان يافتن جنگ تحميلی و روی 
کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی که به نظر می رسيد يخ های روابط ايران 
و غرب در حال آب شدن است، دولت رفسنجانی توانست در سال 1995 با 
بستن يک قرارداد يک ميليارددالری سودآور با شرکت آمريکايی کونکو، نظر 
غربی ها را به منابع نفتی ايران جلب کند،اما دولت کلينتون زير فشار شديد 
کنگره که تحريم های جديدی عليه ايران وضع کرده بود، ناچار شد از شرکت 
کونکو بخواهد تا خود را از اين قرارداد کنار بکشد تا شرکت فرانسوی توتال 
به سرعت جانشين اين شرکت آمريکايی شود. سياست خصمانة آمريکا عليه 
ايران در سال های بعد روزبه روز افزايش يافت و واشنگتن با نشانه رفتن صنعت 
نفت ايران بر دامنه و شدت تحريم ها عليه ايران افزود، به طوری که در سال های 
2012 و 2013 که دولت تندرو احمدی نژاد در ايران بر سر کار بود، تحريم های 
آمريکا و اروپا باعث شد که توليد نفت ايران که از حدود 6 ميليون بشکه نفت 
در سال 1979 به 2/5 ميليون بشکه رسيده بود، حدود 1/1 ميليون بشکه در 

روز برای تأمين نياز کشورهايی مانند هند و چين صادر بشود.

منابع نفت خام يک بخش مهم و اصلی اقتصاد ايران را تشکیل می دهد، 
كه سال ها است بدون ارتباط ارگانیک با اقتصاد كشور تأمین كنندة اصلی 
نیازهای مالی دولت های مختلف ايران است. با اين كه بر كسی پوشیده 
ايران  اقتصاد  اسفنديار  نفتی چشم  درآمدهای  به  وابستگی  كه  نیست 
است، آمريکا و كشورهای غربی با انگشت گذاشتن روی اين موضوع 
ايران ايجاد كرده اند. دولت روحانی در مقطع  اقتصاد  اهرم فشاری بر 
ايران، موقعیت  از صنعت نفت وگاز  با رفع تحريم  تا  دارد  كنونی قصد 
اقتصادی و هژمونی نفتی و گازی ايران را احیا كند. موضوعی كه عمیقا 

با مذاكرات ايران و كشورهای 1+5 گره خورده است.
ايران با داشتن حدود 9 درصد از ذخیره های نفت و 17 درصد كل ذخاير 
نفت خیز  كشورهای  میان  ممتازی  موقعیت  جهان،  گازی  شناخته شدة 
جهان دارد. قرار داشتن منابع انرژی فسیلی ايران در ساحل خلیج فارس 
و جزيره های آن و دارا بودن مالکیت حدود هزار كیلومتر يعنی كل ساحل 
و جنوبی  كريدورهای شمالی  بر سر  داشتن  قرار  و  شمالی خلیج فارس 
منطقة خاورمیانه، شمال آفريقا، اروپا و آسیای میانه و عبور بیش از 40 
هاب  قلب  در  را  ايران  خلیج فارس،  در  جهان  نفت وگاز  منابع  از  درصد 
و  آسان  جهانی  بازارهای  به  را  آن  دسترسی  و  داده  قرار  جهان  انرژی 

سهل كرده است.

همگرایی  و  نفت 
در منطقه و جهان

اقتصاد
فریبرز مسعودی
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توليد گاز به ويژه که بزرگ ترين مخزن گازی ايران يعنی 
موقعيت  است،  مشترک  قطر  کشور  با  جنوبی  پارس 
حادتری نيز يافته است، يعنی در حالی  که قطر شريک 
برابر  از دو  ايران در ميدان پارس جنوبی روزانه بيش 
ايران از اين ميدان گاز استخراج می کند، ايران به زحمت 
می تواند نيازهای داخلی کشور به گاز را تأمين کند و 
هر ساله در فصل سرما برای تأمين گاز خانگی دچار 
از  که  روحانی  می شود. دولت  شديد  محدوديت های 
در  را  ايران  مسئلة هسته ای  آمدن حل  کار  روی  بدو 
سرلوحة اقدام های خود قرار داده است تا بتواند از اين 
راه تحريم های نفت و گاز ايران را بردارد، تالش فراوانی 
برای جلب سرمايه گذاری خارجی در صنعت نفت وگاز 
برای دست يافتن به موقعيت ممتاز گذشته در منطقه 
و  سودآور  پيشنهادهای  ارائة  با  و  داده  انجام  جهان  و 
اغواکننده برای شرکت های نفتی خارجی، سعی در جلب 
پشتيبانی آن ها در دستيابی به يک نتيجة موفقيت آميز 
برای ايران در مذاکرات با 1+5 دارد. اما آيا توافق ايران با 
کشورهای 1+5 و برداشته شدن تحريم ها تا چه ميزان 
بر حل مشکالت توسعة صنعت نفت وگاز ايران تأثيرگذار 
خواهد بود؟ و در صورت افزايش ظرفيت توليد و صادرات 
خواهد  را  تأثيراتی  چه  جهان  انرژی  بازار  نفت وگاز 

پذيرفت؟ آيا برنده يا بازنده ای وجود خواهد داشت؟

130 ميليارددالر سرمايه گذاری جديد
شرکت های  توجه  و  عالقه  مورد  همواره  ايران  نفت 
جهانی  قيمت های  کاهش  است.  بوده  غربی  نفتی 
شرکت ها  اين  اشتهای  برای  محرکی  می تواند  نفت 
باشد تا سرمايه گذاری در نفت ارزان ايران را جانشين 
بکنند.  شيل  نفت وگاز  در  سنگين  سرمايه گذاری های 
حتی با وجود تحريم ها در سال های گذشته، شرکت های 
نفتی غربی به دنبال راهی برای ورود به بازارهای ايران 
بوده اند. از آن جمله است قرارداد کونکو و شورون در 
سال 2000 ميالدی، که قراردادهايی برای استخراج گاز 
در ميدان پارس جنوبی با دولت ايران داشتند. با روی 
کار آمدن دولت روحانی و تقويِت احتماِل يافتن راه حلی 
برای مسئلة هسته ای ايران، شرکت های نفتی آمريکايی 
زيادی با ايران وارد مذاکره شدند تا چنان چه تحريم ها 
برداشته شد، آمادگی ورود به بازار ايران را داشته باشند. 
شرکت های اروپايی مانند انی، رويال داچ شل، بريتيش 
پتروليوم و توتال نيز که تا پيش از تشديد تحريم های 
سال های 2012 و 2013 در ايران حضور داشتند و به 
ايران شدند، در  ناچار به ترک  دليل فشارهای آمريکا 
صدد هستند که به سرعت جای خود را در قراردادهای 

نفتی ايران به دست بياورند.
اما صنعت نفت ايران که در سال های متوالی از جمله 
در جنگ تحميلی دچار خسارت های فراوانی شده است، 
حتی در صورت برداشته شدن تحريم ها به نظر نمی رسد 
که بتواند در کوتاه مدت به ظرفيت واقعی خود يعنی توليد 
و استخراج دست  کم 4 ميليون بشکه در سال دست يابد. 
صنعت نفت ايران در سال های گذشته نه تنها نتوانسته 
اکتشاف و استخراج جديدی داشته باشد بلکه به علت 
کمبود منابع مالی بسياری از پروژه های نفتی و گازی 
از قبيل ساخت و تجهيز پااليشگاه های جديد و توسعة 
زيرساخت ها و ايجاد خط لوله های گاز را متوقف کرده 

است. طبق تخمين های کارشناسان، صنعت نفت وگاز 
ايران برای رسيدن به ظرفيت کامل خود يعنی توليد 
روزانه 6 ميليون بشکه، دست  کم130 ميليارددالر سرمايه 
با حداقل 5 تا 6 سال زمان نياز دارد. موضوع ديگری 
که جلب اين ميزان سرمايه را برای ايران بسيار دشوار 
بی عالقگی شرکت های  و  نفت  قيمت  می کند، کاهش 
نفتی برای سرمايه گذاری در پروژه های نفت وگاز است. 
طبق آمارهای منتشرشده، از اواسط سال 2014 که بهای 
نفت کاهش يافت شرکت های عمدة نفتی جهان بين 12 
تا 15 درصد از سرمايه گذاری های خود در منابع نفتی 
جهان کاسته اند. با اين  همه برخی مسئوالن اقتصادی 
و  توليد  دليل غيراقتصادی شدن  به  که  می کنند  ادعا 

منابعی  از  نفت  استخراج 
مانند نفت شيل، به دليل 
کاهش قيمت نفت منابع 
مالی به سوی صنايع نفتی 
ايران راه خواهند افتاد. زيرا 
به گفتة کارشناسان توليد 
چاه های  برخی  در  نفت، 
ايران برای هر بشکه بين 3 
تا 10 دالر هزينه دارد در 
صورتی که برای استخراج 
يک بشکه نفت شيل بين 
40 تا 80 دالر هزينه نياز 

خواهد بود. همچنين تجهيز و ايجاد زيرساخت های جديد 
برای صادرات نفت به ميلياردها دالر نياز دارد، که جذب 
اين سرمايه و هزينه کرد آن ها در صورت برداشته شدن 

تحريم ها، 3 تا 5 سال به درازا کشيده خواهد شد.

همه برنده اند
بازگشت صنعت نفت وگاز ايران به بازارهای جهانی چه 
تأثيرهايی در بازار خواهد داشت و برندگان و بازندگان 

احتمالی آن  چه کسانی هستند؟
1- كاهش احتمالی قيمت جهانی نفت

هم اکنون کشورهای نفتی خاورميانه و شمال آفريقا از عراق 
و سوريه گرفته تا ليبی و مصر با مشکالت و بحران های 
گوناگونی دست به گريبان هستند. دولت عراق که طبق 
برنامه ريزی های گذشته قرار بود توليد و صادرات نفت خود 
را به حدود 12 ميليون بشکه در روز برساند، به دليل 
حملة داعش به مناطق نفت خيز از يک سو و تک روی های 
دولت اقليم خودمختار کردستان و استخراج و فروش نفت 
مستقيم به ترکيه دچار اختالل های فراوانی شده است. 
برخی منابع نفتی عراق و سوريه در کنترل داعش قرار 
دارد، که اين گروه تروريست به صورت قاچاق نفت را 
وارد بازار می کند که از ميزان آن اطالع چندانی در دست 
نيست. از سوی ديگر مشکالت جنگ داخلی در ليبی نيز 
بازار نفت را دچار آشوب کرده و طبق تخمين کارشناسان 
نفتی آمريکايی، ورود ايران به بازار جهانی نفت می تواند 
برای سال 2016 بين 5 تا 15 دالر کاهش در هر بشکه به 

همراه داشته باشد.مريکايآ
نفت وگاز  مشتريان  اقتصادی  رشد  افزايش   -2

ايران
بازگشت ايران به بازار نفت و کاهش احتمالی قيمت نفت 
در اثر ورود ايران، می تواند تأثير مثبتی در رشد اقتصادی 

کشورهايی مانند ژاپن، کرة جنوبی، هند و حتی چين 
که مشتريان دائم نفت و گاز ايران هستند داشته باشد. 
متنوع تری  گزينه های  از  کشورها  اين  اين که  ضمن 
موضوع  اين  شد.  خواهند  برخوردار  نفت  خريد  برای 
می تواند برای ترکيه که در کشاکش ايران و آمريکا از 
ايران برخوردار بوده است  تخفيف های دست ودل بازانة 

خبر خوشايندی نباشد.
3- برخورداری اروپا از گاز مطمئن و ارزان

بازگشت ايران به بازارهای نفت وگاز جهانی در اثر حذف 
تحريم ها می تواند موازنة ژئوپليتيک انرژی جديدی را چه 
برای فروشندگان گاز مانند ايران و روسيهـ  کشورهای اول 
و دوم گازی جهانـ  و چه برای خريداران آن در اروپا ايجاد 
کند. زيرا در صورت برداشته شدن 
تحريم های گاز ايران، دو کشور ايران 
و روسيه می توانند با ايجاد و احداث 
عدم  و  اروپا  کمک  با  زيرساخت ها 
کارشکنی آمريکا، گاز مورد نياز اروپا 
را از طريق خط لوله با بهای ارزان و 
مطمئن به اروپا برسانند، حتی ترکيه 
گاز  ترانزيت  مزايای  از  می تواند  نيز 
و  خاورميانه  و  اروپا  شرق  به  ايران 
دريای مديترانه از طريق خط لولة گاز 

موجود منتفع شود.
4- رقابت نفتی يا رفاقت نفتی 

ايران و عربستان
افت  احتمال  و  جهانی  بازارهای  به  ايران  بازگشت 
بيش تر بهای نفت برخی همسايگان نفت خيز، ايران را 
دچار يک رقابت جديد خواهد کرد. اين موضوع برای 
عربستان گران تر خواهد بود زيرا اين کشور از يک سو 
بايستی با کاهش قيمت نفت روبه رو شود و از سوی ديگر 
مشتری هايی را که در اثر تحريم ايران برای خود دست و 
پا کرده از دست بدهد. اين در صورتی است که عربستان 
در سال های گذشته توانسته با سرمايه گذاری های عظيم 
توليد نفت، اين کشور را به 11 ميليون بشکه در روز 
برساند و همين موضوع رقابت ايران با عربستان را دشوار 
می کند. از اين رو به نظر می رسد که ايران از هرگونه 

رقابت با عربستان و قيمت شکنی دوری کند.
5-شفاف شدن قيمت نفت

موجب  جهانی  بازارهای  به  ايران  بازگشت  اگرچه 
کاهش بهای نفت خواهد شد اما چنان چه تحريم های 
تخفيف های  از  خبری  ديگر  شوند،  برداشته  ايران 
خريدارانی  برای  نفت  قيمت  در  ايران  دست ودل بازانة 
مانند چين، هند، ژاپن، کرة جنوبی و ترکيه نخواهد بود. 
اين موضوع می تواند به شفاف شدن بازار نفت و واقعی 
شدن قيمت ها کمک کند. به ويژه ترکيه نخواهد توانست 
آمريکا  مزاحمت های  اثر  در  که  ممتازی  موقعيت  از 
برای انتقال گاز ايران ايجاد شده بهره برداری سياسی و 

اقتصادی به سود خود بکند.
6- جريان گاز، جريان صلح و همگرايی منطقه ای

جريان يافتن گاز ايران به سوی کشورهايی مانند هند يا 
عراق، می تواند باعث برقراری صلح و حتی موازنه های 
سياسی جديدی به سود مردم منطقة آسيای ميانه در 
پاکستان، هند، افغانستان و ترکمنستان و از سوی ديگر 

عراق و حتی اردن و سوريه باشد. 

و  جهانی  بازارهای  به  ایران  بازگشت 
برخی  نفت  بهای  بیش تر  افت  احتمال 
یک  دچار  را  ایران  نفت خیز،  همسایگان 
موضوع  این  کرد.  خواهد  جدید  رقابت 

زیرا  بود  خواهد  گران تر  عربستان  برای 
کاهش  با  بایستی  یک سو  از  کشور  این 

دیگر  از سوی  و  روبه رو شود  نفت  قیمت 
برای  ایران  تحریم  اثر  در  که  را  مشتری هایی 

از دست بدهد پا کرده  و  خود دست 
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ريسک از آن مفاهيم اقتصادی است که در برخی از مواقع 
هر کس آن را به گونه ای تعريف می کند اما در نهايت همة 
اين تعاريف يک نخ مشترک دارند به نام زندگی در ميان 
احتماالت. طبيعی است که وقتی هم سخن از احتمال به 
ميان می آيد، تعابير مختلف از شانس نيز خود را به رخ 
می کشند. هرچه هست بايد اين نکته را باور کرد که ريسک 
احتمال سود و زيان موجود در عملکرد يک سرمايه گذار 
است. چند روز پيش »صبحانه« نوشت که زيان بالقوة 
قابل اندازه گيري يک سرمايه گذاري را ريسک مي نامند و 
مختصات خوبی را از مفهوم ريسک در بازر سرمايه تحليل 
کرد. به نظر می رسد بسياری به اين تعريف اعتقاد دارند، 
فارغ از اين که می توان گفت هرچند زيان بالقوه در تعريف 
ريسک، ارائة مفهومی درست است اما نبايد از نظر دور 
داشت که درست به موازات اين زيان بالقوه بايد از سود 

بالقوه نيز در تعريف ريسک سخن گفت.
در فرهنگ مديريت رهنما، در تعريف ريسک آمده است: 
»ريسک عبارت است از هر چيزي که حال يا آيندة دارايي 
يا توان کسب درآمد شرکت، موسسه يا سازماني را تهديد 
مي کند.« وستون و بريگام در تعريف ريسک يک دارايي 
تغيير  از  است  عبارت  دارايي  يک  ريسک  مي نويسند: 

احتمالي بازده آتي ناشي از آن دارايي.
»نيکلز« مفهوم ريسک را از ابعاد مختلف مد نظر قرار داده 
و آن را از نظر مفهومي به دو دسته تقسيم مي کند. وي 
معتقد است واژة ريسک به احتمال ضرر، درجة احتمال 
راستا  اين  در  دارد.  اشاره  ضرر  احتمال  ميزان  و  ضرر 
ريسک احتمال خطر، احتمال سود و احتمال زيان را در 
بر مي گيرد. در حالي که ريسک خالص صرفا احتمال زيان 
را در بر مي گيرد و شامل احتمال سود نمي شود، مانند 

احتمال وقوع سيل.
هرنوع سرمايه گذاري با عدم اطمينان هايي مواجه مي گردد 
که بازده سرمايه گذاري را در آينده مخاطره آميز مي سازد. 
ريسک يک دارايي سرمايه اي بدين خاطر است که اين 
احتمال وجود دارد که بازده حاصل از دارايي کمتر از بازده 
مورد انتظار است. بنابراين ريسک عبارت است از احتمال 
تفاوت بين بازده واقعي و بازده پيش بيني شده يا مي توان 
گفت ريسک يک دارايي عبارت است از تغيير احتمالي 

بازده آتي ناشي از آن دارايي.
وستون بريگام، ريسک يک دارايي نظير اوراق بهادار را، 
تغيير احتمال بازده آتي ناشي از دارايي مي داند. بنابراين 
با معيار پراکندگي بازده دارايي، ريسک را مي توان انحراف 
پراکندگي  مي توان  پس  نمود.  تعريف  بازده  نرخ  معيار 
بازده هاي ممکنه از بازده  مورد انتظار را با واريانس محاسبه 

و به عنوان يک معيار از ريسک تلقي کرد.
به  طورکلي با اندازه گيري بين بازده واقعي و بازده مورد 
آماري  روش هاي  وسيلة  به  را  ريسک  مي توان  انتظار، 
و  رگرسيون  خط  شيب  نيمه واريانس  واريانس،  نظير 
واريانس مقادير باقي ماندة رگرسيون را به دست آورد. در 

فضايی نظير بازار سرمايه، بايد مفهوم ريسک برای همة 
اين  به  سهامداران مشخص باشد چون بدون تن دادن 
مولفة اقتصادی نمی توان وارد فضايی شد که بايد متکی 
بر دانش سهامدارن و حرکت غير خنثی از سوی آن ها 

باشد.

 كاهش ريسک
نکتة قابل ذکر اين است که چگونه ريسک را کم کنيم و 

آيا ريسک قابل کاهش هست يا خير؟
از  مي توان  را  ريسک  از  بخشي  پورتفوليو  تئوري  طبق 
طريق تنوع گرايي حذف کرد و مزيت پورتفوليو نيز در 

کاهش ريسک سرمايه گذاري است.
با در نظر گرفتن مزاياي ناشي از تنوع گرايي، متاسفانه 
نمي توان کل ريسک سرمايه گذاري را از بين برد، به اين 
دليل که اوراق بهادار داراي ريسک سيتماتيک هستند، 

)ريسکي که نمي توان از طريق تنوع گرايي حذف نمود.(
در حالت کلي دو نوع ريسک وجود دارد:

ريسک سيستماتيک
ريسک غيرسيستماتيک

بنابراين :
ريسک غيرسيستماتيک + ريسک سيستماتيک = ريسک 

کل
ريسک غير سيستماتيک فقط منحصربه يک دارايي است 
براي اين که آن ريسک در ارتباط با بخشي از بازده يک 
دارايي است. اين ميزان از ريسک مختص يک شرکت يا 
يک صنعت است و ناشي از عوامل و پديده هايي مانند 
تبليغاتي،  رقابت  مديريت،  عملکرد  کارگري،  اعتصابات 
تغيير در سليقة مصرف کنندگان و غيره است.  ريسک 
سيستمايتک آن قسمت از ريس کاست که به شرايط 

عمومي بازار مربوط می شود.
تغيير نرخ بهره، نرخ برابري پول ملي در مقابل اسعارخارجي، 
 نرخ تورم، سياست هاي پولي و مالي، شرايط سياسي و 
غيره از منابع ريسک سيستماتيک هستند. هر تغيير در 

عوامل فوق الذکر بر شرايط کلي بازار تاثير مي گذارد.
تغييرات متغيرهاي کالن اقتصادي از منابع اصلي ريسک 
سيستماتيک است، که در اين قسمت به بخشي از آن 

اشاره خواهد شد.

ريسک نرخ بهره
ريسک نرخ بهره به عنوان تغيير پذيري بالقوه در بازده 
که ناشي از تغييرات نرخ بهرة بازار است تعريف مي شود. 
ارزش هر سرمايه گذاري به ميزان سود و عايدات آن و 
همچنين نرخي که براي محاسبة ارزش فعلي آن به کار 
نرخ  تعيين کنندة  از عوامل  يکي  دارد.  بستگي  مي بريم 
تنزيل،  نرخ بهره است که اگر هزينة بهره افزايش يابد به 
تبع آن نرخ تنزيل نيز افزايش مي يابد و درنتيجه ارزش 

فعلي سرمايه گذاري کاهش مي يابد.

 ريسک تورم
ريسک تورم به عدم اطمينان نسبت به سطح نرخ تورم 
در سال هاي آينده اطالق مي گردد. ريسک تورم به عبارت 
بستگي  انتظار  مورد  واقعي  تورم  نرخ  انحراف  به  ديگر 
دارد. سرمايه گذاران قبل از اقدام به سرمايه گذاري، نرخ 
تورم در آينده را پيش بيني مي کنند و آن را به نرخ بازده 
مورد توقع خود اضافه مي کنند، درنتيجه در موقع ارزيابي 
به  تنزيل  نرخ  با يک  را  آتي سرمايه گذاري آن  عايدات 

ارزش فعلي سرمايه گذاري تبديل مي کنند.
افزايش در نزخ تنزيل باعث کاهش ارزش فعلي مي گردد. 
اگرنرخ تورم واقعي بيشتر از نرخ تورم مورد انتظار باشد، نرخ 
بازده واقعي که سرمايه گذاران به دست مي آورند، از نرخ 
بازده مورد انتظار آن ها کمتر خواهد بود. همان طور که گفته 
شد، ريسک تورم به قابل تغيير بودن يک سرمايه گذاري 
اشاره دارد. اقتصاددانان نرخ تورم را از طريق شاخص قيمت 
محاسبه مي کنند و شاخص قيمت کاالي مصرفي بهترين 
وسيله براي تعيين نرخ تورم است. وقتي مي خواهيم نرخ 
بازده مورد توقع را محاسبه کنيم، بايد تاثير تورم را نيز در 
آن به حساب آورد، در اين صورت تاثير نرخ تورم بر بازده 
مورد انتظار يک دارايي سرمايه اي، مانند تغيير نرخ بهره که 

در قسمت قبل اشاره شد، خواهد بود.

 ريسک كشور
ريسک کشور يا ريسک سياسي به ثبات يک کشور از 
ابعاد اقتصادي و سياسي مربوط مي شود. اين نوع ريسک 
بااليي  اقتصادي  و  سياسي  ثبات  از  که  کشورهايي  در 

برخوردارند، پايين است.
 

ريسک بازار
تعجب آور نيست وقتي که مشاهده مي شود قيمت سهام 
يک شرکت باوجود افزايش درآمد آن نسبت به دورة قبل، 
کاهش يابد. قيمت يک سهم ممکن است در يک زمان 
کوتاه به طور شديدي با وجود درآمد ثابت نوسان داشته 
باشد. عوامل اين پديده متفاوت است. اما اغلب به خاطر 
نگرش هايي است که سرمايه گذاران نسبت به کل اوراق 
بهادار يا قسمتي از آن ها پيدا مي کنند.  تغيير پذيري در 
است،  سرمايه گذاران  انتظارات  از  ناشي  که  اوراق  بازده 

ريسک بازار نام دارد.
گوناگون  عکس العمل هاي  علت  به  بازار  ريسک 
رويت  غيرقابل  و  رويت  قابل  حوادث  به  سرمايه گذاران 
است. اگر سرمايه گذاران انتظار داشته باشند که در آينده 
وضعيت يک صنعت بهبود مي يابد، اين احساس و انتظار 
برحسب افزايش قيمت سهام شرکت هاي موجود از آن 
صنعت است. سرمايه گذاران معموال نگرش هاي خود را 
يا  از حوادث سياسي، اجتماعي  انتظاراتي که  از طريق 

اقتصادي دارند، به دست مي آورند.

يسک ر

آنچه سهامداران بايد بدانند

ریسک را بشناسیم
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دکتر قاضی زاده هاشمی، وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی که در مراسم افتتاح خط توليد اشک مصنوعی 
يکبار مصرف با نام تجاری “سينالون”  حضور داشت در 
سخنان خود گفت: هدف ما اين است که دارو با بهترين 
کيفيت در اختيار مردم قرار گيرد و بهترين راه رسيدن 
به اين هدف، بازسازی و نوسازی صنايع دارويی کشور 
است و اين همان حرکتی است که در حال حاضر شرکت 
سينادارو طاليه دار آن است. ايشان ضمن ابراز تاسف از 
اينکه زير ساختها برای صادرات دارو فراهم نيست گفت: 
همسايگان دور و نزديک منتظرند تا بازار دارو و تجهيزات 
پزشکی ايران به خارج از مرزها گسترش پيدا کند اما 
متاسفانه در حوزه صادرات دارو خيلی کاربلد نيستيم و 
شرکت های داخلی رقابت نامناسبی در اين عرصه دارند 
چرا که بيشتر تمرکزشان روی بازارهای داخلی است و ما 
اميدواريم با کمک پيشکسوتان و صاحب نظران هم دارو و 

هم تجهيزات پزشکی ايرانی را به خارج از مرزها ببريم.
حال  در  که  موضوع  اين  به  اشاره  با  ادامه  در  ايشان 
حاضر صادرات محدودی به کشورهای همسايه و برخی 
کشورهای دور مانند آفريقای جنوبی و روسيه صورت می 
گيرد که کافی نيست و بايد گسترش پيدا کند،  تاکيد 
کرد که اگر محصوالت ايران در خارج از مرزها عرضه شود 
قطعا به رشد صنعت دارويی و ارتقای کيفيت داروهای 
داخلی هم می رسيم. دکتر قاضی زاده هاشمی ادامه داد: 
دوسال پيش که وارد کار شديم با همکاران مشکالت 
ناشی از تحريم را بررسی می کرديم دوستان پيش بينی 
می کردند که به خاطر اين مشکالت 6 ماهه توليدات 
کشور متوقف می شود. اما امروز شاهد هستيم که در 
همين شرايط تحريم، شرکتهايی مثل سينادارو توانستند 
اشک مصنوعی يکبار مصرف را که يک محصول جديد 

است و قابل رقابت با نمونه خارجی، وارد بازار کنند.
رئيس سازمان غذا و دارو نيز در بخشی از سخنان خود 
گفت: قطره اشک مصنوعی برای افرادی که دچار خشکی 
چشم هستند کاربرد دارد و فرآورده پر مصرفی است و 
ويژگی اين محصول جديد نيز اين است که يکبار مصرف 
است و بيماران، ديگر نگرانی از اشکال در استريل بودن 
آن پس از باز کردن درب قطره رانخواهند داشت و حمل 

و نقل آن نيز راحت تر است.
دکتر ديناروند افزود: سياست وزارت بهداشت در مورد 
داروها و فرآوردهای داخلی با کيفيت اين است که حداکثر 
5 تا 10 درصد نياز کشور را از طريق واردات تأمين کنيم. 
مديرعامل شرکت سينادارو در اين باره گفت: چشم انسان 
دايما از طريق ترشح غدد اشکی مرطوب نگه داشته می 
شود. در صورتيکه به هر علت از جمله شرايط آب و 
هوايی نامناسب ، رطوبت چشم کاهش يابد، قرنيه دچار 
ترک خوردگی ميشود و آلودگيهای موجود در محيط به 
قسمتهای داخلی چشم رسوخ کرده و موجب آسيبهای 
جدی تا حد نابينايی می گردد. همچنين بعد از عمل 
جراحی چشم، نياز بيشتری به تثبيت رطوبت در اين 
عضو وجود دارد که در اين قبيل موارد از دارويی به نام 

اشک مصنوعی استفاده می شود.
دکتر واصفی ادامه داد: شرکت البراتوارهای سينادارو به 
عنوان يکی از زير مجموعه های شرکت سرمايه گذاری 
خوارزمی با توجه به انتظارات جامعه چشم پزشکی کشور 
برای جايگزينی واردات اين دارو و نيز صادرات آن، نسبت 

به ايجاد يک واحد مستقل برای توليد اين محصول به نام 
“سينالون” اقدام نمود.

وی افزود: اين دارو در شرايط کامال متفاوتی نسبت به 
قطره های چشمی  5 و 10 ميلی ليتری توليد می شود 
و به علت شرايط خاص استفاده از آن توسط بيمار، بايد 
فاقد مواد نگهدارنده )preservative( باشد لذا در نوع 
سينگل دوز يا يک بار مصرف، حجم داروی هر واحد قابل 
استفاده 0.5 ميلی ليتر بوده و حتی االمکان بايد پس از 

استفاده، باقيمانده آن دور ريخته شود.
الزم به ذکر است که احداث اين واحد 20 ماه به طول 

انجاميده و هزينه آن بالغ بر 65 ميليارد ريال بوده است.
به گفته کارشناسان و متخصصان، اين دارو از نظر کيفيت 
کامال با نمونه های خارجی قابل رقابت بوده و با 33 درصد 
کمتر از قيمت نمونه های مشابه خارجی در بازار دارو 

عرضه شده است.
الزم به يادآوری است که شرکت سينادارو مصمم است 
تا نسبت به توليد ساير داروهايی که عرضه آنها بصورت 
سينگل دوز مورد توجه جامعه تخصصی چشم پزشکی 
بوده و برای بيماران نيز سهولت مصرف ايجاد کند، اقدام 
نمايد. همچنين گفتنی است، شرکت سينا دارو يکی از 
شرکت های وابسته به گروه سرمايه گذاری خوارزمی 
اله صيدی  دکتر حجت  گزارش،  اين  اساس  بر  است. 
مديرعامل شرکت سرمايه گذاری خوارزمی و جمعی 
از معاون وی در افتتاح اين خط توليد دارويی حضور 

داشتند.

وزير بهداشت و درمان در سينا دارو

خط تولید محصوالت 
سینگل دوز افتتاح شد

خط تولید محصوالت سینگل دوز ، برای اولین بار در كشور ، چهارشنبه 
دكتر   ، دارو  و  غذا  ريیس سازمان  بهداشت،  وزير  با حضور  تیرماه  دهم 
جمع  و  خوارزمی  گذاری  سرمايه  شركت  عامل  مدير  صیدی،  اله  حجت 
در  پزشکی  چشم  متخصصان  و  پیشکسوت  پزشکان  چشم  از  كثیری 

شركت البراتوارهای سینا دارو افتتاح شد.

حوالی اين 
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از دانشگاه صنعتی شريف بگو؛ حاال كه دانشجوی 
اين دانشگاه هستی و شايد آرزوی خيلی ها باشد 

كه در آن درس بخوانند.
بستگی دارد با چه هدفی وارد اين دانشگاه شده باشی. يکی آمده 
که فقط آمده باشد دانشگاه. يکی آمده که درس بخواند و  در 
همين کشور بماند و آن را بسازد  و متاسفانه خيلی ها آمده اند که 
بعد از گرفتن مدرک بروند. در کل می توانم بگويم دانشگاه خوبی 
از نظر سطح علمی است. از معايبش هم می توان گفت کامال 
محيط ايزوله ای دارد و به هيچ چيز جز درس توجهی نمی شود 
و شايد يکی از داليل مهاجرت فارغ التحصيل ها هم همين عدم 
ارتباط با جامعه باشد. اين را هم بگويم هر دانشجويی به هر 
دانشگاهی که می رود، فکر می کند آن دانشگاه بهترين است و 

نسبت به آن تعصب پيدا می کند.
شريف  صنعتی  دانشگاه  فهميد  پدرتان  وقتی 

قبول شدی چه وا كنشی نشان دادند؟
می توانم بگويم خوشحالی را در چشمان شان ديدم...

با خواندن فيزيک در دانشگاه چه آيندة شغلی ای 
می توانی داشته باشی؟

گزينه های زيادی است. در دسترس ترين و راحت ترينش تدريس 
است، چه در دبيرستان و چه در آموزشگاه های کنکور و وقتی 
تا مقطع دکترا پيش بروم در دانشگاه. با گرايش هايی که فيزيک 
دارد می توان در خيلی از پژوهشگاه ها مشغول شد. در همين 
بحث هسته ای هم که موضوع داغی است و خيلی جای کار 
دارد، می شود پيش رفت. گرايش های هواشناسی و تحقيقات 

مولکولی و نجوم هم هست.
مجموعة  كه  مختلفی  حوزه های  به  توجه  با   
خوارزمی پوشش می دهد، كه پدر هم در يكی 
از آن ها مشغول به فعاليت هستند، فكر می كنی 

بشود در اين مجموعه شروع به كار كنی؟
با يک سری از فعاليت هايی که در اين مجموعه انجام می شود آشنايی 

دارم. شايد با توجه به رشته ام نيروگاه نزديک ترين گزينه باشد.
می خواهی  مقطعی  چه  تا  می كنی  فكر  خودت 

ادامه بدهی؟
 دکترا.

دوست دارم در شاخة مهندسی انرژی ادامه بدهم.
از نقش خانواده و حمايت های آنان در موفقيتت 

بگو.

قطعا خيلی زياد است.
اين حمايت به شكل پشتيبانی مالی بوده يا نه و 
حمايت های روحی و عاطفی نقش تعيين كننده 

داشته است؟
قطعا به هر دوشکل و به نحو احسن بوده. حرفی که پدر و مادر 
می زدند اين نبوده که ما حمايت مالی می کنيم تو برو و هر کاری 
می خواهی بکن. من به شخصه اين طور آدم ها را نمی پسندم 
که بخواهند با شرايط مالی ای که دارند خودشان را باال بکشند. 
حمايتشان بيشتر کالمی و هم فکری بود و به طور کلی تربيت من 

طوری بود که شبيه به خودشان فکر می کردم.
يعنی طوری بودی كه خانواده از تو می خواست؟

طوری بودم که خودم می خواستم. به شکلی هم نبود که حتما 
من را مجبور کنند که بايد اين کاری را که ما می خواهيم انجام 
دهی يا آن چيزی که ما می گوييم بشوی. ضمن اين که خواهرم 
هم در رشته ای که دوست دارد در حال فعاليت است و پدر 
و مادر هم همين طوری که مرا حمايت کردند، او را حمايت 
می کنند. مثال شما می خواهيد برويد سمت هنر. هم هنر خوب 
هست هم هنر مبتذل. اما اين که بزرگ تر چه طور هم فکری کند 

که سمت خوب ماجرا کشيده بشوی يک مسئلة ديگر است.
به هنر هم عالقه داری؟

خودم آدم هنرمندی نيستم. اما عالقه مند هستم.
در كنار درس مطالعة ديگری هم داری؟
بله ولی سال پيش دانشگاهی همه چيز تعطيل شد...

بعد از كنكور كه دوباره شروع كردی؟
تا آن زمان يک خال بزرگ احساس می کردم اما حاال دوباره 

کتاب می خوانم.
زمانی كه درس نمی خوانی چه كاری می كنی؟

تفريحاتی که معموال هم سن  وساالن من دارند. کتاب می خوانم. 
با دوستانم بيرون می روم و …

اصال از كارهای پدر سر در مياوری؟ می دانی دقيقا 
كارشان چيست؟

تا يک سنی اصال سر در نمی آوردم. اصال دخالت نمی کردم 
و هيچ چيز هم نمی فهميدم به خصوص هنگامی که با تلفن 
نمی شدم.  متوجه  کارشان صحبت می کردند چيزی  درمورد 
ولی خب از يک سالی به بعد دقيق شدم و دنبالش بودم که 
ببينم چطور است. بعد از کنکور خيلی بيشتر سراغش رفتم  
و عالقه مند شدم. االن ديگر از تلفن های پدرم متوجه می شوم 

موضوع چيست.
می دانی كه عمدة فعاليت شركت سرمايه گذاری 
به  عالقه ای  است؛  بورس  به  مربوط  خوارزمی 

سرمايه گذاری در اين بخش داری؟
کالس هايی در اين زمينه رفته ام...

عجيب است با وجود پدر كالس رفتی؟
آخر پدرم وقت ندارد کامال برايم توضيح بدهد، در نتيجه عجيب 
نيست. چون پدر اعتقاد دارند که هرکاری بايد اصولی انجام شود. 

قطعا پدر در خيلی جاها کمکم کردند.
پدر گفت اين كالس ها را بروی؟

من خودم رفتم دنبالش تا ببينم آيا چنين کالس هايی هست و 
چطور می توانم ياد بگيرم که در بورس سرمايه گذاری کنم.

با توجه به كالس هايی كه رفتی، فرض كن من االن 
می خواهم در بورس سرمايه گذاری كنم. اول بايد 

چه كار كنم؟
بايد برويد کالس. )می خندد(

می تواند  چون  می پرسم  را  سوال ها  اين  ببين 
برای ديگران جالب باشد كه از تو بشنوند چطور 
می شود وارد اين كار شد و می خواهند بدانند اصال 

خودش می داند اين فعاليت به چه صورت است.
اول همان طور که گفتم بايد برويد کالس يا از افرادی که در اين 
کار هستند کمک بگيريد. اگر بخواهيد کمک بگيريد، بايد از 

کارشناسان خبره کمک بگيريد تا راه و چاه را نشان بدهند...
يعنی يک فرمول واحدی ندارد؟

دقيقا. آدم بايد خودش بنشيند پای سايت نگاه کند و مثال ببيند 
اين سهم االن چی شد. ترازنامه را بخواند. حاال که اين خبر 
اقتصادی سياسی آمد چه اتفاقی روی کدام سهم ها افتاد. اين 
است که معموال بايد يک نفر خبره را پيدا کنيد تا اين چيزها 
را به شما بگويد. خيلی وقت نمی برد. برای همين پدرم آن قدر 
وقت نداشت که تمام اين چيزها را توضيح بدهد و پا به پای 

من بيايد.
آيندة خودت را چطور می بينی؟

به نظرم يک فرد پژوهشگر می شوم.
آدم موفق به نظرت چه آدمی است؟

فکر کنم آدمی است که راه خودش را پيدا کرده است و در آن 
راه دارد قدم برمی دارد. هيچ چيزی بن بست ندارد و ما می توانيم 

راه خودمان را پيدا کنيم.
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گفتگو

كیانا ارجمندی متولد 1375 دانشجوی فیزيک دانشگاه صنعتی شريف، يکی 
از اعضای خانوادة گروه بزرگ شركت سرمايه گذاری خوارزمی و فرزند آقای 
عباسعلی ارجمندی مديرعامل محترم شركت توسعة مديريت خوارزمی 
است و مثل خیلی از هم سن و سال های خود، پر است از انرژی و امید. از 
سختی درس خواندن در دانشگاه شريف كه برترين دانشگاه كشور از لحاظ 
رتبةعلمی است گفت و اين كه خیلی ها كم می آوردند در مقابل اين سختی. 
اما خستگی و كم آوردن در كالم او ديده نمی شد. خانم ارجمندی هم چنان 
به راه خود ادامه می دهد تا روزی به قول خودش بتواند به آن چه عالقه دارد 
برسد، زيرا معتقد است اگر به كاری عالقه داشته باشی حتما موفق هم 
خواهی شد. در يکی از روزهای گرم تابستان و در بین تعطیالت دانشگاه، با 
او به گفت و گو نشستیم تا راز موفقیتش را از زبان خودش بشنويم.

می خواهم پژوهشگر شوم
گفت وگو با يكی از نخبگان تحصيلی شركت سرمايه گذاری خوارزمی

خانواده و  مجله فرهنگ  سالمی
سینا ا

س:  
عک



2323
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1-»يخ و برف غير از خاصيت خنک کننده، خواص طبی متعددی هم داشت 
از جمله آن که يخ را در کاسه برخاکشير ماليده شکر يا سکنجبين ريخته 
»خاکشی مال« درست کرده، قبل از نهار جهت دفع صفرا و خنک کردن و 
گرمازدگی و التهاب می خوردند ... و برف را فالودة سيب و فالودة گالبی کرده 
به خورد مبتاليان قلب درد و ضعف گرفته های از گرما می دادند و خوردن آن را 
مسکن سموم و نشانندة عوارض دق و سل و سرطان می دانستند.« - طهران 

قديم، جعفر شهری
2- قديمی ها می گفتند؛ »بخت نافرجام را پالودة دندان بشکند«، که حکايت 
شانس نداشتة قوم ماست و ماجراهای  تاريخ دور و درازمان، گرچه خودمان 
و پدرانمان همچين  بی هوا، بد و خوب  روزگار گذرانده ايم که بازهم به قول 
قديمی ها انگار عمری  به پالوده خوردن رفته ايم و نه بيشتر و البته در اين 
پالوده خوری چنان دماغ باال گرفته ايم که انگار عمری هم با شاه و وزير پالوده 
خورده ايم. حاال هم امروز که حتی دندان پالوده خوردن نداريم چنان ژست  
می گيريم و قمپز درمی کنيم که پشت سرمان می گويند  فالنی خيال کرده 
کی هست ، به قول ناصرخسرو اصال »پالوده مزور بازاری« شده ايم که رنگش 
دل می بره، مزه اش زهره، از بس که خودمان را دست باال گرفته ايم .... ديديد 
هنوز ضرب المثل و اشعار قديمی به کار امروز روزمان هم می آيند و کسی هم 
نمی تواند يقه مان را بگيرد، چون البته که در مثل مناقشه نيست و کسی هم 

نبايد پالوده خوری مان را به حساب شيطنت بگذارد .اصال به قول قدما؛
»حاضرم دکة پالوده فروش دم ارگ

با تو پالوده خورم، من که نخوردم با شاه«
3-»بدو بهار بستنی آوردم، نوبر بهار آوردم.

جيگرو جال می ده بستنی. پر هل و گالبه بستنی.
نوبره بهاره بستنی، باب دل ياره بستنی 

قند و گالبه بستنی 
آی طعم و مزه داره

جيگرتو حال می ياره.«
از ترانه های کوچه بازار تهران که بستنی فروش های دوره گرد می خواندند.

شاهزادگان  و  شاهان  فرنگ  سفر  خاطرات  از  که  ما  خودمانيم،  حاال   -4
نفهميديم آوردن بستنی کار کی بود اما هرچه بود و هرچه شد، ما در تاريخ 
خودمان اگر بستنی نداشتيم آن جوری که چينی ها داشتند و مارکوپولو ازروی 
دستشان نوشت، برف شيره و پالودة شيرازی و کرمانی و يخ در بهشت که 

داشتيم،  اصال توی تاريخ يک کم قبل تر از اين، تاريخ نويسی ازعالقة شاه زند 
به  پالودة سرد شيرازی می نويسد و عالقة ماليری های عالم به بستنی و پالوده. 
حاال اصال به گفتة مقاله نويسان و منتقدان، مهم نيست که آن پالوده  از مالير 
آمده يا از شيراز، مهم اين است  که در رسالة »جامعه الديار« از »خزيری 
تتاری« نوشته شده که کريم خان زند، عادت داشته عصرهای تابستانی در 
حياط ارگ کريمخانی، روی تخت بنشيند پالودة سرد بخورد و با لپ پر و 
دهان يخ زده  به سردار سپاه خودش سفارش کند؛ »چنانچه قرار شد که با ايل 

بختياری لر نبرد کنيم، کام سپاه را با همين پالودة خنک نگه  داريد تا مبادا 
تشنگی آن ها را هنگام نبرد مغلوب سازد.«

5- تاريخ می گويد بستنی فروشی ممد ريش، اولين بستنی فروش طهران 
صدوپنجاه سال پيش بود و بارها برايش شعر و قصه هم ساختند و خيلی ها 
بستنی اش را به ياد دارند، مي گويند ممد ريش يک مرد هيکل دار با محاسن 
سياه بود که مغازه ای در جنوب شهر داشت و بستني هايش را با ثعلب درست 
مي کرد و بستني اش سفيد سفيد بود و نان حصيری هم داشت و کلی طرفدار 
پر و پا قرص و کلی قصه و ماجرا، درست همان وقتی که مردم شيراز پالوده 
با يخ و شيره و گالب و آبليمو درست می کردند و مردم کرمان تخم شربتی 
و عرق بيدمشک  توی پالوده شان می ريختند و مردم آذربايجان تا برف سوم 
صبر می کردند که برف کالغ و گنجشک بگذرد و آسمان بی سياهی شود 
و برفش سفيد باشد و بی غش و  آن وقت با شيرة انگور توی کاسه هايشان 

می ريختند و می خوردندش و به جان هيچ شاهی هم دعا نمی کردند .
6- تابستان آمده بود، گرم بود و کولرآبی  و پنکه و اسپيليت توی دنيا 

تاريخ ورود و حضور بستنی و پالوده در زندگی مردم ايران 

هوا كه گرم می شود، گرما كه جگرت را می سوزاند و تب كه 
خامه دار  خنک  زعفرانی  بستنی   خوردن  مغزت،  به  می زند 
با پالودة خنک و ترش و شیرين می چسبد، البته  نه از اين 
بسته بندی های كارخانه ای كه بستنی چرخ عتیقة بستنی سازی 
ته شهر، كه هنوز درش  با ثعلب و يک رطل شکر بستنی 
می سازند و داخلش سخاوتمندانه هل و گالب می ريزند و با 

يخ های گندة دست ساز ناتمیز خنکش می كنند و خامه های 
درشت و طعم دارش را از سرشیر تازه می گیرند و بعد هم  هنوز 
رشته های پالوده شان را با صافی فلزی كج و كوله ای  می برند و 
با خرده يخ می ريزند توی كاسة كنگره دار بلوری و كنارش يک 
دانه قاشق نقره ای كوچک می گذارند و يک دانه آبلیموخوری 

كوچک بلوری كه وقت ريختن تلق تلق می كند .... 

نبودند، گرم بود و آفتاب تموز تيرماه توی 
سرشان بود، تو بگو تابستان 1320 که 
ممالک روس و انگليس قصد جانشان را 
کرده بودند و ايران پالوده و راحت الحقوم 
و  بستنی  که  وعجب  بود  قشون شان 
اصال  می چسبيد.  هم  بدجوری  پالوده 
انگار هميشه می چسبيد و روزهای گرم 
و دمدار و خنک  را قابل تحمل می کرد، 
حاال تو بگو خرداد 1275 شمسی بود که 
شاه ناصری را کشته بودند و شاه بعدی 
جواب  و  سوال  را  ريش  ممد  بود  داده 
کنند و مردم از خفقان چپيده بودند توی 
خانه و صدايشان هم درنمی آمد ، يا چه 
می دانم  تو بگو  وقتی رضاشاه آمده بود 
و دربار را غصب کرده بود و اکبر مشتی 
بيرون  دربار  آشپزخانة  از  را  ماليری  
اختراع  زعفرانی  بستنی  تا  بود  انداخته 
کند و تويش خامه بريزد با کلی زعفران 
وگالب و توی مغازة کوچک حوالی ميدان 
راه آهن بفروشد و دل مردم را  خنک کند، 
که دل خنک هم می شدند البد آن روزها 
بودند  افتاده  راه  هم  دستفروش ها  که 
خوش طعمشان  بستنی های  فروش  به 
با   رنگ شده  شکيل  چرخ دستی های  و 
را   بته شان  و  گل  و  دايره ای  پيشخوان 
می آوردند توی کوچه و قرقر راه می بردند 
مردم  و  می خواندند  آواز  به  را  مردم  و 
بستنی می خوردند  يا چه می دانم فالوده 
از توی دکان فالوده فروشی می خريدند  با 
مربای آلبالوی شيرازی، آن هم توی ظرف 
بود  هرچه   ... نقره ای  قاشقک  و  بلوری 
دل خنک کن بود، آرامش آور بود، خاصيت 
خنکی داشت، خاصيت فراموشی داشت، 
کيف آور بود، خنک بود ... راستی هنوز هم 
دلت نخواست، توی اين گرمای تازه آمده 
و بلبشوی جهانی سفينه های سرگردان؟ 

فهرست منابع :
هدايت  قلی خان  مهدی  خطرات،  و  خاطرات 

)مخبرالسلطنه(، تهران نشر زوار، 1363
فرنگ  سفر  در  شاه  ناصرالدين  خاطرات   -2
سوم به کوشش فاطمه قاضيها، سازمان اسناد 

و کتابخانه ملی
به  قاجار،  شاه  ناصرالدين  روزانة  خاطرات   -3
سازمان  ملک زاده،  الهام  نوايی،  دکتر  کوشش 

اسناد و کتابخانه ملی
4- تاريخ اجتماعی ايران، مرتضی راوندی

مخبرالسلطنه  حاج  خطرات،  و  5--خاطرات 
هدايت، تهران 1363، نشر زوار

6- لغت نامه دهخدا، به کوشش علی اکبر دهخدا
7- طهران قديم ،جعفر شهری، جلد دوم، نشر 

معين
8- يادداشت هايی از زندگانی خصوصی 

دوستعلی خان  شاه،  ناصرالدين 
معيرالممالک، نشر روزبهان

9- سايت مطالعات تاريخ معاصر ايران
10- روزنامة آسيا، مصاحبه با صاحب مغازة 

اکبرمشتی تجريش
11- تصويرهايی از ايران، گرترود بل، ترجمة 

بزرگمهر رياحی، نشر خوارزمی
فرنگ  در سفر  شاه  ناصرالدين  12-خاطرات 
اول، به کوشش فاطمه قاضيها، سازمان اسناد 

و کتابخانه ملی
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تابستان گرم و 
مکان های خنک

سعید بختیاری

بسیاری از مکان های كشورمان ايران، زيبايی ها و ديدنی های 
جالب و درخور توجهی دارد كه در بین آن ها مناظر ديدنی ای 
وجود دارد كه با رسیدن فصل تابستان اين زيبايی ها چندين 
برابر می شود. پس تا جايی كه امکان دارد نبايد ديدن اين مناظر 
شگرف را در فصل تابستان از دست داد و با يک برنامه ريزی 
دقیق می توان به خوبی از فرصت استفاده كرد و به ديدن اين 
مناطق رفت. همان طور كه می دانید تابستان فصل سفر است و 
هیچ ربطی به سن و سال شما ندارد. در مجموع همة انسان ها 
استقبال  با  را  گرم  ماه های  در  تفريح  و  گردش  مسافرت ، 

بیشتری قبول می كنند. خانواده هايی كه فرزندان محصل دارند، 
با برنامه ريزی دقیق تر می توانند از فرصت هايشان در تابستان 
دريا  ذوق  و  شوق  به  هم  جوان ترها  كنند.  استفاده  به خوبی 
و آفتاب مسافرت می كنند و افراد در سنین باالتر هم گرما و 
آلودگی شهرهايشان را رها كرده و همگی تصمیم به تغییر آب 
و هوا می گیرند. هر جايی از اين كشور پهناور هم با توجه به 
جذابیت هايش، طرفدارهای خاص خودش را دارد. بد نیست اين 
چند مکان جالب، سرسبز و ديدنی را كه يکی از ديگری زيباتر و 

ديدنی تر است مرور كنیم.

روستای پالنگان در دهستان ژاوه  رود؛ غرب کامياران در درة تنگی ور 
در استان کردستان واقع شده است. اين مکان يکی از هفت روستای 
و  آبشارها  به  می توان  که  است،  کردستان  گردشگری  بکر  و  ديدنی 
چشمه های ديدنی اش اشاره کرد که خود به تنهايی می تواند بهانه ای 
با  روستا  اين  باشد.  ديدنی  و  ناشناخته  مکان  اين  به  رفتن  برای 
ايران  ديگر  پلکانی  روستای  چندين  همانند  پلکانی،  معماری  هنر 
هر  نگاه  روستا  اين  سنتی  و  قديمی  معماری  است.  منحصربه فرد 
رودخانة  که  طوری  به  می کند،  جلب  خود  سوی  به  را  گردشگری 

تنگی ور، اين روستا را به دو قسمت تقسيم کرده است.
به  را  نويد  اين  می توانيد  ديدنی،  و  سرسبز  روستای  اين  به  سفر  با 
خودتان بدهيد که معماری زيبا، آبشارها، چشمه ها و طبيعتی بکر و 
زيبا در مقصدتان قرار دارد و می تواند به شما آرامش عجيبی هديه 

کند.

يکی ديگر از روستاهايی که در استان کردستان قرار دارد و واقعا ارزش سفر کردن 
به آن جا سفر کرد، روستای اورامان است. يکی از ديدنی ترين مناطق اين استان 
که در دامنة رشته کوه های زاگرس و در ابتدای حوزة آبريز رودخانة سيروان واقع 
شده است؛ نظر به اين که اين روستا ويژگی های خاص و منحصربه فرد و معماری 
عجيبی دارد، می توان از آن به عنوان يکی از شگفت انگيزترين روستاها در ايران 

نام برد.
در ميان جاده های پرپيچ وخم و بعد از پشت سر گذاشتن راهی طوالنی و طی 
کردن مسيری طاقت فرسا، قدم به منطقه ای می نهيد که آن جا را »اورامات تخت« 
ناميده اند، نامی که تحت هيچ شرايطی گويای وضعيت موجود منطقه نيست، زيرا 
اين روستا نه تنها تخت نيست، بلکه با دارابودن شيبی تند و داشتن چندين کوه 

بلند، نظر هر بيننده ای را به خود جلب می کند.
اين مکان شگفت انگيز و زيبا در ارتفاع 1450 متری از سطح درياهای آزاد واقع 
و  مطبوع  هوای  و  آب  به  می توان  که  دارد  کوهستانی  و  معتدل  هوايی  و  شده 
دل پذير آن در فصل های بهار و تابستان به عنوان يکی از نکات حائز اهميت اشاره 
کرد. جالب اين جاست که چنين مکان ديدنی ای با داشتن هوايی به اين مطلوبی، 
اين سرما طوالنی مدت بوده و در  در فصل زمستان هوايی بسيار سرد دارد که 
بسياری از سال ها باريدن برف در اين مکان تا اندازه ای است که برای چندين روز 

امکان تردد به اين روستا را سخت می کند.

پالنگان
1

اورامان

گردشگری

2

94
داد 

 مر
 - 

ده
 هف

اره
شم

24



دشت درياسر در جنوب شهر تنکابن است و يکی از ديدنی ترين مکان های شمال 
کشورمان محسوب می شود. اين دشت سرسبز در بين 4 کوه قرار گرفته که می توان 
از طرف جنوب غربی به کوه الموت اشاره کرد که بلندترين کوهی است که اين 
دشت را در خود جای داده است. يکی از عجيب ترين و جالب ترين نکات اين دشت 
اين است که در کف آن تعداد بسيار زيادی چشمه وجود دارد و آبی زالل و خنک 
از وسط سبزه ها به بيرون می آيد، به صورتی که در سه ماه اول سال که ميزان 
آب بيشتر است، شايد نتوانيد جای خشکی را در اين دشت پيدا کنيد. با توجه به 
موقعيت استراتژيکی ای که در اين منطقه است، در فصل های ديگر نيز می توان مناظر 
کم نظيری را در آن شاهد بود.اگر نگاهی به نقشة شهر تنکابن بيندازيد، مشاهده 
می کنيد که در جنوب شهر تنکابن و در درة دوهزار روستايی به نام اِِسل محله وجود 
دارد که با دارابودن فضايی ديدنی و آب و هوايی مناسب و داشتن موقعيت جغرافيايی 
در بين افراد بومی تنکابن و بسياری از شهرهای اطراف آن جا از اهميت ويژه ای 
برخوردار است. يکی از داليلی که اين روستا را 
از اهميت بسزايی برخوردار می کند، قرار گرفتن 
اين روستا در بين دو کوه و دره است که می توان 
گفت خوش آب وهوا بودن آن نيز به همين علت 
است، چون در تمام ساعات روز فقط حدود سه 
ساعت آفتاب به اين روستا می تابد. جاری بودن 
رود خروشان درياسر نيز يکی از داليل خنکی و 

طراوت دائم اين روستا به شمار می آيد.

مرگور دهستانی است مرزی که در جنوب غربی شهرستان اروميه قرار گرفته و 
با طی کردن راهی 45 کيلومتری که از طريق جادة بند )بند نام يک روستايی 
بسيار ديدنی در شهر اروميه است که در پايان هر هفته تفرجگاه افراد زيادی 
از اطراف و حتی خود اروميه است( می گذرد و با عبور از منطقه ای کوهستانی 
به آن می رسيم. اين دهستان با مساحتی بالغ بر 442/5 کيلومتر مربع، يکی 
از بهترين منطقه های کمياب کشورمان به لحاظ موقعيت اقليمی و شرايط 

جغرافيايی و تنوع زيستی گونه های مختلف گياهی به شمار می رود.
اين دهستان از لحاظ دارا بودن چندين قلة بلند، دره هايی با عمق زياد و بسيار 
سرسبز، چشمه های آب گرم، چندين درياچة مرتفع، باغ های پربار و زيبا، 
رودهای خروشان بزرگ و کوچک، آب و هوای خنک تابستانی، آبشارهای 
بِکر و کامال طبيعی، روستاهای زيبايی که در کوهپايه و صدها منظرة ديدنی 
و طبيعی ديگر که نه تنها در شمال غرب کشور، بلکه در تمام کشور کم نظير 

است، به عنوان يکی از مکان های گردشگری بسيار مهم 
مهم ترين  و  مي شود.بهترين  محسوب  کشورمان  در 
اشاره  آن  به  می توان  که  مرگور  دهستان  جاذبه های 
کرد، عبارتند از: درة زيبا و سرسبز بنار، روستاهای واقع 
در کوهپايه همچون کچله ونوی، آبشار روستای سوله 
دوکهل، درياچه های طبيعی گه رزيرين و مامه شيخ، 
آب  هم چون  که  چريک آباد  روستای  آب  چشمه های 

معدنی سيلوانا در شهرستان معروف است.

که  جايی  می رويد،  گلستان  استان  به  وقتی 
بسياری از بوميان آن جا به شما توصيه می کنند، 
ميان  در  دهکده  اين  است.  جهان نما  دهکدة 
آن  ارتفاع  فراز  بر  و  گرفته  قرار  البرز  کوه های 
بود.  نظاره گر  را  گرگان  دشت  و  دريا  می توان 
اين  ناشناختة  و  زيبا  چشم اندازهای  از  بسياری 
روستا در تمام فصل های سال پذيرای گردشگران 

زيادی چه از داخل و چه خارج از کشور است.
اين دهکده در ارتفاع 600 تا سه هزار متری از سطح 
دريا قرار دارد؛ مکانی که زيبايی طبيعتش در تمامی 
به رخ کشيده می شود. دشت جهان نما  نقاط آن 
روستاهای »کفشگيری محله« و »سعدآبادمحله« 
معماری  با  خانه هايی  که  داده  جای  خود  در  را 
سنتی در آن قرار دارد و با يک نگاه ساده نمی توان 
از اين معماری زيبا گذشت. شمال دهکدة ييالقی 
جهان نما مکانی قرار دارد به نام چکل آتشان، که 
دشت های  پرآب،  و  زياد  چشمه های  دارابودن  با 
وسيع در جوار گل ها و گياهان دارويی، کوهستانی 
و جنگلی، زيبايی منحصربه فردی را به اين دهکده 
بخشيده است. اين دهکده در همة فصل های سال 
و حتی زمستان در دسترس بوده و محل خوب و 
مناسبی برای افرادی است که می خواهند از گرما 

فرار کرده و به يک منطقة ُخنک و ييالقی بروند.

جزو  مازيچال  جنگل  پژوهشگران،  از  بسياری  گفتة  به 
بهترين جاذبه های طبيعتگردی کالردشت و يکی از بهترين 
جاذبه های طبيعتگردی ايران است که در 50 کيلومتری 
شهر عباس آباد واقع شده است. يکی از نکاتی که مازيچال را 
از ديگر مناطق مستثنی کرده است، چشم انداز بسيار زيبای 
اين منطقه با دارا بودن ديدی وسيع از رامسر تا چالوس است 
که درواقع موقعيتی بی نظير را برای اين دهکدة کوهستانی 
به ارمغان آورده که باعث می شود هرساله عدة بسيار زيادی 
از اين جنگل ديدن کنند و به عکاسی از اين مناطق ديدنی 
بپردازند. وجود تپه ها و کوه ها در اين منطقه باعث می شود 
که در مواقعی که باران می بارد، جنگل مازيچال از ابرهايی 
پر شود که هر لحظه ممکن است شکل های زيبايی به خود 
بگيرد.عده ای از ساکنان اين منطقه می گويند علت نام گذاری 
مازيچال به دليل وجود درخت بلوط در اين جنگل است. 
در زبان محلی ساکنان اين منطقه، مازی به معنی درخت 
بلوط است و چال به معنای گودال و چاله. پس مازی چال 
به گودال ها و دره هايی مملو از درختان بلوط )مازی( اشاره 
دارد که از قديم در منطقه وجود داشته اند.اگر بخواهيم با 
يک نگاه آب وهوای جنگل مازيچال را توصيف کنيم، بايد به 
آب وهوای دل پذير، ُخنک و کوهستانی و منظره های ديدنی 
و زيبای جنگل و نمای دريای ابر اشاره کنيم که تصويری 
بی نظير و بهشتی از آفرينش خدا را به چشمان هر بيننده ای 

هديه می دهد.

يکی از بکرترين و ديدنی ترين ييالق های کشورمان، ييالق 
سوباتان است که مورد توجه بسياری از گردشگران واقع شده 
و نظرشان را به سوی خودش جلب کرده، تا حدی که در 
صفحات مجازی خود از اين منطقه به عنوان يکی از مناطق 
سرسبز و ديدنی اشاره کرده اند و به افرادی که تمايل به عکاسی 
دارند پيشنهاد داده اند که حتما برای عکاسی و ثبت خاطرات 
سری به اين محل بزنند. سوباتان که در 20 کيلومتری ضلع 
غربی شهر ليسار از توابع شهرستان تالش در استان سرسبز 
گيالن واقع شده، از طرف شرقی اش به جنگل های انبوه تالش 
و از طرف غربی اش به ييالقات اردبيل و درياچة زيبای نئور، از 
طرف شمال به رودخانة خروشان ليسار و ييالقات خطبه سرا و 

از جنوب به مناطق ييالقی آسبومار جوکندان متصل است.
جالب است بدانيد سوباتان از چشمه های پرآب برخوردار است؛ 
چشمه هايی که وقتی در تابستان و هوای گرم سری به آن جا 
می زنيم و دست در آب فرو می بريم، سردِی آب را به خوبی 
احساس می کنيم و لذت می بريم. آب و هوای اين منطقه بسيار 
عالی و ُخنک بوده و از مراتع و تفرجگاه های سرسبز پوشيده 
درياچة خزر  با  ارتفاعات سوباتان  اين که  به  است.نظر  شده 
همجوار است، آب وهوای اين ييالق نيز دست خوش تغييرات 
اين درياچه است. در بعضی از روزهای سال اگر ساعاتی در روز 
را در سوباتان حضور داشته باشيد، مشاهده خواهيد کرد که 
هوای اين منطقه مدام در حال تغيير است؛ يعنی ممکن است 
لحظاتی بارانی، لحظاتی تگرگ و رعدوبرق يا ساعاتی نيز آفتابی 
باشد. بارها و بارها اتفاق افتاده که همة اين تغييرات جوی را 
حتی در کمتر 
ساعت  يک  از 
مشاهده  هم 

کرده اند.

اسل محله و دشت دریاسر

سوباتانمازیچالدهكدة جهان نما
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دو پيروزی برابر آمريكا ورق را به سود تيم 
ما برگرداند و هرچند صعود ميسر نشد اما 
شما در دل مردم جای گرفتيد. فكر می كنی 

روز های خوش واليبال ما دوباره از راه برسد؟
اول بايد به اين نکته اشاره کنم که وقتی ما در چهار ديدار 
اول برابر آمريکا و لهستان نتيجه نگرفتيم و ناکام بوديم، 
چنان انتقاداتی از تيم می شد که انگار ما قهرمان بالمنازع 
جهان بوديم و حاال نتيجه نگرفته ايم. متاسفانه برخی از 
انتقادات بی رحمانه بود. اما خدا را شکر شرايط تيم بهبود 

پيدا کرد.
قبول كنيد كه به غير از بحث نتيجه، تيم ما در 
چهار ديدار اول عملكرد قابل قبولی نداشت 

وآن تيم آمادة گذشته نبود...
قبول دارم که خودمان نبوديم و از شرايط آرمانی دور بوديم 
اما واقعا دليلی نداشت که ما همة بازی ها را ببريم. بايد 
برويد و ببينيد ما با چه تيم هايی بازی کرده ايم و شکست 
خورده ايم. ضمن اين که برای مثال ما در دو بازی اول برابر 
آمريکا در حالی مقابل اين تيم قرار گرفتيم که ساعت 
خواب مان کامال با توجه به اختالف ساعت اين کشور به 
هم ريخته بود و با اين شرايط، ايران واقعی را در دو بازی 

اول نديديد.
برخی کارشناسان عنوان می کنند که دليل شروع  ولی 
نه چندان خوب مان اين نکته بوده است که ليگ خوبی را 
پشت  سر نگذاشتيم، تمرينات ابتدايی خوب نبود و برخی 

بازيکنان اصلی هم مصدوم بوده اند!
به نظر من بحث اردو و ليگ هيچ تاثيری نگذاشته است و 
اردوی خوبی را در تهران، فنالند و چک پشت  سر گذاشتيم. 
باور کنيد مسئلة اصلی بحث مصدوميت های متعدد بازيکنان 
بود. خود من در دو مرحله مصدوم شدم. سيدمحمد موسوی 
هنوز که هنوز است مصدوم است و همين االن هم دارد با 

مسکن و به زور آمپول بازی می کند. البته خيلی ديگر از 
بچه ها هم مصدوميت های سختی را پشت  سر گذاشته اند 
و همين عامل کار ما را بسيار مشکل کرده بود. اردو های 
تدارکاتی ما خوب بود و مثال اگر فنالند حريف ضعيفی بود، 
ما دو بار در برابر آن ها شکست نمی خورديم. متاسفانه وقتی 
تيم شکست می خورد هر کسی به خود اجازه می دهد هر 

موضوعی را مطرح کند.
با همة اين سختی  اما اوضاع و احوال ما از بازی 

برابر روسيه تغيير كرد.
ما ديگر به شرايط اروپا عادت کرده بوديم. در گام اول از 
لهستان توانستيم امتياز کسب کنيم و در آخرين ديدار دور 
برگشت شش امتياز از روسيه گرفتيم. دو ديدار بيرون از 
خانه برابر روسيه حياتی ترين بازی ما بود. اگر تيم ملی ايران 
نمی توانست دست پر از روسيه خارج شود، واقعا شانس 
صعود به حداقل می رسيد. همين نکته بچه ها را مصمم تر 
کرد و يکدلی و رفاقت در مجموعة تيم باعث شد تمام 
امتيازات الزم را در برابر روس ها کسب کنيم. در ادامه هم 

ديديد که چه شد.
برسيم به بازی در برابر آمريكا و آن جهنمی 
كه تماشاگران برای حريف به وجود آوردند و 
كمک كردند دو برد قاطعانه در برابر صدرنشين 

گروه كسب كنيم...
اول اين موضوع را بگويم که اگر ما توانسته ايم دو برد سه بر 
صفر برابر آمريکا به دست بياوريم، به خاطر حضور همين 
تماشاگران بوده است و واقعا می توانم بگويم تماشاگران 
حاضر در ورزشگاه آزادی شش امتياز ديدار برابر آمريکا را 
برای ما گرفتند و نقش مهمی در اين پيروزی ها داشتند. 
و  حرفه ای تر  خيلی  و  بود  عالی  آن ها  سازماندهی  واقعا 

هماهنگ تر از دو سال گذشته تيم را تشويق می کردند.
به  نسبت  آمريكايی  بازيكنان  عكس العمل 

حضور پرشور تماشاگران چه بود؟ دربارة آن ها 
با شما صحبتی نكردند؟

ما از قبل به آن ها گفته بوديم که تماشاگران ايرانی قابل 
مقايسه با تماشاگران هيچ کجای دنيا نيستند اما آن ها 
می گفتند مگر چه فرقی دارد؟ تا اين که از نزديک آمدند و 
اين موضوع را لمس کردند. نوع تشويق و صدای تماشاگران 
ايرانی برای آمريکايی ها واقعا عجيب بود. در تمامی دنيا 
تماشاگران به سالن می آيند که از ديدن بازی لذت ببرند 
اما تماشاگران ايرانی در سالن چنان فشاری به حريف وارد 
می کنند که واقعا حريف کامال تحت تاثير قرار می گيرد. 
حمايت  تيم  از  بازی  لحظات  تمامی  در  واقعا  ايرانی ها 

می کنند و عامل تاثير گذاری در نتايج هستند.
باعث می شود كه  به هر حال حمايت آن ها 

توقعات هم از شما باال برود...
دقيقا. ما در بازی اول واقعا زير فشار بوديم، ضمن اين که 
يک سالی بود در سالن 12 هزار نفری بازی نکرده بوديم. 
البته رفته رفته از زير فشار خارج شديم و شرايط برای مان 

عادی شد.
لهستانی ها در اين گروه تنها تيمی بودند كه 
در سالن آزادی بازی كرده اند و با جو ورزشگاه 
آشنا بودند. اين موضوع كار را سخت تر نكرد؟

بله ما پارسال برابر آن ها بازی کرديم. شرايط در مقابل 
شايد خيلی مالک  اين ها  اما  بود.  متفاوت  آن ها کمی 
نباشد و در واليبال هيچ چيز قابل پيش بينی نيست. ما 
اميدوار بوديم از دو ديدار خانگی برابر لهستان 6 امتياز 
اگر  امتياز را گرفتيم.  کامل خانگی را بگيريم، که سه 
اين اتفاق می افتاد تقريبا صعود ما قطعی می شد اما اگر 
امتيازات دو ديدار بين ايران و لهستان تقسيم می شد 
کار ما خيلی سخت تر می شد، که شد. کارمان به اما و 

اگر کشيد و در نهايت نشد.

گفت وگو با شهرام محمودی، ملی پوش واليبال ايران
شهرام محمودی دربارة آنچه از ابتدای لیگ جهانی به تیم ملی ايران گذشت صحبت از ريکاردو لوكارلی از برزيل و آرون راسل از آمريکا، در جايگاه نخست قرار گرفت. با مرد شماره يک تیم ملی ايران حاال در بین بهترين اسپک زن های لیگ جهانی باالتر والیبال ايران است. اما از بازی مقابل روسیه، درخشش شهرام محمودی آغاز شد. در تركیب تیم ملی ايران درخشیده بود، شهرام محمودی، پشت خط زن تیم ملی يک بار لهستان و يک بار هم روسیه را ببرند. يکی از بازيکنانی كه در چهار بازی اخیر خانگی الزم، مجوز صعود به مرحلة نهايی را دريافت كنند. اين امیدواری باعث شد تا امیدوار شدند در چهار ديدار باقی مانده برابر لهستان و روسیه با كسب امتیازات فاحش امتیازی ما با آمريکا و لهستان در جدول كمتر شود و ملی پوشان والیبال ايران صعود میسر نشد اما چهار پیروزی پیاپی برابر روسیه و آمريکا باعث شده اختالف نهايی لیگ جهانی  2015 بار ديگر به اردوی تیم بازگشت. هرچند كه در نهايت آمريکا، شرايط را كامال برای تیم ملی والیبال ايران تغییر داد و امید صعود به مرحلة تیم ايران مقابل تیم آمريکا بود كه در آن كسب شش امتیاز حیاتی خانگی در برابر درخشان اين تیم در يادها و خاطره ها مانده است. اما يکی از بازی های به يادماندنی هرچند تیم ملی والیبال ايران در رقابت های لیگ جهانی حذف شد اما بازی های 

كرديم.

ورزش

94
داد 

 مر
 - 

ده
 هف

اره
شم



انگليس  دلويت  آماری  خدمات  موسسة 
ساله  هر   )Deloittle Money League(
تحليل  و  جمع آوری  را  باشگاه ها  مالی  رده بندی 
اين  که  ارقامی  و  آمار  طبق  می کند.  بررسی  و 
عنوان  مادريد  رئال  باشگاه  کرده،  ارائه  موسسه 
در  هم  گذشته  سال  که  را  باشگاه  پردرآمدترين 
روند  توانست  و  کرد  حفظ  بود،  خودش  اختيار 
رئال  ادامه دهد.  اقتصادی  را در بخش  مثبت خود 
مادريد برای دهمين سال پياپی رتبة نخست را در 
اين فهرست از آن خود کرد، تا نشان دهد مديران 
تيم  برای  به کسب درآمد  ويژه ای  نگاه  باشگاه  اين 
دارند. باشگاه منچستر يونايتد در حالی که در ليگ 
ناکام  اروپا  قهرمانان  جام  و  اتحاديه  جام  جزيره، 
خوبی  جايگاه  به  مالی  بخش  در  توانست  اما  بود، 
حفظ  را  خود  صعودی  و  رشد  به  رو  روند  و  برسد 
و  مسابقات  تلويزيونی  بيننده های  از  برخی  کند. 
عالقه مندان به فوتبال، تصور غلطی از کسب درآمد 
چنين  و  دارند  باشگاه ها  توسط  سرمايه  جذب  و 
به  را  الزم  نتيجة  نتواند  تيم  اگر  که  می کنند  فکر 
مواجه  شکست  با  هم  مالی  نظر  از  بياورد،  دست 
خود  رساندن  با  يونايتد  منچستر  باشگاه  می شود؛ 
باشگاه ها،  پردرآمدترين  به جايگاه دوم در فهرست 
کسب  البته  کشيد.  تصوری  چنين  بر  بطالنی  خط 
يک  برای  قهرمانی  مقام  به  رسيدن  و  مثبت  نتايج 
حاميان  تا  می کند  زيادی  بسيار  کمک  باشگاه 
در  همچنين  و  بروند  سمتشان  به  بيشتری  مالی 

موفق  بتوانند  سرمايه  جذب  برای  ديگر  بخش های 
مقام  به  نرسيدن  و  نگرفتن  نتيجه  اما  کنند،  عمل 

قهرمانی به معنی شکست در بعد مالی نيست. 
باشگاه  جايگاه  فهرست،  اين  در  توجه  جالب  نکتة 

درآمدش  نتايجش،  علی رغم  که  است  بارسلونا 
گرفته.  قرار  چهارم  مقام  در  و  کرده  پيدا  کاهش 
بارسلونا در بين ده باشگاه پردرآمد، تنها باشگاهی 
اين  داشته.  نزولی  روند  مالی  بخش  در  که  است 

در  قبل  سال  که  ليورپول  که  است  حالی  در 
در  رشد  و  پيشرفت  با  داشت،  قرار  دوازدهم  ردة 
منچستری ها  بگيرد.  قرار  نهم  ردة  در  مالی،  بخش 
لويی  خود،  سرمربی  راهنمايی های  به  چشم  که 
بعدی  فصل  در  دارند  انتظار  و  دوخته اند  فن خال 
توانسته اند  شوند،  ظاهر  بهتر  اروپا  قهرمانان  ليگ 
در  مسابقاتشان  تلويزيونی  پخش  از  درآمدشان 
به  و  بدهند  افزايش  34درصد  را  جزيره  ليگ 
اين  سوم  جايگاه  برسانند.  پوند  136ميليون  رقم 
فهرست متعلق به بايرن مونيخ است؛ سران باشگاه 
کسب  و  اقتصادی  رشد  کنار  در  شده اند  موفق 
حذفی  جام  و  ليگ  در  هم  خوبی  نتايج  درآمد، 

کنند.  کسب 
رده بندی مؤسسة دلويت از ده تيم ثروتمند جهان 
گذشته  سال  به  نسبت  درآمدهايشان  مجموع  که 

افزايش پيدا کرده، به اين ترتيب است: 
1- رئال مادريد )اسپانيا( 549.9 ميليونيورو

ميليونيورو  518 )انگليس(  منچستريونايتد   -2
بايرن مونيخ )آلمان( 487.5 ميليونيورو  -3

ميليونيورو )اسپانيا(4844.6  بارسلونا   -4
474.2 ميليونيورو )فرانسه(  پاری سن ژرمن   -5

ميليونيورو  414.4 )انگليس(  منچسترسيتی   -6
ميليونيورو  387.9 )انگليس(  7- چلسی 

8- آرسنال )انگليس( 359.3 ميليون
ميليونيورو  305 )انگليس(  ليورپول   -9

ميليونيورو  279.4 )ايتاليا(  يوونتوس   -10

فرید دانش فر 

در  فوتبال  محبوبیت  و  جذابیت 
اين  تا  شده  باعث  جهان،  سرتاسر 
ورزش ها  ديگر  از  ورزشی  رشتة 
متمايز شود و شکل و فرم ديگری به 
خود بگیرد و بعد اقتصادی و مالی آن 
اهمیت و جايگاه ويژه ای داشته باشد. 
امروزه باشگاه های فوتبال در سرتاسر 
اداره  خصوصی  شکل  به  كه  دنیا 
می شوند، سعی و تالش خود را بر اين 
پايه گذاشته اند كه بتوانند روز به روز 
درآمد بیشتری كسب كنند تا با جذب 
مربیان  همچنین  و  باكیفیت  بازيکنان 
حرفه ای و باتجربه، تامین زيرساخت ها 
و مراكز و سخت افزار مناسب، ارزش 
باشگاه را باال برده و بتوانند به موفقیت 
برسند. هر ساله موسسه های خدمات 
و  ثروتمندترين  از  فهرستی  آماری 
را  جهان  باشگاه های  پردرآمدترين 
نگاهی  اين شماره  اعالم می كنند. در 
می اندازيم به باشگاه های اروپايی كه 
در اين زمینه موفق عمل كرده اند و در 

صدر اين فهرست قرار دارند. 

منبع درآمد باشگاه ها 
درآمد  بيشترين  باشگاه ها  معمول  طور  به 
و  می آورند  دست  به  تبليغات  از  را  خود 
از راه حق پخش تلويزيونی كه  از آن  پس 
رقم قابل توجهی است. درآمد در روز انجام 
مسابقه كمترين درصد را در اين ميان به خود 
رئال  باشگاه  مثال  برای  اختصاص می دهد. 
مادريد، حدود 194ميليون پوند از راه تليغات 
درآمد كسب می كند و 95ميليون پوند در 
روز بازی به دست می آورد. البته مثال نقضی 
هم در اين بين وجود دارد؛ درآمد حق پخش 
تلويزيونی باشگاه يوونتوس رقمی نزديک به 
دو برابر درآمدش از راه تبليغات بوده است. 
در بين باشگاه ها، پاريس سن ژرمن با كسب 
درآمد 274ميليون پوندی از راه تبليغات، در 

اين زمينه در رتبة اول قرار دارد. 

نگاهی به ثروتمندترين و پردرآمدترين باشگاه های جهان 

کهکشانی ها پول پارو می کنند 
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ايكر كاسياس 

قهرمان متواضع 
اهالی  کتاب های  عنوان های  به  نگاهی  با 
فوتبال، می توان گفت اسمی که برای کتاب 
انتخاب می شود تا حدودی نشان از بارزترين 
موضوع  اين  دارد.  شخص  اخالقی  ويژگی 
دربارة کاسياس صدق می کند. او با وجود 
درخشان  بازی های  و  افتخارآفرينی هايش 
حتی  نکرد؛  پا  به  جنجالی  هيچگاه  خود، 
زمانی که مورينيو او را روی نيمکت نشاند، 
اعتراض و برخورد شديدی نداشت. به او چندين و چند بار 
پيشنهاد شد کتاب زندگينامه اش را منتشر کند، اما او هر بار 
اين درخواست را رد می کرد. تا اين که يکی از ناشران به کمک 
نويسنده ای باتجربه موفق شد رضايتش را برای چاپ کتاب 
بگيرد و سرانجام »قهرمان متواضع« توسط آلبرتو ناوارو نوشت 
و راهی بازار شد. بعد از انتشار کتاب، کاسياس در اظهار نظری 
جالب دربارة اين اثر گفت: »هنوز نمی دانم چرا بايد کتابی در 
مورد من نوشته شود، وقتي هنوز فعال هستم. بهتر بود خاطرات 
من در روزنامه ها به چاپ می رسيد، اما حاالاز نتيجة کار ناراضی 
نيستم.« با اين حال به نظر می رسد او بعد از خداحافظی اش از 
دنيای فوتبال و دست کم دوران بازيگری اش، کتابی دربارة خود 

منتشر کند. 

فوتبالیست های 
دست به قلم 

كتاب هايی كه اهالی فوتبال نوشتند 
فرید دانش فر 

لحظه های  از  پر  است  دنیايی  فوتبال،  دنیای 
هیجانی، شور و اشتیاق حركت، شادی و لبخند و 
البته همراه با نگرانی و استرس و گاهی ناراحتی 
است. چیزی شبیه به زندگی در اين مستطیل سبز 
اتفاق می افتد. جذابیت بیش از حد آن و نزديک 
بودن آن به زندگی، فوتبال را از ديگر رشته های 
ورزشی متمايز كرده و باعث شده بیشتر از هر 
ورزشی، بیننده و طرفدار داشته باشد. به همین 
دلیل بسیاری از اتفاق هايی كه در زمین بازی رخ 
از  دارد.  زيادی  بازتاب های  و  واكنش  می دهد، 
طرفی ديگر، صحبت ها و رخدادهايی نیز اتفاق 
می افتند كه از ديد بیننده پنهان می ماند. به طور 
معمول بازيکنان و مربیان دربارة اين موضوع ها 
حرفی نمی زنند يا به طور سربسته و سريع آن را 
عنوان می كنند. به همین دلیل است كه بسیاری 
از آن ها بعد از خداحافظی از دنیای فوتبال، دست 
به انتشار كتاب زندگینامة خود می زنند تا عالوه 
بر كسب درآمد، با توضیح دربارة عملکردشان و 
معرفی بیشتر خود، پرده از برخی مسائل بردارند. 
در اين شماره چند كتاب را كه در دو سه سال 
نوشته  فوتبال  مربیان  و  بازيکنان  توسط  اخیر 

شده، معرفی می كنیم. 

الكس فرگوسن 
زندگينامة الكس فرگوسن 

کسی که در شانزده سالگی در کارخانة 
آچارسازی مشغول به کار شده و بعدها 
به عنوان پرافتخارترين مربی تاريخ ليگ 
انگلستان دست پيدا کرده، بايد زندگينامة 
پر از فراز و نشيب و خواندنی ای داشته 
باشد. او پيش از اين هم کتابی با عنوان 
اما  بود،  نوشته  من«  زندگی  »مديريت 
دومين اثر او به دليل آن که بعد از اعالم 
با  و  دغدغه  بدون  توانسته  و  شد  منتشر  بازنشستگی اش 
با  بياورد،  کاغذ  روی  را  خود  حرف های  خاطر  آسودگی 
استقبال کم نظير طرفداران فوتبال روبه رو شد. اين کتاب 
در  شده،  نوشته  بخش  بيست وپنج  در  که  023صفحه ای 
سال 3102 به عنوان پرفروش ترين کتاب سال انگلستان 
بيست وهفت  مدت  برای  فرگوسن  الکس  شد.  معرفی 
و  داشت  برعهده  را  يونايتد  منچستر  تيم  هدايت  سال 
قهرمانی های متعددی از جمله سيزده قهرمانی ليگ و دو 
قهرمانی ليگ قهرمانان اروپا را برای اين تيم کسب کرد. 
کتاب او در ايران توسط چندين ناشر به چاپ رسيد، که 
می توانست به فروش اين اثر ضربه بزند، اما اين کتاب با 
استقبال فوق العادة مردم همراه شد و در کمتر از يک هفته 

به چاپ های بعدی رسيد. 

زالتان ابراهيموويچ
من زالتان ابراهيموويچ هستم 

يکی از محبوب ترين و بدون 
مهاجمان  بهترين  شک 
در  که  دنيا  حاضر  حال 
اينتر،  آژاکس،  باشگاه های 
يوونتوس، ميالن و بارسلونا 
و همچنين تيم ملی سوئد 
بازی کرده. او در اين کتاب 
و  کودکی اش  دوران  از 
شرايط سختی که سپری کرده و همچنين 
چگونگی راهيابی اش به فوتبال هلند و دوران 
باشگاه های بزرگ دنياتوضيح  فوتبالی اش در 
همکاری  با  که  هستم«  زالتان  »من  داده. 
ديويد الگرکرانتس، روزنامه نگار و نويسندة آثار 
ورزشی نوشته شده، در کمال تعجب کانديد 
دريافت جايزة بهترين اثر ادبی سوئد نيز شد. 
اين اثر همچنين عنوان کتاب سال سوئد را از 
آن خود کرد و اين موضوع باعث جلب توجه 
بيش از پيش مردم، نه تنها در سوئد که در 
سرتاسر جهان شد. اين کتاب همزمان با توزيع 

در اروپا، در ايران نيز به چاپ رسيد. 

كارلو آنچلوتی 
درخت سال نوی من 

سرمربی  کتاب  دومين 
بيشتر  مادريد،  رئال  پيشين 
از آن که به مسائل حاشيه ای 
تاکتيک های  به  بپردازد، 
دربارة  خودش،ديدگاهش 
مربيگری، برخورد و ارتباطش 
و  کارکنان  و  بازيکنان  با 
مسئوالن باشگاه ها پرداخته. با 
اين که در اين کتاب از نوآوری هايش در تاکتيک 
و سيستم تيمی نوشته است، در مقدمه اش گفته: 
»اين روزها در خيلی مواقع شاهد اين هستيم 
که مسائل اقتصادی و تجاری در تصميم گيری ها 
نقش پررنگ تری نسبت به مسائل تکنيکی دارند.« 
اين صحبت و کالم او، عقيده و نظر شخصی اش 
در  مربيگری اش  سال  هجده  تجربة  حاصل  و 
باشگاه هايی مانند يوونتوس، ميالن، چلسی و رئال 
مادريد است. او در اين اثر به تمجيد از زين الدين 
زيدان پرداخته و می نويسد: »بدون زيدان، اتوبوس 
ما حرکت نمی کرد، حتی اگر او تاخيری يک ساعته 

هم داشت منتظرش می مانديم.« 

خوزه مورينيو 
آقای خاص، نيمه تاريک خوزه مورينيو 

دست  فوتبال  خاص  آقای 
به انتشار کتابی زد که باعث 
از صحبت ها،  شد بسياری 
جنجال  نظراتش  و  عقايد 
واکنش های  و  کنند  پا  به 
در  را  مربی ها  و  بازيکنان 
پی داشته باشد. او در عالم 
ادبيات هم دست از خاص 
بودنش برنداشت و صحبت هايش با بازيکنان 
تيمش )رئال مادريد( پيش از بازی با بارسلونا 
را تمام و کمال نوشت و حتی حرف رکيکی 
متن حذف  اين  از  را  بود  گفته  آن ها  به  که 
نکرد. شخصيت او به قدری جذاب است که 
برای فروش کتابش نيازی به تبليغ ندارد؛ فقط 
کافی است نامش روی کتاب باشد. می توان 
گفت مهم ترين بخش کتاب، موضوع حضور او 
در باشگاه رئال مادريد و برخورد او با بازيکنان 
است. ارتباط نه چندان خوب او با بازيکنانی 
مانند کاسياس، راموس و حتی رونالدو چيزی 

نبود که از کسی پنهان باشد. 

ادبیات ورزشی
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می دانيد بعضی از ما ايرانی ها با کدام مصرع خيلی 
حال می کنيم؟ همين مصرع حافظ که گفت »فلک را 

سقف بشکافيم و طرحی نو در اندازيم«
آن قدر آن بعضی از ما اين مصرع را دوست داريم که 
حتی آن را عملياتی هم کرده ايم و همين روزهاست 
که برويم سر وقت فلک. اصلش را آن چنان بشکافيم 
که خواجة حافظ به خواب هم نميديده!  فعال در حد 
نکنيد  فکر  يعنی  کرده ايم ها.  کارهايی  دست گرمی 
برمی آييم.  از پسش  ما  از  بعضی  است.  کار سختی 
مثال درياچة اروميه را که بزرگ ترين درياچة کشور 
و دومين درياچة آب شور دنيا بود جوری خشک و 
آب  حوض  هم  حوض کش«  »آب  که  کرديم  پهن 
را اين جوری خشک نمی کند. به جايش رفتيم يک 
که  ساختيم  خوزستان  استان  در  شور  آب  درياچة 
هيچ کجای جهان نساخته اند. اصال ما نيازی نداريم 
فلک را سقف بشکافيم که. همين درياچة آب شور 
گتوند را ساخته ايم، بس نيست؟! البته يک عده ای آدم 
درياچه نشناس  اسمش را گذاشته اند »سد گتوند«. 
ولی خيال تان راحت باشد که آن جا سد نيست. همان 
درياچة آب شور است. حتی اگر خيلی هم به درياچه 
بودنش مطمئن نباشيم، مطمئنيم که آبش شور است. 
عمان.  دريای  و  اروميه  درياچة  آب  از  شورتر  حتی 

خيال تان راحت باشد.
بعضی از ما حاال فعال درياچة اروميه را شکافتيم. از 
آن سر کشور کات زديم، آن ور کشور paste کرديم. 

عينهو فتوشاپ.
خالصه بعضی از ما پروژة »فلک را سقف بشکافيم« را 
شروع کرده ايم. حاال اگر طرحی نو هم در نينداختيم 
هم خيلی اشکال ندارد. نصفش را که انجام داده ايم 

ديگر. نيمة پر مصرع را ببينيم!
اتفاقا در همين راه »فلک را سقف بشکافيم«، بعضيها 
می خواستند »کوه دماوند« را هموار کنند؛ يک عده 
آدم  آخر  کردند.  شلوغ کاری  فضول  و  حسود  آدم 
فضول! اگر بخواهيد فلک را سقف بشکافيد، بايد برويد 
توک کوه يا نه؟ بايد تا توک کوه را هموار کنيد يا نه؟ 
اصال خود کوه را بايد هموار کنيد يا نه؟ از ته دره که 

نمی شود. بايد برويد آن توک!
از  بايد بکوبيد،  بيندازيد،  نو در  اين که طرحی  برای 
نو بسازيد برويد باال! درياچة اروميه را که بعضی از 
ما کوبيديم. برنامة بعدی خشک کردن دريای خزر 
است. می دانم االن بعضی ها نيش شان باز می شود و 

می گويند »اينو نيگا«.
نيستند.  خودباور  نيگا !  را  قيافهات  نيگا.  را  خودت 
همين کوه دماوند. کوهی که تا توکش آسفالت نباشد 
تغيير  طرح  يک  نيست  بد  پس  که.  ندارد  کارايی 
کاربری بدهيم برايش. البته اگر کوه دماوند را ناگهانی 
گودبرداری کنيم، همان جماعت فضول و حسود که 
يادتان هست؟ پيدايشان می شود! بهتر است اول کوه 

را جا به جا کنيم.
طبيعی  پديده های  کردن  جابه جا  در  ما  از  بعضی 
کردن  جابه جا  اصال  است.  درست  واقعا  کارمان 
تخصص مان است. قبال دکل نفتی و درياچة اروميه 
را يک جوری جا به جا کرديم که نه نفت توی دل دکل 
تکان خورد، نه آب توی دل درياچة اروميه. از پس

Cut & Paste  اين هم برمی آييم. البته گاهی هم 
 .Delete دست بعضی از ما اشتباهی رفته روی گزينة
اما زياد مهم نيست. واقعا حيف نيست، منطقة دماوند 
به آن خوش آب وهوايی را کوه به اين بزرگی اشغال 
کند؟ خاصيتش چيست وقتی نمی شود رفت توکش 
ويال ساخت؟ کوه دماوند را که گودبرداری می کنيم، 
کار  با زمينش چه  بلدند  از شهردارها خوب  بعضی 

کنند!
فقط بايد فکر کنيم که وقتی زمين را جابه جا می کنيم، 

آن را کجا ببريم؟! و دست کدام شهرداری بدهيم! 

بقية کوه ها و تپه ها را هم هموار می کنيم، خاکش را 
می ريزيم توی دره ها و آن ها را هم هموار می کنيم و 

کال يک شيوة هموارکنانه در پيش می گيريم.
انسان  ببينيد. يک مشت  را  دره  و  کوه  تلفات  آمار 
بيچاره هر سال از کوه و تپه پرت می شود، ماشين 

می رود توی دره هموار می شود. 
چند تا هم کوير و بيابان هم روی دست مان باد کرده 
بود که واقعا مانده بوديم اين ها را بايد هموار کنيم يا 
پر کنيم؟ پس چون مانده بوديم و به کارمان نمی آمد، 

از آب کره گرفتيم.
تاالب ها و رودخانه ها هم که با همکاری تعداد کثيری 

از ما دخل شان آمده.
همه جا را که هموار کنيم، يک زمين خوب و باحالی 
داريم که می توانيم تويش هر چيزی بسازيم. می سازيم 
می رويم باال. آن باال باالها و همان جا فلک را هم سقف 
می شکافيم و طرحی نو در می اندازيم که روح حافظ 
شاعر ايرانی هم از ما شاد باشد. ادبيات که فقط برای 
کله تکان دادن و به به و چه چه کردن نيست. بايد عمل 

کرد. ما عمل می کنيم!

پی آمد:
هرگونه برداشت تخيلی از اين متن نشانه از مرحله 

پرت بودن است!

محمدعلی مومنی

کوه دماوند را

Cut & Paste

 کنیم از مهر!

جابه جايی های غول آسا
طنز



30

نقره ای پرده 

چهره های ماندگار پردة نقره ای
ده شخصیت مشهور تاریخ سینما 

فیلم های سینمايی دارای قصه هستند و هر قصه ای برای آن كه خلق شود و بتواند به خوبی پیش رود و ساختار فیلم را حفظ كند، نیاز به يک 
شخصیت اصلی دارد. از اين رو، شخصیت يکی از عوامل بسیار مهم و موثر در موفقیت يک فیلم سینمايی است و گاهی اين تاثیر و اهمیت 
نقش تا آن جا پیش می رود كه مخاطبان و بیننده ها فیلم را با نام آن شخصیت می شناسند. در تاريخ سینما شخصیت های بسیاری بودند كه 
جلوة ديگری به فیلم بخشیدند و در ذهن ما ماندگار شدند. چندی پیش مجلة امپاير، فهرستی از صد شخصیت مشهور سینما را انتخاب 

كرد. اين موضوع بهانه ای شد تا در اين شماره از ده شخصیت مشهوری كه در اين فهرست هستند، بنويسیم. 

فرید دانش فر 

اينديانا جونز 
جرج لوکاس با نوشتن فيلمنامة فيلم »اينديانا جونز«، نشان داد که در 
ساختن يک قهرمان زمينی هم می تواند موفق باشد و استعداد عجيب 
او در خلق داستان و شخصيت، محدود به »جنگ ستارگان« و 
آدم های فضايی و يک قصة تخيلی نيست. قهرمان اين فيلم، دکتر 
جونز، يک باستان شناس بسيار کنجکاو ماجراجو و جسور است 
که به دنبال صندوق افسانه ای است، که بايد آن را پيش از 
آن که به دست آلمان ها برسد، پيدا کند. هريسون فورد، يکی از 
بهترين نقش آفرينی هايش را به نمايش گذاشت تا اين شخصيت 
به بهترين وجه ممکن شکل بگيرد و همچنين جايگاه خودش را 
در سينما تثبيت کند. يکی از صحنه های ديدنی اين فيلم، سکانس 
برخورد او با »بلوک« است؛ جايی که طرف صحبتش از او می پرسد: 
»ديگه کجا می تونم رقيبی پيدا کنم که تا اين حد هم سطح خودم 
با آن لحن خشک و خشن جواب می دهد:  باشه؟« دکتر جونز 
مهم ترين  گفت  می توان  کن!«  امتحان  رو  محله تون  »فاضالب 
ويژگی ظاهری او، شالقی بود که در دست داشت. شالقی که سه 

سال پيش با قيمت پاية 23هزار دالر به حراج گذاشته شد. 

جيمز باند 
يک قهرمان شيک پوش که به روزترين تجهيزات و بهترين اتومبيل را در 

اختيارش می گذارند تا بتواند از پس ماموريتی که به او واگذار 
کرده اند بربيايد. فکر می کنم همين چند جمله کافی است 
تا متوجه شويد که شخصيت بعدی، جيمز باند است، آن 
هم با بازی »شان کانری«. تا به امروز بيشتر از بيست و 
سه فيلم بر اساس شخصيت جيمز باند يا همان مامور دو 
صفر هفت ساخته شده و بازيگران مختلفی در اين نقش 
بازی کرده اند، اما نظرسنجی ها نشان می دهند که دنيل 
کريگ و شان کانری محبوب ترين بازيگر برای اين نقش 
هستند. شخصيت جيمز باند در سال 1953 توسط يان 
فلمينگ خلق شد و در سال 1963 فيلم »دکتر نو« اولين 
فيلم ساخته شده از روی اين شخصيت روی پردة سينما 
رفت. شان کانری در هفت فيلم از مجموعه فيلم های جيمز 
باند نقش اين مامور مخفی را بازی کرده، که می توان گفت 
فيلم »پنجة طاليی« يا همان »Gold Finger« بهترين 

فيلم او در اين مجموعه است. 

جوكر 
به طور معمول فيلم هايی که ابرقهرمانی دارند که تمام زشتی ها و بدی ها را از بين می برد، شخصيت منفی 
جايی در بين مردم ندارد و توجه همه به قهرمان جلب می شود. مصداق اين موضوع شخصيت های منفی فيلم 
مرد عنکبوتی هستند. فيلم بتمن يک ابرقهرمان را از کتاب های کميک استريپ به روی پردة سينما کشاند و 
خيلی زود به محبوبيت رسيد. شخصيت منفی در مجموعه فيلم های بتمن، »جوکر« است، که جملة ابتدای 
مطلب درباره اش صدق می کند اما در سال 2008 در فيلم شوالية تاريکی، »هيث لجر« نقش جوکر را به 
عهده گرفت و تمام اين معادالت را بر هم زد. بازی فوق العادة او نه تنها مورد توجه مردم قرار گرفت، که 
تحسين و نظر مثبت منتقدان را نيز در بر داشت. جوکر در اين فيلم، به معنی واقعی يک بيمار 
روانی و ديوانه را به تصوير کشيد که جنايت های ساديستی را رقم می زند، او همچنين شوخ طبعی 
خاص خودش را هم دارد. ديالوگ های بی نظير اين فيلم نيز به هيث لجر کمک کرد تا يکی از 
بهترين شخصيت های منفی تاريخ سينما را به نمايش بگذارد. جوکر که دو طرف دهانش بريدگی 
و زخمی مانند يک لبخند روی صورتش دارد، در اين فيلم يکی از ديالوگ های ماندگار سينما 

را می گويد: »چرا اين قدر جدی؟« 

ويتو كورلئونه 
»پيشنهادی بهش می کنم 
که نتونه رد کنه«، ديالوگ 
کورلئونه  دون  معروف 
به  پدرخوانده  فيلم  در 
به يادماندنی ترين  از  يکی 
سينما  تاريخ  ديالوگ های 
و  فکر  طرز  شد.  تبديل 
و  جالب  نظرات  و  عقيده 
بعضی وقت ها عجيب و در تضاد با شخصيت دون کورلئونه )يک 
گنگستر( در کنار ويژگی های ديگرش، از جمله خونسردی و نوع 
حرف زدنش او را تبديل به يک شخصيت کامل و ماندگار کرده، 
که با وجود منفی بودنش، همه دوستش دارند و هنوز هم بعد از 

گذشت چهل سال، ديالوگ هايش تکرار می شوند. 
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راكی بالبوا 
مجموعه فيلم های راکی با استقبال کم نظير مخاطبان روبه رو شد. شايد 
وقتی قرار شد بعد از قسمت پنجم فيلم، »راکی بالبوا« ساخته شود، 

داشته  را  قبل  موفقيت  نمی تواند  که  می کردند  گمان  بعضی ها 
اميد می دهد، کسی  بيننده  به  باشد. راکی شخصيتی است که 
است که تا آخر روی صحنه می ماند، رفتن و ترک کردن برايش 
معنی ندارد و مقاومتش را به همه نشان می دهد. بوکسوری که 

روی رينگ می ايستد و دست هايش را به نشانة پيروزی باال 
می آورد. سيلوستر استالونه بيش از هر چيز معروفيت 

و بازيگری اش را مديون »راکی« است. 

فارست گامپ 
و  هم سن  کنار  در  مدرسه  در  خواندن  درس  مجوز  حتی  که  ذهنی  معلول  يک 
کنار  در  تنها  و  پدر  بدون  ندارد،  و خواهری  برادر  که  او  نمی دهند.  را  سال هايش 
مادرش بزرگ می شود. مادری که به او می گويد: »زندگی مانند يک جعبة شکالت 
است؛ هيچ وقت نمی دونی چی قراره گيرت بياد.« تام هنکس با نقش آفرينی در اين 
فيلم، تماشاچی های فيلم؛ از مخاطب معمولی گرفته تا منتقدها، همه را انگشت به 
دهان کرد و اسکار بهترين بازيگر نقش اول را از آن خودش کرد. او کاری کرد که 
حتی نوع معرفی کردنش به ديگران هم در ذهن بماند: »من فارست هستم، فارست 
گامپ.« يک روز که چند بچة شرور دنبالش می افتند و اذيتش می کنند، مجبور 

می شود بدود و اين دويدن، تبديل به چيزی شبيه يک معجزه می شود. 

اسكارلت اوهارا 
يک رمان تبديل به فيلم می شود و يک زن از بازيگری 
از  يکی  تا  می رود  هاليوود  به  بريتانيا  تئاترهای  در 
اسکارلت،  بکشد.  تصوير  به  را  جاودانه ترين شخصيت ها 
دختر جرالد اوهارا که صاحب يک مزرعة پنبه است، در 
اما اشلی  يک مهمانی به »اشلی« اظهار عالقه می کند، 
ازدواج  کند.  او   خالة  دختر  با  دارد  قصد  که  می گويد 
لجباز،  البته  و  سبز  چشمانی  با  زيبا  دختری  اسکارلت 
کار  ويژگی ها  اين  تمام  که  است،  مغرور  و  خودخواه 
دستش می دهند و باعث می شوند او در مزرعة پدری اش 
بماند. و آن ديالوگ معروفش که اگر يک بار فيلم را ديده 
باشيد، يادتان می ماند: »خانه. من به خانه خواهم رفت. 
و به راهی برای برگشتن به آن جا فکر خواهم کرد... فردا 

روز ديگری است.« 

جک تورانس 
نويسنده ای که به تازگی اعتيادش را ترک 
در  هتلی  به  با خانواده اش  و همراه  کرده 
برف  از  پر  اطرافش  که  آمده  کوه ها  کنار 
است. او در اين هتل به يکباره تبديل به 
تبری  با  و  می شود  عيار  تمام  ديوانة  يک 
می افتد.  خانواده اش  جان  به  دست  در 
در  نيکلسون«  »جک  فوق العادة  بازی 
ياد  از  زودی ها  اين  به  »درخشش«  فيلم 
تبر در  با  او  کسی نمی رود. صحنه ای که 

را می شکند و صورتش را به شکاف در می چسباند، يکی از لحظه های ماندگار تاريخ 
سينما و حاصل هنر کارگردان نابغه ای به نام »استنلی کوبريک« است.

ريک بلين 
يک فيلم کالسيک و عاشقانه الزم 
بود تا »همفری بوگارت« هنرش 
را به دنيا نشان دهد و شخصيت 
ريک بلين را بسازد. ريک، باهوش 
و خونسرد و کمی خودخواه است؛ 
به  فيلم،  پايانی  سکانس  هرچند 
خودخواهی  اين  روی  کلی  طور 
خط می کشد اما اين خصلت در او 
وجود دارد و باعث فاصله ای بين 
ديالوگ  می شود.  ايلزا  و  خودش 
»اينجايم که به تو نگاه کنم، بچه« 
که يکی از جمله های به يادماندنی 
فيلم است، بداهه توسط بوگارت 
گفته شد و آن قدر جالب و شيرين 

بود که به تشخيص کارگردان در فيلم استفاده شد. 

تراويس بيكل 
يک رانندة تاکسی که روان پريش است، به سرش می زند مانند قهرمان های فيلم های 
سينمايی شود و يک جامعه را از شر بدی ها و پليدی ها خالص کند. او که هيچ 
مهارتی در تيراندازی و کار با اسلحه ندارد، چند اسلحه می خرد و آماده می شود 
تا کارش را شروع کند. او برای اين کار مدل موی 
خودش را هم عوض می کند تا اين شخصيت با ژست 
جالبش و آن موهای عجيب در ذهن ما بماند. يکی از 
لحظه های جالب فيلم، صحنه ای است که رابرت دنيرو 
مقابل آينه ايستاده و با خودش حرف می زند: »داری با 

من حرف می زنی؟ داری با من حرف می زنی؟« 
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خوانندگان گرامى مجله در اين دو صفحه شما را دعوت مى كنيم. تا ضمن سرگرم شدن با يافتن پاسخ هاى مربوطه در قرعه كشى جايزه اى نفيس شركت 
كنيد. با حداقل جواب دادن به سه تا از سرگرمى هاى اين صفحه اسم خود را  در گردونه شانس قراد دهيد. در ضمن پاسخ  هاى خود را تا تاريخ 20 فروردين 

94 به آدرس اى ميل صفحه ارسال كنيد. همراهان گرامى جواب كليه سرگرمى ها را هم در شماره آينده وخارزم مشاهده  خواهيد كرد.

sargarmi.kharazm@gmail.com

جدول  بهش  كه  ژاپنيه  جدول  يه  سودوكو  جدول 
اعداد متقاطع هم گفته ميشه. اين جدول يه جدول 
مربعي شكله كه از 9 سطر و 9 ستون تشكيل شده. 
شده  تقسيم  هم  مساوي  مربع  تا   9 به  طرفي  از 
بطوريكه اون مربع هاي 3 در 3 داخلي تو دل مربع 

اصلي قرار دارن كه بهشون بلوك گفته ميشه.
قانون هاي اين بازي شامل 4 شرط اصلي و ساده :

1- همه سطر و ستون ها شامل اعداد بين 1 تا 9 باشه.
2- تو هيچ سطري عدد تكراري نباشه.
3- تو هيچ ستوني عدد تكراري نباشه.
4-تو هيچ بلوكي عدد تكراري نباشه ...

پاسخ جدول وبرنده شماره قبل

جدول 
سودوكو

مجيد شيخ، سهام دار شركت خوارزمى، به قيد قرعه 
برنده خوش شانس شماره گذشته نشريه هستند كه 

براى دريافت جايزه با ايشان تماس مى گيريم. 
پاسخ سرگرمى مكعب هاى شماره قبل شكل يك صحيح است.


