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نخست سخن 

دكترحجت اله صيدي، مدير عامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي

گذشته و آیندة نماد وخارزم

      پرسش مهمی که هر سرمایه گذار در مواقع مختلف به طور پیوسته از خود می پرسد، آن است که آیا سرمایه گذاری ام بهترین بوده و آیا نمی شد بهتر از این عمل کرد؟ 
این مسئله به قدری اهمیت داشته که در اقتصاد موضوعی به نام هزینة فرصت از دست رفته مطرح شده است. از مهم ترین ویژگی های هزینة فرصت از دست رفته، یکی 
صفر نبودن آن است؛ بدین معنی که هیچ گاه نمی شود برای انجام یک سرمایه گذاری، از سرمایه گذاری دیگری چشم پوشی نکرد و درنتیجه از منافع آن محروم نماند. و 
دیگری دقیقا تشخیص همان سرمایه گذاری دیگر است که از آن چشم پوشی شده است. تشخیص این موضوع بدان معنی است که سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری های 
جایگزین چه هستند و از آن مهم تر عایدی آن ها چقدر است. تمامی سرمایه گذاران از آن جا که به دنبال بیشینه کردن سود و منافع خود هستند، بسیار مایلند که پاسخ 
این پرسش ها را قبل از تصمیم گیری و انتخاب مورد سرمایه گذاری خود بدانند. به عنوان نمونه، در بورس وقتی مبلغی برای خرید یک سهام خاص پرداخت می شود، 
لزوما باید از پرداخت آن مبلغ برای سایر سرمایه گذاری ها صرف نظر کرد و لذا سرمایه گذار دغدغة آن را دارد که مبادا سهم یا سهم های دیگری که در انتخاب او نیست 
در آینده بازدهی بیشتری نسبت به آن چه او انتخاب کرده داشته باشند. پاسخ به این پرسش امری پیشینی است، یعنی باید قبل از سرمایه گذاری پاسخ مناسب را یافت، 
اما آن چه در عالم واقع عملی است و واقعی ترین و صحیح ترین پاسخ تلقی می شود، امری پسینی به شمار می رود. بسیار دیده شده که سهام دار پس از یک سال یا حتی 
چند ماه سرمایه گذاری،  روند رشد سایر سهم ها را دیده و انگشت حسرت گزیده که چرا آن سهام دیگر را که بازدهی مناسب تری داشته، انتخاب نکرده است. گاهی این 
مسئله حتی موجب افسردگی و از دست دادن اعتماد به نفس سرمایه گذار شده و چنین پنداشته است که او فکر ضعیفی دارد و قادر به تشخیص نیست و دیگران بهتر 
عمل کرده اند. در صورتی که اگر از همان دیگران پرسیده شود که امروز چه سهامی را توصیه می کنند، ممکن است کامال اشتباه کنند و این موردی است که برای آن، 
چه در بورس های دنیا و چه در ایران نمونه های فراوانی می توان یافت زیرا پیش بینی آینده بسیار سخت تر از تجزیه و تحلیل گذشته است و از این روی است که بر روی 

زمین هیچ انسانی را نمی توان یافت که روزنامة فردا را واقعا نوشته یا خوانده باشد.      
       آن چه گاهی بازار سرمایه را برای سرمایه گذاران جذاب تر از دیگر بازارها می کند، پیش بینی ناپذیری دقیق روند قیمت ها و شاخص در آن است. درست زمانی که 
تمامی تجزیه تحلیل ها و پیش بینی ها از کاهش خبر می دهند،  قیمت ها به ناگاه روند افزایشی شدید به خود می گیرند و گاه برعکس، برخالف انتظار رشد، بازار سقوط 
می کند. برای پی بردن به دلیل یا دالیل این امر،  پژوهشگران بررسی های زیادی انجام داده اند تا به راز این پیش بینی ناپذیری پی ببرند. اگرچه دالیل متفاوتی از مسائل 
رفتاری کنشگران بازار و سرمایه گذاران گرفته، تا ساختار بازار، عوامل بنیادی صنایع و شرکت ها و هم چنین موارد مربوط به گزارشگری مالی متغیرهای مربوطه در این 
زمینه بررسی شده اند اما هنوز مدل قابل اتکایی برای این پیش بینی ناپذیری تدوین نشده و شاید تدوین آن هیچ گاه میسر نشود. دلیل این ممکن ناپذیری، در بی کرانی 
عوامل موثر بر قیمت سهام از یک سو و درجة عدم اطمینان هرکدام از این عوامل و درنتیجه وجود عاملی به نام خطر یا ریسک از سوی دیگر است. واقعیت آن است که با 

تمامی تالشی که نظریه پردازان و پژوهشگران به کار بسته اند، شناسایی نه تنها تمامی این عوامل بی کران بلکه حتی بخش بزرگی از آن نیز تاکنون ممکن نشده است.
      روند شاخص کل بورس در دهة گذشته و حتی ماه های اخیر، نمونة روشنی از این پیش بینی ناپذیری است. درست در زمانی که به دلیل انتشار اخبار مربوط به 
افزایش تحریم های ناعادالنه و درنتیجه ایجاد تنگناهای مالی و اقتصادی، انتظار افت شدید بازار می رفت، شاخص بی توجه به آن، روند افزایشی خود را ادامه می داد و بر 
کاهش های موقت خود فائق می آمد و باز هنگامی که از روزهای آغازین سالی که در آن هستیم اخبار مثبت توافق هسته ای به گوش می رسید، روند افزایشی شاخص 
بیش از چند روز نتوانست دوام آورد و قیمت ها رو به نزول گذاشتند. طرفه آن که برخی تحلیل گران بازار برای هر دو روند کاهش و افزایش، دلیل به ظاهر محکمی پیدا 
کرده و آن را دلیل اصلی نوسان می دانند. مثال هنگامی که بازار پس از یک دورة آرامش ناگهان اوج می گیرد، در بین تحلیل گران به فالن مصاحبة وزیر خارجة غربی 
استناد می شود و وقتی درست فردای آن روز شاخص با افت سنگینی مواجه می شود،  باز همان تحلیل گران یا به بندهای دیگری از همان مصاحبه استناد می کنند یا به 
سخنرانی پیش از دستور یکی از نمایندگان محترم مجلس. تمامی این تالش ها ریشه در پیش بینی ناپذیری بازار سرمایه دارد و تالش ناموفق تحلیل گران، تا ثابت کنند 
که افزایش یا کاهش، یکی دو دلیل و فقط همان یکی دو دلیل مشخص را داشته است. در خصوص عوامل موثر بر نوسان قیمت در بازار سهام تنها چیزی که می توان 
پیش بینی دقیق کرد آن است که در آینده پژوهشگران به عوامل بیشتری نسبت به امروز دست خواهند یافت و نه چیز دیگر. این که روزی برسد تا تمامی عوامل مشخص 

شود و بتوان با گنجاندن آن ها در مدل ریاضی خاصی ، قیمت سهام در آینده را به طور دقیق پیش بینی کرد امری محال به حساب می آید. 
       بی گمان یکی از پرسش های مهم امروز سهام داران خوارزمی در آستانة مجمع عمومی سالیانه، آن است که آیا سرمایه گذاری درستی انجام داده اند یا باید سهام 
دیگری می خریدند. بدیهی است که پاسخ به این پرسش آسان تر از آن است که در مورد آینده پیش بینی شود. برای پاسخ به این پرسش، می توان مقاطعی مانند روز 
بازگشایی نماد وخارزم در روز بعد از مجمع عمومی عادی سالیانه در مهرماه سال گذشته، روز اعالم اجرایی شدن مرحلة دوم افزایش سرمایه، نخستین روز کاری سال 
جاری یا روز اتمام پذیره نویسی و استفاده از حق تقدم را در نظر گرفت و از سوی دیگر، برای مقایسه و برآورد هزینة  فرصت، یا سراغ شاخص کل رفت، یا ده یا بیست 
شرکت بزرگ بورس را مالک مقایسه قرار داد یا با سایر شرکت های سرمایه گذاری در بورس سنجید. در صورت انجام این تحلیل، چنین به دست می آید که بازدهی 
وخارزم در دوره های مورد نظر در بسیاری از حاالت، نسبت به موارد مشابه خود بیشتر بوده و در برخی موارد نیز مساوی بوده یا تفاوت چندانی نداشته است. مجمل این 
ادعا آن است که سهام داران خوارزمی، چه آن ها که سهام قبلی خود را نگه داری کرده اند و چه کسانی که اخیرا به جرگة سهام داران پیوسته اند، با وجود رکود حاکم بر 
اقتصاد، افت شدید شاخص کل در بورس و رخوت سایر بازارها، نه تنها هزینة فرصت باالتری نسبت به سایر سرمایه گذاری ها نداشته اند بلکه بازدهی قابل قبول و متناسب 

با ریسک بازار را هم به دست آورده اند.
      آن چه امروز مهم است، تصمیم گیری در مورد آیندة این سهم است و باز دستیابی به پاسخی مناسب برای پرسش چالش برانگیز ابتدای این نوشته. آن چه 
ارتقای  برای  خوارزمی  هفت سالة  راهبردی  برنامه های  یکی  است؛  نکته  دو  کرد،  اعالم  می توان  خوارزمی  گروه  اجرایی  مدیران  و  سیاست گذاران  سوی  از 
 شرکت و توسعة عملیات آن و دستیابی به سودی بیشتر و پایدارتر است که تفصیل آن در یادداشت های پیشین ارائه شده و موارد تکمیلی آن نیز در شمارة 
بعد و هم چنین مجمع عادی سالیانة پیش رو گفته خواهد شد و طبیعی است که اولین اثر خود را بر ارزش سهام شرکت می گذارد و نکتة بعدی ابراز خوش بینی 
محتاطانه نسبت به خروج اقتصاد کشور از رکود است، که اگرچه نمی توان برای آن زمان دقیقی را پیش بینی کرد، اما با توجه به برنامه های جدی دولت محترم، تحقق 
آن را می توان قطعی دانست. این دو عامل می تواند دالیل بنیادی مناسبی را برای ارزنده تر کردن سهام در ماه ها و سال های پیش رو فراهم کند، تا یار که را خواهد و 

میلش به که باشد.   



مديريت و  مجلهء اقتصاد 

دولت یازدهم زمانی اقتصاد کشور را در اختیار گرفت که بسیاری از کارشناسان با قاطعیت 
بر این باور بودند که اقتصاد ایران بدترین روزهای خود را تجربه می کند. این ادعا برخالف 
طیف بندی های سیاسی کشور مطرح می شد. درواقع می توان گفت در خردادماه سال 
1392 که دولت یازدهم کابینة خود را تشکیل داد، همة گروه های سیاسی بر خمیدگی 
و خموده بودن اقتصاد ایران اشاره می کردند و بر سر آن اتفاق نظر داشتند. برای همین 
اقتصاد در دو سال گذشته به رویکرد همة گروه های اجتماعی تبدیل شد. دولت نیز  این 
مسئله را می دانست و از سوی دیگر بیشتر از همة افراد جامعه از عمق وخامت اقتصاد 
کشور خبر داشت، برای همین نیروی خود را صرف پیروزی در میادین بین المللی کرد. 
چون برنامه ریزان دولتی بر این باور بودند که فقط با عبور از موانع بین المللی می توان در 
کوتاه مدت چاله های عمیق اقتصادی را پر کرد. برنامه ریزان دولتی اما به این توفیق دست 
یافتند و در تیرماه گذشته تیم مذاکره کنندة ایران با دست پر از وین برگشت. این مسئله 
به یکی از چالش های کابینة یازدهم تبدیل شد، چون منتقدان اعضای این کابینه را متهم 
می کردند که به جای پرداختن به مشکالت داخلی و باز کردن گره های اقتصادی، تمام زور 
خود را صرف عبور از مذاکرات کرده اند. با این وجود آمارها به گونة دیگری سخن می گویند 
و نشان می دهند باوجود تجمیع نیروی دولت در حوزه های دیپلماتیک، منحنی های اقتصاد 
توانسته اند تا حدی بار خود را زمین بگذارند و نفس تازه کنند. کارشناسان اقتصادی بر این 
باورند که داده ها حتی اگر توانسته باشند اندکی بهبود یابند باید شادمان بود چون در چند 
سال گذشته شرایطی بر اقتصاد کشور حاکم بود که گروه زیادی از فعاالن اقتصادی کامال 
از جان گرفتن دوبارة اقتصاد ایرانی ناامید شده بودند. به هر حال این روزها همه چیز تا حد 
مطلوبی تغییر کرده است. البته هنوز اقتصاد ایران تاتحرکی مطوب بایدشکیبا وصبورباشد 
اما حرکت داده ها به سمت مثبت شدن و همچنین پیروزی در عرصه های بین المللی 
،امید به خروج از تنگناها را تقویت کرده است. واقعیت آن است که بررسی شاخص های 
کالن اقتصادی نشان می دهد دولت یازدهم طی دو سال فعالیت خود توانسته است اقتصاد 
کشور را از شرایط رکودی خارج کرده و چشم انداز روشنی نیز پیش روی فعالیت اقتصادی 
ترسیم کند. همین خروج از شرایط رکود می تواند بهترین اتفاق برای اقتصاد محسوب 
شود. پایگاه اطالع رسانی دولت می نویسد. دولت یازدهم در شرایطی زمام امور اجرایی 
کشور را در دست گرفت که پیش از آن بسیاری از ناظران، بیان هر وعده ای را با دیدة 
تردید می نگریستند و بازگشت به وضعیت سال های ابتدایی دهة 80 را دور از دسترس 
می انگاشتند. افزایش تنگناها و تهدیدهای منطقه ای و بین المللی به واسطة سیاست ها و 
مواضع تنش زا، تورم باالی40 درصد، رشد اقتصادی منفی، افزایش بدهی های دولت، افت 
بی سابقة ارزش پول ملی و ورشکستگی و تعطیلی بنگاه های تولیدی در کنار گسترش 
بدبینی به آینده و کاهش اعتماد مردم نسبت به مسئوالن اجرایی کشور، از ویژگی های 
ماه های پایانی سال 1391 و آغازین 1392 بود. تورم باال به همراه رشدا قتصادی منفی، 

باعث شد که کشور پدیده ای جدید باعنوان رکود تورمی را تجربه کند.
این روند تا روی کار آمدن دولت یازدهم ادامه داشت اما بعد از شروع به کار دولت 
یازدهم، شرایط تغییر کرد و دیپلماسی خارجی این دولت مسیر توسعة روابط و تجارت 
خارجی کشور را طی کرد و اکنون با گذشت دو سال از شروع کار دولت، می توان 
نشانه های بهبود نسبی اقتصاد کشور را شاهد بود. از سوی دیگر گزارش های موجود، 
وضع را برای تولید مناسب تر از گذشته ارزیابی می کنند. در حال حاضر هیچ شکی میان 
اندیشمندان اقتصادی وجود ندارد، که اقتصاد ایران بیش از هر چیز به تولید و تقویت 
صنعت نیاز دارد. کاهش تورم صنعت این امید را به وجود آورده است که به زودی 
تولیدکنندگان می توانند از الک بحران خود خارج شوند. بدون شک اما این خروج را 
شرایط جدید و سرمایه های تازه ای که به سمت تولید می روند تقویت می کند. بانک 
مرکزی در آخرین گزارش خود می نویسد، شاخص بها در تولید تغییر کرده است و 
این امر حاکی از روند نزولی تورم در این بخش است، به گونه ای که شاخص کل بهای 
تولیدکننده در مردادماه امسال در مقایسه با تیرماه 0.9 و نسبت به خرداد حدود 1.8 
درصد کاهش یافته است. با رسیدن شاخص بهای تولیدکننده در  ایران در ماه قبل به 
216.1 تورم ماهانه این بخش در مرداد به 0.8 درصد رسید. این درحالی است که 

شاخص در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 5.6 درصد افزایش 
یافته است. تورم تولیدکننده درحالی روند کاهشی در پیش گرفته که می تواند به 
معنای کم شدن هزینه های تولید و بهای تمام شدة محصوالت بوده و درنهایت می تواند 

به کاهش هزینة مصرف کنندگان بینجامد.

نگاهی به كارنامة دولت يازدهم در دو سال گذشته

جلوه های غلبه بررکودی دیرپا
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بهار و تابستان هم يخ بورس را باز نكرد
به زودی  تهران  بورس  در  اول سال 94  نیمة  پروندة 
چندان  نه  کارنامه ای  با  البته  شد،  خواهد  بسته 
و  گذشت  که  بهاری  در  این ترتیب  به  امیدوارکننده. 
سهام داران  نزدیک شده،  پایان  به خط  که  تابستانی 
خود  سهام  ارزش  افت  شاهد  اغلب  شیشه ای  تاالر 
بوده اند. وضعیت شاخص و حجم ارزش معامالت هم 
نشان می دهد که اهالی بازار دست کم فعال عالقه ای 
به خریدوفروش های جدید ندارند؛ در چنین شرایطی 
ورود سرمایه گذاران  از  که خبری  نیست  عجیب هم 

جدید به تاالر شیشه ای به گوش نمی رسد.
تازه ترین آمار و ارقام رسمی بورس نشان می دهد، که 
در مردادماه  کماکان هم روند شاخص نزولی بود هم 
دادوستد در بازار رونق نداشت. بر اساس این گزارش 
ماه  به  نسبت  مردادماه 94  پایان  در  بورس  شاخص 
پیش از آن 2419 واحد برابر با 4 درصد کاهش یافت 

و از 67644 واحد به 65225 واحد رسید.

مرداد با رخوت گذشت
ارزش   ،94 مرداد  کاری  روز   20 در  این ترتیب  به 
معامالت در مقایسه با تیرماه 94، 40 درصد کاهش 
یافت و از 38513 میلیاردریال به 23134 میلیاردریال 
رسید. هم چنین حجم سهام معامله شده از 19میلیارد 

و 475 میلیون سهم معادل 50 درصد کاهش یافت.

هم چنین از ابتدای سال 94، متوسط روزانة حجم و 
ارزش معامالت به ترتیب برابر با 785 میلیون سهم و 

1530 میلیاردریال بوده است.
با  مقایسه  94در  مردادماه  پایان  در  هم  بازار  ارزش 
 3 با  برابر  میلیاردریال   869 و  80هزار  امسال  تیر 
ارزش  نظر  از  صنایع  بررسی   . یافت  کاهش  درصد 
شیمیایی  محصوالت  گروه  که  می دهد  نشان  بازار 
 721 بازار  ارزش  و  28 شرکت  داشتن  اختیار  در  با 
هزار میلیاردریال در رتبة اول قرار دارد، گروه بانک ها، 
موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با 370 هزار 
میلیاردریال و فلزات اساسی با 239 هزار میلیاردریال 

رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.
 6521 تعداد   94 مرداد  در  که  است  حالی  در  این 
میلیاردریال   435 و  10هزار  ارزش  به  سهم  میلیون 
از طریق معامالت الکترونیکی مبادله شده است، که 

حدود 27 درصد از کل معامالت را  شامل می شود.
سهام  ارزش  ماه  این  در  نرمال،  معامالت  براساس 
 14786 حدود  حقوقی  اشخاص  خریداری شدة 
میلیاردریال و معادل 59 درصد از کل خریدها بود، 
در حالی که ارزش سهام فروخته شدة آن ها 13713 
میلیاردریال و حدود 55 درصد از کل فروش ها بود. بر 
این اساس در این ماه سرمایه گذاری خالص اشخاص 
حقوقی به میزان 1073میلیاردریال ثبت شد. در عین 
به  حقیقی  اشخاص  سهام  خریدوفروش  میزان  حال 

ترتیب 40 و 44 درصد از ارزش خریدوفروش بود.
116 شرکت عقب نشینی کردند

هم چنین تطبیق سود )زیان( پیش بینی شدة شرکت ها 
در ماه جاری نسبت به ماه قبل نشان می دهد که تعداد 
با کاهش  تعداد 116 شرکت  افزایش،  با  48 شرکت 
در  تغییری  با 138 شرکت،  برابر  مابقی شرکت ها  و 
زیان  و  سود  نداشته اند.  پیش بینی شده  )زیان(  سود 
با  برابر  مردادماه  پایان  در  شرکت ها  پیش بینی شدة 
تیرماه  به  نسبت  که  است،  میلیاردریال  هزار   481
می دهد.  نشان  کاهش  میلیاردریال  هزار   17 معادل 
خالص  )زیان(  سود  متوسط   94 مرداد  پایان  در 
شرکت های بورسی به ازای هر سهم برابر با 502 ریال 

بوده است.
در ضمن میزان سود تقسیم شدة شرکت ها به تفکیک 
صنعت، از ابتدای سال تا پایان مرداد 94 برابر 234 
)زیان(  درآمد  بوده، که 73 درصد  میلیاردریال  هزار 
سود  متوسط  هم چنین  است.  بوده  شرکت ها  واقعی 
نشان  را  ریال   359 معادل  سهم  هر  برای  نقدی 

می دهد. 
با این اوصاف می توان نتیجه گرفت که بورس تهران 
با وجود توافق هسته ای هنوز گرفتار تردید و بدبینی 
است و ترجیح می دهد  منتظر بماند تا تکلیف اقتصاد 
مشخص  همیشه  برای  و  یک بار  تحریم ها  با  ایران 

شود.

بورس

سحر قاسم نژاد
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بورس شوكه شد
پنجه شاهی،  کفاش  محمدرضا  خصوص  این  در 
کارشناس ارشد بازار سرمایه هم معتقد است بورس و 
سهام دارانش پس از اعالم به نتیجه رسیدن مذاکرات 
هسته ای شوکه شده و قدرت واکنش خود را از دست 

داده اند. 
ببیند  است  منتظر  بازار  می رسد  نظر  به  او  گفتة  به 
در  افتاد.  اتفاقی خواهد  رو چه  پیش  ماه های  در  که 
این میان هم مهم ترین اتفاق رویارویی رئیس جمهور 
که  دید  باید  مرحله  این  از  بعد  آمریکاست؛  و سنای 
اقتصاد ایران تا چه اندازه برای استفاده از این فرصت 

برنامه ریزی کرده است. 
لغو تحریم ها همزمان الزم  از  بعد   : ادامه داد  کفاش 
خواهد بود تا اثرات بهبود شرایط به اقتصاد ایران برسد 
و در ادامه شرکت ها از کسب و کار خود سود بیشتری 
به دست آورند و بعد از آن بتوانند سود بهتری هم به 

حساب سهام دارانشان واریز کنند.
او پیش بینی کرد تا پایان امسال هم خبری از بهبودی 
بورس  در  صاحب نماد  شرکت های  اکثر  روز  و  حال 
نخواهد بود؛ به عبارت دیگر در بهترین شرایط تاثیر لغو 
تحریم ها سال آینده صورت های مالی شرکت ها را دچار 
تغییروتحول خواهد کرد، بنابراین مراحل تاثیرگذاری این 

تحوالت تا فصل مجامع سال 96 ادامه خواهد داشت. 
به گفتة او، در فصل مجامع هر سال؛ صورت های مالی 
سال پیش از آن مورد بررسی قرار می گیرد،  بنابراین 
 ،95 سال  در  شرکت ها  روز  و  حال  بهبود  فرض  با 
سود این بهبود شرایط در سال 96 به بورس تهران و 

سهام دارانش خواهد رسید.

رقابت بانک و بورس!
این کارگزار بازارسهام با اشاره به کم عمق شدن بورس 
تهران تصریح کرد: مشکل بزرگ بورس به جز تبعات 
تحریم ها، از دست رفتن قدرت رقابت با بانک هاست. 
بانک  و  دولت  تاکید  باوجود  که  است  این  واقعیت 
عناوین  تحت  بانک ها  که  حقیقی ای  سود  مرکزی، 
درصد   28 به  می دهند  سپرده گذارانشان  به  مختلف 
هم می رسد، بنابراین صاحبان سرمایه دلیلی نمی بینند 
که سپرده گذاری بدون ریسک نزد بانک ها را رها کنند 
و سراغ بازاری پرریسک مانند بورس بروند، که سود 

آن اغلب از نرخ تورم هم  پایین تر است.
کاهش  را  شرایط  این  در  بورس  نجات  راه  تنها  او 
واقعی نرخ سود بانکی اعالم کرد و افزود: سهام داران 
هم چاره ای ندارند جز این که منتظر بمانند تا اثرات 
تحوالت اقتصادی نمود عینی پیدا کنند و حال و روز 

تولید و صنعت را بهبود دهند.
به گفتة کفاش مهم ترین حمایت عملی از بورس این 
سود  نرخ  با  اقتصاد  تکلیف  باالخره  دولت  که  است 
روند  تداوم  صورت  در  چون  کند،  مشخص  را  بانکی 
فعلی و عدم کاهش نرخ سودی که بانک ها می پردازند؛ 
در  توفیقی  بتواند  بازار سرمایه  نظر می رسد  به  بعید 

رقابت با بانک ها به دست آورد.

جذابيت بورس تهران برای خارجی ها
او در خصوص احتمال حضور سرمایه گذاران خارجی 
در بورس تهران هم تاکید کرد: اگرچه بورس تهران در 
مقابل  جذابیت بانک ها قافیه را باخته و عمال امکان 
رقابت با آن ها را ندارد اما برای سرمایه گذاران خارجی 
که سود سپرده گذاری بانکی در کشورشان بیشتر به 
سوی صفر میل می کند، حضور در بازار سرمایة ایران 

فرصت مغتنمی به شمار می رود. 
درآمد  به  قیمت  نسبت  این که  دیگر  نکتة  افزود:  او 
به خصوص در بورس های اروپایی به شدت باالتر از بازار 
بر جذابیت های  سهام تهران است، همین موضوع هم 
این بورس برای سرمایه گذاران خارجی افزوده است. البته 
تمام این پتانسیل ها زمانی عملی می شود که سرمایه گذار 
دست کم نگرانی از امنیت سرمایه گذاری خود نداشته 

باشد.
برای  کرد:  تاکید  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
شرط  الزم ترین  و  مهم ترین  خارجی،  سرمایه گذاران 
قدرت نقدشوندگی در بازار و امکان سریع خروج اصل 
این ترتیب  به  است؛  کشور  از  سرمایه گذاریشان  مبلغ 
در شرایطی که بورس تهران چنین تضمینی را فراهم 
بیاورد، می توان به امکان حضور سرمایه گذاران خارجی 
در تاالر حافظ امیدوار بود. حضوری که می تواند رونق 
را به این بازار بیاورد و پای صاحبان نقدینگی ایرانی را 

هم دوباره به تاالر باز کند.

بورس خالف انتظار واكنش نشان داد
محمدابراهیم قربانی فرید کارشناس ارشد بازار سرمایه 
هم معتقد است: بورس تهران بعد از اعالم توافق هسته ای، 
واکنشی بر خالف انتظار نشان داد و تقریبا به طور مداوم 
روی خط نزول حرکت کرد، چون بورس و سهام داران فعال  
ترجیح می دهند  منتظر افزایش سود شرکت هایی باشند 
که در تاالر شیشه ای صاحب نماد هستند و سهام شان در 

سبد دارایی های اهالی بازار جای دارد.
به گفتة او واقعیت این است که بورس به عنوان ویترین 
به رونق خواهد رسید که بخش  اقتصاد کشور، زمانی 
چنین  شود.  خارج  زیان  و  رخوت  از  اقتصاد  حقیقی 
تحولی هم با توجه به این که شرکت های تولیدی عمدتا 
یا تعطیل شده اند یا نیمه تعطیل هستند، چندان قابل 
تحقق نیست. بر اساس آمار منتشرشده از  82هزار واحد 
صنعتی کشور،  12هزار واحد تعطیل  و22هزار واحد 
نیمه تعطیل  و در نهایت 14هزار واحد با 70درصد توان 
در حال فعالیت هستند؛ این بدان معناست که سود آوری 
شرکت ها به شدت کاهش یافته و در نتیجه  قیمت سهام  

آن ها هم رو به نزول گذاشته است.
او تاکید کرد: با این اوصاف پرواضح است که اگر تولید 
از رکود فعلی خارج نشود، بورس هم به دوران رونق 
کار  از  گرهی  تحریم ها  لغو  صرفا  و  گشت  بازنخواهد 

بازار باز نخواهد کرد.

رونق توليد بورس را نجات می دهد
قربانی فرید افزود: اگرچه دلیل نزول بورس با وجود 
به  و  کرد  توصیف  روانی  می توان  را  هسته ای  توافق 
احتمال فراوان بازار به تدریج از نزول یک سرة شاخص 
فاصله خواهد گرفت اما پایدار شدن  بازار تنها زمانی 
در  نماد  صاحب  شرکت های  که  شد  خواهد  حاصل 
افزایش دهند.  را  ادامه سود خود  تولید و در  بورس، 
تزریق  نیازمند  تولید  این مهم هم  به  برای دستیابی 
نقدینگی و تامین مالی است یعنی باید از طرف دولت 
مورد حمایت قرار بگیرند و مواد اولیة مورد نیاز خود 

را با سهولت بیشتری وارد کنند. 
به  خارجی  سرمایه گذاری های  ورود  خصوص  در  او 
بورس هم تاکید کرد: یکی از امیدواری هایی که امروز 
بازار دل به آن بسته؛ ورود سرمایه های خارجی است 
اما  مانده  باقی  این موضوع فعال در حد حرف  البته  
ورود  صورت  در  که  داشت  توجه  باید  هم  ادامه  در 
آن ها  اول  مقصد  سرمایه  بازار  خارجی،  سرمایه های 
که  داده  نشان  تجربه  دیگر  عبارت  به   . بود  نخواهد 
سرمایه های خارجی عالقة ویژه ای به  حوزة نفت، گاز 
و پتروشیمی  نشان می دهند و در قدم اول جذ ب این 
بود که  امیدوار  به تدریج می توان  اما  بازارها می شوند 
بازار سرمایه هم مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد.

او در پایان تصریح کرد:  کلید موفقیت ما در شرایط فعلی 
اما هنوز توفیقی در این زمینه به  افزایش تولید است 
دست نیاورده ایم و این موفقیت هم حاصل نخواهد شد؛ 
مگر این که اقدام جدی صورت گیرد یعنی چاره ای نیست 
جز این که دولت به  کمک شرکت های تولیدی بیاید و  
منابع مالی مناسبی در اختیارشان  قرار دهد و بانک ها هم 

میل بیشتری به ارائة تسهیالت  نشان دهند.

از  عملی  حمایت  مهم ترین 
باالخره  دولت  که  است  این  بورس 

سود  نرخ  با  اقتصاد  تکلیف 
در  چون  کند،  مشخص  را  بانکی 
و عدم  روند فعلی  تداوم  صورت 
بانک ها  که  سودی  نرخ  کاهش 

می رسد  نظر  به  بعید  می پردازند؛ 
در  توفیقی  بتواند  سرمایه  بازار 
آورد دست  به  بانک ها  با  رقابت 



چند وقتی می شود که فعاالن اقتصادی، سیاسی و حتی طیف نه چنان کوچکی 
از فعاالن اجتماعی، تا حد زیادی امیدوار شده اند که روند توسعه در ایران تغییر 
می کند و این تغییر را ناشی از دگرگون شدن رابطة ایران با جامعة جهانی می دانند. 
البته بدون شک هر بهبود ارتباطی در عرصة دیپلماتیک می تواند زمینة رشد ارزش 
افزودة اقتصادی را باال ببرد. این درواقع قانون دنیای امروز است. در روزگار ما اگر 
هر کشوری بتواند درعین حفظ عزت، استقالل واقتدارملی، سطح مناسبات خود 
را در عرصه های بین الملل بهینه کند در مدار صعود شاخص ها و بهبود نماگرهای 
ندارد،  معنایی  قرار می گیرد. »زندگی جزیره ای« در جهان کوچک شده  اقتصادی 
جز این که توسعه از پیش یک بازنده است و نمی تواند از الک انحصار و چهارچوب 
بستة اقتصادهای بومی-تک محصولی خارج شود. از همین منظر، پذیرفتن این ادعا 
که امید به اقتصاد ایران دمیده شده است، امری منطقی به نظر می رسد اما از سوی 
دیگر این چالش نیز وجود دارد که با توجه به خصلت های ساختاری در اقتصاد ایران 
و وجود گروه های شبه دولتی و سازمان های ریز و درشت دولتی )که سهم بزرگی 
در بده بستان های اقتصادی دارند(، آیا می توان باور کرد که امید به ترقی توسعه در 

ایران به مقصد و مراد و هدف نهایی خود نزدیک شود؟
واقعیت آن است که در پس امید و چشم انداز مثبتی که جامعه را در آغوش گرفته 
است، باید کمی واقع بین بود چون اقتصاد و توسعة ایرانی اکنون بیش از هر زمان دیگری 
به این واقع بینی نیاز دارد. واقع بینی در مفهوم توسعه، شرط بقای بهره مندی از رشد و 
ترقی محسوب می شود. در متون علمی توسعه نیز بر این امر اشاره شده است. ساختن 
رویا برای پیشرفت و ترقی نه تنها هیچ راهی را به سوی کمال باز نمی کند بلکه به طور 
حتم باعث می شود تا دست اندازهای جدیدی نیز در مسیر توسعه به وجود آیند. باز هم 
تاکید می شود که تغییر جایگاه ایران در جامعة جهانی به طور حتم از پیروزی های دولت 
یازدهم و بهترین اتفاق برای اقتصاد کشور طی چند سال گذشته است اما اگر همین 
اتفاق خوب را با نگاهی واقع بین برانداز نکنیم، می تواند به یک مصیبت بزرگ تر برای 
توسعة کشور تبدیل شود و پیامد آن نیز فقر و گرفتاری های بزرگ تر اقتصادی باشد. 
برای همین ضرورت دارد تا برنامه ریزان دولتی اقتصاد از یک سو و فعاالن خصوصی 
اقتصاد از سوی دیگر، به جای آن که فقط به امید به وجود آمدة بعد از سال های بدرنگ 
اقتصادی فکر کنند، در این اندیشه باشند که چگونه می توان از هزینه شدن فرصت به 
وجود آمده جلوگیری کرد. البته دولتی ها به خاطر جایگاهی که در برنامه ریزی های کالن و 
هم چنین سهم بزرگی که از اقتصاد کشور دارند، باید بیشتر از سایر نیروهای اقتصاد مسیر 
استفاده از فرصت به دست آمده را هموار کنند. در نخستین قدم، مسئولین اجرایی باید 
در پی طراحی راهبردی باشند که اقتصاد ایران را بعد از توافق یا بهتر است بگوییم بعد 
از افزایش حضور سرمایه گذاران خارجی، به بدنة بخش خصوصی متصل کند. این اتفاق 
باعث می شود تا حضور بخش خصوصی در دوران تازه ای که برای اقتصاد به وجود آمده، 
افزایش یابد. به تعبیری دیگر افزایش حضور بخش خصوصی در ساختار اقتصاد پساتحریم 

و فراخ کردن محیط آزادی عمل اقتصادی گروه های غیر دولتی، همان اجرایی کردن 
پروژة مردمی سازی توسعه در ایران است، که سال ها آرزویش در تئوری های اقتصادی 
کشور وجود داشته است. اگر اقتصاد ایران در دوران پساتحریم در موقعیتی قرار گرفته 
است که می تواند رشد و حتی تولدی تازه را مخصوصا در بخش های مولد تجربه کند، 
بهترین زمان برای مردمی کردن اقتصاد کشور فرارسیده است. مردمی کردن اقتصاد یعنی 
وزن فعالیت و حضور مستمر گروه هایی در اقتصاد کاهش یابد که صاحبان اصلی سودهای 
اقتصادی محسوب می شوند و بدنة مردم و نمایندگان آن ها )یعنی گروه های غیردولتی( 
نیز سهم مطلوبی از این سود ندارند. گروه ها و تیم های بزرگی دولتی و شبه دولتی وقتی به 
کاسب کاری در اقتصاد دست می زنند، از یک سو بخش بزرگی از بدنة جامعه هر روز فقیرتر 
می شود و گروه های غیردولتی نیز به حاشیه می روند و از سوی دیگر گروه های کوچکی 
از جامعه که به نیروهای رانتی اقتصاد وصل هستند، هر روز به لحاظ اقتصادی قوی تر 
می شوند. این عدم توازن شکاف طبقاتی و فقر را گسترده می کند و در نهایت جامعه با 
ابتال به روان پریشی اقتصادی، می تواند یه یک قدرت مخرب و غیرقابل مهار تبدیل شود. 
برای همین این روزها در کنار موج شادمانی و امیدی که شکل گرفته است، این نگرانی نیز 
وجود دارد که مبادا در دوران پساتحریم سرعت حرکت جامعه به سمت این روان پریشی 
اقتصادی افزایش یابد. می دانیم که در چند سال گذشته اقتصاد ایران درست در روزهای 
پرشکوه نفتی یک شکاف طبقاتی شدید و به تبع آن آشفتگی روانی را به خاطر شرایط 
بد اقتصادی تجربه کرده است. پیش از این و در دوران تعدیل اقتصادی، که نرخ تورم تا 
49.5 درصد افزایش یافت نیز اقتصاد ایران فقر و فاصلة طبقاتی عمیق را تجربه کرده 
است. اگر در شرایط جدید اقتصادی، دولتی ها و شبه دولتی ها بخواهند خود را به شرکای 
اصلی سرمایه گذاری ها و گروه های سرمایه گذاری جهانی تبدیل کنند و بخش خصوصی 
در انتهای قافلة اقتصاد بماند، یک بار دیگر پرژوة مردمی شدن اقتصاد شکست را تجربه 
می کند و باز هم فقر و نداری طیف گسترده ای از بدنة مردم، روی دست جامعه می ماند. 
این اتفاق حتما پیامدهای ناگواری خواهد داشت. برنامه ریزان اقتصادی و گروه های شبه 
دولتی باید به این باور برسند که تداوم فعالیت های اقتصادی آنان در میان مدت به این 
امر بستگی دارد که جامعه نیز از حیث اقتصادی احساس آرامش کند. اگر این گونه نشود، 
فضای پر دست انداز توسعه حتما مطلوبیت الزم را از محیط عملیات اقتصادی آن ها نیز 
سلب می کند. باید از فرصت به وجود آمده به نحو احسن استفاده کرد. علم و عمل نوین 
ثابت کرده است که ایجاد انحصار در گردش سود و بهره برداری از پتانسیل های اقتصادی، 
کار را برای همه با گره های زیادی مواجه می کند. در شرایط جدید بهترین اتفاق این است 
که دوران پساتحریم یکبار برای همیشه بخش خصوصی واقعی را به عنوان نمایندگان 
مردم در صدر بنشانیم و با استفاده از بنگاه های سرمایه گذاری و همچنین پتانسیل هایی 
نظیر بورس، واقع بینی و شفافیت را به اقتصاد کشور تزریق کنیم، اگر این اتفاق رخ دهد 
آیندة روشنی در انتظار توسعة ایران است؛ آینده ای که دیگر در آن از حکمرانی گروه های 

غیرمردمی بر اقتصاد اثری بر جای نخواهد ماند.
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ايران اقتصاد 

بخشخصوصی
واقـعـی،

جایگزینرانتو
انحصارگرایی

علی ماندگار
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روزگار سخت رشد و تشكيل سرمايه 
در اقتصاد ايران 

ایران رخ  اقتصاد  اتفاقاتی در  در چند سال گذشته 
داد که شاید برای نخستین بار آسیب های زیادی را 
یک  از  دوران  این  در  کرد.  کشورتحمیل  براقتصاد 
سو فرهنگ نو کیسه گی به جای تولید ثروت واقعی 
دیگر  سوی  از  و  کرد  باز  را  خود  جای  کشور  در 
و  سقوط  مولد  فعالیت های  و  سرمایه  بازار  تولید، 
پولی  فعالیت های  و  داللی  و  حاشیه ای  بازارهای 
همواره  ایران  اقتصاد  البته  کردند.  رشد  اقتصاد 

این  در  اما  است  برده  رنج  ساختاری  مشکالت  از 
سال ها نحوة مدیریت اقتصاد کشور به نظر می رسد 
مختلف  شاخص های  نزول  و  افت  در  بزرگی  سهم 
نتیجة  که  می دهد  نشان  یک  نمودار  است.  داشته 
سقوط   بحث  مورد  دوران  در  اقتصادی  برنامه های 

ناگهانی رشد است.
طبیعی  به طور  ماجراست.  از  بخشی  تنها  این  البته 
درست هم زمان با این سقوط رشد، تشکیل سرمایه 
نیز در ایران اوضاع نابسامانی را تجربه کرده است. 
سرمایه گذاری  بنگاه های  که  است  درحالی  این 
دارند  وجود  ایران  در  معتبری  پتانسیل های  با 

پویا  تحرک  امکان  اقتصادی  نامساعد  محیط  اما 
واقعیت،  این  موازات  به  کرد.  سلب  آن ها  از  را 
نوین،  تعاریف  برحسب  باید  که  نیز  سرمایه  بازار 
خود  جای  باشد  اقتصادی  عقالنیت  نماد  توسعة 
آن ها  که  داد  بانک ها  به  اقتصادی  کارآمدی  در  را 
از  مهمی  بخش  بنگاهداری  ورطة  در  افتادن  با  نیز 
از ازحوزة تولید و فعالیت های  منابع خود را بیرون 
فعالیت های  شکل گیری  صرف  زیادی  حد  تا  مولد، 
غیرمولد کردند. نمودار دو نشان می دهد که در کنار 
چه  تولید  البته  و  سرمایه  تشکیل  اقتصادی،  رشد 

روزگاری داشته است .

ايران اقتصاد 

چه یا بخواهیم چه یکهزاروسیصدونودوچهار سال تیرماه بیستوسوم
احیانابرایکسیمطلوبنباشد،درتاریخمیماند.دراینروزایرانبعد
ازدوسالگفتوگوهایتندوتیزبا6قدرتجهانی،توانستبهتوافق
با آن از جهانی کارشناسان از بسیاری که چیزی یابد، دست هستهای
عنوانیکپیروزیدوطرفهیادکردند.یعنییکپیروزیبرایایرانویک
پیروزیهمبرایکشورهایبزرگصنعتیجهان.ایندرواقعمعادلهمان
جملهایاستکهدرایرانبارهاشنیدهشد:»توافقهستهای،سناریوی
برد-بردرابرایجهانبهارمغانآورد.امافارغازهمةاینبرداشتها،
خیلیکوتاهمیتوانگفتکهدرستدرهنگامةبزرگیکهصدایگلوله
به توانستند ایران همراهی با جهان قدرت 6 است، کرده پر را جهان
برایتفاهم اثباتبرسانندکههنوزهمگفتوگومیتواندراهیمطلوب
ودرکمتقابلباشد.درنگاهنخست،مذاکراتهستهایازیکتقابلتند
میانایرانوگروهیازکشورهایجهانجلوگیریکردهاستامادربطن
ماجراارتباطیدرحالشکلگرفتناست،کهمیتوانددامنةتعامالترادر
بخشبزرگیازدنیایاقتصادیامروزگستردهترکند.درستبعدازاین

توافقومدتهایزیادیقبلازآن،همةتحلیلگراناقتصادیوسیاسی
براینطبلمیکوبیدندکهاگرایرانبتواندازسدقدرتهایجهانیعبور
بزرگی وتحرک کند،جنبوجوش راجمع وبساطتحریمهایتحمیلی
درسطحتعامالتجهانیبهوقوعمیپیونددوحاالبهنظرمرسداین
بزرگان طرف یک از چون است. شده نزدیک واقعیت به پیشبینی
خود های سرمایهگذاری توسعة برای بکر بازاری به جهان اقتصادی
در عقبگرد سال چند از بعد نیز ایران دیگر سوی از و دارند نیاز
شاخصهایاقتصادینیازداردتاروحیتازهدرتناقتصادخودبدمد
تحوالتی زمینة میتواند جهان کشورهای با سویه دو ارتباط این و
تازهراکلیدبزند.البتهدراینمیانبدونشکاتفاقیکهبرایاقتصاد
ایرانرخمیدهد،قبلازهرچیزموردتوجهفعاالنودستاندرکاران
نگاه از پیش ابتدا باشد بهتر شاید همین برای دارد. قرار اقتصادی
روزگار به نگاهی توافق، از بعد کوتاه درهمینمدت ایران بهتصویر
سابقاقتصادکشورداشتهباشیم،آنوقتحتمابهترمیتوانضرورت

تعاملبااقتصادجهانرادرککرد.

توافق و چشم انداز آن بعد از توافقنگاهی به اقتصاد ايران قبل از 
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ايران اقتصاد 

بازگشت اميد
در چنین حال وهوایی مذاکرات ایران با قدرت های جهانی 
به انتها رسید و درچارچوب برد-برد پایان یافت. نخستین 
واکنش به این نتیجه بالفاصله از سوی سرمایه گذاران 
جهانی اقصاد شکل گرفت، چون گفت وگو پیروز شده 
بود و آیندة نزدیک سرشار بود از وعدة محیطی امن 
برای سرمایه گذاری؛ چیزی که سرمایه گذاران مدت های 
دارایی  از  بزرگی  بخش  تا  بودند  آن  انتظار  در  زیادی 
خود را از بازارهای اشباع شده به بازار بکر ایران برسانند. 
این اتفاق برای ایران بازگشت رونق و برای کشورهای 
بزرگ جهان روزنه ای به سمت درآمدهای تازه محسوب 
می شود. مذاکرات در بیست و سوم تیرماه پیروز شد و وزیر 
امور خارجة ایتالیا در 14 مردادماه،  به حسن روحانی در 
کاخ ریاست جمهوری ایران گفت که کشورهای جهان 
برای میزبانی از رئیس جمهوری ایران رقابت می کنند. تا 
همین چند وقت پیش ایران تجربه ای را مزمزه می کرد، 
که طی آن تقریبا همة کشورهای اصلی در شکل بندی 
توسعة جهانی سعی می کردند تا در سال های گذشته در 
مراودات دیپلماتیک خود از دعوت مدیران دولتی ایران 
پرهیز کنند. به عبارتی این سخن وزیر امور خارجه ایتالیا 
شاید بهترین تصویر برای درک این ماجرا باشد که ایران 
با عبور از روزهای نه چنان خوشایند اقتصادی در حال 
عبور از دروازه ای است که می تواند ارمغان بزرگی را نیز 
برای توسعه کشور به همراه آورد. جالب است که بدانیم 
به فاصله کمتر از دو هفته از پایان مذاکرات، رسانه ها 
از جذب دو میلیارد دالر سرمایه خارجی در ایران خبر 
دادند. این جدا از موج سفر مقامات بلند پایه کشورهای 
توسعه یافته است که درست از فردای 23 تیرماه تعامل 

با ایران را در دستور کار خود قرار داده اند.

تالش اروپايی ها برای حضور فوری در ايران
شاید بی راه نباشد اگر بگوییم وزارت خارجة ایران بعد 
از توافق وین شلوغ ترین روزهای خود را تجربه می کند. 
در چند سال گذشته سابقه نداشته است که میزهای 
مختلف این وزارتخانه سرگرم تدارک برنامه های میزبانی 
از مسئولین کشورهای خارجی باشند. این اتفاق حاال 
رخ داده است. از بعد از توافق تا سه هفته تقریبا به طور 
دائم رسانه های خبری عکس های محمد جواد ظریف را 

منتشر می کردند که در حال خوشامد گویی به مسئولی 
بلندپایه از یک کشور خارجی است. این اتفاق شاید حاال 
این گزارش،  تا زمان نگارش  باشد.  نیز در حال تکرار 
یعنی اواسط شهریورماه همواره ترافیک دیدار و میزبانی 
برای ظریف و حسن روحانی وجود داشته است. به تازگی 
حتی علی الریجانی، رئیس مجلس نیز به نیویورک سفر 
کرد و در آن جا از مزیت های توافق سخن گفت. او در 
از  بعد  ان خاطرنشان ساخت که  ان  با سی  گفت وگو 
توافق و تحت شرایطی حتی این امکان وجود دارد که 
نگاه ایران به آمریکا بعد از چند دهه تغییر کند. جالب تر 
از این اتفاق بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران و سفارت 
پیش سفارت  است. همین چند سال  لندن  در  ایران 
بریتانیا در ایران بسته شد و سیاست مداران انگلیسی 
با قاطعیت از خداحافظی با ایران سخن می گفتند اما 
حاال توافق و جذابیت های بازار ایران آن ها را دوباره به 
خیابان بابی ساندز تهران برگردانده است. این مسئله 
را  ایران  تحلیل گران جهانی  از  بسیاری  تا  باعث شده 
با عنوان ویترین گفت وگو و تعامل در جهان پر سر و 
صدای امروز معرفی کنند. برای همین هر از چندگاهی 
می شنویم که سرمایه داران مطرح جهان، خواهان تعجیل 
دولتمردان خود برای مذاکره و بهبود فضای اقتصادی با 
ایران شده اند. موج فشار و تقاضای سرمایه گذاران برای 
مراقبت از توافق با ایران آن قدر زیاد بود که جان کری 
وزیر امور خارجة آمریکا در مدت کوتاهی بعد از توافق، 
یعنی در 14 مردادماه اعالم کرد که حتی اگر کنگرة 
این کشور به توافق رای ندهد، همه چیز را باید به نفع 
مذاکرات تمام شده بدانیم چون دیگر نمی توان حتی در 
صورت مخالفت کنگره، تحریم ها را به ایران بازگرداند. 
البته در سیزدهم شهریورماه 37 سناتور دموکرات به 
توافق هسته ای آری گفتند و کاخ سفید، تضمین وتو 
اوباما دربارة برجام را به  دست آورد. در روزها و هفته های 
بعد از توافق تالش بنز و فولکس از آلمان و شرکت های 
خودروسازی فرانسه مانند پژو و رنو به حدی بود که 
اکونومیست از شوق هجرت سرمایه ها به ایران سخن 
گفت و اعالم کرد فصل جدیدی برای تعامل اقتصادی 
به وجود آمده است، که نمی توان جلوی آن را گرفت. 
فرانسه که به خاطر برخورد نا مناسب با ایران در زمان 
شکل گیری تحریم های تحمیلی و نحوة خروج پژو از 
ایران با مواضع جدید خود عمال  یک بخشش تاریخی 

را خواستار شد و پوزش بزرگ خود را رسانه ای کرد. پژو 
یک شبه کارشناسان خود را از ایران خارج کرده بود و به 
همین خاطر می گویند اقتصاد کشور حداقل 800 میلیون 
یورو زیان را متحمل شده است. دقیقا به همین خاطر 
فابیوس در ایران پیشنهادهایی رامطرح کرد تا شاید پژو 
بتواند یک بار دیگر به چرخة حیات اقتصادی بازگردد. 
این شرکت در سال گذشته با ضرر 114 میلیون یورویی 
دست به گریبان بود و بیالن مالی شش ماهة اول سال 
2015 این گروه فرانسوی نشان می دهد که بعد از 14 
سال توانسته است تنها به سود 571 میلیون یورو برسد. 
برای همین نشریات فرانسوی بازار بکر ایران را جایی 
برای نجات پژو معرفی کردند. البته این روند تنها شامل 
پژو نمی شود؛ شرکت های دیگری نیز وجود دارند که به 
همین شکل سعی کرده اند تا دل ایران را برای بازگشت 

و سرمایه گذاری مجدد به دست آورند. 
در روزهای پس از توافق، بعد از فابیوس خانم فدریکا 
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیة اروپا هم به 
تا قطار مسافرت های دیپلماتیک  کشورمان سفر کرد 
خارجة  وزیر  باشد.  پرمسافر  هم چنان  تهران  به  غربی 
صربستان هم پس از مسئول سیاست خارجی اتحادیة 

اروپا، دیگر اروپایی ای بود که به ایران آمد.
به  هم  وین  توافق  از  پیش  که  ایتالیا  خارجة  وزیر 
تهران آمده بود، دیگر دیپلمات اروپایی بود که بعد از 
توافق مهمان وزارت خارجه کشورمان بود. آقای پائولو 
اظهار  سخنانی  در  تهران  به  سفر  از  پیش  جنتیلونی 
داشت: کشورش شریک قابل اعتمادی برای ایران است. 
توافق هسته ای یک فرصت بزرگ است. ایتالیا همواره 

مناسبات تاریخی و فرهنگی با ایران داشته است.
و البته قرار است هیئت هایی از اسپانیا و برخی دیگر از 
کشورهای اروپایی نیز به زودی راهی ایران شوند هرچند 
بعید نیست وقتی این گزارش را می خوانید این اتفاق 

افتاده باشد.
در این میان، دیدار ظریف با همتای ایتالیایی اش سرشار 
بود از اظهارات مثبت و امیدوار کننده نسبت به آیندة 
مناسبات. در این دیدار بازگشت مناسبات اقتصادی دو 

کشور به مرز هفت میلیارد یورو تضمین شد.
میدان  به  پا  نیز  قبرس  دیدارها،  این  همة  میان  در 
گذاشت و جلو آمد. گسترش روابط اقتصادی ایران و 
قبرس در روزهای بعد از توافق و در جریان مالقات 

نمودار تشکيل سرمايه-نمودار دونمودار رشد اقتصادی طی سال های 1380 تا 1392 )گزارش بانک مركزی( – نمودار يک
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و  دارایی  و  اموراقتصادی  وزیر  معاون  عسکری  علی 
وزیر  با هریس گئورگیادیس  مالیاتی  رئیس سازمان 
دارایی قبرس، مورد تاکید قرار گرفت. در پایان این 
مالیات  دریافت  از  پیشگیری  موافقتنامة  مالقات، 
قبرسی ها  اما  رسید.  امضا  به  طرفین  میان  مضاعف 
دائم از تمایل خود برای حضور در ایران بعد از توافق 
را  قبرس  نام  باید  می رسد  نظر  به  می گفتند.  سخن 
نیز در لیست کشورهایی قرار داد که به زودی سطح 
به  می یابد.  افزایش  ایران  با  اقتصادی شان  تعامل 
با  و  حاال  از  باید  ایرانی  سرمایه گذاران  می رسد  نظر 
را  کشورها  این  اقتصادی  جغرافیای  و  طرح  فوریت 
رصد کنند، تا مختصات حرکت اقتصادی خود را نیز 

بهبود بخشند.

شتاب آسيايی ها برای تعامل با ايران
ایران،  به  رسیدن  برای  اروپایی ها  شوق  از  فارغ  اما 
آسیایی ها نیز نشان دادند که نمی توانند چشم بر روی 

ایران بعد از توافق ببندند. 
در این مدت یکی از هیئت های اقتصادی از جمهوری 
آذربایجان به ایران آمده بود . وزیر صنایع و اقتصاد 
تهران پیشنهاد  به  آذربایجان گفت: »باکو  جمهوری 
داده که ایران برای صادرات نفت خام و گاز طبیعی 
خود به بازارهای جهانی از مسیرها و زیرساخت های 

صادراتی آذربایجان استفاده کند.«
هم چنین اکیم بدل اف رئیس آژانس ملی صنایع انرژی 
تجدیدپذیر و جایگزین جمهوری آذربایجان در دیدار 
با هوشنگ فالحتیان معاون وزیر نیروی ایران در امور 
برق و انرژی، از سرمایه گذاری در زمینة تولید انرژی های 

تجدیدپذیر در ایران خبر داد.

سه ميليارد دالر تجارت عراق و ايران
مازندران  به  نیز  عراق  کشاورزی  وزیر  دیگر  ازسوی 
سفر کرد و به خبرنگاران گفت: »با توجه به ظرفیت 
در  که  ایران  در  کشاورزی  محصوالت  تولید  باالی 
استان مازندران مشاهده کردم، رقم مبادالت تجاری 
خواهد  افزایش  دالر  میلیارد  سه  به  کشور  دو  میان 

یافت.« 
از  بازدید  برای  هیئتی  راس  در  زیدان  حسن  فالح 
مراکز شیالت ، محصوالت گوشتی ، لبنی و گلخانه ای 

مازندران وارد این استان شد.

بازديد  تايوانی ها از بندر بوشهر
و  بنادر  مدیرکل  توافق،  از  بعد  و  مدت  همین  در 
دریانوردی استان بوشهر گفت: »نمایندگان عالی رتبة 
شرکت کشتیرانی  WAN   HAL تایوان، در راس 
بندر  در  اقدامات صورت گرفته  و  از ظرفیت ها  هیئتی 
بوشهر بازدید کردند.« شرکت  WAN   HAL تایوان 
بیست و یکمین خط الینر جهان از لحاظ سایز و اولین 
خط برگزیدة قارة آسیا با ناوگانی متشکل  از 99 فروند 

کشتی با ظرفیت TEU 230 کانتینر است.
سطح  تا  هستند  مشتاق  بسیار  به تازگی  تایوانی ها 

مراودات خود را با ایران باال ببرند.

اندونزی در حال نهايی كردن 
همكاری با ايران

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

تعمیق همکاری های دو جانبه وارد جاکارتا می شود.

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

زمینه هستیم.«

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

صنایع غذایی و تبدیلی، خواستار صدور تولیدات صنعتی 
بر حضور  کاربا هم چنین  به کشورش شد.  استان  این 
ایرانی و سرمایه گذاری در حوزة  سرمایه گذاران و تجار 

صنایع تبدیلی سنگال تاکید کرد.

بازی تازه آغاز شده است
شد،  داده  نشان  گزارش  این  پیشانی  در  که  همان طور 
ایران بعد از چند سال شرایط نامساعد اقتصادی به دورانی 
رسیده است که می تواند دوباره برنامه های توسعة خود را 
با قدرت پی گیری کند. این امید هرچند با سفر مسئولین 
و مقامات بلندپایة کشورهای خارجی به ایران شدت گرفته 
است، اما بدون تکاپوی شایسته و درخور چنین فضایی از 
سوی فعاالن داخلی اقتصاد، می توان گفت که دستیابی 
به نتیجة مطلوب سخت می شود. البته بی راه نیست اگر 
گفته شود دولت این روزها وظایف سنگین تری بر عهده 
دارد. شاید بهترین کار این باشد که برنامه ریزان دولتی به 
فوریت سند راهبردی برای مدیریت اقتصاد و پتانسیل های 
اقتصادی کشور، صرفا متعلق به روزهای پساتحریم را آماده 
کنند تا نتیجة تعامالت اقتصادی درمسیری هدفمند به بار 
بنشیند. اگر این گونه نشود، خطر فرصت طلبی گروه های 
رانتی وجود دارد؛ که می تواند زمینة طرد شایستگی های 
بخش خصوصی و شرکت های سرمایه گذاری را برای حضور 
مولد در روزهای بعد از تحریم فراهم کند. از سوی دیگر اما 
بنگاه های سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز باید دست به 
کار شوند و زمینه های تعامل اقتصادی با کشورهایی را که 
به سمت ایران می آیند فراهم کنند یا در کل، جغرافیای 
اقتصادی کشورهای معتبر )از لحاظ توسعه( را شناسایی 
و فهم کنند تا با چشمانی باز در شرایط جدید اقتصادی 
قرار بگیرند. ایران بدون شک در یک فرایند تاریخی قرار 
گرفته است، که اگر با عقالنیت و به دور از مناسبات رانتی 
نیز  آینده  نسل  برای  گفت  می توان  مواجه شود،  آن  با 
اکنون این امکان به وجود آمده است تا ازعوارض خسارت 
باررکود اقتصادی برکنار بماند. برای همین باید باور کنیم 
کارشناسان می گویند  است.  آغاز شده  تازه ای  بازی  که 
بخش خصوصی، بنگاه های سرمایه گذاری و در راس آن ها 
بازار سرمایه باید عقل تعیین کننده و تجهیز کنندة نحوة 
فعالیت در این فرآیند جدید باشند. چنین اظهارنظری 
حتما نتیجة نگرش به تجربیات ناخوشایند سال های قبل 
است و چاره ای نیست جز این که به این تجربه ها امروز 
جدی تر بنگریم. در این شرایط حتما فردا روز سفیدی 

خواهد بود.
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آقای پازوكی آيا می توان در دوران بعد از 
توافق از ركود خارج شد و به رشد واقعی 

دست يافت؟
تاکنون عملکرد مثبتی که درخصوص اقتصاد ایران در 
دولت تدبیر و امید صورت گرفته، این است که فضای 
بین المللی برای ارتباط با جهان خارج مساعد شده، 
به طوری که توافق هسته ای وین، والفجر مقدماتی برای 
ارتباط منطقی تر با جهان خارج در چهارچوب منافع 

ملی است.
رشد  نرخ  توسعه،  ششم  برنامة  در  که  شده  مقرر 
این  تحقق  که  برسد،  درصد  حدود 8  به  اقتصادی 
میزان رشد اقتصادی در کشور نیازمند به هزار میلیارد 
دالر سرمایه گذاری خارجی و داخلی است، که معتقدم 
اقتصاد ایران می تواند حدود 500 میلیارد دالر از این 
میزان سرمایه را از منابع داخلی و نفتی تامین کند و 

بخش دیگر هم باید از منابع خارجی تامین شود.
هم اکنون اقتصاد ایران دارای دو مزیت نسبی است؛ 
اولی نیروی کار تحصیل کرده و ارزان قیمت و دومی 
انرژی ارزان قیمت، به طوری که قیمت انرژی در ایران 
حدود 50 درصد فوب خلیج فارس است، بنابراین با 
توجه به این دو مزیت نسبی که اقتصاد ایران دارد باید 

از سرمایه گذاری خارجی حمایت جدی شود.
دقیقا در مقطع فعلی که اقتصاد گره های زیادی دارد 
و شبه دولتی ها نیز دائم در انتظار سرمایه های جدید 
از سرمایه گذاری خارجی حمایت  باید  هستند، چرا 

کنیم؟
كشور  به  خارجی  سرمايه گذاران  ورود 
باعث انتقال تكنولوژی و هم چنين منجر 

به افزايش نرخ بهره وری خواهد شد.

باید گفت که متاسفانه سال ها اقتصاد ایران به دلیل 
مشکالت  و  بین المللی  تحریم های  بودن،  بسته 
ساختاری در زمینة بهره وری سرمایه عملکرد مثبتی 
سرمایه  بهره وری  رشد  روند  به طوری که  نداشته، 
کاهنده بوده است، به همین دلیل برای افزایش نرخ 
بهره وری سرمایه، افزایش کارایی اقتصاد و افزایش نرخ 
رشد اقتصادی بدون شک به سرمایه گذاری خارجی 
به ویژه سرمایه گذاری خارجی از نوع مستقیم نیازمند 

هستیم.
بازارهای  بازگشایی  باعث  خارجی  سرمایه گذاری 
با توجه  ایران می شود و  اقتصاد  به روی  بین المللی 
به دو مزیت انرژی ارزان و نیروی کار تحصیل کرده، 
سرمایه گذاری در ایران هم برای کمپانی های بین المللی 
مقرون به صرفه خواهد بود و هم باعث افزایش نرخ 
رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش درآمد سرانه و در 

   نهایت افزایش رفاه اقتصادی جامعه ایران خواهد شد.
مستقیم  سرمایه گذاری  وجود  از  که  اشخاصی  تنها 
خارجی در ایران ضرر می کنند دالالن، واسطه گران، 
سوداگران و افرادی هستند که  می خواهند ایران در 

انزوای بین المللی بماند.
در صنعت  آرامکو  آمریکایی  مثال، شرکت  به عنوان 
نفت عربستان سعودی سرمایه گذاری کرده و درحال 
حاضر مشغول به فعالیت است، هزینة تولید هر بشکه 
نفت خام این شرکت در عربستان با وجود استفاده 
از تکنولوژی باال، بین یک تا یک و نیم دالر است، 
اما هزینة تولید هر بشکه نفت خام شرکت های چینی 
مستقر در منطقة عسلویة ایران بیش از 5 دالر است. 
خصوصی  و  دولتی  بخش  حمایت  با  اگر  بنابراین 
شرکت های کشورهای توسعه یافته مانند شرکت های 

گپ وگفتی با دكتر مهدی پازوكی دربارة نيازمندی های اقتصادی كشور در شرايط جديد:

ایرانطیسالهایاخیر،ازنظرروابطبینالمللیو
ارتباطباکشورهایتوسعهیافتهبهجزارتباطباچند
کشورحاشیهایوفاقدتوسعةمطلوب،روابطخارجة
بنابراینلغوتحریمها حائزاهمیتینداشتهاست،
برایملتایرانازجهتارتباطگستردهباجهان

خارجیکپیروزیبزرگمحسوبمیشود.
حل برای الزم شرط فقط تحریمها لغو البته
مشکالتاقتصادیاست.اینمسئلهراامروزهمة
کافی شرط میگویند و دارند باور صاحبنظران
برایبرونرفتازتماممشکالتاقتصادی،وجود
مدیریتتواناومتکیبراستانداردهایروزاست،تا
بتواندباراهبردهایخودشرابطجدیدرابهتاریخی

ماندگاربرایتوسعةکشورتبدیلکنند.
بهطورحتمافزایشسرمایهگذاریداخلیوتوسعة
سرمایهگذاریخارجیباعثافزایشتولید،افزایش
اجتماعی رفاه شدن بهتر و اقتصادی رشد نرخ
جامعةایرانخواهدشد.اماسوالمهمایناستکه
چگونهایناتفاقرخمیدهدیاچگونهمیتوانبدون

نگرانیازایندورهعبورکرد؟
دکترمهدیپازوکی،اقتصاددانوازصاحبنظران
سازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورمعتقداست:
اقتصادایرانبهشدتبهبخشخصوصیکارآمدو
فعالنیازمنداستوبرایاستفادهازتوانمندیهای
دولتی و بایدمدیرانکالن بخشخصوصیحتما

اقتصادازمدارسنتعبورومدرنشوند.
بااوگپوگفتکوتاهیداشتیمدربارةپتانسیلهای
دوران در آن از استفاده نحوة و ایران اقتصاد

پساتحریم.متنگفتوگودرادامهآمدهاست.

شراکتباسرمایههایخارجی
نیازمندمدیریتهایتوانمند

سرمايه
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ژاپنی، کانادایی، آمریکایی و آلمانی وارد منطقه شوند، 
به نفع منافع ملی خواهد بود به طوری که این امر باعث 
افزایش بهره وری سرمایه، انتقال تکنولوژی و بازگشایی 
بیشتر بازارهای بین المللی به روی اقتصاد ایران می شود.

به عنوان یک کار شناس اقتصادی اعتقاد عمیق دارم که 
در شرایط  فعلی و پس از حل شدن مناقشات اتمی، باید 
سیاست اقتصادی دولت جمهوری اسالمی ایران سیاست 
برد_ برد اقتصادی با جهان غرب  باشد. به طوری که حفظ 

منافع متقابل باعث شکوفایی اقتصادی ایران می شود.
در  باخت  باخت_  سیاست  و  باخت  برد_  سیاست 
راهی  بنابراین  است،  امروز منسوخ شده  دنیای مدرن 
به جز پیشرفت اقتصادی ایران نداریم و برای پیشرفت 
اقتصادی، حق جامعة ایران است که از علم و اقتصاد 

درست استفاده کند.
به عنوان مثال امروز در دنیا، دو نوع سیستم حکومتی در 
شرق آسیا وجود دارد. یکی حکومت بسته و حکمرانی 
بد به نام کرة شمالی و دیگری حکمرانی خوب به نام 
کرة جنوبی. هر دوی این کشور ها دارای یک زبان و در 
یک منطقة آب وهوایی هستند، اما درحال حاضر تولید 
تولید  ناخالص داخلی کرة شمالی 50 میلیارد دالر و 
ناخالص داخلی کرة جنوبی بیش از 1100 میلیارد دالر 
است. به عبارتی تولید ناخالص داخلی کرة جنوبی بیش 
از 6 برابر تولید ناخالص داخلی کرة شمالی است. سیستم 
مدیریتی علمی و کار شناسانة کرة جنوبی باعث شده که 
این کشور بیش از 200 میلیارد دالر صادرات صنعتی 

داشته و جزو دوازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا باشد.
بنابراین اگر سیستم اداری جامعه، تعامل منطقی با جهان 
در چهارچوب منافع ملی باشد، بدون شک اقتصاد ایران 

موفق خواهد شد.
امروزه کشورهای آسیای شرقی به ویژه چین از تکنولوژی 
کارایی  افزایش  سرمایه،  بهره وری  افزایش  برای  غرب 
اقتصاد و نرخ رشد اقتصادی استفاده می کنند. بنابراین 
معتقدم مادامی که ایران به سمت کشورهای چین و 
خاورمیانه  درمنطقة  حداقل  نمی تواند  می رود،  روسیه 
یک الگوی اقتصادی باشد، به همین دلیل استفاده از 
تکنولوژی غرب برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی 8 

درصدی بسیار ضرورت دارد.
از لحاظ منابع  ایران  اقتصاد  پتانسیلی که  به  با توجه 
موقعیت  و  تحصیل کرده  انسانی  نیروی  طبیعی، 
جغرافیایی دارد، حق ملت ایران است که رتبة اقتصادی 
بالقوه  کشور  به طوری که  رود.  باال تر  جهان  در  کشور 
می تواند سرآمد منطقة آسیای جنوب غربی و منطقة 
خاورمیانه باشد، بنابراین اگر برخورد علمی و خردمندانه 
با مشکالت اقتصادی صورت گیرد و کشور با سیستم 
شایسته ساالری اداره شود، به عنوان یک اقتصاددان آیندة 

ایران را بسیار خوب پیش بینی می کنم.
مشترک  سرمايه گذاری  آيا  پازوكی  آقای 
شركت های  با  خارجی  شركت های 
باعث  تحريم ها  لغو  از  پس  شبه دولتی 

فقيرترشدن جامعه می شود؟
شرکت های  مشترک  سرمایه گذاری  شک  بدون  بله. 
خارجی با شبه دولتی ها باعث افزایش شاخص ضریب 

جینی در جامعه خواهد شد.

معتقدم اقتصاد ایران به شدت به بخش خصوصی کارآمد 
و فعال نیازمند است. متاسفانه برخی از نهادهای مالی 
طی  دولت  حمایت  با  که  غیرمجاز  مالی  موسسات  و 
ایران قدرت گرفته اند، برای  اقتصاد  سال های اخیر در 

اقتصاد ایران مانند خوره خطرناک هستند.
قدرتمند شود،  در کشور  باید  واقعی  بخش خصوصی 

متاسفانه در حال حاضر بخش خصوصی از توسعه یافتگی 
توانایی  تولیدکنندگان  از  برخی  به طوری که  می ترسد، 
سرمایه گذاری در  استان ها را دارند، اما به دلیل وجود 
مشکالت و موانع در دیگر کشور ها چون چین و آلمان 

سرمایه گذاری کرده اند.
معتقدم زمانی اقتصاد ایران به سمت توسعه پیش می رود 
که شرکت های خصوصی در اشل های بین المللی داشته 
باشیم. متاسفانه در ایران یک شرکت درحد استاندارد 
جنوبی  کرة  در  درحالی که  ندارد،  وجود  بین المللی 
شرکت های بزرگی مانند سامسونگ، ال جی، هیوندا و 
کیا موتور وجود دارد، که این شرکت ها دارای استاندارد 

جهانی و شعب بین المللی هستند.
بنابراین حمایت از بخش خصوصی به ویژه درحوزة تولید 
بسیار ضرورت دارد، اما این حمایت نباید مانند حمایت 
حمایت های  زیرا  است،  خودروسازی  شرکت های  از 
در  متاسفانه  می شود.  عقب ماندگی  باعث  غیرمنطقی 
حال حاضر حمایت های رانتی و غیرمنطقی از بخش های 
صنعتی، باعث  عقب ماندگی اقتصاد شده است. بنابراین 
اشل های  سمت  به  باید  بازار  در  رقابت  ایجاد  برای 
بین المللی حرکت کنیم، که این امر نیازمند به ورود 
شرکت های  مشترک  سرمایه گذاری  پی  در  تکنولوژی 

خصوصی با شرکت های خارجی معتبراست.
آيا مديران مطابق با شرايط جديد اقتصادی 

كشور بايد به روز شوند يا خير؟
سوال بسیار خوبی کردید. به طورحتم مدیران با توجه به 
شرایط جدید اقتصادی کشور در دوران پسا تحریم، باید 

روش مدیریتی خود را تغییر دهند.
چگونه مديران بايد خود را به روز كنند؟

پیچیده  دستگاه  واردات  فقط  تکنولوژی  از  منظور 

به کشور نیست، بلکه مدیریت یک علم است و ورود 
تکنولوژی مدیریت به کشور در دوران پساتحریم بسیار 

ضرورت دارد.
مشکل کنونی اقتصاد ایران این است که می خواهیم با 
روش مدیریت سنتی یک جامعة صنعتی را اداره کنیم، 
که این امر کشور را دچار تضاد می کند. جهان مدرن را 

اندیشه های مدرن اداره می کند نه ابزارهای مدرن.
مدیریت،  تکنولوژی  اطالع رسانی،  تکنولوژی  از  اگر 
برنامه ریزی سیستم های اقتصادی براساس مبانی علمی 

استفاده کنیم، بی شک اقتصاد ایران موفق خواهد شد.
به عنوان مثال با توجه به کاهش جهانی قیمت نفت باید 
وابستگی اقتصاد ایران و درآمد دولت به نفت کاهش پیدا 
کند و برای اجرای این امر باید راهکارهایی در دستور کار 

دولتمردان قرار گیرد.
منبع اصلی درآمد دولت در تمام کشورهای توسعه یافته 
مثل اتحادیة اروپا، آمریکا، ژاپن و کره مالیات است. برای 
این که سیستم مالیاتی کشور کارآمد شود و از صاحبان 
درآمد مالیات دریافت کنیم، نیازمند تکنولوژی مدرن 
این تکنولوژی هم زمان  اطالعاتی هستیم، به طوری که 
میزان سودی را که واسطه گران به محض ورود کاالی 
خارجی از مرز تا رسیدن به دست مصرف کننده کسب 

کرده اند، کنترل می کند.
شاخص  یک  داخلی  ناخالص  تولید  به  مالیات  نسبت 
اقتصادی در دنیا محسوب می شود، که این نسبت در 
اقتصاد ایران حدود هفت و نیم درصد است درحالی که 
این نسبت در سایر کشورهای دولت سرویس 25درصد و 
در کشورهایی چون دانمارک، اسکاندیناوی، سوئد و نروژ 

50 درصد است.
بنابراین باید برای شکل گیری اقتصاد مقاومتی و تحت 
تاثیر قرار نگرفتن اقتصاد در راستای شوک های نفتی، 
به سازماندهی سیستم وصول مالیاتی نیازمند هستیم 

که این امر با مدیریت سنتی امکان پذیر نخواهد بود.
متاسفانه درحال حاضر مدیریت سنتی در بخش های 
اگر  به طوری که  است،  حاکم  ایران  اقتصاد  اساسی 
مدیریت علمی، سیستماتیک و شایسته ساالری حاکم 
شود، بسیاری از مشکالت اقتصادی ایران حل خواهد 

شد.
یکی از مشکالتی که درحال حاضر دولت آقای روحانی 
دارد؛ این است که مدیریت میانی تغییری نکرده است. 
یکی از ایرادات اساسی دولت گذشته این بود که اشخاص 
از  برخی  در  الزم  علمی  دانش  فاقد  و  غیرمتخصص 
مدیریت های سطح باال  و مدیریت بخش میانی فعالیت 

داشتند.
اما  دارد  وجود  ایران  در  مجربی  بسیار  دانشمندان 
متاسفانه در بخش های مدیریت اقتصادی کمتر از این 
اشخاص استفاده می شود. بنابراین اگر با روش مدیریت 
جذب  اقتصاد  رشتة  فارغ التحصیالن  شایسته ساالری 
بخش های اقتصادی کشور شوند، به طورحتم ایران آیندة 

اقتصادی روشنی پیدا خواهد کرد.
و  سیستمی  علمی،  مدیریت  حاکمیت  مجموع  در 
کار شناسی بر نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور نقش 
خواهد  اقتصادی  سیستم  کارایی  افزایش  در  بسزایی 

داشت.

بخش  به  به شدت  ایران  اقتصاد  معتقدم 
است.  نیازمند  فعال  و  کارآمد  خصوصی 

و  مالی  نهادهای  از  برخی  متاسفانه 
حمایت  با  که  غیرمجاز  مالی  موسسات 

ایران  اقتصاد  در  اخیر  سال های  طی  دولت 
مانند  ایران  اقتصاد  برای  گرفته اند،  قدرت 

هستند خطرناک  خوره 
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ايران اقتصاد 
سوگند چاوشی

توسعة صنعتی؛
 فرصتی که نباید از دست داد

ضرورت های اقتصاد ايران بعد  از توافق در گفت و گو 
با محمدقلی يوسفی، استاد دانشگاه

سخن ایران اقتصاد از همه روزها این
میگویند.اقتصادیکهطیسالهایگذشته
و کرده تجربه را زیادی فرودهای و فراز
بسیاری که است رسیده نقطهای به حاال
آن به آینده به امید با اقتصادی فعاالن از
هستهای توافق شک بدون میکنند. نگاه
اقتصاد رنگ تغییر در زیادی بسیار نقش
کارشناسان همین برای است، داشته ایران
باعنواننقطةعطفدرتاریخ ازاینتوافق
تنها این البته میکنند. یاد کشور اقتصادی
این دیگر سوی از ماجراست. از بخشی
موضوعنیزمطرحمیشودکهتوافقاگرامید
رابهاقتصادایرانتزریقکرده،اینهشدار

مختلف بخشهای اگر که داده نیزشکل را
اقتصادایراننتوانندسطحتواناییخودرادر
دهند، ارتقا پساتحریم پیامدهای با مواجهه
دوبارههمانشرایطقدیمیبرایشاخصها
تکرارمیشود.درگفتوگویکوتاهزیر،دکتر
محمدقلییوسفی،استاددانشگاهبهبخشی

ازاینچالشهااشارهکردهاست.
اومیگوید:»درهیچجایدنیادستورالعملی
برایمدیریتبنگاهخصوصیصادرنمیشود،
بههمیندلیلاینکهیکمدیرچگونهشرایط
پساتحریم دروان در را کشور اقتصادی

ارزیابیمیکندبهخودشبستگیدارد.«
متنکاملاینگفتوگودرادامهآمدهاست:
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كارشناس  به عنوان  شما  يوسفی،  آقای 
اقتصاد  كنونی  مشكل  اقتصادی،  مسائل 
پساتحريم  دوران  با  مواجهه  در  را  ايران 
چگونه تحليل می كنيد؟ به نظر شما چگونه 
هم چنين  و  ملی  سرمايه های  از  می توان 
برای  توافق،  از  بعد  آمدة  وجود  به  نشاط 
تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی استفاده 

كنيم؟
امری  توسعه  که  کنم  یادآوری  باید  ازهرچیز  قبل 
مسائل  زمینة  در  هم  توسعه  یعنی  است،  چندبعدی 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و هم در زمینة موضوعات 

اقتصادی باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
مهم ترین رکنی که اقتصاد ایران در دوران پساتحریم 
می تواند به آن اتکا کند تا توانایی خود را برای مواجهه 
با شرایط جدید ارتقا دهد، توسعة بخش های مولد یا 
بخش های  به طوری که  است،  تولیدی  بخش های 
تمام  بگیرند.  قرار  اولویت  در  صنعت  و  کشاورزی 
کشورهایی که پیشرفت کرده اند، ابتدا صنعتی شده اند 
و بعد از صنعتی شدن به سمت خدمات رفته اند. به طور 
کلی نمی توانیم بدون صنعتی شدن به رشد اقتصادی از 
طریق تغییرات تولید ناخالص داخلی برسیم و به سمت 

بخش های مولد حرکت کنیم.
اقتصاد می تواند رشد کند اما ممکن است این رشد 
رشد  به  نیازمند  کشور  باشد.  بدی  رشد  اقتصادی 
تنها  خوب  اقتصادی  رشد  است.  خوب  اقتصادی 
توسعة  طریق  از  و  صنعتی  توسعة  طریق  از 
بخش های مولد کشاورزی امکان پذیر است، 
که این امر منجر به افزایش کارایی اقتصاد، 
افزایش نرخ اشتغال  افزایش بهره وری و 
نائل می شود.  پایدار  به رشد  و  می شود 
اما رشد اقتصادی بد هم می تواند اتفاق 
ناخالص  تولید  در  رشد  این  و  بیفتد 
ناخالص  تولید  نشود.  دیده  داخلی 
این رشد  اما  داخلی می تواند رشد کند 
بد و مخرب باشد، که ناشی از بخش های 
واسطه گری مالی، داللی، خدمات یا مسکن 
است، هم چنین رشد اقتصادی می تواند در 
نتیجة بوروکراسی عریض و طویل اداری دولت 
به طورحتم  باشد.  گرفته  دولتی صورت  و هزینه های 
باید اقتصاد کشور رشد خوبی داشته باشد، زیرا رشد 
اقتصادی بد و مخرب برای کشور بسیار پرمخاطره و 
این ساختار  به طوری که اصالح  بود،  پرهزینه خواهد 
در مراحل بعدی با هزینة بسیار هنگفتی برای ملت 

تمام می شود.
می خواهد  و  است  اقتصادی  رشد  خواهان  کشور  اگر 
بهترین حضور را در دوران پساتحریم تجربه 
کند، باید بخش های تولیدی در اولویت قرار 
گیرند و انگیزه های الزم برای سرمایه گذاری 
صنعت  بخش های  به ویژه  تولید  بخش  در 
تمام  بنابراین  شود.  فراهم  کشاورزی  و 

سیاست های اقتصادی باید حول توسعة بخش های مولد 
صنعت و کشاورزی بچرخد و هیچ هدفی غیر از این امر 

نمی تواند برای توسعة اقتصادی ترسیم شود.
تدوین سیاست های پولی و مالی یا تجاری باید با نگاه 
به توسعة صنعتی باشد و این تنها راه نجات ایران از 
اقتصاد،  انگلی  رشد  نفتی،  درآمدهای  به  وابستگی 
و  عریض  بوروکراسی  و  اداری  دیوان ساالری  گسترش 

طویل اداری است.
به طورحتم توسعة صنعتی باعث ایجاد اشتغال و توزیع 
و هم چنین  عادالنة قدرت سیاسی در کشور می شود 
کمک می کند که شهروندان و مردم، دانش و سرمایة 
کار  به  صنعتی  توسعة  در  فعال  مشارکت  در  را  خود 
می شود.  اقتصاد  شکوفایی  باعث  امر  این  که  گیرند، 
متاسفانه تاکنون دولت این  نوع سیاست را دنبال نکرده 
است، بنابراین معتقدم دولت باید سیاست های اقتصادی 

خود را به صورت بنیادی تغییر دهد.
به  اقتصادی  اصالح ساختار  به جای  نباید  دولتمردان  
دنبال جلب توجه نهادهای پولی بین المللی  باشند، که 
مثال فقط این نهادهای بین المللی بگویند سیاست های 
اقتصادی ایران در جهت کنترل نرخ تورم بسیار خوب 
است. یعنی گاهی به جای نگاه به سمت داخل و مالک 
قرار دادن رضایت و لبخند مردمـ  برای بعضی بنگاه های 

سرمایه گذاری و فعاالن اقتصادیـ 
امر  این  از  باید  باشد؛ که  پرارزش تر  لبخند خارجی ها 

پرهیز کنیم.
فعاالن اقتصادی اين روزها از يک نگرانی 
بزرگ سخن می گويند . اين كه سرمايه هايی 
ايران می آيند شريک شبه دولتی ها  به  كه 
صرف  آزادشده  سرمايه های  يا  شوند. 
اين  نشود.  خصوصی  يا  مردمی  اقتصاد 
مسئله يكی از چالش های دوران پساتحريم 
است. اگر اين اتفاق رخ دهد جامعة ايران 

فقيرتر نمی شود؟
بله. سرمایه های ارزی که وارد ایران می شوند یا خلق 
می شوند، متعلق به نسل های آینده است به طوری که 
و  هستیم  مالی  منابع  این  وارث  ما  حقیقت  در 

بنابراین  شود.  تامین  آینده  نسل های  منافع  باید 
سرمایه های ارزی آزادشده پس از لغو تحریم ها، باید 
در جهت توسعة صنعتی و ایجاد بخش های مولد به 
کار گرفته شود تا ثمرات آن به نسل های آینده تعلق 

پیدا کند.
ما این حق را نداریم که این سرمایه های آزاد شده را 
صرف واردات کاال کنیم یا در بخش های غیرمولد به 
کار گیریم، به طوری که بخشی از این منابع مالی باید 
در جهت انتقال تکنولوژی و تولیدات صنعتی و بخش 
شبکة  به ویژه  زیرساخت ها  توسعة  جهت  در  دیگر 
ریلی بین شهرها، مناطق مهم اقتصادی و هم چنین 
و  بلندمدت  اثرات  که  شود،  گرفته  کار  به  روستاها 
دائمی دارد.  به طور کلی این منابع مالی نباید صرف 
یا مواد خام شود زیرا  منابع نفت و گاز، پتروشیمی 
استفاده از منابع ارزی در این زمینه ها باعث افزایش 
ضریب جینی و شکاف طبقاتی در کشور خواهد شد.

هم اکنون کشور به سرمایه گذاری خارجی نیازمند است، 
باید در بخش های  به طوری که سرمایه گذاران خارجی 
تولیدی صنعت جذب  بخش  به ویژه  واقعی  خصوصی 
را  الزم  زمینه های  باید  بخش خصوصی  یعنی  شوند، 
برای دعوت از سرمایه گذاران خارجی فراهم کند، تا این 
سرمایه گذاران در بخش صنایع کارخانه ای سرمایه گذاری 
کنند و بخش خصوصی هم از آن دارایی ها برای توسعة 

کشور استفاده کند.
آقای يوسفی آيا مديران مطابق با شرايط  

جديد اقتصادی كشور بايد به روز شوند؟
اگر روش مدیریتی یک مدیر غلط باشد، ضرر می کند و 
بنگاه او ورشکسته می شود و اگر هم درست باشد موفق 
دستورالعمل  دنیا  جای  هیچ  در  بنابراین  شد.  خواهد 
برای مدیریت بنگاه خصوصی صادر نمی شود. منتها باید 
زمینه های الزم برای رشد و بالندگی این بنگاه ها فراهم 

شود.
در یک اقتصاد  آزاد باید تا حدی شرایط آزمون و خطا 
وجود داشته باشد، تا بنگاه ها بتوانند فکر کنند و دست 
به سرمایه گذاری های پرمخاطره بزنند و موقعیت خود را 
بسنجند. معتقدم شرایط کنونی کشور نیازمند به تقویت 
و  به ویژه صنعت  تولید  بخش های خصوصی در حوزة 

کشاورزی است.
بیشتر دالالن،  را  ایران بخش خصوصی  متأسفانه در 
واسطه گران مالی یا تجاری و واردکنندگان می گردانند، 
درحالی که بخش خصوصی شامل همة افراد است و 
هرجا که صحبت از حمایت بخش خصوصی می شود، 
بخش  این  است.  نظر  مد  تولیدی  بخش های  بیشتر 
در  و  تولیدی  سرمایه گذاری  با  که  است  خصوصی 
رقابت با دولت اشتغال ایجاد می کند و باعث افزایش 
حجم تولید، ایجاد تنوع در نوع محصول و گسترش 
فعالیت های تولیدی در کشور می شود. بنابراین وقتی 
صحبت از بخش خصوصی می شود، حمایت از بخش 
خصوصی به ویژه حمایت در بخش تولید است که باید 

همواره مد نظر قرار گیرد.

است  ممکن  اما  کند  رشد  می تواند  اقتصاد 
کشور  باشد.  بدی  رشد  اقتصادی  رشد  این 

است.  خوب  اقتصادی  رشد  به  نیازمند 
توسعة  طریق  از  تنها  خوب  اقتصادی  رشد 

بخش های  توسعة  طریق  از  و  صنعتی 
امر  این  که  است،  امکان پذیر  کشاورزی  مولد 

افزایش  اقتصاد،  کارایی  افزایش  به  منجر 
و  می شود  اشتغال  نرخ  افزایش  و  بهره وری 

می انجامد پایدار  رشد  به 
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گردشگری

دور  چندان  نه  آینده ای  برای  می رسد  نظر  به  که  اقتصادی  فعالیت های  از  یکی 
است.  گردشگری  صنعت  باشد،  داشته  ایران  اقتصاد  در  گرمی  بازار  می تواند 
انداختن  نیز در حال پوست  اقتصادی کشور  این که شرایط دیپلماسی  مخصوصا 
است و ورق بعد از توافق هسته ای برای اقتصاد ایران برگشته است. به همین خاطر 
است که این روزها نام صنعت گردشگری نیز در لیست فعالیت های اقتصادی که 
بنگاه های سرمایه گذاری باید به آن توجه داشته باشند، جایگاه خاصی یافته است. 
البته پیش از این و طی چند دهة گذشته، همواره اندیشمندان اقتصادی از صنعت 
گردشگری با عنوان روی دیگر سکة اقتصاد ایران یاد کرده اند که در صورت گرم 
شدن تنور آن، درآمدهای ناشی از این صنعت می تواند حتی با درآمدهای نفتی 
کشور نیز رقابت کند. اما با این وجود درست در همین سال ها بنابر دالیلی که خیلی 
وقت ها اقتصادی هم نبودند، صنعت گردشگری در حاشیه قرار گرفته است. با این 
وجود اما باید تغییراتی را که در راه هستند باور کرد و قدرت صنعت گردشگری، 
واقعی  و  کلی  نمایی  در  و  ایران  بودجة  که می تواند  مولفه هایی  از  یکی  به عنوان 

دهد،  نجات  نفت  از  را  کشور  اقتصاد 
بسیاری  که  است  کاری  این  شناخت. 
داده اند.  انجام  نیز  دیگر  کشورهای  از 
در دنیای امروز کشورهایی که موقعیت 
گونه ای  به  ندارند  را  ایران  گردشگری 
و  شده اند  فعال  گردشگری  صنعت  در 
موانع توریست پذیری را هموار کرده اند 
که درآمدی به مراتب بیشتر از ایران از 
این صنعت به دست می آورند ولی در 
نقطة عکس، اقتصاد ایران با در اختیار 
داشتن همة مواهب گردشگری باید در 
بخش های انتهایی لیست کسب درآمد 
از این صنعت بنشیند. بر اساس گزارش 
سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبة 

تاریخی و رتبة پنجم جاذبه های طبیعی را در جهان  باستانی و  دهم جاذبه های 
دارد، با این وجود سهم ایران از درآمدهای صنعت گردشگری در جهان کمتر از 
یک درصد است که رقم بسیار اندکی محسوب می شود. البته این فقط بخشی از 
سناریوی گردشگری است. سازمان جهانی گردشگری هم چنین در گزارش خود 
حاال  می شود.  ایجاد  شغلی  فرصت   9 گردشگر،  هر  ورود  ازای  به  که  می نویسد 
اگر  می برد،  رنج  بی کاری  معضل  از  که  ایران  مثل  کشوری  در  بگیرید  نظر  در 
باشد.  بی کاری  رفع  به  می تواند  بزرگی  کمک  چه  شود  فعال  گردشگری  صنعت 
در حال حاضر و بر اساس آخرین برآوردهای موجود در سازمان میراث فرهنگی، 
 6.5 صنعت  این  از  ناشی  درآمدهای  از  ایران  سهم  گردشگری،  و  صنایع دستی 
میلیارد دالر ارزیابی می شود، که رئیس این سازمان با اشاره به این درآمد می گوید 
که سهم ایران از درآمدهای گردشگری کمتر از یک درصد و چیزی حدود نیم 
باید  ایران  گردشگری  پتانسیل های  با  واقعا کشوری  آیا  محاسبه می شود.  درصد 
حال  در  دهد؟  اختصاص  خود  به  را  جهان  گردشگری  ثروت  از  سهمی  چنین 
گردشگر  جذب  برای  رقابت  حاضر 
و افزایش سهم درآمدهای ناشی از 
گردشگری نیز به یکی از رقابت های 
فشردة اقتصادی تبدیل شده است. 
هرکدام  درواقع  جهان  کشورهای 
توانمندسازی  با  می کنند  سعی 
بردن سطح  باال  محیط کسب وکار، 
سالمت بهداشتی، ایجاد فناوری های 
نوین و سایبری، گشایش بین المللی 
و پایداری های محیطی، آسان سازی 
طرق مختلف حمل و نقل و گشایش 
منابع طبیعی  از  بهینه  استفادة  در 
بروند  سمتی  به  فرهنگی،  منابع  و 
که توان رقابت بیشتری در صنعت 

سرمايه گذاران به درآمدهای ناشی از 
گردشگری توجه كنند
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گردشگری جهانی داشته باشند، برای همین از دهة نود میالدی تا به امروز، بخش 
گردشگری با رشدی بیش از دوبرابر همراه بوده است. این افزایش هم در سطح 

گردشگران بین المللی و هم مقدار خرج کرد آن ها به وضوح دیده می شود.
طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری )UNWTO. 2014( ، بخش گردشگری 
توانسته 9 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها، اشتغال زایی در حد یک نفر از 
هر 11 نفر، درآمد صادراتی بالغ بر 1.4 تریلیون دالر، 6 درصد از صادرات جهانی 

و 30 درصد از صادرات از نوع خدمات محوری را به خود اختصاص دهد.
شورای جهانی مسافرت و گردشگری )WTTC( به عنوان مجمع مهم دیگر در 
بخش گردشگری، گردشگران بین المللی در سال 2014 را بالغ بر  1.14میلیارد 
نفر ارزیابی کرده، که نسبت به سال 2013، حدود 51 میلیون نفر افزایش نشان 
لیست  در  برای حضور  تنگاتنگی  رقابت  که  است  باعث شده  ارقام  این  می دهد. 
برترین های صنعت گردشگری به وجود بیاید، چون کشورهایی که در این لیست 

قرار دارند با عنوان ستاره های جهانی صنعت گردشگری معرفی می شوند.

جدول 1: كشورهای موفق در جذب گردشگر )مقاصد اصلی گردشگران 
بين المللی(

سالرتبه
20062007200820092010201120122013

فرانسهفرانسهفرانسهفرانسهفرانسهفرانسهفرانسهفرانسه1
آمریکاآمریکاآمریکاآمریکاآمریکاآمریکااسپانیااسپانیا2
اسپانیاچینچینچیناسپانیااسپانیاآمریکاآمریکا3
چیناسپانیااسپانیااسپانیاچینچینچینچین4
ایتالیاایتالیاایتالیاایتالیاایتالیاایتالیاایتالیاایتالیا5
ترکیهترکیهترکیهبریتانیابریتانیابریتانیابریتانیابریتانیا6
آلمانآلمانبریتانیاترکیهترکیهاوکراینآلمانآلمان7
بریتانیابرتانیاآلمانآلمانآلمانترکیهاوکراینمکزیک8
روسیهروسیهمالزیمالزیمالزیآلمانترکیهاتریش9
تایلندمالزیمکزیکمکزیکمکزیکمکزیکمکزیکروسیه10

UNWTO :منبع 

جدول 2: كشورهای موفق در كسب بيشترين درآمد گردشگری
سالرتبه

20062007200820092010201120122013
آمریکاآمریکاآمریکاآمریکاآمریکاآمریکاآمریکاآمریکا1
اسپانیااسپانیااسپانیااسپانیااسپانیااسپانیااسپانیااسپانیا2
فرانسهفرانسهفرانسهفرانسهفرانسهفرانسهفرانسهفرانسه3
چینچینچینچینایتالیاایتالیاایتالیاایتالیا4
ماکائوماکائوایتالیاایتالیاچینچینچینچین5
ایتالیاایتالیاآلمانآلمانآلمانآلمانبریتانیابریتانیا6
تایلندآلمانبریتانیابریتانیابریتانیابریتانیاآلمانآلمان7
آلمانبرتانیااسترالیااسترالیااسترالیااسترالیااسترالیااسترالیا8
بریتانیاهنگ کنگماکائوهنگ کنگترکیهترکیهاتریشترکیه9
هنگ کنگاسترالیاهنگ کنگترکیهاتریشاتریشترکیهاتریش10

 
جدول های این گزارش لیست کشورهای ستاره دار در حوزة گردشگری را نشان می دهند، 
که بسیاری از کشورهای موجود در آن، در رتبة جذابیت ها و پتانسیل های گردشگر با 
فاصلة دوری از ایران ایستاده اند اما سقف درآمدهایی که از طریق این صنعت به دست 
می آورند قابل مقایسه با درآمد اندک 6.5 میلیارددالری ایران نیست. بر این اساس 
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بعد از تحولی مانند رفع تحریم های تحمیلی 
سرمایه گذاران ایرانی و حتی سرمایه گذاران خارجی، باید نحوة مواجهة خود با صنعت 

گردشگری را تغییر بدهند. بر اساس همین نگاه، ما از چند فعال بازار و تحلیل گران 
اقتصادی پرسیدیم که به نظر آن ها در آینده چگونه باید با صنعت گردشگری مواجه 

شد و آیا می توان به عنوان یک قطب سرمایه گذاری به این صنعت نگاه کرد؟
رضا حسینی از فعاالن بازار در این باره می گوید: اگر مسئولین دولتی و سایر نهادهای 
حاکمیتی فقط کمی رویکرد خود را در مورد صنعت گردشگری تغییر دهند، بعد 
از گشایش هایی که در حوزة دیپلماسی به وقوع می پیوندد می توان به جرات گفت 
که گردشگری یکی از بهترین گزینه ها برای سرمایه گذاری است و با تحول در نگاه 

سیاست گذاران می توان سرمایه گذاری های خوبی در این صنعت داشت.
وی ادامه می دهد: البته بنگاه های سرمایه گذاری نیز باید روی این صنعت مطالعه 
ساخت وسازهای  و  گردشگری  صنعت  در  حضور  شود،  رفع  تحریم ها  اگر  کنند. 

عمرانی در این صنعت حتما با سودآوری زیادی همراه است.
می دهد:  پاسخ  ما  پرسش  به  این گونه  نیز  سرمایه  بازار  فعاالن  از  یزدانی  ناصر 
را  بزرگی  می توانند سودآوری های  بگیرند  اگر شکل  گردشگری  بنگاه های  حتما 
تجربه کنند. سرمایه گذاران ما باید به سمت ایجاد هلدینگ های گردشگری بروند. 
مجتمع های تجاری، تفریحی، اقامتی و درمانی برای صنعت گردشگری می تواند به 

لحاظ سودآوری با هر صنعت دیگری رقابت کند.
در  هم  بازاری  درواقع  دیگر  کشورهای  با  ارتباط  فضای  شدن  باز  می گوید:  وی 
شوند.  غافل  آن  از  نباید  سرمایه گذاران  که  می آورد  وجود  به  گردشگری  حوزة 
اگر این گونه شود سرمایه گذاران خارجی گوی سبقت را از ما و در داخل کشور 

خودمان می ربایند.
علی رفعتی از فعاالن بازار ساختمان نیز این سخنان را تایید می کند. او می گوید 
که در آینده خیلی ها از این که برای حضور در صنعت گردشگری دیر اقدام کردند 
حسرت می خورند. بعد از این که ما در گفت وگو با قدرت های بزرگ برنده شویم، 
درواقع نشان داده ایم که پتانسیل بزرگی در گفت وگو داریم، همین مسئله موج 
سرمایه گذاران و گردشگران را به ایران می آورد، که در حال حاضر امن ترین کشور 

منطقه هم محسوب می شود.
رضا نادری از دیگر فعاالن بازار نیز می گوید: فقط کافی است به اطراف خود نگاه 
کنید، آن وقت می بینید که ما چقدر در رابطه با صنعت گردشگری ضعیف هستیم. 
نوین  و  مدرن  هتل های  درصد  ایران چند  بزرگ  در شهرهای  و  حاضر  حال  در 
برای گردشگران ساخته شده است. مراکز تفریحی مانند پارک های بازی تا چه 
حد مطابق با استانداردهای جهانی وجود دارد. محیط زیست و منابع فرهنگی ما 
آیا توانسته اند خود را برای پذیرایی از گردشگران آماده کنند؟ این چالش ها در 
کنار ده ها چالش دیگر به ورود و حضور سرمایه گذاران نیاز دارد، تا این صنعت 
به مرحلة سود آوری برسد. باور کنید در شرایط نوین اقتصادی به زودی همه به 
این نتیجه می رسند که یکی از بهترین حوزه ها برای سرمایه گذاری همین صنعت 

گردشگری است.
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مديريت

مدیرانباویژگیهایمختلفاما
تاثیرگذارشانهمیشهمیتوانند

پلیبرایارتقایکارمندان
خوددرزندگیباشند.البتهاین
خواستنیکپیشفرضبزرگ
واساسیداردوآنهماطمینان
است.خیلیجالباستکهدر
دنیایامروزودرمتونجدید

مدیریت،کارمندانیکسازمان
گاهیمهمترازمشتریان

محسوبمیشوند.درواقعاگر
تادیروزمشتریمداریمدبود،
امروزاینژستمدشدهاست

کهکارمندمداریدرستتر
است.یکگیومهبازکنیمکه

اینژستنتیجههمدادهاست
وتوسعهیافتههاازاینکهبهآن

اندیشیدهاندبسیارراضیهستند.
براساساینالگو،اگرکارمندان

درشرایطروحیخوبیبرای
کارکردنباشندحتمامشتریها

خیلیبیشترنمکگیربنگاه
میشوند.برایهمینتوصیههای
زیادیوجودداردکهکارمندان
سعیکنندمورداطمینانمدیر

قراربگیرندتاازپتانسیلاوبرای
پیشرفتوخوشبختیاستفاده
کنند.بهتازگیپایگاهاینترنتی
میوز،برخیازمهارتهاییرا

کهبهافزایشمحبوبیتدرنزد
رئیسمنجرمیشودمعرفی

کردهاستوازآنهاباعنوانپل
خوشبختینامبردهاست.این
مهارتهااینروزهازیاددیدهو
خواندهمیشود.شایدبدنباشد

کهکمیبهآنهابیندیشیم.

رئيس خود را بشناسيد
شما هرگز نمی توانید خیال رئیس تان را راحت کنید، مگر آن که او را 
خوب بشناسید. بنابراین، نخستین گام شما این است که بفهمید او 
دقیقا از شما چه می خواهد و شما چه کاری باید برای او انجام دهید؟ 
سعی در شناخت مدیر و رفتارهایش، به شما کمک می کند تا اطالعات 
کاری مورد نیاز او را به شکلی که واقعا می خواهد، برای او فراهم کنید. 

به  نظر شما کدام رئیس از چنین کارمندی بدش می آید؟

اهداف رئيس تان را بشناسيد
شما به عنوان یک کارمند، ممکن است آن قدر در اهداف خودتان غرق 
شوید که فراموش کنید دلیل حضور شما در این اداره/شرکت کمک 
به رئیس تان است تا به اهدافش دست یابد. بنابراین، شناخت اهداف 
رئیس تان را به عنوان یکی از مهم ترین وظایف و اولویت های کاری خود 
قرار دهید. به راحتی می توانید در یک جلسة دونفره با رئیس تان به او 
بگویید: »اگر از اهداف و اولویت های شما مطلع باشم، خیلی راحت تر 
می توانم شما را در دستیابی به آن ها کمک کنم«، با گفتن این جمله 
از او بخواهید تا اهداف و اولویت هایش را با شما درمیان بگذارد و شما 
نیز به خوبی می توانید برای موفقیت او در رسیدن به این اهداف گام 

بردارید.

اجازه ندهيد رئيس تان غافلگير شود
 یکی از مهم ترین قوانین برای کارمندان این است که اجازه ندهند 
رئیس آن ها ناگهان از مطلبی غافلگیر شود. به عبارت ساده تر، سورپرایز 
بی سورپرایز! بنابراین، اگر زمانی متوجه شدید یکی از کارمندان زیرآبی 
می رود و قصد خالی کردن زیر پای شما یا رئیس تان را دارد، باید فوری 
رئیس تان را در جریان بگذارید. در غیر این صورت، اتفاقاتی خواهد افتاد 
که او را غافلگیر می کند؛ در چنین مواردی شاید مدیرتان آمادگی جمع 
و جور کردن قضایا را نداشته باشد و این جاست که ممکن است از دست 
شما هم ناراحت شود. سعی کنید به رئیس تان اعتماد کنید و موارد 

این چنینی را با او درمیان بگذارید.

انتظار نداشته باشيد مديرتان لقمه را در دهانتان بگذارد
شاید کمی نامالیم به نظر بیاید اما واقعا هیچ رئیسی تمایل ندارد با 
کارمند خود مانند یک پرستار کودک رفتار کند. بنابراین اگر سوالی 
پا  فایل و سواالت پیش  یافتن یک  بیمه درمانی، مرخصی،  دربارة 
افتاده ای از این دست را دارید، یک راست به اتاق رئیس تان نروید؛ بهتر 
است برای یافتن پاسخ این سواالت از همکارانتان کمک بگیرید و زمان 
مذاکرة مستقیم با رئیس  را نگه دارید برای وقتی که برای انجام مسائل 

مهم کاری نیاز به هم فکری دارید.

از ضرب االجل های خود عدول نكنيد؛ وفای به  عهد كنيد
وقتی حمایت رئیس تان را جلب کردید، سعی نکنید که از این حمایت 
و اعتماد سوءاستفاده کنید بلکه تالش کنید تا وظایف خود را در سر 
موعد مقرر انجام دهید. این یعنی: »حتما تالش می کنم انجامش دهم.« 
نه این که »حاال ببینم چه می شود!« همیشه سعی کنید پروژه های خود 
را حتی اگر شده یک روز زودتر تحویل دهید. این کار شما باعث می شود 
تا رئیس شما هم زمان کافی برای انجام کارهای خود و روبه رو شدن با 

اتفاقات پیش  رو را داشته باشد.

به جای طرح مسئله، راهكار ارائه دهيد
کار شما تنها یافتن مسائل و مشکالت نیست بلکه درعوض باید به 
شکل فعاالنه ای به دنبال یافتن راه حل باشید. به عنوان مثال، نباید 
ناگهان سرتان را پایین انداخته و به اتاق رئیس تان بروید و از دست 
سایر بخش ها شکایت کنید که چرا سر موعد مقرر وظایف خود را انجام 
نمی دهند. درعوض، سعی کنید اول به بخشی که با آن مشکل دارید 
رفته و با مذاکره مسائل خود را با آن ها درمیان گذاشته و حل کنید. 
بنابراین، اگر مجبور شدید نزد مدیرتان بروید، آن وقت می توانید به او 
توضیح دهید که برای حل این مشکل قبال چه  کارهایی کرده اید که 

جواب نداده و حاال برای حل مشکل از او کمک می خواهید.

به گفته هايتان عمل كنيد و كارهايی را كه می كنيد، بگوييد
اگر قول دهید که مثال تا فردا گزارش کاری خود را ارائه می دهید 
و فردا سر کار بیایید و این گزارش آماده نباشد، باید منتظر عواقب 
آن باشید. اولین اتفاق این است که دیگران از نحوة مدیریت شما 
انتقاد می کنند. البته ماجرا به همین جا ختم نمی شود؛ اگر مدیرتان 
روی شما و گزارشی که قرار بود بدهید، حساب باز کرده باشد تا 
گام بعدی را در پروژة خود بردارد، آن وقت است که این اهمال کاری 

شما بیشتر به چشم می آید.
افرادی که می شود روی قول هایشان حساب کرد و به تعهدات خود 
پای بند هستند، کارمندانی رویایی هستند و رئیس  آن ها نیز می داند 
که می تواند روی آن ها حساب کند. کارمندانی که تالش می کنند تا 
مدیران خود را به سمت اهدافشان سوق دهند، از جنس طال هستند. 
باید بدانید که مدیرتان کار سختی دارد و باید به او کمک کنید و درعین 
حال مهارت خود را افزایش دهید. بدین ترتیب هم کار رئیس تان را 

راحت می کنید و هم این که او نیز قدردان شما خواهد شد.
منبع:اقتصادنیوز.
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مدير كارگاه
 )مدير ساختمان و نصب پروژه/ مدير سايت(

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

رئیس کارگاه به شرح زیر خواهد بود.

شرح وظايف و مسئوليت های مدير كارگاه
نمایندة رسمی شرکت در مقابل نمایندگان کارفرما، شریک 
خارجی )در صورت وجود( و پیمانکار)ان( ساختمان و نصب 
و  ارتباطات  کلیة  و  قرارداد  مفاد  با  ارتباط  در  کارگاه  در 

مکاتبات مرتبط با موارد ساختمان و نصب پروژه.
مطالعه و اشراف کامل به نوع و شرایط قراردادهای مرتبط 
با ساختمان و نصب شرکت با کارفرما و پیمانکاران پروژه.

پیشنهاد استراتژی و خط مشی انجام فعالیت های اجرایی 
پروژه به مدیر پروژه.

کنترل  نظارت،  سرپرستان  فعالیت های  هماهنگ کنندة 
کیفــی، مهندسی کارگــــاهی، دفتر فنی، برنامـه ریزی،  

HSE و...
نظارت بر دریافت کلیة مکاتبات و مدارک مربوط به موارد 

مکانیزم  با  مطابق  آن  توزیع  و  پروژه  نصب  و  ساختمان 
ارتباطی در نمودار  سازمانی پروژه.

هماهنگی الزم و کافی جهت استقرار و حفظ سیستم های 
انجام  در  زیست1  محیط  و  ایمنی  کیفیت،  مدیریت 

فعالیت های مدیریت ساختمان و نصب.
اعالم  نیاز  صورت  در  و  اجرایی  برنامة  نهایی  تائیدکنندة 
برنامه های  برنامة جبرانی و نظارت بر حسن اجرای  تهیة 

مذکور.
نظارت بر اجرای برنامة زمانبندی پروژه و ارائة راهکارهای 

الزم در خصوص پیشبرد سریع پروژه.
و  نصب  و  ساختمان  پروژة  اجرای  کیفی  روند  بر  نظارت 

مسئول کلیة مسائل کیفی مرتبط با ساختمان و نصب.
نظارت بر نحوة اجرای الزامات ایمنی و مسئول کلیة مسائل 

ایمنی مرتبط با ساخت و نصب.
تهیة  و  اجرائی  پیمانکاران  عملکرد  از  مستمر  ارزیابی 
برای  مناسب  راهکارهای  ارائة  و  مدیریتی  گزارشات 
اجرایی  روند  در  احتمالی  اثرات  و  تاخیرات  از  پیشگیری 

فعالیت های پروژه. 
پیمانکار  عملکرد  از  مقایسه ای  و  تطبیقی  گزارشات  تهیة 
در رابطه با نیروی انسانی، تجهیزات، برنامه ریزی کیفیت 
زمانبندی  برنامة  و  با سیاست  مقایسه  ایمنی در  و مسائل 

کالن پروژه.
تشکیل جلسات در جهت رفع مشکالت و تنگناهای کارگاه 

و ارائة راهکارهای عملی به پیمانکاران مربوطه.
یا  تقاضاها  ادعاها،  کارها،  تغییر  نهایی سازی  و  پیگیری 

پیشنهادات توجیهی پیمانکاران.
و  استانداردها  کلیة  صحیح  اجرای  و  رعایت  بر  نظارت 
استانداردها  با  مطابق  بازرسی  و  اجرایی  دستورالعمل های 

و دستورالعمل های پروژه. 
نظارت بر تهیه و ارسال گزارشات عملکرد کارگاه و سایر 

گزارشات الزم برای مدیر پروژه و کارفرما.
برنامه ریزی جهت استفادة موثر و بهینه از منابع موجود و در 

اختیار برای پیشبرد فعالیت های ساختمان و نصب.

1- QHSE )Quality, Health, Safety, Environment(

نظارت، پیگیری و تایید صورت وضعیت ها، تغییر کارها و 
ارسال به مدیر پروژه بر اساس دستورالعمل های مربوطه.

ارتقاء  جهت  مختلف  بخش های  بین  در  هماهنگی  ایجاد 
کیفی و کمی پروژه در بخش ساختمان و نصب. 

و  برنامه ریزی  بخش  طریق  از  کارگاه  هزینه های  کنترل 
کنترل هزینة کارگاه. 

پروژة  تکمیل شدة  بخش های  تحویل  جهت  هماهنگی 
ساختمان و نصب به کارفرما. 

نظارت بر توزیع نیروی انسانی و تجهیزات و مصالح بین 
نواحی مختلف کار.

قرارداد  موضوع  مدارک  و  اسناد  کلیة  صدور  تصویب 
امضای  و  پروژه  مدیر  به  نصب،  و  ساختمان  مدیریت 

مکاتبات مربوطه. 
کنترل برنامة زمانبندی عملیات اجرایی و تعیین اولویت ها 
کنترل  و  برنامه ریزی  بخش  نظارت،  پرسنل  کمک  با 

پروژه.
از  کارگاه  به  کاال  ورود  روند  بر  به موقع  و  مستمر  نظارت 
و  الزم  هشدار  همچنین  و  کاال  هماهنگ کنندة  طریق 
به موقع در جهت تامین کاالی اصلی پروژه مطابق با برنامة 

زمانبندی پروژه. 
و  راه اندازی  پیش  جهت  در  مشارکت  و  الزم  هماهنگی 

راه اندازی پروژه.

 معاون اجرايی كارگاه 
)جانشين مدير كارگاه(

با  مرتبط  فعالیت های  هدایت  اجرایی  معاون  وظیفة 
ساختمان و نصب پروژه بر اساس نیازمندی های تعیین شده 
توسط بخش مربوطة نیازمندی های قراردادی و همچنین 
با  مشترک  فصول  زمینة  در  ارتباط  برقراری  مسئول 
بخش های مهندسی و تدارکات در پروژه است. ماموریت 
معاون اجرایی کارگاه، باز کردن جبهه های کاری جدید و 
معاون  است.  موجود  کاری  جبهه های  به  بخشیدن  تداوم 
اجرایی انجام ماموریت خود را در محورهای زیر آغاز کرده 

و پی می گیرد.

له مقا

وظایف و مسئولیت های کارکنان کارگاه
در پروژه های ساختمان و نصب

)قسمت دوم( 

*دكتر اصغر ابن الرسول
*دكتر شهرام قبادی

ادامه دارد
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حوالی اين 

چكيده
یک سازمان یادگیرنده، سازمانی است که مستمر به صورت جمعی یاد می گیرد و 
دائما خودش را به نحوی تغییر می دهد تا با هدف کسب موفقیت سازمان، بتواند به 
نحو بهتری اطالعات را جمع آوری، مدیریت و استفاده کند. ایجاد محیطي یادگیرنده 
با هدف افزایش شایستگي و قابلیت منابع انساني، الزمة ایجاد هر سازمان یادگیرنده 
است. هر عضو این دسته از سازمان ها در هر لحظه به دنبال یافتن اطالعات مورد نیاز 
برای تغییر  جهت تولید دانش الزم  و ارائة ایدة مناسب و به کارگیري آن ایده در عمل 
براي تطبیق دادن خود و سازمان با تغییرات ایجادشده در محیط خارجي است. 
سازمان یادگیرنده متشکل از گروه های کاری تخصصی است، که در آن یادگیری نیاز 
همیشگی کلیة کارکنان تلقی می شود. عالوه بر آموختن، کسب و توزیع دانش، در 
یک سازمان یادگیرنده به تولید اطالعات و خلق دانش جدید نیز پرداخته می شود؛ 
به طوری که تمامی دانش ها در عملکرد کارکنان آن سازمان تجلی می یابد. در این 
مقاله تالش شده ضمن بیان مشخصات سازمان هاي یادگیرنده و ادبیات مربوط به 

این نوع سازمان ها، مسیر تحقق یک سازمان یادگیرنده بررسی شود.
واژگان کلیدی: سازمان یادگیرنده، سرمایه های انسانی، مدیریت دانش، یادگیری 

سازمانی

1-مقدمه
سازمان ها در محیط متغیر کسب وکار امروزي، نیازمند سیستم هاي یادگیري جهت 
حصول موفقیت هستند و یادگیري و عکس العمل سریع نسبت به رقبا به یک مزیت 
رقابتي قابل اتکا مبدل شده است. تعالیم دیني و اسالمي ما به گونه هاي مختلف 
اهمیت یادگیري و مسائل مربوط به آن را مورد تاکید قرار داده است، تا آن جا که 
ارزش ساعتي فکر کردن را از سال ها عبادت برتر دانسته و یادگیري را حتي با تحمل 

مشقت هاي موجود در دوردست ها نیز تاکید کرده است]1[.
یادگیري توصیه شده  از  یادگیرنده بودن بیش  به دلیل تغییرات سریع،  امروزه، 
را  دیگران  از  سریع تر  و  به موقع  یادگیري  امکان  بودن  یادگیرنده  چراکه  است؛ 
فراهم مي سازد. به گفتة ویل راجر1، در جادة زندگي حتي اگر در مسیري درست 
حرکت مي کنید، به محض متوقف شدن، دیگران از روي شما خواهند گذشت ]2[. 
از این روست که براي آن که رقابت و حیاتي پایدار داشته باشیم، نیازمند یادگیري 

مستمر و سریع تر هستیم.
سازمان  که  است  آن  واقعیت  است؟  یادگیرنده  سازماني  که  دریابیم  چگونه   
و  نکات  رعایت  با  سازماني  هر  بلکه  نبوده،  سازمان  از  خاصي  نوع  یادگیرنده2 
ابتدا مفهوم و مشخصات  این مقاله  احراز شرایطي، سازمان یادگیرنده است. در 
یادگیرنده  تحقق یک سازمان  تشریح شده سپس مسیر  یادگیرنده  سازمان هاي 
بیان می شود. در ادامه به اهمیت نقش رهبری و سرمایه های فکري در موفقیت 
سازمان یادگیرنده پرداخته می شود. نحوة استفاده از مدیریت دانش به عنوان ابزار 
خلق یک سازمان یادگیرنده تشریح شده و درنهایت مدلی جهت سنجش بلوغ یک 

سازمان یادگیرنده ارائه می گردد.

2-مفهوم سازمان يادگيرنده
بر  منابع3  بر  مبتني  رویکردي  به عنوان  درواقع   یادگیرنده  سازمان هاي  مفهوم 
1-Will Ragers
2- Learning Organization
3- Resource-Based Approach

پایة توانایي هاي سازمان، در داشتن منابعي است که به راحتي قابل کپي نباشد. 
سازمان هاي یادگیرنده به دنبال بهبود مستمر ظرفیت هاي تغییر هستند. بر خي 
و  بوده  یادگیرنده  سازمان هاي  زیربناي   ، جامع4  کیفیت  مدیریت  که  معتقدند 
دنبال  به  یادگیرنده  سازمان  سازمان هاست]3[.  این  سرآمدي  در  اولیه  گام  یک 
غني سازي سازمان است؛ چراکه افزایش ظرفیت هاي یادگیري ابزاري استرات ژیک 
در مدیریت دانش سازمان هاست، که امروزه اهمیتي بسزا دارد. همان گونه که از 
نام این گونه سازمان ها بر مي آید، یادگیري یک فاکتور اساسي در آن هاست. سازمان 
ارزش ها،  مولفة حیاتي در  به عنوان یک  یادگیري  مولفة  با  است  یادگیرنده الزم 
ماموریت ها، اهداف، نظرات و ارزشیابي ها برخورد کند]4[. هرچند یادگیري اولیه 
در سطح فردي است اما الزم است به سطوح دیگر منتقل شود.  هنگامي سازمان
T یادگیرنده است که یادگیري به سطح عملیاتی تسري یابد. یادگیري سازماني 
زماني روي مي دهد که یادگیري در روال ها و رویه ها و قوانین نهادینه گردد]3[. 
و  عقاید  ارزش ها،  مهارت ها،  دانش،  سازماني؛ کسب  یادگیري  تعریف،  اساس  بر 

نگرش هاي بهبودبخشی، نگه داري، رشد و توسعة سازمان است]2[.

2-1- يادگيری سازمانی
یکی از ابعاد یادگیري سازماني، عبارت از تجارب موفق و ناموفق خود و دیگران 

است. یادگیري در سطوح مختلف محقق مي شود که عبارتند از:  
اکتساب: نخستین سطح یادگیري است، که بخش عمدة آن قبل از استخدام فرد 
روي داده است و شامل کسب نگرش ها، عقاید، ارزش ها، اصول، اطالعات، دانش 

و مهارت هاست.
بهره مندی: سطح دوم یادگیري است که از عوامل کسب شده بهره گیري مي شود.

که  جدیدتر،  الگوهاي  ایجاد  براي  تامل  است.  فرآیند  خود  از  رفتن  فراتر  تامل: 
الگوي ذهني اصلي نحوة عملکرد امور به حساب مي آیند.

تغییر: تلفیق تفکر و عمل )تدوین استرات ژي، تخصیص منابع و اقدام الزم براي 
پاسخ دهي به فرصت ها و مسائل(.

  Flow جریان: این سطح پس از انتشار کتاب »میهالي جکسون میهالي« با نام
رایج شد، چراکه تلفظ آن با FLO5 )مخفف سازمان تندآموز که یادگیري مطالب 
مناسب با شیوه اي مناسب را در دستور کار دارد( یکسان است و به خاطرسپاري 
را  یکدیگر  ناخودآگاه،  جزئي  یادگیري هاي  سطح،  این  در  است]2[.  راحت  آن 
به  رو  جریاني  در  ظاهرا  آن  مرتبط  فعالیت هاي  و  یادگیري  و  مي کنند   تقویت 

پیشرفت به هم مي پیوندند.

2-2-انواع يادگيری
چنانچه سازمان ها در سطوح یادگیري مشابهي باشند آن چه سبب برتری مي شود 

نوع یادگیري است که عبارتست از]2[:
یادگیري وظیفه: نحوة انجام کار و بهبود عملکردي وظایف خاص.

یادگیري فرهنگي: تمرکز بر ارزش ها و نگرش هایي که اساس بهره وري کار هستند 
.

یادگیري رهبري: نحوة هدایت افراد، گروه ها و سازمان است.
یادگیري راهبردي: تمرکز بر راهبرد اساسي کسب وکار به نحوة اجراي راهبرد و 

چگونگي بهبود آن دارد.
4- TQM
5- Fast Learning Organization

سازمان یادگیرنده
*دكتر اصغر ابن الرسول )معاون طرح و برنامة گروه سرمايه گذاری خوارزمی(

*دكتر شهرام قبادی )كارشناس ارشد برنامه ريزی و سنجش عملکرد(
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یادگیري کارآفریني: به نکات اساسي نوآوری و کارآفریني و ادارة گروه ها تمرکز 
دارد.

یادگیري تاملي: با پرسش و تحلیل فرضیات، مدل ها و الگوهاي سازماني سروکار 
دارد.

یادگیري تحولي: بر نحوة ایجاد تحول عمدة سازماني تمرکز دارد.
از آن جا که سخت ترین چیز در مورد موفقیت، یافتن راه و نحوة تداوم آن است، 
بسیاري از شرکت هاي دنیا در صدد راهي براي تداوم یادگیري خود و یادگیرنده 
بودن هستند. شعار  شرکت زیراکس در حوزة یادگیري و تفکر در سازمان بدین 

شرح است:
به پیشرفت مداوم دست مي یابیم؛ چه به صورت  یادگیري مستمر  از طریق  »ما 
فردي و چه به صورت گروهي، با اندیشیدن در خصوص موفقیت ها و شکست هاي 

خود، به بصیرت مي رسیم. ما از همکاران خود، رقبا و همکاران مان مي آموزیم.«
و  بهبود  دانستن،  »یادگیری،  را  خود  موفقیت  اصول  از  یکی  پیشرو  شرکت های 
آموزش« معرفي مي کنند و به کارکنان خود الزام می کنند تا زماني که کسي را 
براي جانشیني و تصدي شغل خود تربیت نکرده اي، ارتقا نخواهي یافت. این دسته 
از شرکت ها با راه اندازي برنامة »هم آموزي و جانشین پروری«، برنامه هاي ذیل را 

در اولویت قرار می دهند]3[:
جذب افراد فني با توان آموزش دهی

تامین کنندگان،  سازندگان،  با  ارتباط  و  جهان  نقاط  اقصي  به  افراد  اعزام 
سرمایه گذاران، پیمانکاران و....

استخدام متخصصین ماهر براي مستندسازي دانش فني افراد
این برنامه ها به دنبال یادگیرنده شدن و امکان یادگیري مستمر و بهبودي مداوم 

است و نیاز به یادگیري به وضوح قابل مشاهده است.
در یک دسته بندي دیگر انواع یادگیري برحسب فرایندهای یادگیري سازماني به 

شرح ذیل است]5[.
یادگیري تک حلقه اي6: تغییر در روش هاي تصمیم و اقدام و تشخیص خطاهاي 
آني و انجام امور روزانه است و زماني اتفاق مي افتد که خطاها در بستر جاري کشف 
و اصالح شوند و سنگه آن را یادگیري انطباقي و لیلس و فیول7 آن را یادگیري 

سطح پایین و ماسون آن را یادگیري غیر استراتژیک مي نامد.
یادگیري دو حلقه اي8: تغییر هم زمان در مدل هاي ذهني و روش هاي اقدام. )تمایل 
به نگاه عمیق تر به ساختارها و هنجارها.( درواقع این جا به دنبال منبع خطا هستیم، 
که مي تواند تغییر هنجارها و استراتژي ها را درپي داشته باشد که پیتر سنگه9 آن 

را یادگیري مولد10 مي نامد.
یادگیري سه حلقه اي: که آن را یادگیري ثانویه هم مي گویند، در این نوع یادگیری، 
عالوه بر تغییر در رفتار،  بایستي کیفیت رفتار از حد آستانه اي قابل قبول باالتر 
رفته باشد، تا طبق نظر ویلیام اسحاق11 کیفیت رفتار افراد بر استمرار و اثربخش 
بودن فرآیند گفت وگو توسط آن ها تاثیرگذار باشد. هم چنین به بیاني دیگر یادگیری 
سه حلقه ای زماني اتفاق مي افتد که سازمان یاد بگیرد چگونه یادگیري تک حلقوي 

و دو حلقوي را اجرا کند.

3-حركت به سوی سازمان يادگيرنده
پیتر سنگه سازمان یادگیرنده را سازماني مي داند که افراد در آن به طور مستمر 
توسعه  آن هاست  حقیقي  خواستة  که  نتایجي  خلق  براي  را  خود  توانایي هاي 
مي دهند. جایي که افراد به صورت پیوسته یاد مي گیرند که چگونه به یکدیگر یاد 
بدهند. سنگه یادگیري سازماني را در پنجمین فرمان بر 5 اصل استوار مي داند 

که عبارتند از]6[:
تسلط فردي، که به معناي سطح خاصي از مهارت و رکن بحرانی سازمان یادگیرنده 

است.
هم سو  را  افراد  که  است  مشترک  آرماني  ضرورت  بیانگر  مشترک،  دورنماي 

مي سازد.
6- Single -Loop Learning
7- Fiol& Liles
8- Double -Loop Learning
9- Peter Michael Senge
10- Generative Learning
11- William Isaacs 

و  عمل  محدود کنندة  که  هستند  عواملي  بیانگر  به نوعي  که  ذهني،  مدل هاي 
اندیشه اند و بر دید و ادراک افراد تاثیرگذارند.

یادگیري گروهي، سنگه تفکر تیمي را بیش از مجموع چند تفکر تکي مي داند و 
بر هم افزایی اعتقاد دارد.

تفکر سیستمي، اصل بنیادین سازمان هاي یادگیرنده بر پایة تفکر نظام گرا است.
با این وجود، پیتر سنگه در مطالب بعدي خود در رقص تغییر چنین بیان مي کند 

که]7[: 
شروع و تداوم تغییر، در شرکت ها و سازمان ها بسیار پیچیده تر از نگاه در پنجمین 

فرمان است.
نیازمند تغییر شیوة تفکر و نگرش مدیران سازمان و شرکت  دستیابي به تغییر، 

است.
به هرحال الزم به ذکر است که در ارتباط با هریک از ارکان ذکرشده توسط پیتر 
سنگه، مطالب و جزئیات بسیاري وجود دارد که براي بررسي بیشتر مي توان به 
آن ها مراجعه کرد. به عنوان نمونه در یک تحقیق میدانی، اسپریتزر12بیان کرد که 
بهبود مستمر براي  بیش فعال13بودن کارکنان که همراه با افزایش میزان نوآوری 

آن هاست، با یادگیري تیمي ارتباط دارد]8[.
نکتة مهم دیگري که باید به آن اشاره کرد، آن است که در سازمان های یادگیرنده 
مي گیرند.  یاد  هم  سازمان ها  سایر  زیرا  دارد  اهمیت  یادگیري  سرعت  و  زمان 
حافظة  در  یادگیري  که  است  آن  نیازمند  سازمان  در سطح  یادگیري  هم چنین، 
سازمان، فرهنگ و امور حک شود.  و یادگیري در صورتي به بهترین شکل روي 
مي دهد که عملي باشد. )مانند یادگیري در تیم هاي پروژه اي که به دلیل حضور در 

کل مراحل به بهترین شکلي روي مي دهد و وظیفة یادگیري بر عهدة فرد است.(
یادگیري گروهي که یکي از اصول ذکرشدة پیتر سنگه بود؛ از تعامل به هم  پیوستة  
شروع و در تعامل تسلط فردي با بهره گیري از تفکر سیستمي، ساخت مدل هاي 
در سال  تحقیق  نتیجة یک  آرمان سازي مشترک شکل مي گیرد.  نهایتا  و  ذهني 
2002 روي سازمان هاي بزرگ )بیش از 1000 نفر پرسنل( و متوسط )بین 500 
تا 1000 نفر( که ساختار مشخص تر و داراي وضوح بیشتري نسبت به سازمان هاي 

کوچک دارند نشان داد که]9[:
یادگیري، بیشتر سازمان ها را براي آینده آماده مي کند تا زمان نزدیک و حال.

سطوح یادگیري فردي، گروهي و سازماني با آن که وجود دارند اما ارتباط پیچیده اي 
دارند  و باید با هم ترکیب شوند.

دو عامل کلیدي براي تعیین معنادار بودن یادگیري عبارتند از: موقعیت استراتژیک 
سازمان بر پایة چشم انداز و ماموریت و رهبري موثر در دستیابي و هدایت به اهداف 

سازماني.
عواملي از قبیل  نگرش کارکنان، انگیزش و تعهد عالوه بر این که ابزارشناختي و 

رفتاري هستند، عوامل حیاتی یادگیري سازماني نیز هستند.

4- رهبری در سازمان يادگيرنده
موفقیت  در  اساسي  نقشي  آن،  رهبری  و  مدیریت  سازماني  هر  در  که  آن جا  از 
سازمان دارد، الزم است ویژگي هاي رهبر در سازمان یادگیرنده را بشناسیم. برخي 

از این ویژگي ها به قرار زیر است]6[:
نباشد و نظام گرا بیندیشد و عمل  باشد: دنبال یک مقصر  داراي تفکر سیستمي 

کند.
قابلیت هاي شخصي: همواره در حال یادگیري و رفع موانع ذهني باشد.

امکان  با فراهم کردن  را  مدل هاي ذهني: زمینة اصالح و بهبود مدل هاي ذهني 
تامل و مباحثه و ... فراهم کند.

آرمان مشترک: شجاعت و توان ایجاد آرمان مشترک را داشته باشد.
یادگیري تیمي: مباحثه و گفت وگو را براي انتقال دانش و یادگیري افراد تسهیل 

کرده و مشارکت کند.
پیتر سنگه  وظایف رهبري را  طراحي، نظارت و معلمي معرفي مي کند. در این 
دارند که  یقین  اما  ندارند  را در آستین  سازمان ها رهبران هیچ گاه جواب مسئله 
به  و  است  مشترک  رهبري  سازمان ها  این  در  بیابند.  حلي  راه  مي توانند  هم  با 

12- Spreitzer
13- Proactive
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حوالی اين 

یک سازمان غیرسلسله مراتبي نیاز است. بحث رهبري تا آن جا اهمیت دارد که  
ویلیام14، رهبر را به عنوان رهبر یاددهنده پیشنهاد مي دهد.

5-نقش مديريت دانش در ايجاد سازمان يادگيرنده
آن چه امروزه با عنوان مدیریت دانش از آن یاد مي شود؛ آن است که سازمان هاي 
یاد گیرنده چرخ را دوباره اختراع نمي کنند، بلکه اقتباس مي کنند. سازمان هاي 
که  مي شود  بیان  موضوعی  ادبیات  در  و  خالقند  سازمان هایي  یادگیرنده، 
انتقال  به مدل خودمدیریتي  و  یادگیري سنتي جدا شده  از  سازمان هاي خالق 
به  مدیریت  تکویني  سیر  در  یادگیرنده  سازمان  جایگاه   1 جدول  در  یافته اند. 

تفضیل تشریح شده است.
در  بلکه  نیست  سازمان  یا  بنگاه  یک  کوچک  سطح  به  منحصر  صرفا  یادگیري 
سطح و مقیاس بزرگ و ملي هم مي تواند یک جامعه و کشور )دولت( یادگیرنده 
باشد و تجدید ساختاري مناسب ایجاد کند. به عنوان نمونه، کشور هند با حمایت 
بانک جهاني و صندوق بین المللي پول به »اقتصاد بازار باز« که تغییراتي را در 
سیاست گذاري هایش به همراه داشت، تغییر رویه داد. به گونه اي که به نقل از بانک 
جهاني، این تجدید ساختار سبب شده تا بحران اقتصادي  آسیا را دور بزند و تا  
2020  چهارمین کشور بزرگ اقتصادي جهان شود. مسائلي که این کشور براي 

یادگیرنده بودن در صدد رفع آن ها برآمد، عبارت بودند از]11[:
نزدیک بیني: که رفع این مشکل با وضوح اهداف و با در نظر داشتن تفکر سیستمي 

و به اشتراک گذاري چشم انداز میسر گردید.
کنترل گرایي و تفسیرگرایي: با رهبري پتانسیل ها و نیازهای افراد کاهش یافت.

روال هاي روزانه: با تمرکز بر موفقیت و برنامه ریزي بلندمدت اصالح شد.
فرموله کردن بیش از حد: با حمایت از خالقیت مرتفع گردید.

ناکافي بودن توجه به بیرون: با کاوش محیطي، یادگیري مستمر و فرهنگ آزمون 
بهبود یافت.

5-1-دانش، خالقيت و نوآوری در سازمان هاي يادگيرنده
بنیامین فرانکلین15 معتقد است که سرمایه گذاري در علم، بهترین و بیشترین 
و  دانش سرمایة عظیم  است که  دلیل  بدان  این  و  دارد]12[.  به همراه  را  سود 
الیتناهي و زایشی است که آن را مي توان نه تنها در فکر افراد بلکه در رویه ها و 

14- William
15- Benjamin Franklin

فرآیندهاي سازماني جست وجو کرد. افراد و دانش آن ها در سازمان هاي یادگیرنده 
از جایگاهي ویژه برخوردار است؛ به گونه اي که در محاسبات ارزش شرکت ها سهم 

عمده اي به افراد دانشي سازمان ها به عنوان دارایي ناملموس بر مي گردد.
شرکت  IBMمبلغ 3/5 میلیارد دالر یعني 14 برابر ارزش دفتري شرکت لوتوس 
نوتز16 را براي خرید آن شرکت پرداخت کرد. صرفا این مبلغ برای افرادي پرداخت 
شد که مغزهاي متفکر پدیدآورندة آن بودند]12[. لذا دانش نوعي سرمایه است 
دارند.  فراوان  توجهي  مهم  این  به  موفق  شرکت هاي  و  سازمان ها  از  بسیاري  و 
بهره وري سازمان هاي دانش محور؛ به توانایي ها و تعهدات و انگیزه ها و ارتباطات 
از  به عنوان اصلي اساسي  نوآوري  از آن جا که خالقیت و  کارکنان بستگي دارد. 
عوامل مهم بقاي سازمان ها و شرکت هاي جوان پذیرفته شده است، سازمان هاي 
پیشرو، به جذب افراد خالق توجه فراوان دارند. طبق تعریف، خالقیت، خلق ایدة 
نو است و نوآوري، فرآیند تبدیل ایدة خلق شده به محصول یا خدمت و روش هاي 

جدید عملیات است.) تصور+ اختراع + بهر ه برداري(.
تحقیقات بیانگر آن است که از 60  اندیشة قرارگرفته در مرحلة خالقیت، تنها 
یکي به نوآوري مي رسد]12[. هم چنین تحقیقات »کالهن ویک   از شرکت ویک« 
و »دیوید الریچ  از دانشکدة مدیریت میشیگان« از 48 شرکت نشان داد که رابطة 
معناداري بین سرعت یادگیري و رقابت پذیري و هم چنین بین سرعت یادگیري 
نوآوري  یک  اصلي  منافع  واقع  در  دارد]2[.  وجود  سازمان ها  نوآوري  سرعت  و 
از  دهد.  پاسخ  بهتر  و  کرده  کشف  زودتر  را  نهفته  نیاز  که  دارد  تعلق  کسي  به 
این روست که پیتر ویلیامسون ضمن مطرح کردن گزینه هاي آینده، شرط اول را 
آشکار کردن زودتر محدودیت هاي پنهان مي داند]13[. و هم چنین از این روست 
که تاکید مي گردد قبل از اطالع گیري باید دنبال یادگیري بود )فرمان اول تفکر 
استراتژیک( و در حرکت به سوي هدف بیش از سرعت به فکر راه میانبر باید بود 
شامل  تعریفي  را طبق  گري همل17یادگیري  استراتژیک(.  تفکر  پنجم  )فرمان 

موارد زیر مي داند]14[:
یادگیري واقعیات، فرآیندها و رویه ها 

مهارت هاي شغلي
یادگیري براي تطبیق18
یادگیري براي یاد دادن

گري همل دستة آخر را سازماني مي داند که عالوه بر خود، صنعتشان را هم احیا 
را دارد و  تاثیر  به دیگران بیشترین  مي کنند چرا که آموختن 

یادگیري را در یاددهنده تقویت و دروني مي کند.

سازمان  و  سازماني  يادگيري  5-2-تفاوت هاي 
يادگيرنده 

سازمان یادگیرنده نوعي از سازمان است اما یادگیري سازماني 
فرایندي درون سازمان است. سازمان یادگیرنده نیاز به تالش 
دارد ولي یادگیري سازماني به تدریج حاصل مي شود. سازمان 
یادگیري سازماني یک ویژگی  و  ایده آل است  یادگیرنده یک 
سازمان  چگونه  که  مي گیرند  یاد  بقا  براي  سازمان ها  است. 
سازمان  اما  آکادمیک  سازماني  یادگیري  باشند.  یادگیرنده 
شکل  یک  یادگیرنده  سازمان  لذا  است.  عملگرا  یادگیرنده 
سازماني است که هیچ گونه وابستگي به نوع فعالیت آن نباید 

داشته باشد.
در سازمان هاي یادگیرنده الزمة یادگیري از حالت ضمني به 

16- Lotus Notes
17- Gary Hamel
18- Adaptive Learning 

جدول 1- جايگاه سازمان يادگيرنده در سير تکويني مديريت]10[
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ضمني شروع و با جذب دانش تکمیل مي گردد. هرچند افراد با تجارب و اندوخته ها 
و مدل هاي ذهني در کانون آن قرار دارند اما ضرورت یادگیري سازماني در نتیجة 
.از این رو یادگیري سازماني، فرآیندي است که تمام  تعامل افراد اتفاق مي افتد 
اعضای سازمان به صورت دائم در راستاي اهداف سازماني در صدد توسعة خود 
و به اشتراک گذاشتن دانش خود هستند. الزمة یادگیري سازماني در عصر امروز 
انتقال دانش ضمني است. جدول 2، انتقال دانش در فرآیند یادگیري را تشریح 

می کند.
جدول 2- انتقال دانش در فرآيند يادگيري ]15[

در  اما  است.  ترقي  و  رشد  مبناي  ارشدیت  بزرگ،  و  سنتي  سازمان هاي  در 
سازمان هاي یادگیرنده خبرگي فرد و مهارت زیربناي شکل گیري آن است. لذا 
براي یادگیرنده کردن سازمان؛ شهرت و اعتبار شخص در گروه زیربناي توسعة 
ساختار  در  هم چنین  کند.  تالش  علمي  ارشدیت  براي  تا  گیرد  قرار  باید  وي 
منعطف و غیرمتمرکز، افراد پایین تر کمک مي کنند تا ضمن شناخت بهتر رقیب، 
سریع تر بیاموزند. عالوه بر این یادگیري گروهي هنگامي روي مي دهد که منافع 
فرد و گروه هم راستا باشند تا هم فرد به فرصت ها دست یابد و هم سایرین را در 

فرصت ها شریک کند.
منظور جلوگیري  به  آن  و جمع آوري  دانش  مدیریت  اشاره شد،  همان گونه که 
در  که  معتقدیم  و  است  برخوردار  به سزایی  اهمیتي  از  چرخ،  دوبارة  اختراع  از 

سازمان هاي یادگیرنده بایستي مورد توجه قرار گیرد.

5-3-رويكردهاي مختلف گردآوري دانش در سازمان ها ]16[
رویکرد دروازه بان19: که این رویکرد را بیشتر در پایگاه هاي دولتي، دارویي و ... 
مي بینیم که اطالعات و دانش ارائه شده، قبل از ثبت، پایش و صحت آن تایید 

مي گردد.
رویکرد آزاد براي همه20:مثل آغاز کار IBM21که اطالعات به صورت کامل و 

آزاد ذخیره و در دسترس قرار مي گیرد.
رویکرد شبکة شایستگي22: رویکردي شبکه مانند دارد و درواقع یک نوع انجمن  

کاري است که قواعد بازي را افراد معین مي کنند.
انتخاب این رویکردها در نگه داري دانش، بستگي به فرهنگ و فضاي سازمان دارد 
و ممکن است به تدریج به سمت شبکه هاي شایستگي تغییر یابد. با این رویکرد که 
سازمان یادگیرنده را سازماني دانش محور مي دانیم، فاکتورهاي کلیدي موفقیت 

در سازمان هاي با این ساختار را مي توان چنین بیان کرد:
تعهد باال به پایین به اهمیت دانش )حتي بیش از مسائل مالي(

داشتن نگرش نه به عنوان »پلیس دانش« بلکه به عنوان ترغیب کننده به موضوعات 
جدید دانشي 

انجام هزینه بر زیرساخت ها 
تعبیة بخش دانش در کسب وکار و توجه به سنجش هاي بلندمدت 

درنوردد،  را  سازماني  مرزهاي  تا  مي کوشد  دانش  مدیریت  که  آن جا  از  درواقع 
همکاري و ارتباطات را قوت بخشد و دانش موضعي را به دانش سازماني تبدیل 
کند، سازمان را به سوی سازمان یادگیرنده هدایت مي کند. سیستم مدیریت دانش؛ 
19- Gatekeeper
20- Free-For-All
21- International Business Machines Corporation
22- Competency Network

انتقال دانش را از کسي که می داند به کسي که مي خواهد، تضمین مي کند. در 
شکل1 ارتباط بین یادگیري سازماني و چرخة مراحل مختلف مدیریت دانش را 

نشان داده است.

شکل1- يادگيري سازماني در مراحل مختلف مديريت دانش ]17[
و  سازماني  یادگیري  روند  ادامة  که  اینست  دانش؛  مدیریت  مزایاي  دیگر  از 
سازماني،  یادگیري  درواقع  دارد.  همراه  به  را  آموخته شده  درس هاي  ماندگاري 
دو  هر  در  تحلیل  و  مشاهدات  و  آزمایشات  در خالل  تجارب  از  درک  و  بینش 
یک  دانش  مدیریت  تجارب  این،  بر  عالوه  است.  شکست ها  و  موفقیت ها  مورد 
ابزار کلیدي براي سازمان هاي یادگیرنده است. و هم چنین مفاهیم سازمان هاي 
یادگیرنده و مدیریت دانش را مي توان دو روي یک سکه دانست]18[. هم چنین 
برخي مدیریت دانش را تعریف توسعه یافتة یادگیري سازماني دانسته اند )خلق 

دانش=یادگیري سازماني(.
به دلیل تغییرات محیطي که نسبت به گذشته شاهد آن هستیم، ضرورت توجه 
به دانش افراد و حرکت به سمت سازمان هاي یادگیرنده بیش از پیش خود را 

نشان مي دهد. برخي از این تغییرات در آغاز هزارة سوم عبارتند از]5[:
تغییر از اقتصاد ملي به اقتصاد جهاني

حرکت از جامعة صنعتي به جامعة اطالعاتي
تغییر از تمرکز به سمت عدم تمرکز 

حرکت از ساختار سلسله مراتبي به نظام شبکه اي
حرکت از تکنولوژي نیروبر به تکنولوژي دانش افزار

حرکت از کمیت به کیفیت
خالصه آن که براي پیاده سازي سازمان یادگیرنده، توجه به بحث مدیریت دانش 

ضروري است.

6-توسعه و پياده سازي سازمان يادگيرنده
سازمان  پیاد ه سازي  و  توسعه  عوامل  به عنوان  موضوع  ادبیات  در  که  مواردي 

یادگیرنده و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان ها ذکر مي شود عبارتند از]3[:
حمایت فرهنگ سازماني
تسهیل کنندگي رهبري
برنامه ریزي استراتژیک

ساختارهاي افقي
مدیریت دانش 

پاداش و جبران خدمات
سنجش عملکرد

یادگیرنده  سازمان هاي  اجراي  و  توسعه  فرایند  تسهیل کنندة  عوامل  هم چنین 
عبارتند از:

محیط یادگیري
تعریف و تعیین نیازهاي توسعه اي و یادگیري
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حوالی اين 

تالقي یادگیري و نیازهاي توسعه اي
جاري سازي یادگیري در فضا و محیط کار

سازمان  پیاده سازي  نحوة  سازماني،  و  کشور  و  فرهنگ  هر  در  وجود  این  با 
یادگیرنده مي تواند منحصر به فرد باشد. عوامل سازندة سازمان یادگیرنده عبارت 

است از]3[:
یادگیري و اشتراک اطالعات

چشم انداز و استرات ژي
آموزش

الگوگیري
پاداش و تصدیق

از هر چیز دیگر در  قبل  فرهنگي  به بحث  توجه  مولفین،  اعتقاد  به  این رو  از 
سازمان هاي یادگیرنده باید مورد توجه باشد.

7-ارزيابی بلوغ سازمان يادگيرنده
براي تعیین این که سازماني یادگیرنده است یا نه و این که درجة بلوغ سازمان در 
این حوزه چگونه است، مدل های مختلف ارزیابي ارائه شده است، که مهم ترین 

آن ها عبارتند از]4[:
مدل آرجریس؛ که متمرکز بر مدل هاي ذهني و تغییرات آن ها در یک سازمان 

یادگیرنده است.
نماي  داخلي،  نماي  استرات ژي،  ابعاد  در  افراد  نقش  بر  تاکید  که  پدلر؛  مدل 

خارجي و فرصت هاي یادگیري در سازمان یادگیرنده دارد.
یادگیري  و  اشخاص  فاکتورهاي سازماني روي  بر  تاکید  مایا والنک؛ که  مدل 

مبتني بر تیم و نفوذ )رهبري و مدیریت( دارد.
شغل  یادگیري  راه هاي  و  آموزش  و  فرآیندها  بر  بیشتر  که  نینبان؛  تام  مدل 

تاکید دارد.
مدل ردینگ و کاتاالنلو؛ که سازمان ها را به سه دسته، سنتي، بهبود مداوم و 

سازمان هاي یادگیرنده تقسیم مي کند.
ابعاد سازمان یادگیرنده را مورد سوال قرار داده و آن را به  مدل واتکینز؛ که 

سطوح  شخصي، تیمي،  سازماني و جهاني تقسیم کرده است. این مدل، آخرین 
و جامع ترین مدل  ارزیابی یک سازمان یادگیرنده است. 

عامل   7 با  یادگیرنده  سازمان هاي  شناسایي  اصلي  ابزار  واتکینز،  مدل  در 
تیمي،  یادگیري  پرس وجو،  و  گفت وگو  مستمر،  یادگیري  از:  عبارتست 
سیستم هاي تعبیه شده، توانمندسازي، رهبري، عملکرد مالي و عملکرد دانشي. 
پایة تمام این موارد در یک مدل لوزي شکل )الماس( آمده است )شکل 2(. 
از فرصت ها است.  الماس جاودانه و پر  این مدل آن است که:  انتخاب  دلیل 
شده اند؛  تشکیل  هم  مقابل  نیمة  دو  از  دو  هر  یادگیرنده  سازمان  و  الماس 
که نیمة باالیي سازمان و نیمة پاییني فرد است. یادگیري فرآیندي مستمر 

شکل 2-مدل  لوزي يادگيري سازماني]4[

شکل 5-يادگيری فردی )راست( در مقايسه با يادگيری سازمانی )چپ(]4[
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است و سازمان یادگیرنده حالتي از چنین سازماني است. در این ابزار، هرچه 
اندازة لوزي بزرگ تر باشد یعني تعداد عناصر ارزیابي شده بیشتر است و امتیاز 

بیشتري کسب شده است.
این ابزار با مقایسة اطالعات حاصل از سطوح شخصي و سازماني یادگیرنده 
سطح  در  که  سازمان  یک  از  نمونه اي  مي کرد.  بررسي  را  سازمان  بودن، 
در  که  همان گونه  است.  آمده  ذیل  در  دارد  قرار  بودن  یادگیرنده  پایین 
فردي  سطح  از  کوچک تر  بسیار  سازماني  سطح  مي کنید،  مشاهده   5 شکل 
برابر  باید  تقریبا  سطوح  این  باشد،  یادگیرنده  که  سازماني  در  اما  است. 
باشد. در سازمان هایي که کمتر یادگیرنده باشد، افراد بیشتر روي خودشان 
محیطي  به عنوان  سازمان  تا  دارند  تکیه  فردي  یادگیري  ظرفیت هاي  و 
بین  مولفه ها  امتیاز  میانگین  یادگیرنده،  سازمان هاي  تمامي  در  یادگیرنده. 
از  بزرگ تر  واضح  به طور  مولفه اي  هیچ  یعني  است.  متعادل    2/7 تا   2/2
سایر فاکتورها نیست. سازمان ها در نتیجة محیط هاي یادگیري شان متفاوت 
سازمان هاي  در  یادگیري  حسب  بر  کسب وکار  خطوط  بهترین  هستند. 

ماشین محور. تا سازمان هاي  است  انسان محور 

8-جمع بندی 
به  استراتژی ها،  و  ساختارها  ایجاد  با  که  است  سازمانی  یادگیرنده  سازمان 
ارتقای یادگیری سازمانی کمک می کند. این سازمان دارای مهارت و توانایی 
تعدیل می کند،  را طوری  رفتار خودش  و  انتقال دانش است  و  ایجاد، کسب 
یادگیرنده  سازمان هاي  باشد.  جدید  دیدگاه های  و  دانش  منعکس کنندة  که 
نوآوري  خالقیت،  زمینة  در  خود  قابلیت هاي  افزایش  پي  در  مستمر  به طور 
و تحول هستند، که عمدتا از طریق آموزش و بهره ور ساختن نیروي انساني 
میسر مي گردد. جهت تقویت یادگیری در سازمان یادگیرنده راهکارهای ذیل 

پیشنهاد می گردد:
بهبود سامانه ها و بهبود فرایندها و فعالیت ها

بهینه سازي منابع نیروي انساني و ارتقاي کیفي افراد
توجه به دانش کاري افراد به عنوان نقطة شروع بهبود بهره وري

سرمایه گذاري و تخصیص بودجة قابل توجه به تربیت و پرورش مغزهاي متفکر 
و مبتکر

انتقال و اجراي سریع یادگیري سایر شرکت ها به داخل سازمان
حمایت و یادگیري ایده هاي خوب و کارهاي موفق سایر بنگاه ها

توجه بیشتر به بعد انساني مدیریت
تقویت انگیزة کارکنان

پرورش و ترویج فرهنگ چشم انداز و سرنوشت مشترک
پرورش و ترویج تفکر استراتژیک مشارکتي و تعاملي کارکنان

توجه بیشتر به خالقیت و نوآوري همه جانبة نیروي کار
گرایش بیشتر به شایسته ساالري

کوچک سازي/ مناسب سازي نیروي کار
تشویق معنوي و مادي کارکنان

مکانیزه کردن فعالیت های سازمانی و توسعة اتوماسیون
داشتن ساعات شناور کاري/ حذف محدودیت هاي زماني کار

مجازي شدن محیط هاي کاري، عدم وابستگي کار با مکان
رشد توانایي ها و قابلیت هاي کارکنان

توجه و اهمیت به نظام مدیریت مشارکتي
تخصصي تر شدن کارها

توجه به موضوعات جدید مدیریتي
افزایش مدیریت غیرمتمرکز

تفویض اختیار و بروز خالقیت
توسعة نظام هاي نوین مدیریتي

تحول ساختارهاي سازماني
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و بدين گونه ملكوت آسمان ها و زمين را به ابراهيم می نمايانديم، تا ]حقايقی را دريابد و[ از اهل يقين شود.
سوره  انعام-آيه 57

مشق رهایی

تنها وقتی که آخرین بند دلبستگی و وابستگی را پاره کنی، می توانی دنیای دیگری را ببینی که تا قبل از این کار، 
هرگز نخواهی فهمید از چه جنسی است و تو را به کجا می برد. شاید یکی از اصلی ترین بزنگاه های زندگی بشر، 
قبول این بریدن و رهایی است.  خیلی ها نمی تواننداین خطر را بپذیرند و عطای دیدن دنیای بعد از این تجربه را، 
به لقایش می بخشند. می مانند با حسرتی همیشگی از نرفتن و نبریدن. اما دیگرانی هم هستند که با اعتماد به قلب 
خود و گواهی هایش، پا در مسیری می گذارند که هیچ از آینده اش باخبر نیستند. ما انسان ها می توانیم مشق بریدن 
و رهایی کنیم. صبر بر غم ها و خطرها و مالمت ها، می تواند آرزوی مان باشد. وقتی ابراهیم از  بند تعلق فرزندش برید 
و رها شد، هیچ نمی دانست که در لحظه های بعد و در فقدان فرزندش چه خواهد کرد. از پروردگارش نخواست تا 
مسیری جز بریدن را به او نشان دهد. نخواست تا  ساحل امنی برای بندگی اش بی هیچ خطر و اندوهی پیدا کند. 

تنها خواست که بتواند این بریدن را با کمک خالقش به سالمت از سر بگذراند.
داستان قربانی ابراهیم جایی است که انسان بودن یک انسان و تمام تعلقاتش در کنار خداوندی خدای واحد با تمام 
امتحانات و نتیجه هایش، دیده می شود و به همین دلیل می توان به داستان آن نزدیک شد و گاهی هم ذات پنداری 

کرد.
حاال بعد از چندین هزار سال، روایت ایمان ابراهیم و اسماعیل و قربانی در مناسک حج هم چنان زنده نگه داشته 
می شود. کسی که مناسک مختلف حج را انجام داده، با ذبح گوسفند آخرین نماد را هم انجام می دهد و امیدوارانه 
با خدای خودش پیمان می بندد که بندگی را از یاد نبرد. نه آن که توانسته باشد آن امتحان بزرگ ابراهیم را در 
مسیر بریدن و رها کردن و رها شدن انجام دهد. نه! ما انسان ها وقتی در مسیر زندگی مان با این بزنگاه ها روبه رو 
می شویم؛ آن موقع است که باید به یاد و یادگار رهایی ابراهیم در حج، مشق بندگی را تکرار کنیم. هیچ گاه عاقبت 

رها کردن و رها شدن، بد نخواهد بود.
می شود عید امسال  به ایمان ابراهیم فکر کرد. یا می شود این بار به اسماعیل هم نگاهی انداخت و قصه را از نگاه 
او یک بار دیگر دید. می شود تمام بزنگاه های زندگی مان را که توانسته ایم ببریم یا نتوانسته ایم و هنوز منتظر جراتی 
برای حرکت هستیم، مرور کنیم. شاید همت مان آن قدر قوی شده باشد که لذت چنین رهایی ای را به خودمان 

عیدی بدهیم.

خانواده و  مجله فرهنگ 
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که صدام  نمی کرد جنگی  فکر  1- کسی 
آغاز   1359 شهریور   31 روز  در  حسین 
کرد، تا به آن جایی برسد که امروز برای ما 
برایش هفته برگزار  بشود دفاع مقدس و 
کنیم. اسمی که به زیبایی برایش برگزیده 
شده است. دفاعی که به حق مقدس بود. 
بی هیچ  و  اشتیاقی  و  شور  با  که  جوانانی 
چشمداشتی فقط برای آن که ثابت کنند 
به  دارند،  دوست  عاشقانه  را  کشورشان 
پیش  وقت  چند  هیمن  برخاستند.  دفاع 
بود غواصانی را بعد از مدت ها خوش نامی 
برگردانند،  کشور  به  بسته  دستانی  با 
گذشتگی  خود  از  این  عمق  به  باز  ما  تا 
از  می تواند  چقدر  انسان  مگر  ببریم.  پی 
دنیا سیر باشد که این چنین ترکش کند. 
به  نیل  برای  انسان  شدن  فنا  شهادت 
هستی  به  شدن  نزدیک  و  نور  سرچشمه 
وصال  به  عشق  شهادت  است.  مطلق 
شکل  زیباترین  در  معشوق  و  محبوب 
شدن  کشته  راه  از  مرگی  شهادت  است. 
به خاطر هدف  و  آگاهانه  است، که شهید 
قرآن »فی سبیل اهلل«  تعبیر  به  و  مقدس 
راهی  در  شهید  یعنی  می کند.  انتخاب 
آگاهانه  ارزش  دو  هر  که  می شود  کشته 
و فی سبیل اهلل را داراست و چنین مرگی 
است که به تعبیر پیامبر»ص« شریف ترین 
و باالترین نوع مردن است »اَشُرُف الُمًوِت 
هاَدِه« و علی)ع( آن را گرامی ترین  َقْتُل الشَّ

تاريخ تقويم 
مانی قنادزاده

شد
س 

قد
ه م

ی ک
فاع

نوع مردن می داند »اَْکُرُمالُمًوِت اَلُْقْتُل«.د
ایران  بارها عراق علیه  2-در دفاع مقدس 
ناجوانمردانه ترین  که  شیمیایی  سالح  از 
به  بارها  و  کرد  استفاده  است  سالح  نوح 
تا  شهرهایی که بی دفاع بودند تجاوز کرد 

نشان بدهد جنگ چقدر بی رحم است.
3-اما باز ایستادیم و جوان هایمان را تقدیم 
این دفاع کردیم. ایستادیم  مقابل تحریم 
کار  از  برای  بود  حربه ای  آن زمان  در  که 
هجوم  مقابل  در  ایران  قدرت  انداختن 
بی دریغ  که  مقابل کشورهایی  در  دشمن. 
به صدام کمک می کردند، ما با دست های 
خالی که نه با دست هایی می جنگیدیم که 

پر بود از ایمان.
4-حاال ما مدیون آن ها هستیم. شاید اگر 
زنده بودند این را از ما نمی خواستند اما باز 
روی  به  ببندیم  را  چشم هایمان  نمی شود 
که  هم  چقدر  هر  خودگذشتگی.  از  این 
دیگری  اعتقاد  و  کنیم  نگاه  دیگری  طور 
باکری...  جهان آرا...  مدیون  باشیم؛  داشته 
نوجوانی  آن  و  داوودکریمی  همت... 
دفاع  این  پای  را  که معصومیتش  هستیم 
مقدس از داشته هایش داد. داشته هایی که 
داشته های همه ما است؛ ناموس... خاک... 

شرف... عزت... .
5-یک هفته برای گرامیداشت این دفاع کم 
است. باید تا زنده هستیم شهدا و جانبازان را 

گرامی بداریم. در عمل، نه در حرف.
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تاريخ  تقويم 

»به نام خداوند بخشندة مهربان، روز اول در اتاق دوم
چه روز خوشی است امروز و چه ساعت خوبی است این ساعت، که به اطاق دوم 
آمده ایم و مي توانیم کتاب بخوانیم. خدا را ستایش مي کنیم و از آموزگاران خود 
تشکر مي نماییم.. چه خوبست که هم درسان اطاق اول همه این جا آمده ایم و باز 
با هم هستیم. راستی اگر یکی از ما تنبلی مي کرد و از عهدة امتحان برنمي آمد 
و در اطاق اول مي ماند، خودش چقدر غصه مي خورد و ما چقدر برای او دلتنگ 
مي شدیم، پس باید هر روز اول وقت به مدرسه بیاییم، درس های خود را خوب 
باز هم به  تا پدر و مادر و معلمین ما خوشنود باشند و سال دیگر  روان کنیم 

اطاق سوم برویم.«
متن کتاب درسی 1308 کالس دوم

 

یا  بوده اند،  دارالفنون  ترجمه شدة  کتاب های  ایران،  درسی  کتاب  اولین  این که 
این که اولین مدرسه یا دانشگاهی که در ایران شکل گرفت و ماندگار شد، همین 
دارالفنون پیر و عزیز و قدیمی است، هیچ کدام داستان ما نیستند، یعنی امروز 
نیستند، امروز ما بچه مدرسه ای های سال های دور، دنبال قصه های اول دبستان 

مي گردیم.

دبستان  این  که  نیست؛  اولین  درحقیقت  رشدیه  مدرسة  اولین  می گوید  تاریخ 
رشدیه که بعد از صدور فرمان مشروطیت شروع به کار کرد، درحقیقت هشتمین 
مدرسة میرزاحسن خان است.  همة قبلي ها را خراب کرده اند، تخته سیاه ها را 
شکسته اند و معلم ها را کتک زده اند . آن هم به دلیل علم آموختن به بچه های 

هر آن که در پی علم و دانایی است
بداند که وقت صف آرایی است
بویمهربویمدرسهداردوقصههایمدرسه؛اینکهاولینزنگمدرسةایرانیراکداممعلمزدوقصههایقدیمیمدرسهازکجا
آمدندوبهکجارفتندوقصةمیرزاحسنرشدیهچهبود؛همانمعلمیکهدرسال1307،اولینمدرسةابتداییایرانراتاسیس
کردوخودشاولینمؤلفکتابهایابتداییبودوتمامکتابهاییراهمکهنوشتباهزینةخودشچاپکرد.اماقصةمیرزاحسناز
اینجاشروعنمیشود.اولقصهآنمدرسةکوچکخیابانششکالنتبریزاست،کهدرحقیقتاولینمدرسةایراناست.اولینبه
سبکوسیاقمدرسههایفرنگیواتوکشیده،اماحیفکهبهدستآنهاییکهتدریسبهاطفالراگناهمیدانند،تخریبمیشود.

بهانههمتقلیداست،آمدنشیطاناست،غافلازاینکهشیطانفقطدرخانةبیدانشهارخنهمیکند.

در سالگرد اولين  زنگ مدرسة  ايرانی

12
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تشنة دانستن؛ همان ها که بعدها با علمشان بارها ایران را از قراردادهای نابودکننده 
نجات می دهند ؛ همان ها که برق می کشند، سیم تلفن می آورند، پزشک می شوند 
و خانة مهندسی ساز می سازند. البته بعدتر، یعنی 10 سال بعد از تخریب مدرسة 
مدرسه  هم  باز  مي کنند،  تاسیس  هم  را  دخترانه  مدرسة  اولین  وقتی  رشدیه، 
عده ای مخالف دارد، اما خانم صفیة یزدی که همسر شیخ محمدحسین یزدی 
یکی از روحانیون طراز اول تهران است، سردمدار آموزش به دختران مي شود و 

دهن همة مخالفان را مي بندد، اسم این مدرسه هم هست »عفتیه«.
 

هر آن که در پی علم و دانایی است
بداند که وقت صف آرایی است

)شعار مدارس رشدیه(  
 

توی تاریخ آدم به اسم های زیادی برمي خورد که دنبال پا گرفتن آموزش عمومی 
و  مدرسه  هشت  بنیان گذار  طباطبایی  سیدسعید  حاج  مثل  آدم هایی  بوده اند، 
اولین کتاب فیزیک دورة دبیرستان  کتابخانة مسجد گوهرشاد، ذکاءالملک که 
بامداد که  بدرالملوک  تاسیس کرده،  ناشنوایان  باغچه بان که مدرسة  نوشته،  را 
اولین  چاپ  مسئول  که  وزیر  اعتمادالدولة  و  بسازد  مدرن  مدرسة  مي خواست 

کتاب های درسی در 1307 بود.
 
 

کتاب های وزارتی باالخره در 1307 چاپ شدند؛ کتاب هایی که تقریبا متناسب با 
سن و سال بچه هایی که مدرسه را آغاز مي کردند نوشته شده بودند. این کتاب ها 
هم ارزان تر بودند، هم چاپ بهتری داشتند.  کتاب هایی که تصویرسازی داشتند، 
شعر کودکانه و نوشته های ساده داشتند و برای بچه ها آسان تر و قابل فهم تر از 
بودند،  آن در همة کشور مشترک هم  بر  و عالوه  بودند  کتاب های مکتب خانه 
گرچه خدا می داند به دست بچه های روستاها و سرزمین های دور چهل  سال بعد 
رسیدند یا اصال نرسیدند. بعدتر هم البته  محمدعلی فروغی کتاب های دبیرستان 
را چاپ کرد و شرط درس و امتحان و نمره برقرار شد  و باالخره مدرسه آن 

سروشکلی را پیدا کرد که امروزه دارد.
 

»مدیر مدرسه در قبول متعلم اگر فقط شهریه را منظور بدارد، بسی ظلم کرده 
زیراکه  نماید،  اخذ  تربیت  و  تعلیم  استقالل  محض  را  شهریه  باید  مدیر  است. 

مطالبات اجرت برای تعلیم حرام است.«
میرزا حسن رشدیه

 
میزان الحساب، فیزیک، تشریح بدن انسان، جبر و مقابله، زبده االبدان، جراحی و... 
کتاب های درسی دارالفنون بودند. ادب و هنر و امال و انشا و حساب و هندسه و 

علوم هم که برای خیلی از مدرسه رفته های قرن اخیر آشناست.

در سال 1307 به دستور قراگوزلو یا همان اعتمادالدولة وزیر، کتاب اول دبستان 
با همکاری مخبرالسلطنه و با اشعاری از ملک الشعرای بهار و ایرج میرزا منتشر 
یاد  به  هم  پدرهایمان  نمي آوریم،  یاد  به  ما  را  کتاب  آن  قصه های  مي شود. 
نمي آورند، شاید پدربزرگی... اما حسنک، انار، تصمیم کبری، باران، کوکب خانم 
و... اسم هایی هستند که انگار با میخ روی این سنگ سیاه مخ ما حک شده اند. 
این کتاب ها و قصه ها مال بچه های قدیم است، با هم درباره شان حرف می زنیم، 
کلمة رمزمان است، دلیل دوستی مان است و البته دلیل این که روزگار رفته را 

دوست داریم؛ به خاطر کبری و کوکب و حسنک.
 

دکتر حسابی، دکتر جناب، رشید یاسمی، ملک الشعرای بهار، ذکاءالملک فروغی،  
ایرج میرزا، میرزاحسن رشدیه و...

)از بین اسامی اولین مؤلفان کتاب های درسی(
 

پایان داستان، پایان قصة میرزاحسن رشدیه است، که امین السلطان اتابک اعظم 
را در دروازة قزوین  را پیچید، مدرسه اش  به محض نخست وزیر شدن طومارش 
خاموش کرد و به او تهمت بي دینی زد. میرزاحسن  تنها و سرگردان پناهندة قم 
شد و تا آخر عمر آن جا ماند و آخرین مدرسه اش را هم همان جا در قم ساخت.  
دور از چشم آدم بدهای قصه و آدم هایی که دلشان می خواست همه چیز را توی 

جیب خودشان بچپانند؛ این وسط کوچه ای در خیابان جمهوری به اسم مدرسة 
رشدیه است، که نوادة میرزاحسن را انداختند و اتفاقا پدر من به مهد کودک و 
دبستان رشدیه رفته و خاطره های خوبی هم دارد ازشان، می بینی؟ شاید بشود 
میرزاحسن را خاموش کرد، اما شمعی که توی دل آدم ها روشن کرده، هرگز با 
فوت یکی دو نفر خاموش نمی شود، برای همین هم هست که هر ازگاهی ما آه 

می کشیم و انگار ناخودآگاه می گوییم : آخ حسنک پس  کجایی؟
 

 فهرست منابع :
1ـ سایت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

2-روزنامة اطالعات 80 سال 
3ـ سایت مطالعات تاریخ معاصر ایران

4ـ تاریخ بیداری ایرانیان/ ناظم االسالم/ نشر رودکی
5ـ کارنمای زنان کارای ایران/ پوران فرخزاد/ نشر قطره
6ـ زن ایرانی، بدرالملوک بامداد/ نشر ابن سینا/  1348

smoc.ihuokaf.www 7ـ سایت انسان شناسی و فرهنگ
8ـ مجلة الکترونیکی سدة لنجان

9- مقاله ای از استاد اسفندیار معتمدی

4

5

6

7

8

9

10

11
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آی تی
حامد توكلی

شهاب بخارايی

برای چه کاری
 چه چیزی نصب کنیم؟

دیگردورةسرگردانیتمامشدهوتقریبانیازی
نماندهکهگجتهایدیجیتالبرآوردهاشنکنند.
نرمافزارهایی معرفی به صفحه، دو این در

میپردازیمکهمیتواندبارهایسنگینوبزرگ
بردارد. کاربرانش دوِش روی از را وقتگیر و
است. فارسی اپلیکیشنهای با هم اولویت

و خوشفکر بروبچههای که اپلیکیشنهایی
حرفهایهموطنمانطراحیوبهبهترینشکل

اجرایشانکردهاند.

مدير اينترنت
دیتا  همان  یا  سیم کارت  اینترنِت  از  داریم  وقتی 
مصارفمان  ریز  است  الزم  می کنیم،  استفاده 
اگر بی حساب وکتاب روی  بدانیم. چراکه  را 
هر لینک و گزینه ای کلیک کنیم، چیزی 
نمی گذرد که می بینیم بستة اینترنتمان ته 
کشیده و در مترو، اتوبوس یا تاکسی دیگر 
برای  را  مهم  کارِی  ایمیِل  آن  نمی توانیم 
کارفرما بفرستیم. اپلیکیشن »مدیر اینترنت« 
کاربری  البته  و  شده.  طراحی  نیاز  همین  برای 

دیگری هم دارد:
نمایش سرعت دانلود یا آپلود در استاتوس بار

نمودارهای زیبا برای نشان دادن سرعت و نحوة 
اتصال

آمارگیری کامل از ارتباطات
نمایش کامل ارتباطات شما

محاسبة هزینة اینترنت
نمایش اطالعات IP شما

محاسبة زمان دانلود

قرآن صوتی حبل المتين
یک  خود  کیف  در  همیشه  نیست  الزم  دیگر 
جلد قرآن به همراه داشته و نگران این باشیم 
به  و  بگیرد  قرار  دیگرمان  کتاب های  زیر  که 
تنها  نه  اپلیکیشن  این  با  شود.  بی حرمتی  آن 
همیشه یک قرآن خوش خط و حتی خوش صدا 
امکانات فراوان دیگری هم  بلکه  همراه داریم، 

در اختیارمان قرار می گیرد:
تطابق کامل با ساختار و ویژگی های اندروید

مشاهدة متن قرآن همراه با ترجمه به صورت 
زیرنویس

امکان دانلود مستقیم صوت های قرآن، ترجمه، 
تفسیر و ترجمة گویا

امکان انتخاب سوره های مورد نظر برای دانلود 
صوت ها

امکان شرکت در ختم آنالین قرآن
مشاهدة آرشیو شخصی شرکت در ختم قرآن

آموزش قواعد تجوید
دریافت اطالعیه های قرآن به صورت نوتیفیکیشن

به روزرسانی خودکار

فست ديكشنری
همه مان خاطرة ناخوشاینِد استفاده از یک لغت نامة 
مستعمل  که  داریم،  را  داغان  و  درب  و  پوره  پاره 
می کردیم چند صفحه اش  بازش  که  بار  هر  و  شده 
پیدا  این که  از  بگذریم  تازه  زمین.  روی  می ریخت 
کردن یک واژه در دیکشنری های کاغذی چقدر با 
دردسر همراه بود. با فست دیکشنری آشنا شویم 

که کارهای زیادی برایمان می کند:
بیش از صدهزار کلمه و چهارهزار نمونه جمله

تلفظ صوتی به لهجه های آمریکایی و بریتانیایی
مشاهدة لغات جست وجوشده

افزودن لغات مورد عالقه
آواشناسی آمریکایی و بریتانیایی

بدون نیاز به اینترنت
سازگار با تمام صفحه کلیدهای فارسی

سرآشپز پاپيون
مجبورید بعضی کارهای خود را در خانه انجام بدهید و همسرتان هم 
خسته  و  بمانید  کار  محل  در  را  شب  مجبورید  ندارد؟  حضور 
به  می خواهید  فودی؟  فست  و  حاضری  غذاهای  از  شده اید 
همکارانتان نشان بدهید که کار کردن منافاتی با چرخاندِن 
زندگی ندارد؟ سرآشپز پاپیون را دریابید که خیلی کمک 

بزرگی است:
حجم بسیار کم

امکان ثبت نظر برای هر غذا
جست وجوی سریع و پیشرفته
به اشتراک گذاری دستور پخت

امکان ارسال عکس غذای تهیه شده با ثبت نام خودتان
لیست خرید با امکانات ویژه

محاسبة مواد الزم برای تعداد نفرات مورد نیاز شما
تنظیم تایمر
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ديوار
خیلی  حتما  نمی شناسید،  اگر  را  دیوار 
زود بشناسید. مصداق بارِز یک نرم افزار 
به دردخور است. زندگی در این شهرهای 
اجازه نمی دهد  پرترافیک اصال  و  شلوغ 
که برای خریدِن یک کاالی دست دوم 
و  بگذاریم  سر  پشت  را  خیابان  تا  صد 
کلی خط مترو عوض کنیم و درنهایت 
هم ببینیم که مبلماِن مغازه های دست 
دوم فروشِی میدان امام حسین چنگی 
به دل نمی زنند. فقط مبلمان؟ خیر. 
تا جان آدمیزاد. هرکسی هر  از شیر مرغ  همه چیز. 
نمایش  معرض  به  بفروشد  می خواهد  که  را  چیزی 

می گذارد و خیالتان راحت:
امکان جست وجوی کاالی مورد نظر

نمایش چندین عکس برای هر جنس
امکان ثبِت یک یا چند کاال به عنواِن کاالی مورد عالقه

وجود انواع و اقسام وسایل خانه و زندگی
نمایش اطالعات تماس فروشنده برای هماهنگی

رابط کاربری ساده و سریع و سرراست
شناخته شده و همگانی بودن نرم افزار

خبرگردی
باز  حوصلة  که  کسانی  کم اند  دیگر 
توی  را  روزنامه ها  کردِن  تا  و  کردن 
دوست  باشند.  داشته  اتوبوس  و  مترو 
ندارید وقتی دارید روزنامه می خوانید 
صد نفر به تیترهای مختلِف روزنامه ای 
که در دست دارید خیره شوند؟ وقتی 
بی دردسرتر  و  سریع تر  خیلی  می شود 
در جریان اخبار قرار گرفت، پس چرا 

خبرگردی را نصب نکنیم؟
دسته بندی اخبار

برچسب گذاری روی اخبار
اطالع از پربازدیدترین اخبار

ایجاد یک مجلة خبری برای هر کاربر
نمایش متن کامل خبر بدون نیاز به باز کردن لینک 

یا وبسایت مرجع
به اشتراک گذاری لینک اخبار

پیش بینی آب وهوا تا سه روز آینده
بخش جدول لیگ های ورزشی ایران و اروپا

دارای بخش شارژ مستقیم سیم کارت و وایمکس ایرانسل
پشتیبانی از بیش از 80 عنوان روزنامه داخلی و خارجی

چارترز
یک  نرم افزار  این  شک  بدون 
ایرانی  اپلیکیشن های  در  انقالب 
که  کیست  می شود.  محسوب 
ناخوشایند  خاطرة  یک  حداقل 
چارتر  بلیت  تهیة  دردسرهای  از 
اتفاقا  باشد؟  نداشته  هواپیما 
خوب  خیلی  مدیر،  یک  برای 
نود،  دقیقة  در  بتواند  که  است 
کند  پیدا  را  هواپیما  ارزان ترین 
با  و  بردارد  را  مدارکش  کیِف  و 
خیال راحت و همراِه یک بلیِت الکترونیکی در 
صف کانتِر پرواز بایستد. یک نکتة مهم این که 
اپلیکیشن چارترز دو نسخة رایگان و پولی دارد. 
این  فوق العادة  امکانات  تمام  از  استفاده  برای 
نرم افزار، بهتر است نسخة پولی اش را با قیمِت 
ناچیز 4200 تومان بخرید، که دیگر الزم نباشد هیچ وقت با اپراتورهاِی 
بی حوصلة آژانس های مسافرتی سروکله بزنید. فقط کافیست که مبدا، 
مقصد و تاریخ سفرتان را مشخص کنید، چارترز برای شما ارزان ترین 

بلیت ها را پیدا می کند.

تقويم اذان گوی باد صبا
ریموت  دقیقه یک بار  باید هر چند  چرا 
کنترل را برداریم و بزنیم شبکة استانی 
تا بفهمیم اذان شده یا نه؟ چرا باید هی 
بگردیم  روزنامه  پرتعداد  صفحات  توی 
شرعی؟  اوقاِت  کوچِک  باکِس  دنباِل 
دغدغه ای  هیچ  دیگر  اپلیکیشن  این  با 
دربارة قضا شدن یا نشدِن نمازتان ندارید 
و می توانید درست سر موقع اذان، صدای 
مؤذن دلخواهتان را هم بشنوید. برخی از 

امکاناتش:
سه تقویم شمسی، قمری و میالدی

نمایش وقایع ملی و مذهبی تاریخ انتخابی در تقویم
به  اذان  پخش  قابلیت  و  شهر   1235 شرعی  اوقات 

صورت خودکار
قبله نما

ارائة شرح اعمال و ادعیة مرتبط با هر روز
درج یادداشت و یادآوری برای هر روز

امکان دانلود و انتخاب مؤذن دلخواه جهت پخش اذان
تبدیل تاریخ هر تقویم به دیگری



شماره نوزده -  مهر 94 30

گلزن ترين دروازه بان های دنيا 

چارچوبدروازه
برایــشان
کماســـت

تیکه  40

پنج 
دروازه بان قبلی به دالیل مختلف و مهارت هایشان کامال 
پنجم  نفر  اما  بودند،  شناخته شده  فوتبال دوست ها  برای 

»دیمیتار  نیست.  معروف  چندان  لیست  این 
در  است،  بلغارستان  اهل  که  ایوانکوف« 

طول بازی هایش موفق شد چهل گل وارد 
این  فرق  البته  کند.  حریفانش  دروازة 
بازیکن با دروازه بان های دیگر این است 
که او نسبت به بقیه کمتر ریسک کرده 
و تمامی چهل گل خود را از روی نقطة 

پنالتی به ثمر رسانده. 

فريد دانش فر 

و هستند خودشان زمین نقطة آخرین در دروازهبانها
بههمیندلیل وظیفهشانبستهنگهداشتندروازهاست.
بهطورمعمولکمپیشمیآیدکهیکدروازهبانازمنطقة
مشخصشدهاشبیرونبیایدوموفقبهگلزنیشود.درواقع
خارجشدنبرایآنهایکریسکاست.چندوقتپیشهفتة
آغازینلیگهلندبایکاتفاقجالبهمراهشد،کهدررسانهها
همبازتابگستردهایپیداکرد؛دربازیبیندوتیمآیندهوون
ودنهاگ،درحالیکهآیندهووندوبریکازحریفشپیش
بود،دردقیقةنودوچهارمبازی،تیمدنهاگصاحبیکضربة
آزادشدودروازهبانتیمکهجلوآمدهبودتوانستبایکضربة
پشتپایزیباگلبزندوبازیرابهتساویبکشاند.بهبهانة
ایناتفاق،تصمیمگرفتیماینبارازدروازهبانهاییبنویسیم

کهبیشترینتعدادگلزدهرادرکارنامهشاندارند.

يک 
قبل از معرفی شاید بهتر باشد که خودتان را برای اطالع از یک آمار جالب توجه آماده کنید. ممکن 
است باور نکنید و خیال کنید این عددها واقعیت ندارند. اما فوتبال همین است و هر چیزی امکان 
رخ دادنش در آن وجود دارد! بهترین دروازه بان گلزن دنیا »روجریو سنی« از باشگاه سائوپولو است. 
او تا به امروز که شما در حال خواندن این مطلب هستید، صدوبیست وچهار گل به ثمر رسانده. 
یعنی یک سر و گردن از بعضی مهاجم های ما باالتر است! جالب این که تمام گل ها را در یک باشگاه 
زده. او هزاروصدونود بازی برای تیم باشگاهی اش انجام داده و موفق شده این تعداد گل را وارد 

دروازة حریفان کند. موضوع جالب تر این است که او هنوز هم در تیمش بازی می کند و 
آمارش را باالتر می برد. او گفته بود که در پایان سال 2014 از فوتبال خداحافظی می کند، 

ولی اشتیاقش به گلزنی فعال ادامه دارد! 

دو
نفر دوم این لیست چهرة شناخته شده ای است و در دورة خودش 
جزو دروازه بان های برتر دنیا بود. »خوسه لوئیس چیالورت« نه تنها 
یک سنگربان خوب برای تیم به حساب می آمد، که قابلیت و توانایی 
عجیبی در زدن ضربات ایستگاهی داشت. همین موضوع او را از 

سایر هم پستی هایش متمایز کرده بود. در کنار این استعداد و 
ویژگی، اعتمادبه نفس باالی او باعث شده بود تا بسیاری از ضربات 

ایستگاهی نزدیک به دروازة حریف را به او بسپارند. وقتی او 
برای زدن پنالتی یا ضربة آزاد از دروازه خارج می شد، یکی از 
بازیکنان تیم در چارچوب می ایستاد تا او با خیال راحت کارش 

را بکند. چیالورت موفق شد شصت ودو گل به ثمر برساند. او اولین 
دروازه بانی است که موفق شد هت تریک کند. 

سه
مطمئنم نفر سوم را بسیاری از شما می شناسید؛ آن هم نه به خاطر قهرمانی ها 

و حتی بازی خوبش، که به دلیل انجام حرکات ویژه و عجیب برای 
گرفتن یا دفع توپ. »رنه هگوییتا« همان دروازه بان کلمبیایی 
داشت.  حرکات  این  انجام  به  خاصی  عالقة  که  است 

باالیش  اعتمادبه نفس  و  عالقه  همین  هم  یک بار  هرچند 
در جام جهانی کار دست تیمش داد. این بازیکن کلمبیایی در 
دوران بازیگری اش توانست چهل ویک گل بزند. دیدنی ترین 
حرکت او در بازی مقابل تیم ملی انگلیس اتفاق افتاد؛ وقتی 
که با پشتک زیبا و با نوک پاهایش به شکل فوق العاده ای توپ 

را دفع کرد. این حرکت او به »ضربة عقرب« معروف شد. 

چهار 
داریم  نکنید،  اشتباه  هستیم!  طرف  مهاجم  یک  با  این بار 

دربارة دروازه بان ها صحبت می کنیم. فقط موضوع این است 
که »خورخه کامپوس« درواقع یک مهاجم بود ولی به خاطر 
توانایی اش در مهار شوت ها و موقعیت های تک به تک، پست 

بازی اش را تغییر داد و به یک دروازه بان درجه یک تبدیل شد. 
او با وجود قد کوتاهش، در چهارچوب دروازه عملکرد خوبی نشان 
ذاتی اش  استعداد  و  پرش ها  دلیل  به  موضوع  این  شاید  می داد؛ 
پوشیدن  در  عجیبی  عالقه  و  مهارت  دروازه بانی،  از  غیر  او  بود. 

رنگارنگی  لباس های  به خاطر  کامپوس  لباس های قشنگ داشت! 
بازی هایش چهل  او در طول  بود.  معروف  که می پوشید هم خیلی 

گل به ثمر رساند.
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لنز

عکساجتماعیهمیشهجذابیتبیشترینسبتبهموضوعاتدیگربرایبینندهداشتهاست.جذابیتیکه
بهرویدادهاوالیههایزیریناجتماع.وظیفة انساننسبت تنفکر باگسترشمیداندیدو همراهاست
عکاسایناستکهتیزبینتروحساسترازیکشهروندمعمولییاحتییکسیاستمدارباشد،تابتواند
آنچهراکهماهرروزباچشمانیعجولوبیتفاوتمیبینیمببیندودربهترینموقعیتثبتکندتامابا

حوصلهآنهارابهنظارهبنشینیم.
بهروزمهرییکیازاینعکاسهایخوشذوقاستکهتابهحالموفقبهدریافتچندینجایزةداخلی
وبینالمللیازجملهجایزةشیدبهعنوانیکجایزةمستقلدرحوزةعکاسیمستنداجتماعی،مدالطالی
هفتمینمسابقةعکسخبریچینوجایزةحقوقبشررسانههادرهنگکنگشدهاست؛دراینحوزه
بسیارفعالاست.ازاوتابهحالمجموعهعکسهاییتحتعنوانپرترةقربانیاناسیدپاشی،معدننمک

کئوراوبلقیس؛مادرپاکستانرادرکشورهایمختلفبهنمایشگذاشتهاست.
ازاواینروزهاعکسهاییباعنوانتماشایباالوپایینشهرتهرانازپنجرةیکخودرومنتشرشده

است،کهمیتواندمارابهدیدنرویدیگرتهرانازقابپنجرةخودرودعوتکند.

دیدن شهر از قابی دیگر

بستنی فروشی در ميدان بهارستان

پورشه 911 در پمپ بنزينی در شميرانات تهرانهندوانه فروش كنار خيابان

محمدحسين در خيابان مالصدرا بادكنک می فروشد و از اين راه امرار معاش می كند

دستفروشان دور ميدان آزادی
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