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نخست سخن 

دوردستی هست  منزلی در 
... را  مسافر  هر  بی شک 

رو  اين  از  و  پرخطرترين  البته  و  لذت بخش ترين  زيباترين،  از  يکی 
و  فراز  در  می تواند  سرزنده ای  انسان  هر  كه  تجربه هايی  فراموش نشدنی ترين 
نشيب زندگی اش داشته باشد، رانندگی در گردنه های زيبای اين سرزمين است 
در زمانی كه غرق مه غليظی هستند. گردنه های يکتای حيران يا زيبای اسالم به 
خلخال، نيمی از ابهت خود را زمانی به دست می آورند كه در آغوش مه سنگينی 
فرو می روند. آنگاه راننده خبره، از آن جا كه گريزی از رفتن ندارد، دل به ابهام 
مه می سپارد و در حالی كه جز يك قدمی اش را نمی بيند، حساب شده و آرام 
پای بر پدال می فشارد و با اشتياق و احتياط پيش می رود و لذت پيش رفتن را 
با رويای شيرين رسيدن به منزل محتوم دوچندان می سازد. مسافر مشتاق است 
از آن روی كه منزلی بزرگ و دلنشين را در انتهای جاده به تصوير می كشد و 
محتاط است از آن سبب كه يك طرف جاده كوه است و طرف ديگر دره ای ژرف 
و فاصله پيش رفتن و فرو رفتن همچون تار مويی باريك. لحظه ای غفلت همان 

و هرگز نرسيدن همان.
تاريخ كسب و كار و اقتصاد اين سرزمين مانند هر ملك ديگری، نمونه های 
فراوانی از اين دست رانندگی در فضای مه آلود را در حافظه دارد، اما گمان بر 
اين است كه مه اين جاده هيچ گاه تا بدين حد غليظ نبوده است و شايد كوه 
و دره اش هم بدين سان مهيب. كنش گران اقتصاد در سطح خرد، زمانی كه 
می خواهند تدبير امور كنند و برای سال جديد برنامه ای برای بنگاه خود فراهم 
آورند، در پی آنند كه بدانند برنامه دولت برای امور مهمی از جمله رشد و رونق 
اقتصادی – كه بی ترديد در گرو رونق توليد است -، تورم، جذب سرمايه گذاری، 
ساز و كار بازار های پول و سرمايه و امهاتی از اين قبيل چيستند، تا با توجه به 
آن جهت حركت، مسير سفر و زمان رسيدن به مقصد را تمشيت كنند و هم 
از اين سبب توشه راه و مركب راهوار بردارند. هر چه اين امهات در ابهام باشند، 
دشواری برنامه ريزی و راهوری و رسيدن بيشتر می شود و سال 93 از اين جهت 
از سخت ترين سال دهه های اخير است. ركود تورمی بی سابقه – و البته قابل 
پيش بينی – پنجه در گلوی اقتصاد كشور نهاده است و راه ظريف و خطير برون 
رفت از آن را كسی اعالم رسمی و دقيق نمی كند. اين كه از بين كنترل، تثبيت 
و سپس كاهش تورم به عنوان يك گزينه و بازگشت رونق به توليد و اقتصاد 
به عنوان گزينه ديگر، مديران سطح كالن اقتصاد كدام را اولويت خواهند داد، 
دغدغه هر بازيگر اقتصادی در سال جاری است كه البته كسی پاسخش را با 
درجه مقبولی از اطمينان نمی داند. تجربه نشان داده است كه گزينه كاهش 
تورم در چنين شرايط پيچيده ای به احتمال قريب به يقين به گستردگی ركود 
می افزايد و گزينه رونق نيز تورم را افزايش می دهد و دولت ها چاره ای جز اين كه 
يکی را اولويت دهند ندارند و البته متوازن ساختن اين دو خصيصه نيز، رويايی 
در دور دست است كه رسيدن به آن اگر ناممکن نباشد، برای كشور ما در سال 

جاری بسيار دشوار به نظر می آيد. 
در چنين شرايطی برای راننده ناگزير، دو راه بيشتر نمی ماند، اين كه بماند و 
بايستد تا مه ابهام فرو بنشيند – اگر چه به بهای از دست دادن فرصت ها و بسيار 
دير رسيدن باشد - يا اين كه با ديدگانی بازتر و با حزم و دورانديشی الزم، در 
اشتياق مقصد سرسبز، پای استوار بر پدال گاز بيفشارد و از ابهام نهراسد. شركت 
سرمايه گذاری خوارزمی برای سال جديد، راهبرد دوم را برگزيده است، چه آن كه 

اوال تحقق شعار ثروت آفرينی پايدار برای نسل ها، سکون و سکوت و پای پس 
كشيدن را برنمی تابد و ثانيا چه بسا در مسير مه آلود پرپيچ و خم، فرصت های 
باليدن و باالتر رفتن بسی ارزان تر از مسيرهای روشن و شفاف از پيش تعريف 
شده باشد، هرچند ميزان مخاطره اين راه بيشتر ارزيابی شود كه حافظ فرمود: 

در ره منزل ليلی كه خطرهاست در آن شرط اول قدم آن است كه مجنون 
باشی.

 با اين اعتقاد و انگيزه و ايمان، در واپسين روزهای سال گذشته، در حالی 
كه مهلت استفاده سهامداران ارجمند از حق تقدم مربوط به افزايش سرمايه 
شروع شده بود و به دليل اعتماد سهامداران به برنامه های توسعه و ارتقاي 
شركت، وجوه واريزی افزايش می يافت، گروه خوارزمی پس از بررسی های 
معظم  نيروگاه  عرضه  مزايده  در  شركت  الزم،  پژوهی  آينده  و  اقتصادی 
منتظرقائم كرج را در دستور كار خود قرار داد، زيرا از يك سوءبرنامه های 
اعالم شده دولت برای افزايش قيمت حامل های انرژی، امکان صادرات برق 
بود  اميدواركننده  خصوصی  بخش  سرمايه گذاران  از  حمايت  همچنين  و 
از  استفاده  لذا  و  كشور  انرژی  بورس  توسعه  و  راه اندازی  ديگر  سوی  از  و 
مزيت های رقابتی نيروگاه ياد شده از نظر قرار گرفتن در قلب بازار پرمصرف 
و ظرفيت های بالقوه و بالفعل آن، انگيزه زيادی را برای سرمايه گذاری در اين 
بخش ايجاد می كرد. اين مهم، كه به فضل الهی و با پی گيری های مجدانه 
در سال  را  يافت، سرمايه گذاری خوارزمی  تحقق  به خوبی  گروه  همکاران 
93 و سال های پس از آن در موقعيت ويژه ای قرار می دهد. سرمايه گذاری 
خوارزمی در كنار اجرای برنامه های توسعه سرمايه گذاری موجود و عملياتی 
برای  پتروشيمی،  و  گاز  و  نفت  معدن،  جديد  عرصه های  به  ورود  ساختن 
مهمی  گام های  بايد  نيروگاه  نشده  كشف  و  بالقوه  ظرفيت های  از  استفاده 
عام  سهامی  شركت  به  آن  تبديل  نيروگاه،  تجاری  ساختار  تجديد  بردارد. 
افزايش  برنامه های  و  از يك سو  بازار سرمايه  در  از سهام  بخشی  و عرضه 
ديگر،  سوی  از  برق  توليد  ظرفيت  افزايش  سپس  و  بهينه سازی  راندمان، 
آورترين  سود  و  بزرگ ترين  از  يکی  به  را  نيروگاه  اين  مدت،  ميان  در  كه 
از  برای كشور تبديل می كند،  پايدار  به تبع آن ثروتی  دارايی های گروه و 
حوزه های  در  كه  ديگری  برنامه های  چند  هر  مهم اند.  گام های  اين  جمله 
شش گانه ديگر سرمايه گذاری مندرج در برنامه راهبردی پيش بينی شده اند، 
اين روی،  از  خود اهميت ويژه ای دارند و لذا توجه مضاعفی را می طلبند. 
سرمايه گذاری خوارزمی، راندن در مه را با انرژی مضاعف و همت بلندی آغاز 
كرده و قصد آن دارد كه در سال اقتصاد و فرهنگ، با اعتقاد و اعتماد كامل و 
توكل به ذات اليزال آفريدگار بزرگ هستی، با مديريتی جهادی نقش بزرگی 
را در اقتصاد ملی ايفا كند. دستيابی به اين اهداف پس از فضل الهی، سخت 
پشتيبانی  و  گروه  همکاران  آگاهانه  و  مجدانه  ايثارگرانه،  همکاری  نيازمند 
در  دست  جديد  سال  در  و  بياييم  پس  است.  شركت  ارجمند  سهامداران 
دست هم دهيم به مهر تا گروه خوارزمی را به آن مقصد عالی برسانيم. سخن 

كوتاه بايد كرد كه حکيم بزرگ سنايی غزنوی فرمود:
كار كن كار و كم كن از گفتار

كاندر اين راه كار دارد كار

دکترحجت اله صيدي، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاري خوارزمي
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را ه خوارزمي؛ خيلي دور، خيلي نزديک
در گفتار مدیر عامل

صيدی،  حجت اله  دكتر  سخنرانی  عنوان  خوارزمی«  »راه 
جمع  در  كه  بود  خوارزمی  سرمايه گذاری  شركت  مديرعامل 
مديران گروه سرمايه گذاری در همايشی كه روزهای سی ام بهمن 
و اول اسفندماه سال گذشته در شيراز برگزار شد، ايراد گرديد. 
به نظر  اول »وخارزم«  را درشماره  اين سخنرانی  از  خالصه ای 
اين  خوانندگان گرامی رسانديم. متن پيش رو نسخه كامل تر 
سخنرانی است كه در آن ضرورت بازبينی ماموريت های گروه 
سرمايه گذاری خوارزمی، اهميت تدوين جهت گيری های متناسب 
با شرايط تازه در اقتصاد كشور، برنامه اصلی كسب وكار شركت و 
هفت ضرورت الزم برای تحقق چشم انداز ترسيمی برای گروه 

سرمايه گذاری خوارزمی مورد بررسی قرار گرفته است.
ماموريت شركت سرمايه گذاری خوارزمی افزايش ثروت سهام داران 
از طريق خلق سود پايدار و باكيفيت و كمك به توسعه اقتصادی 
كشور و افزايش كارايی بازار سرمايه است كه درنتيجه منجر به 
ثروت آفرينی پايدار برای نسل ها می شود. طبق افق هفت ساله 
خوارزمی بايد در سال 1399 يکی از 50 شركت برتر ايران و 
يکی از پنج شركت برتر سرمايه گذاری و هلدينگ شود؛ عالوه بر 
اين كسب سود خالص به ميزان حداقل 85.800 ميليارد ريال 
و داشتن باالترين بازدهی دارايی بين شركت های سرمايه گذاری 
در افق هفت ساله پيش بينی شده است؛ اهداف عملياتی ای كه 

خوارزمی بايد در 99/3/31 به آن دست پيدا كرده باشد. 
درنظر  سرمايه گذاری  برای  را  مشخص  بخش  شش  خوارزمی 
گرفته است كه »بانك داری« يکی از آن هاست؛ بانك ها در هر 
كشوری نقش مهمی در سودآوری دارند و ما در شركت خوارزمی 
 IT حوزه  ديگر  بخش  داشته ايم.  بخش  اين  به  ويژه ای  توجه 
)فناوری اطالعات( است كه با تمركز بر صنعت بانکداری كه بازار 

بسيار خوبی دارد، آن را مديريت كرده ايم.
صنعت ديگر »صنايع معدنی« است كه مزيت های فراوانی دارد؛ 
وجود  ما  كشور  در  كه  شناخته شده ای  معدنی  ذخاير  كل  از 
است. طبق  بهره برداری شده  به 17 درصد  نزديك  تنها  دارد، 
انجام شده، در سال 2050 در هيچ كجای جهان  پژوهش های 
نفت، گاز و انرژی های فسيلی با چيز ديگری جايگزين نمی شوند 
و اين مواد هم چنان در رأس نيازهای دنيا به انرژی قرار دارند. 
ما ضمن حضور در عرصه های »نفتی و گازی« - كه شامل 15 
درصد از پرتفوی می شود- به اين بخش هم توجه ويژه خواهيم 
كرد؛ »شركت توسعه معادن صدر جهان« را به همين منظور 
راه انداخته ايم. »ساختمان و مسکن« هم از بخش هايی است كه 
هميشه در كشور ما مزيت داشته و 15 درصد از پرتفوی ما را 
تشکيل داده است. 10درصد از پرتفوی شركت هم مربوط به 

فعاليت های »بازرگانی« است.
اين شش صنعت بخش هايی هستند كه به طور مشخص برای 
را  به خود  برنامه ريزی شده است و شركت های مختص  آن ها 
دارند. »شركت توسعه ساختمان خوارزمی« در بخش ساختمان، 
»شركت  مسکن؛  بخش  در  مسکن«  سرمايه گذاری  »شركت 
فناوران«  پتروشيمی  »شركت  و  انرژی  بخش  در  تانيرپارس« 
راه اندازی  ما  عزم جدی  جمله اند.  آن  از  پتروشيمی  بخش  در 
»هلدينگ پتروشيمی« است. درعرصه بانك داری بخشی از سهام 
»بانك پاسارگاد« و »بانك توسعه« را داريم. در مجمع »بانك 
صادرات« هم نمايندگانی از شركت حضور پيدا می كنند و قصد 

افزايش سهام را در اين بانك داريم.
در بخش فناوری اطالعات هم سال92 سال بسيار خوبی بود و 
شركت فناوری اطالعات خوارزمی توانست با نماد »مفاخر« در 
بورس حضور پيدا كند و بازار به اين سهم روی خوش نشان داد، 
آن قدر كه ما سعی كرديم از رشد شتابان آن جلوگيری كنيم و 
رشد آن تابعی از سودآوری باشد، كه البته بازار تا به حال كوتاه 

نيامده است. 
شركت ديگری به نام »داده پردازی خوارزمی« هم زيرمجموعه اين 
 ATM شركت است كه كارهای سخت افرازی و نرم افزاری و نصب
را انجام می دهد و روند رو به رشدی دارد. در »شركت كارت اعتباری 
ايران كيش« هم حضور داريم، اين شركت هم دارای بازدهی خوبی 
است. »شركت توسعه تجارت گستران خوارزمی« در بخش بازرگانی 
فعاليت می كند كه روند رو به رشدی داشته است. اين شش صنعت 
صنايع اصلی مورد توجه گروه سرمايه گذاری خوارزمی است؛ اما زمينه 
ديگری كه 20درصد از مجموع فعاليت هايمان را شامل می شود، 
بازارهای مالی مثل بيمه، بورس، صرافی، ليزينگ و تامين سرمايه 
و كارگزاری است كه برای آن ها برنامه های توسعه ای داريم. خريد 
و فروش روزانه سهام هم توسط »شركت آتی نگر« انجام می شود. در 
حال حاضر شركت »سينادارو« از شركت های متعلق به گروه خوارزمی 
يك شركت موفق و سودآور است كه جايگاه خوبی در بورس دارد. 
در كنار اين بخش ها فرصت های سرمايه گذاری و سودآوری ديگری 
هم وجود دارد كه ممکن است در صورت وجود پيشنهادی مناسب 
وارد آن حوزه شويم. ما خوارزمی را از اين پيشنهادها محروم نکرده 
و آن ها را بادقت بررسی می كنيم. توجه به اين موارد تحت عنوان 
ساير فرصت های پربازده در اهداف ما منظور شده است. بر اين اساس 
در چارت جديد شركت »مديريت سرمايه گذاری« را به »مديريت 
سرمايه گذاری و توسعه« تغيير داده ايم كه رويکرد توسعه ای در 
همه بررسی های ما وجود داشته باشد. اين موارد برنامه های اصلی 

كسب وكار شركت برای رسيدن به افق هفت ساله است.

ارزش ها
مانند هر بنگاه با مسئوليت اجتماعی ديگر، برای شركت ارزش هايی 
تعيين كرده ايم. ارزش هايی كه شامل »شفافيت در اطالع رسانی 
به سهام داران و ذينفعان استراتژيك در فعاليت های اقتصادی و 
مشاركت ها«، »صداقت و پای بندی به اصول اخالق حرفه ای«، 
جامعه«،  و  مشتريان  سهام داران،  قبال  در  »مسئوليت پذيری 
»مسئوليت پذيری جهت ارتقای شركت با اتکا بر توانمندسازی و 
ايجاد انگيزه در كاركنان«، »افزايش اعتماد و پايداری سهام داران 
از طريق ارزش آفرينی برای صاحبان سهام شركت«، »توجه به 
خرد جمعی و مشاركت افراد در فعاليت ها«، »توجه به رشد و 
توسعه يادگيری سازمانی« و »رعايت كليه قوانين و مقررات حاكم 

بر فضای كسب و كار كشور« می شود.

7 ضرورت مهم
هم زمان با تدوين برنامه توجه جدی ما معطوف به نحوه اجرايی 
شعار  يك  حد  در  تنها  برنامه ها  كه  طوری  به  بود؛  آن  شدن 
نمانند. كار همه ما در شركت خوارزمی شروع شده است و بايد 
فعاليت هايی انجام دهيم كه تحقق چشم انداز نيز در حد يك 
شعار باقی نماند. اعتقاد بر اين است كه رسيدن به اين افق هفت 

ضرورت دارد. اولين ضرورت باوركردن برنامه است كه بيشترين 
اهميت را دارد. بعضی مواقع ما مانع ذهنی برای مسائل می سازيم 
كه مثال در فضای فعلی كشور نمی توان كار كرد. اگر اقتصاد ديگر 
كشورها مثل برزيل، تركيه و چين را ببينيد، متوجه خواهيد 
شد كه در اين كشورها هم موانعی وجود دارد و دارای مشکالت 
ساختاری بسياری هستند. در همه جا برای توسعه مانع وجود 
دارد. تاريخ هم به ما نشان می دهد كه اين قبيل برنامه ها شدنی 
است و می تواند اتفاق بيفتد. ما بايد به اقتصاد مالزی نگاه كنيم كه 
از كجا به كجا رسيده است. ماهاتيرمحمد در يك جلسه كه من 
هم در آن حضور داشتم، مهم ترين فرمول موفقيت را باور به هدف 

دانست. می توان مسير را با برنامه مشخص طی كرد.
هدف  به  نمی توان  برنامه  بدون  است،  برنامه ريزی  بعد  قدم 
اين  نظام  و  نظم  بدون  كرد،  طرح  را  راهی  نقشه  و  رسيد 
حرفه ای گری  هم  سوم  شرط  نمی رسد.  جايی  به  برنامه ها 
رسيد  چشم انداز  به  می توان  حرفه ای  رفتار  قالب  در  است، 
كرد.  خلق  را  تومانی  ميليارد  هزار   33 خوارزمِی  گروه  و 
حرفه ای گری اجزايی دارد كه برخورداری از دانش تخصصی 
است.  تخصصی  دانش  افزايش  ما  وظيفه  آن هاست.  از  يکی 
رفتار  طبيعتا  كه  است  حرفه ای  نگاه  داشتن  هم  ديگر  مورد 
را هم حرفه ای می كند. نگاه حرفه ای باعث می شود كه اصول 
و قواعد كار را رعايت كنيم. مورد چهارم هم »عامل بودن« 
يا همان احساس مسئوليت است؛ بايد هر كس احساس كند 
بخشی  است.  تدوين شده  برنامه  پيشبرد  مسئول  او  كه خود 
يا خرد نگاه كردن برای سازمان مانند سم است. مورد ديگر 
»هم افزايی گروهی« است كه ضعف آن يك معضل فرهنگی 
و اجتماعی در بين ايرانی هاست. يکی از ريشه های اين مسئله 
با  بايد  ما  كه  است  افراد  ضعف های  نقطه  از  عبور  عدم  هم 
افزايش آستانه تحمل آن را ناديده بگيريم و توان راهبری خود 
را نشان دهيم. تصميم گيری و اقدام بايد مشاركتی باشد. مورد 
را منفی می دانند،  آن  است كه خيلی ها  ششم هم سماجت 
در صورتی كه بسيار مثبت است؛ ماهاتيرمحمد می گفت كه 
ما مواردی را كه در كابينه تعيين می كرديم، روی يك تابلو 
نمی رسيد،  اتمام  به  موردنظر  كار  كه  زمانی  تا  و  می نوشتيم 
آن را پاک نمی كرديم؛ الزمه اين كار پشتکار است. از تالش 
كردن نبايد دست كشيد و ثبات قدم و اصرار برای رسيدن به 

هدف را بايد حفظ كرد.
مورد آخر هم پايش مستمر است كه باعث می شود از چگونگی 
نظارت  كارها  اين گونه  الزمه  باشيم.  باخبر  برنامه  اجرای  روند 
كارآمد و بازخوردگيری و اقدام كردن است. ما بايد شجاعت آن 
را داشته باشيم كه در صورت بازخورد منفی، اصالح گر باشيم. 

بنابراين نگاه اصالحی داشتن از نکات مهم است.
همه اين موارد ما را برای رسيدن به برنامه تجهيز می كند تا 
به اهدافی كه ترسيم شده است، برسيم. بايد همه شركت ها 
سرافراز  خوارزمی  گروه  درنهايت  تا  كنند  كار  راستا  يك  در 
شود. بايد طوری فعاليت كنيم كه زمان ترک گروه خوارزمی 
احساس كنيم كه تمام تالش خود را كرده ايم. ما مسئول هستيم 
كه در دوره كار در خوارزمی دارايی و ارزش خلق كنيم و با ياری و 

همراهی تمامی كاركنان شركت به اهداف موردنظر برسيم.
ما بدان مقصد عالی نتوانيم رسيد/ هم مگر پيش نهد لطف شما گامی چند

مديريت و  اقتصاد  مجله 
حوالي همين 
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تاريخچه
شركت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی يکی از شركت های فعال 
در حوزه كسب وكار IT است. اين شركت از سال 1376 با موضوع 
توليد، تامين و بهره برداری انواع سخت افزار، نرم افزار و تجهيزات 
اداری،  فعاليت های  انواع  در  مورد مصرف  رايانه ای  و  الکترونيکی 
تجاری، خدماتی، توليدی، مالی و بانکی تاسيس شده و در حال 
حاضر با بيش از 500 پرسنل در 60 شهر بزرگ كشور توانسته 
است خدمات بهينه ای را به مشتريان خود ارائه دهد. ماموريت اين 
راهکارهای  ارائه  و  خلق  با  مشتريان  برای  ارزش آفرينی  شركت، 
جامع IT است. همه شركت ها و ارگان های دولتی و خصوصی در 
اما اين شركت تمركز  زمره مشتريان خوارزمی قلمداد می شوند. 
بيشتری بر مشتريان بانکی دارد و بانك هايی مانند بانك صادرات 
سازمان  استراتژيك  مشتريان  زمره  در  آينده  و  پارسيان  ايران، 
در  تکنولوژيك  تغييرات  سرعت  به  توجه  با  می شوند.  محسوب 
راهکارهای جامع جديد،  ارائه  برای  نيز  اين شركت   ،IT صنعت 
استراتژی توسعه سبد محصوالت و توسعه بازار را در پيش گرفته 
است. عالوه بر خدمات پشتيبانی تجهيزات IT كه از بدو تاسيس 
در سبد محصوالت اين شركت قرار داشته است، در سال های اخير 
اتوماتيك  دستگاه های  انواع  جمله  از  جديدی  متعدد  محصوالت 
انواع  تقلب،  ضد  راهکارهای   ،GIS بر  مبتنی  راهکارهای  بانکی، 
شده  اضافه  شركت  اين  محصوالت  سبد  به  و...  بانکی  تجهيزات 
است. طبعا فرايند تحقيق و توسعه به عنوان فرايند كليدی در اين 
استراتژی مورد توجه قرار گرفته است. هم چنين به منظور ايجاد 
بهره وری و مديريت اثربخش فرايندها، فرايند بهبود مستمر نيز به 
عنوان يك فرايند كليدی مورد توجه قرار دارد. الزم به ذكر است 
كه عمليات خلق و ارائه خدمات به مشتريان، مبتنی بر چهارچوب 
ITIL و در قالب سه فرايند طراحی خدمات، تحويل خدمات و 
عمليات خدمات صورت می گيرد. اين شركت برای تامين نيازهای 
مشتريان خود با طيف های مختلفی از شركت های داخلی و خارجی 

عادی همکاری دارد. برخی از اين شركت ها  تامين كنندگان 

و برخی شركای استراتژيك محسوب می شوند. همکاری با شركای 
استراتژيك، تنها در قالب تامين كاال يا خدمت صورت نمی گيرد؛ 
هم چنين  دارد.  وجود  نيز  آموزشی  و  دانشی  همکاری های  بلکه 
خود،  عملياتی  فرايندهای  مديريت  تسهيل  منظور  به  شركت 
بخش هايی  و  كرده  زيرمجموعه  شركت های  تاسيس  به  مبادرت 

از عمليات خود را برون سپاری كرده است.
حوزه فعاليت های شركت

به طور كلی می توان فعاليت های شركت توسعه فناوری اطالعات 
خوارزمی را در پنج حوزه »طراحی«، »توليد، تامين و تدارک«، 
»پياده سازی، نصب و راه اندازی«، »خدمات پشتيبانی« و »خدمات 

ارزش افزوده« تقسيم بندی كرد.
الف- طراحی

طراحی يعنی تهيه پالن فنی هدفمند برای استقرار و استفاده بهينه 
از تجهيزات سخت افزاری. مشتريان اين خدمت، خريداری كننده 
انطباق سخت افزار، نرم افزار و شبکه های ارتباطی بر نيازهای فعلی 
خدمت،  اين  ارائه  برای  خوارزمی،  شركت  هستند.  خود  آتی  و 
را  مشتری  موجود  سخت افزاری  و  نرم   امکانات  و  نيازها  اهداف، 
مورد بررسی قرار می دهد. در تهيه نقشه فنی و اجرايی، ارتباط 
ظرفيت های  و  موجود  سخت افزاری  امکانات  با  جديد  تجهيزات 

توسعه آتی مورد توجه قرار می گيرد. 
اطالعات  فناوری  توسعه  شركت  طراحی  و  مشاوره  خدمات 
شبکه،  است:  تقسيم بندی  قابل  مجزا  حوزه  چند  در  خوارزمی 
منظور  اين  به  جامع.  راهکارهای  و  نرم افزار  بانکی،  تجهيزات 

بخش های مختلفی در اين شركت مشغول به فعاليت هستند.
ب- توليد، تامين و تدارک

و  تامين  دارد  آمادگی  اطالعات خوارزمی  فناوری  توسعه  شركت 
تدارک و اسمبل تجهيزات مورد نياز سازمان ها از بازارهای داخلی 
و خارجی را بر عهده بگيرد و محصوالت نهايی را در محل مشتری 
تحويل دهد. اين شركت با دارا بودن نمايندگی عرضه يا توليد از 
كمپانی های معتبر آسيايی و اروپايی، توانايی ارائه اين محصوالت 
را به سازمان ها دارد. برخی از اين محصوالت كه در فصول آتی با 
 ،ATM تفصيل بيشتری به آن پرداخته شده است، عبارت ند از
 Cheque Scanner، Card Printer، ،دوربين های مداربسته

Passbook Printer و...
توليد  خود  برند  با  را  متعددی  محصوالت  هم چنين  اين شركت 
بازار عرضه كرده است. از جمله اين محصوالت می توان به  و به 
 ATM، Mobile ATM، ATM Enclosure، PC، PC

Client و... اشاره كرد.
ج- پياده سازی، نصب و راه اندازی

نصب و راه اندازی يعنی جاگذاری مکانی محصول در محل استفاده 
نقشه های  اساس  بر  كاربر  برای  محصول  كردن  استفاده  قابل  و 
تجهيزات سخت افزاری  اين خدمت، خريداران  اجرايی. مشتريان 
بر اساس نقشه های اجرايی هستند. شركت خوارزمی، برای ارائه 
چهارچوب  در  و  می كند  آماده  را  مشتری  سايت  خدمت،  اين 
توافق های قبلی، زيرساخت های مورد نياز برای كاركرد بهينه 
كردن  اسمبل  از  پس  می آورد.  فراهم  را  تجهيزات 
اجرايی،  نقشه های  اساس  بر  تجهيزات 
آزمايشی  بهره برداری  و  تست 
آموزش های  و  دستگاه  از 
توافق  چهارچوب  در  اوليه 
انجام شده در دستور كار قرار 

می گيرد.
خدمات رسانی  گسترده  شبکه 

شركت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی اين امکان را در اختيار 
مشتريان اين شركت قرار می دهد كه خدمات نصب و راه اندازی 
تجهيزات سخت افزاری و سيستم های نرم افزاری را در تيراژ وسيع 
در سطح كشور و در بهينه ترين زمان ممکن دريافت كنند. كسب 
و  نظر  مورد  نرم افزارهای  و  سخت افزارها  سازگاری  از  اطمينان 
رفع رخدادهای احتمالی ناشی از نصب CI جديد بر حسب نياز 
مشتری از جمله خدمات جانبی خدمات نصب و راه اندازی شركت 

خوارزمی است.
د- خدمات پشتيبانی

پشتيبانی سخت افزار/نرم افزار يعنی پايش و نگه  داشتن سخت افزار/
خريداری كننده  اين خدمت،  مشتريان  فعاليت.  مدار  در  نرم افزار 
كاركرد مستمر تجهيزات سخت افزار و نرم افزارهای خود هستند. 
ارائه اين خدمت، تجهيزات سخت افزاری  شركت خوارزمی، برای 
بازديد و سرويس دوره ای  را به صورت منظم مورد  تحت پوشش 
مشکل  بروز  از  پيش گيرانه،  تعميرات  انجام  با  و  می دهد  قرار 
يا  اجرايی  فايل  نگه داری، نصب  با  پيش گيری می كند. هم چنين 
نصب Image، زمينه كاركرد مستمر نرم افزار را فراهم می كند. با 
اين حال، در صورت بروز اشکال و خرابی، نيروهای فنی شركت 
ظرف  و  می يابند  حضور  مشتری  محل  در  توافق شده  زمان  در 
كه خرابی  در صورتی  می كنند.  رفع  را  توافق شده، مشکل  مدت 
تا  نشود، شركت  رفع  انتظار  مورد  زمان  به وجودآمده، طی مدت 
زمان تعمير نهايی، قطعه سخت افزاری جايگزين )Back up( را 

در محل نصب می كند.
شركت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی با تحت پوشش قرار دادن 
همه نقاط كشور، قابليت ارائه خدمات پشتيبانی فنی سخت افزاری 
و نرم افزاری را در گستره مرزهای كشور دارد. عمليات پشتيبانی 
چهارچوب  اساس  بر  خوارزمی  اطالعات  فناوری  توسعه  شركت 

بين المللی ITIL و در سه اليه قابل انفکاک صورت می گيرد.
ه- خدمات ارزش افزوده

ساير خدماتی كه توسط شركت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی 
به مشتريان قابل ارائه است، عبارت ند از:

IT خدمات آموزشی در حوزه 
 مشاوره در طرح های انفورماتيکی و بانك داری الکترونيك

  تدوين طرح های جامع فناوری اطالعات
  بومی سازی و فارسی سازی تجهيزات فناوری اطالعات 

فيزيکی  حفاظت  و   Nursing پول گذاری،  پول رسانی،    
ATM دستگاه های

الزم به ذكر است كه خدمات اين حوزه، به صورت مستقل به مشتريان 
عرضه نمی شود، ولی مشتريان محصوالت و خدمات شركت، می توانند 

در صورت نياز، از اين خدمات شركت بهره مند شوند. 
شده  باعث  مذكور،  حوزه های  در  شركت  توانمندی های  مجموع 

است شركت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی مفتخر باشد به:
بانکی در  از 7000 شعبه  به بيش  ارائه خدمات پشتيبانی    

سراسر كشور
و  از 50 شركت  بيش  به  فروش محصوالت  و  ارائه خدمات   

سازمان و بانك خصوصی و دولتی
بر  راهکارهای جامع، محصوالت و خدمات  ارائه جديدترين   

اساس نيازهای مشتريان
سبد محصوالت و خدمات خوارزمی

برآورده  منظور  به  خوارزمی  اطالعات  فناوری  توسعه  شركت 
و  خدمات  محصوالت،  كشور،  بانك داری  صنعت  نيازهای  كردن 
راهکارهای جامع مختلفی را در سبد محصوالت و خدمات خود 

ارائه می كند كه رئوس آن ها عبارت اند از:

از توان ملی در عرصه فناوری اطالعات مفاخر؛ نمادی 
)مفاخر( خوارزمی  اطالعات  فناوری  توسعه  شرکت  با  آشنايی  حوالي همين 
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  مشاوره در انتخاب تکنولوژی
  مشاوره در زمينه بانك داری الکترونيك

 راهکارهای مبتنی بر پرداخت الکترونيك
Data Centerِ مشاوره، طراحی، اجرا و پشتيبانی 

 SQL و Informix مبتنی بر Forest طراحی و اجرای  
 Server . Oracle

Wan راه اندازی ارتباطات  
  امنيت شبکه 

)ISMS( مشاوره امنيت، نظارت و مديريت استقرار  
  طراحی و پياده سازی شبکه

)GIS( طراحی و پشتيبانی سامانه نرم افزاری جويا  
  طراحی و پياده سازی سامانه هوش تجاری

)Business Intelligence( 
مالی  كاله برداری  با  مبارزه  نرم افزار  پياده سازی  و  طراحی   

)Anti Fraud Management Systems(
 توليد، فروش و پشتيبانی دستگاه های خودپرداز و خوددريافت

محافظ  سيار،  خودپرداز  خودپرداز:  جانبی  دستگاه های   
خودپرداز سالنی، محافظ خودپرداز ديواری، كيوسك خودپرداز، 

سايبان خودپرداز
)Cheque Deposit Machine( دستگاه چك پذير  

IATA سامانه گردشگری، عضو  
  كيوسك های اطالع رسانی 

 چك اسکنر 
)BMS( سيستم های امنيتی و هوشمند  

)PC POS( صندوق های فروشگاهی  
 Server. Printer.( امکان عرضه انواع محصوالت رايانه ای 

 )Monitor. PC. Thin Client
وضعيت رقابتی شركت نسبت به ساير رقبا

به  می توان  رقبا  ساير  به  نسبت  خوارزمی  رقابتی  مزيت  از 
متنوع  خدمات  و  محصوالت  سبد  پشتيبانی،  شبکه  گستردگی 

و تعهد به كيفيت خدمات ارائه شده اشاره كرد.
دارا بودن رتبه يك شورای انفورماتيك در اكثر موضوعات فعاليت 
بازرگانی  اتاق  فعال  عضو  عنوان  به  سيمين  رتبه  اخذ  شركت، 
صنايع و معادن و دارا بودن شركای تجاری خارجی معتبر اروپايی 
و آسيايی از ديگر مزيت های رقابتی مهم شركت توسعه فناوری 

اطالعات خوارزمی به شمار می رود.
حضور فراگير در سطح كشور

ارائه خدمات پشتيبانی فراگير در سطح كشور، مستلزم بهره گيری 
دفاتر  است.  كشور  مختلف  نقاط  در  شركت  پرسنل  خدمات  از 
استانی شركت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی در 31 استان 
استان های كشور  نيروهای خوارزمی در همه  فعال است.  كشور 
وظيفه مراجعه حضور برای رفع رخدادها )Incident( و انجام 
عالوه  دارند.  عهده  بر  را  مشتريان   )Request( درخواست های 
فناوری  توسعه  شركت  استان ها،  مراكز  در  مستقر  نيروهای  بر 
اطالعات خوارزمی از وجود نيروهای متخصص مقيم در شهرهای 
حال  در  خوارزمی  می برد.  بهره  استان ها(  مراكز  از  )غير  بزرگ 

حاضر در 65 نقطه كشور حضور فعال دارد.
برخی از جوايز و گواهينامه ها و جايگاه خوارزمی در 

مجامع تخصصی
 اخذ رتبه سيمين به عنوان عضو فعال اتاق بازرگانی صنايع و معادن

 دارا بودن رتبه يك شورای عالی انفورماتيك در رشته های 
اصلی فعاليت

مديريت  انجمن  از  نوآوری  و  فناوری  ملی  جايزه  دريافت   
فناوری ايران 

BICSI عضو سازمان بين المللی  
  دارای گواهينامه فعاليت صنعتی با ظرفيت مونتاژ 9000 
و  از وزارت صنايع  رايانه در يك شيفت كاری در سال  دستگاه 

معادن

دستگاه های  توليد  زمينه  در  بهره برداری  پروانه  دارای    
خوددريافت و پرداخت اتوماتيك بانکی 

  دارای گواهينامه ISO 9001 از SGS سوييس
  دارای گواهينامه ISO 10002 از SGS سوييس

عالی  شورای  از  صالحيت  احراز  گواهينامه  دارای   
انفورماتيك

  عضو انجمن صنفی توليدكنندگان رايانه كشور
  عضو سنديکای توليدكنندگان فناوری اطالعات 

  عضو سنديکای توليدكنندگان رايانه كشور
اسالمی  جمهوری  معادن  و  صنايع  و  بازرگانی  اتاق  عضو    

ايران
  عضو اتاق بازرگانی ايران و ايتاليا
  عضو اتاق بازرگانی ايران و چين
  عضو اتاق بازرگانی ايران و عراق
استراتژی

ماموريت اين شركت، ارزش آفرينی برای مشتريان با خلق و ارائه 
راهکارهای جامع IT است و در تالش است با بهره گيری از نقاط 
قوت خود و فرصت های فضای كسب وكار، ظرف پنج سال آينده 
به چشم انداز خود مبنی بر رسيدن به جايگاه پيشتاز IT ايران 

ارزش های  اين شركت،  پرسنل  منظور،  اين  به  كند.  پيدا  دست 
بنيادين مسئوليت پذيری، مشتری مداری، دانش مداری، هم افزايی 
و نوآوری را به عنوان بخشی از فرهنگ و هويت سازمانی خود 
پذيرفته اند. اين شركت، در بيانيه خط مشی های بنيادين خود، 
كيفيت، رضايت مشتريان و امنيت را به عنوان سه ركن اساسی 
و  ذی نفع  گروه های  همه  منافع  حفظ  كسب وكار،  تداوم  برای 
خوارزمی  اطالعات  فناوری  توسعه  شركت  چشم انداز  تحقق 

عنوان كرده است و به منظور نشان دادن اهتمام جدی شركت 
 ،ISO9001 به اين سه ركن، پای بندی به الزامات استانداردهای
ISO10002 و ISO27001 را به همه واحدها و پرسنل خود 

تکليف كرده است. 
به  مرحله  تحقق  از  اطمينان  منظور  به  هم چنين  شركت  اين 
را   )BSC( متوازن  امتيازی  كارت  نظام  مرحله چشم انداز خود، 
در سازمان مستقر كرده است. اهداف استراتژيك اين شركت را 
كه در نقشه استراتژی شركت نيز آمده است، می توان به صورت 

اجمالی به اين شرح بيان كرد: 
  رشد درآمد و سودآوری پايدار

  بهبود مديريت نقدينگی 
  بهبود ساختار مالی 

  توسعه بازار 
  ارتقای نام تجاری 

  توسعه محصول 
  توسعه فرايندها 

  توسعه فرهنگ سازمانی 
  توسعه زيرساخت های اطالعاتی سازمان 

اهداف آتی شركت
با نگاهی به سير رشد سبد محصوالت و حجم فروش شركت، و با 
توجه به بيانيه چشم انداز شركت، می توان دريافت كه اين شركت 
تالش  ايران   IT بازار  از  مناسبی  سهم  داشتن  اختيار  در  برای 
پی گيرانه ای را انجام می دهد. اين شركت بنا دارد جايگاه خود را 
به عنوان تامين كننده 10 درصد از نيازهای صنعت IT كشور در 

سال 1399 تثبيت و تحکيم كند. 
اطالعات  فناوری  توسعه  شركت  جايگاه  تحکيم  موازات  به 
عرصه های  در  حضور  كشور،  بانك داری  صنعت  در  خوارزمی 
يکی  عنوان  به  در حوزه صادرات  اثربخش  فعاليت  و  بين المللی 
ترتيب،  اين  به  است.  آتی  سال های  در  سازمان  آتی  اهداف  از 
دادن  قرار  منظور  به  خوارزمی  اطالعات  فناوری  توسعه  شركت 
در  موفق  حضوری  با  بين المللی،  سطح  در  خود  توانمندی های 
نمايشگاه Gitex2013، توانست نخستين گام ها را در اين راستا 
بازار  در  موجود  پتانسيل های  از  بهره گيری  هم چنين  بردارد. 
سرمايه گذاری های  تحقق  و  نقدينگی  تامين  منظور  به  سرمايه 
الزم برای نيل به اين اهداف، خود به عنوان يك هدف ميان مدت 
مطرح شده است. در اين راستا، شركت توسعه فناوری اطالعات 
و  پذيرفته  ايران  فرابورس  بورس  در   1392 سال  در  خوارزمی 
امکان مبادله سهام اين شركت برای فعاالن بازار سرمايه كشور 

فراهم شد. 
اهداف شركت در ورود به بورس و بازار سرمايه

اقتصادی،  پنجم  برنامه  قانون   46 ماده  مطابق  كه  آن جايی  از 
برنامه سهم  اين  پايان  تا  بايد  ايران  اجتماعی جمهوری اسالمی 
كه  می رسد  نظر  به  برسد،  درصد   10 به  كشور   GDP از   IT
دهم  سه  به  نزديك  تاكنون  انجام شده  برآوردهای  اساس  بر 
بين  فاصله  است.  كرده  پيدا  تحقق  مذكور  اهداف  از  درصد 
هدف گذاری های انجام شده در برنامه پنجم با اهداف محقق شده 
در حوزه فناوری اطالعات بيان گر فرصت های بی شماری است كه 
سرمايه گذاری  گروه  راستا  همين  در  است.  سرمايه گذاری  برای 
 IT بخش  در  را خصوصاً  توسعه  از طرح های  خوارزمی حمايت 
مورد توجه قرار داده است. بر پايه اين استراتژی از تير ماه سال 
1392 و پس از برگزاری مجمع عادی ساالنه مصوب ورود شركت 
اهتمام  با  هم چنين  گرفت.  قرار  كار  دستور  در  سرمايه  بازار  به 
جدی برای سرمايه گذاری های بيشتر در صنعت IT و همين طور 
فناوری  توسعه  شركت  سهام  سرمايه گذاری ها  اين  شفافيت 
پنجاه و  عنوان  به   1392/10/17 تاريخ  در  خوارزمی  اطالعات 
نهمين شركت در بازار سهام شركت فرابورس ايران با نماد مفاخر 

مورد داد و ستد قرار گرفت.
آخرين وضعيت سرمايه شركت

سرمايه شركت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی تا سال 1383 
بالغ بر سه ميليارد تومان بوده است. بعد از مطالعات سال 1390 
و تصويب طرح افزايش سرمايه شركت در تاريخ 26 آذر 1390 
به 23  تومان  از سه ميليارد  اين سرمايه  بر آن شد كه  تصميم 
سال های 1390و 1391  كند. طی  پيدا  افزايش  تومان  ميليارد 
اين افزايش سرمايه هر سال به مبلغ هفت ميليارد تومان محقق 
ميليارد   17 ثبت شده  سرمايه  از  حاضر  حال  در  شركت  و  شد 

تومانی برخوردار است.

صندوق فروشگاهی 

سيستمهای امنيتی و هوشمند
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برای ورود به بحث درباره چشم انداز اقتصاد ايران بهتر است 
عوامل  بيندازيم.  اقتصادی  رشد  فرايند  به  نگاهی  ابتدا  در 
متعددی در فرايند رشد اقتصادی تاثير می گذارد؛ عواملی 
كه شامل موجودی منابع )سرمايه فيزيکی، انسانی، فرهنگی 
و اجتماعی، طبيعی و جغرافيايی( و عوامل بهره وری منابع 
بازارهای  )مکانيزم تخصيص منابع، رشد دانش و فناوری، 
حاضر،  حال  در  می شود.  سياسی(  امنيت  و  ثبات  و  مالی 
در  مطلوب  اقتصادی  رشد  انتظار  كه  است  ساده نگری 
ايران را داشته باشيم. روندی كه اقتصاد كشور به ويژه طی 
برنامه 20 ساله  با  سال های اخير طی كرده است، مطابق 
نيست. در ادبيات توسعه وقتی رشدهای باالی شش درصد 
تجربه شده است، نام »معجزه« را بر آن نهاده اند. در حالی 
ايران تدوين  برنامه های چهارم و پنجمی كه در  كه طبق 
شده است، بايد شاهد هشت درصد رشد اقتصادی در هر 
سال باشيم. تحقق اين امر در صورت تداوم وضعيت گذشته 
تعامل  گرو  در  اقتصادی  رشد  می رسد.  نظر  به  غيرممکن 

صحيح دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. 
بنگاه  مديريت  در  تغيير  باعث  محيطی  عوامل  شناخت 
شرايط  در  ايران  اقتصاد  فعلی،  وضعيت  در  می شود. 

نامطمئن قرار دارد و نمی توان پيش بينی های درستی كرد. 
دنبال  بايد  كه  را  از سال 93 جهت گيری هايی  است  الزم 
چهارچوب  در  بايد  اقتصاد  كنيم.  بررسی  و  تبيين  كنيم، 
اقتصاد اداره شود؛ وگرنه منطق های اقتصادی با هزينه زياد 
خود را تحميل می كند. تورم در ايران مزمن شده است، به 
طوری كه نسل جوان ما زندگی در فضای تورم دو درصد را 
نمی تواند تصور كند. سياست های اقتصادی ما در سال های 
اخير مناسب نبوده است. اين سياست های نادرست باعث 
پايه  بر  اقتصاد  دانش  است.  از شوک درمانی شده  استفاده 
اصول و قواعدی بنا شده است؛ رشد اقتصادی قاعده دارد، 

يك امر تصادفی نيست.
براساس يك مطالعه تجربی در زمينه بهره وری بنگاه های 
است،  شده  بررسی  بنگاه ها  وضعيت  آن  در  كه  اقتصادی 
است.  شده  يادآور  را  بهره وری  بحران  به دست آمده  نتيجه 
اگر بهره وری بنگاه ها اصالح شود، اتالف منابع هم از بين 
حرف  اقتصادی  رشد  از  اقتصاد  ادبيات  در  وقتی  می رود. 
می زنيم، دو عامل مهم وجود دارد كه باعث رشد می شود؛ 
ايران  اقتصاد  در  كه  است  منابع  موجودی  آن ها  از  يکی 
منابع  بهره وری  ديگر  عامل  و  نمی آيد  حساب  به  مشکلی 

است. ما سرمايه انسانی بی بديلی داريم، اما زمينه استفاده 
از آن به دليل كمبود بهره وری بی اثر است. سرمايه فرهنگی 
دارد  نسل  به  نسل  كه  سرمايه ای  است؛  بی نظير  هم  ما 
هم  توليد  فيزيکی  سرمايه  افزايش  با  می شود.  كم رنگ تر 
واحد  با يك  اين جاست كه  اما مهم  پيدا می كند؛  افزايش 
افزايش سرمايه چه ميزان توليد اتفاق می افتد؛ اين ميزان 

به جهت بهره وری منابع است. 

مشخصه های فعلی اقتصاد ايران
بايد پيچيدگی های اقتصاد كالن ايران را شناخت تا راهکارها 
است  اين  اقتصاد  بخش  در  ما  مشکل  اولين  كرد.  پيدا  را 
درآمد  رشد  برخالف  است.  كاهنده  ما  اقتصادی  رشد  كه 
تا  از سال 1339  نبوده ايم.  اقتصادی  ما شاهد رشد  نفت، 
1392 تحوالت مختلفی داشته ايم. در سال 91 رشد منفی 
منفی  درصد  يك  هم   92 سال  برای  و  كرديم  تجربه  را 
پيش بينی می شود؛ اين رشدهای منفی در بعد از سال های 
جنگ بی سابقه بوده است. يعنی ارزش حقيقی توليدات ما 
كاهش پيدا می كند و افزايش وابستگی توليد به درآمد های 
نفتی اتفاق می افتد. در سال های اخير با افزايش درآمدهای 

نقش  و  ايران  اقتصاد  »چشم انداز 
اقتصادی«  رشد  در  بنگاه ها  بهره وری 
حسن  دكتر  علمی  سخنرانی  عنوان 
اقتصاد  گروه  دانشيار  درگاهی، 
دانشگاه  اقتصادی  علوم  دانشکده 
شهيد بهشتی، در جمع مديران گروه 
همايشی  در  خوارزمی  سرمايه گذاری 
اول  و  بهمن  سی ام  روزهای  كه  بود 
اسفندماه سال گذشته در شيراز برگزار 
شد. خالصه ای ازاين سخنرانی علمی 
در اولين شماره نشريه »وخارزم« – نوروز 
كامل تر  متن  اينک  يافت.  انتشار   –  93
زمينه  در  مهمی  نکات  حاوی  كه  آن 
اقتصاد  فعلی  مشخصه های  بررسی 
ايران، عوامل رشد اقتصادی، وضعيت 
بهره وری بنگاه ها و شاخص های دخيل 
در ارتقای بهره وری و... است، به نظر 

خوانندگان ارجمند می رسد. 

حوالي همين 

اقتصادی نقش بهره وری بنگاه ها در رشد 
ايران  اقتصاد  چشم انداز 

دکتر حسن درگاهی، دانشيار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه شهيد بهشتی
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حاصل از فروش نفت، بيشتر به آن وابسته شده ايم. برای 
كاهش آسيب پذيری اقتصاد، كار سخت تر شده است. اين 
واقعيتی است كه در دهه 80 به وجود آمده است. عملکرد 
ما در حوزه اقتصاد با عملکرد ما در حوزه سياسی تناقض 
به  تنها  داشته است و نمی توان گفت كه وضعيت موجود 

دليل تحريم  يا سياست های مديريتی است. 
شاخص  است.  نفت،»دولت«  نقش  از  بعد  ديگر،  مشخصه 
به  نياز  كه  است  اختالل زايی سياست های كالن شاخصی 
وظيفه  سياست گذاری  اگرچه  دارد.  فراوان  بررسی های 
باشد،  تسهيل كننده  بايد  سياست  اين  اما  است،  دولت 
دخيل  را  سياست ها  اين  دولت  كه  وقت  هر  اختالل زا.  نه 
نهاد   - بوده ايم  آن  شاهد  بعد  به   84 سال  از  كه   - كرده 
با  امر  اين  تسهيل كننده.  نه  است،  بوده  اختالل زا  دولت 
به  تورم  كه  زمانی  دارد.  منفی  رابطه ای  اقتصادی  رشد 
وظايف  مركزی  بانك  كه  می شود  مشخص  می آيد،  وجود 
خود را به درستی انجام نداده است. اگر در تخصيص منابع 
مالحظات سياسی جای مالحظات اقتصادی را بگيرد، باعث 
می شود كه از تخصيص بهينه منابع دور شويم. دولتی شدن 
اقتصاد )به معنای وجود يك نهاد اختالل زا( به زيان اقتصاد 
كه  دارد  گسترده ای  وظايف  دولت  نهاد  است.  بوده  كشور 
آن ها  مجموع  در  بايد  و  آن هاست  از  يکی  مالی  سياست 

را بررسی كرد. 
شاخص  »افزايش  ايران  كالن  اقتصاد  بعدی  مشخصه 
از  معموال  ارز  نرخ  و  توليد  تورم  نوسانات  است؛  ريسك« 
متغيرهای اقتصاد كالن به عنوان شاخص ريسك استفاده 
می كنند. از سال های 84 به بعد روند فزاينده ای خلق شده 
است كه نشان دهنده فضای نامطمئن است؛ روندی كه با 
بنگاه سراغ تصميم های  دارد، چراكه  رابطه ای منفی  رشد 
بلندمدت و سرمايه گذاری نمی رود و اگر اين اتفاق نيفتد، 

رشد بلندمدت اقتصاد معنا پيدا نمی كند. 
ويژگی های ديگر هم افزايش بهره وری كل عوامل توليد و 
افزايش تراز عملياتی بودجه است. همه هزينه های جاری 
نهاد دولت با ماليات تامين نمی شود و در مواقع برخورد با 
عملياتی  تراز  وابستگی  می كند.  استفاده  نفت  از  كسری، 
به نفت در سال های اخير افزايش پيدا كرده است. درآمد 
دولت بيشتر شده، اما مخارج آن بيش از درآمدش افزايش 
شده  زياد  همين طور  هم  عملياتی  تراز  است؛  كرده  پيدا 

نفت  به  بودجه  بيشتر  وابستگی  نشان دهنده  اين  و 
از  ديگر  يکی  هم  حقيقی  ارز  نرخ  كاهش  است. 

قيمت های جهانی  نسبت  يعنی  مشخصه هاست؛ 
داخلی.  قيمت های  به  داخلی  پول  برحسب 
داخلی  قيمت های  به  جهانی  قيمت های  وقتی 
به  اقتصاد  كه  انتظار می رود  كند،  پيدا  كاهش 
واردات وابسته شده باشد. از سال 80 به بعد اين 

مثبت  اثر  كه  داشته  كاهنده  روند  شاخص 
روی واردات داشته است. 

وجود  مالی  و  پولی  بخش  در 
تورم باال از معضالت اقتصاد 
می آيد.  حساب  به  كشور 
تورم  بعد  به   84 سال  از 
اين  است.  شده  فزاينده 
كنار  در  وقتی  وضعيت 
ركود قرار می گيرد، معضل 

می شود.  مشخص  اصلی 
كه  آن جاست  مهم  نکته 

ركود  بهبود  باعث  كه  ابزاری 
تورم  افزايش  سبب  می شود، 
شديد  افزايش  برعکس.  و  است 

حجم نقدينگی و تبديل آن به يك تهديد بالقوه بحران زا در 
بازار دارايی های مالی، مشخصه ديگر اقتصاد كالن ايران در 
بخش پولی و مالی است. به دليل اين كه فضای كسب وكار 
سرمايه گذاری  سمت  به  نقدينگی  ندارد،  وجود  مناسب 
حركت نمی كند. نقدينگی در ايران يك تهديد بالقوه است 
است.  شده  برابر  از شش  بيش  گذشته  سال  چند  در  كه 
در كنار همه اين ها سيستم بانکی دچار مشکل است و با 
عدم توازن منابع روبه روست و بدون حمايت دولت شکست 
می خورد. جرايم اقتصادی را بايد برای سياست گذارها هم 
در نظر گرفت. برای پروژه ای مثل مسکن مهر آن قدر بدون 
پشتوانه پول چاپ شد، كه افزايش نقدينگی به وجود آمد؛ 
مسئله ای كه كامال با تورم در ارتباط است. اقتصاد ايران در 
يك فضای نامطمئن قرار دارد و بنگاه ها نمی توانند درست 
نيفتد،  راه  كسب وكار  فضای  اگر  درواقع  بگيرند.  تصميم 
نمی توان كاری از پيش برد. يکی از راهکارها برای كنترل 

اما  انتشار اوراق قرضه است،  اين وضعيت 
تا چه ميزان می توان از آن استفاده كرد؟! 
بهبود  می ماند،  رو  پيش  كه  راهی  تنها 

اوضاع كسب وكار است. 
بانك ها  ازسوی ديگر، بين منابع و مصارف 
بانك ها  منابع  نيست؛ مهم ترين  برقرار  توازن 
سپرده های مردم است و مصارف آن ها تعهداتی 
است كه دارند. نرخ سود حقيقی در كشور 
الزم  توان  بانك ها  و  است  منفی  ما 
برای تجهيز پس انداز مردم را ندارند. 
مصرف گرايی  آدم های  )مردم(  ما 
مصرف گرا  زمانی  تنها  و  نيستيم 
ما  به  دولت  نهاد  كه  می شويم 
می دهد.  نادرست  عالمت 
نامطمئنی  فضای  فضا، 
نمی تواند  بنگاه  و  است 
را  نياز  مورد  اعتبارات 
عمده  و  كند  جذب 
از  استفاده كنندگان 

ديگر  عبارت  به  بزرگ هستند.  بنگاه های  بانکی،  اعتبارات 
اقتصاد ايران پر از تناقض است. تعداد بانك های ما با اين 
از  ديگر  يکی  ندارد.  تناسبی  كسب وكار  و  توليد  فضای 
تناقض ها آسيب پذيری بازار سهام است. شاخص بورس ما 
رونق دارد، در صورتی كه رشد اقتصادی منفی است. با اين 
وضعيت می توان مشکل بازار بورس را عدم توسعه يافتگی 

بازار اوليه دانست. 
نرخ ارز رسمی از قيمت های مهم و كليدی است كه از تورم 
از  ارز رسمی  نرخ  افتاده است و درنتيجه زمانی كه  عقب 
يعنی  ارز حقيقی كاهنده می شود؛  نرخ  بيفتد،  تورم عقب 
واردات  به  متکی  و  داده  دست  از  را  صادرات  ما  اقتصاد 
است،  پيچيده  تورمی  ركود  نامطلوب  وضعيت  می شود. 
ما  دارند.  معکوس  رابطه ای  تورم(  و  )ركود  دو  اين  چراكه 
برای كنترل ركود نمی توانيم سراغ سياست های انبساطی 
برويم، چراكه تورم افزايش پيدا می كند. راه پيشنهادی اين 
است كه دامنه تورم را به دامنه های پايين كاهش بدهيم، 

به نحوی كه ركود تشديد نشود. 
برای وضعيت فعلی اقتصاد كشور هم می توان عوامل داخلی 
را دخيل دانست و هم عوامل خارجی. عوامل داخلی مثل 
سياست های اقتصادی، شوک های بزرگ و مديريت ضعيف، 
الزم  منابع  تامين  بدون  بلندپروازانه  اجتماعی  برنامه های 
عوامل  عدالت(.  سهام  مهر،  مسکن  يارانه ها،  )هدفمندی 
ويژه  به  تحريم  محدوديت های  و  آثار  مانند  هم  خارجی 
تحريم نفتی و مالی. وضعيت فعلی ما تركيبی از اين عوامل 

است. 
به بخش  درنتيجه  و  نفت می گذرد  از  ايران  توسعه  مسير 
نفت نبايد بی اعتنا شد. نفت چيز بدی نيست، اما وابستگی 
به آن بد است. با همه بی اطمينانی ها می توان برنامه هايی 
نبايد  برنامه هايی كه در آن ها  برای سال 93 تدوين كرد؛ 
اميدی به بودجه های دولتی باشد. در هيچ جای دنيا، دولت 
به طور  اين سازمان  بلکه  نمی كند،  را مکلف  مركزی  بانك 
مستقل عمل می كند. سياست مالی بر سياست پولی تسلط 
دارد و قرار است بانك مركزی تورم را كنترل كند و طبيعتا 
دسترسی به اعتبارات را محدود می كند و نبايد برای تامين 

اعتبارات فعلی بنگاه ها به بانك اميدی داشت.
سياست اصالح قيمت انرژی هم سياست ديگر دولت است. 
اما  بود.  شده  گفته  هميشه  انرژی  قيمت  اصالح  ضرورت 
اراده جدی و ملی می خواست، كه در اين سال ها پيدا شد 
به  انرژی  قيمت  نسبت  درواقع  رسيد.  عمل  مرحله  به  و 
ديگر كاالها و خدمات همواره كاهنده بوده است. به خاطر 
همين ما آن قدر از اين منبع ارزان قيمت مصرف می كنيم 
هم  تکنولوژی  فضا  اين  در  شود!  تمام  موردنظر  منبع  كه 
هيچ گاه  مواردی  چنين  در  گويی  نمی كند.  پيدا  توسعه 
رجوع به اقتصاددان اتفاق نمی افتد! 30 سال طول كشيد 
در  كه  هرچند  شدند.  هدفمندی  ضرورت  متوجه  همه  تا 
نوع اجرا شدن آن كارشناسی الزم صورت نگرفته بود، اما 
نفس حركت درست بوده است. نتيجه مثبت اين سياست 
تنها در يك وضعيت است، كه بنگاه به دنبال بهبود شيوه 
توليد برود و تکنولوژی اش را عوض كند تا هزينه توليد آن 
و  كرد  را جذب  دانش های جديد  بايد  نکند.  پيدا  افزايش 

آن را انتقال داد. 
اگر در برنامه ريزی های آينده قرار است جايی برای مصرف 
انرژی داشته باشيم، ترسيم افق بلندمدت مورد نياز است. 
نشود،  فراهم  بنگاه ها  برای  توليد  بهبود شيوه  الزامات  اگر 
غير از تحميل هزينه بر بخش توليد چيزی باقی نمی ماند. 
البته شوک اين مرحله از هدفمندی كمتر از مرحله قبل 
اجرا  شود،  گرفته  ناديده  توليد  بخش  اگر  اما  بود،  خواهد 

نکردن طرح بهتر از اجرای آن است... 

از نفت  ايران  توسعه  مسير 
به بخش  درنتيجه  و  می گذرد 

شد.  بی اعتنا  نبايد  نفت 
اما  نيست،  نفت چيز بدی 
وابستگی به آن بد است. با 

می توان  بی اطمينانی ها  همه 
 93 برای سال  برنامه هايی 

در  برنامه هايی که  تدوين کرد؛ 
بودجه های  به  اميدی  نبايد  آن ها 
دولتی باشد. در هيچ جای دنيا، 

مکلف  را  مرکزی  بانک  دولت 
سازمان  اين  بلکه  نمی کند، 

می کند.  عمل  مستقل  به طور 
پولی  سياست  بر  مالی  سياست 

بانک  است  قرار  و  دارد  تسلط 
کند  کنترل  را  تورم  مرکزی 
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به  است.  ديگر  جهت گيری  ارز  نرخ  يکسان سازی  بحث 
نظر می رسد در حالت بدبينانه اگر تالش ها در زمينه رفع 
تحريم های ظالمانه به سختی جلو برود، بايد اتاق مبادله ای 
را نگه داشت. چراكه بانك مركزی نمی تواند بازار را آزاد 
و  آزاد  ارز  نرخ  با  دوگانه  ارزی  نظام  ما  كند.  كنترل  و 
از يکسان سازی نرخ  مبادله ای داريم. در دهه 70 و قبل 
ارز داشتيم؛  نرخ  بود و چند  ما چندگانه  ارزی  نظام  ارز، 
تا سال 80 كه به يك نرخ ارز رسيديم و فضای مناسبی 
هم  زمينه  اين  در  اما  يکسان سازی شد.  و  آمد  وجود  به 
شيوه های  بعضا  اما  بوده،  درست  جهت گيری ها  هرچند 
اين تجربه را داشتيم كه نظام  اجرايی نادرست است. ما 
گذشته  تجربه های  دوباره  اما  است.  غلط  چندگانه  ارزی 
تکرار می شود. از سال های 80 تا 90 هم نظام ارزی ثابت 
دولت  ارز  عرضه كننده  مهم ترين  داشتيم.  مديريت شده 
را  نفتی  دالر  دولت  كه  ماست  مهم  مشکل  اين  و  است 
می فروشد. نظام عرضه ما نه می تواند شناور باشد و طبق 
ثابت  ارزی  نظام  می تواند  نه  و  كند  حركت  بازار  قواعد 
توصيه  بحران  شرايط  در  فقط  را  ثابت  ارزی  نظام  باشد. 
و  كنترل  را  ارز  نرخ  مركزی  بانك  يا  دولت  كه  می كنند 
سازوكار،  اين  ادامه  صورت  اين  غير  در  می كند.  تثبيت 
دوباره سراغ  بايد  بنابراين  است.  تجربه ای شکست خورده 
يکسان سازی نرخ ارز برويم، نه دوگانه سازی آن؛ نرخ ارزی 
بحران  می كند.  كنترل  و  تعيين  را  آن  مركزی  بانك  كه 
سال 91 و نرخ ارز قابل پيش بينی بود. برای بهبود نرخ ارز 
به شدت  بانك مركزی  تورم  بايد سياست كنترل  حقيقی 
افزايش پيدا كند و ديگر اين كه بايد بحث اصالح نرخ ارز 
روند تدريجی داشته باشد. نبايد به فکر نرخ ارز ارزان قيمت 
بود، چراكه وابستگی به واردات را همراه خواهد داشت و 
با اين شيوه برای توليد داخلی و بازار كار فضای مناسبی 
و  تورم  بايد كاهش  بهبود وضعيت  برای  نمی شود.  ايجاد 
در  نبايد  بنگاه ها  گرفت.  پی  را  ارز  نرخ  تدريجی  اصالح 
تنظيم برنامه های استراتژيك خود دنبال نرخ ارز ارزان و 

قيمت پايين انرژی باشند. 

عوامل موثر در بهره وری كل
)1()TFP( عوامل توليد 

بهره وری كل عوامل توليد معادل آن بخش از توليد يا ارزش 
افزوده در نظر گرفته می شود كه توسط نهاده های توليدی 
مثل نيروی كار، سرمايه و... قابل توضيح نيست. عوامل موثر 
بر بهره وری را می توان به دو دسته تقسيم كرد. عوامل خرد 
كه می توانند بهره وری يك بنگاه را نسبت به بنگاه ديگر بهبود 
دهند و معموال در اختيار بنگاه ها هستند كه شامل درجه 
انحصار بازار، اندازه بنگاه، نوع مالکيت، هزينه تحقيق و توسعه، 

صادرات، سرمايه گذاری و تركيب نيروی كار ماهر می شود. 
بهره وری  عوامل محيطی و كالن می توانند رفتار ميانگين 
بنگاه ها را در طول زمان تحت تاثير قرار دهند. اين عوامل 
برون زا و خارج از كنترل بنگاه ها هستند. اين عوامل كالن به 
متغيرهای غيرقيمتی)شاخص بی ثباتی اقتصاد كالن، شاخص 
اختالل زايی نهاد دولت، شاخص محيط كسب وكار(، متغير 
قيمتی )نسبت قيمت جهانی به قيمت داخلی برحسب پول 

داخلی( و درآمد ارزی نفت تقسيم می شود. 
به  بزرگ  بنگاه های  بهره وری  بر  موثر  عوامل  بررسی 
عوامل  درواقع  يا  خرد  عوامل  كه  می دهد  نشان  تفکيك 
بنگاه های  بهره وری  تفاوت  می تواند  بنگاه  اختيار  تحت 
بزرگ را توضيح دهد. در صورتی كه اين نتيجه در ارتباط 

با بنگاه های متوسط و كوچك صدق نمی كند. 
درمورد مالکيت نتايج بررسی ها نشان می دهد كه بهره وری 

مواد  فعاليت های  رشته  در  خصوصی  متوسط  بنگاه های 
غيرفلزی،  كانی  محصوالت  توليد  آشاميدنی،  و  غذايی 
توليد فلزات اساسی و توليد وسايل نقليه موتوری بيشتر از 

بهره وری بنگاه های متوسط دولتی است. 
در جهت اصالح امور، عواملی در محيط كالن و خرد بايد 
شکل بگيرد. مهم ترين عاملی كه ما را از ركود فعلی نجات 

می دهد، ارتقای بهره وری است. ما مشکل منابع نداريم و 
سرمايه ها موجود است و بايد از آن ها درست استفاده كرد 
كه اين به معنای افزايش بازدهی عوامل توليد است. در 
بهبود منابع، هم دولت وظيفه دارد و هم بنگاه. عواملی كه 
اين منابع را به بهره وری می رساند، درآمد نفتی و مخارج 
دولت بوده است. در برنامه ريزی بنگاه ها بايد نقش دولت را 

كم كرد و سراغ ساير عوامل تعيين كننده رفت. 
زمانی  روند  هستيم.  مواجه  بهره وری  بحران  با  ما  درواقع 

بهره وری دائما كاهنده بوده و نقش آن حذف يا كم شده 
است و با كاهش درآمد نفت، مشکالت اين اقتصاد تشديد 
شده است. بهره وری در دو سطح مطالعه می شود كه همان 
سياست های خرد و كالن است. سطح خرد تحت كنترل 
بنگاه است و سطح كالن در اختيار دولت. بنگاه های بزرگ 
بهره وری با بنگاه های كوچك تفاوت دارند. بهره وری بنگاه های 
بزرگ كمتر از بنگاه های كوچك و متوسط است. بررسی ها 
نشان داده كه وقتی پراكندگی بنگاه های بزرگ را حساب 
می كنيم، در بنگاه های بزرگ اختالف چندانی وجود ندارد، 
در حالی كه در بنگاه های كوچك بسيار زياد است و اين نشان 
می دهد كه همه بنگاه های بزرگ يك مشکل دارند و عمدتا 
تحت تاثير محيط كالن خود قرار می گيرند. در هيچ كدام 
از فعاليت های صنعتی تفاوتی بين بنگاه های بزرگ از لحاظ 
بهره وری  ارتقای  ندارد.  دولتی وجود  و  بهره وری خصوصی 
صرفا با خصوصی سازی محقق نمی شود، بلکه با آزادسازی 
تجاری اين واحدها به دست می آيد. جذب افراد تحصيل كرده 
در بنگاه های بزرگ هم منجر به افزايش بهره وری نشده است. 
به عبارت ديگر بهبود وضعيت بنگاه ها به جای عوامل خرد 
تحت تاثير شرايط محيطی كسب وكار در سياست های كالن 
بوده است. در بنگاه های كوچك و متوسط عکس اين قضيه 
حاكم است. خصوصی سازی تنها برای بنگاه های متوسط می تواند 

منجر به افزايش بهره وری شود. 
بهره وری با نرخ ارز حقيقی رابطه مستقيم دارد. اندازه بنگاه 
و افزايش درجه انحصار هم از عواملی است كه در بهره وری 
تاثير منفی می گذارد. اين مباحث مالحظات سياستی كالن 
و خرد دارد. در سطح كالن، دولت بايد كارآمد باشد و فضای 
كسب وكار بهبود يابد. در اقتصاد، انتقال مالکيت دولتی بر 
توسعه بخش خصوصی تقدم دارد. اگر توسعه بخش خصوصی 
اتفاق نيفتد، مشکل ايجاد خواهد شد. از سوی ديگر رابطه 
انحصار با بهره وری رابطه ای معکوس است. يکی از راهبردهای 
ارتقای  هم  خوارزمی  سرمايه گذاری  گروه  بلندمدت  برنامه 
قرار دارد،  بهره وری است. برخی عوامل تحت كنترل شما 
بنابراين در  اما منابع به فراوانی سابق در دسترس نيست. 
برنامه ريزی های آينده بنگاه ها بايد به دنبال شيوه های جديد 

برای جذب منابع بود. 
1-Total Factor Productivity

توليد  عوامل  کل  بهره وری 
ارزش  يا  توليد  ز  ا بخش  آن  معادل 
که  می شود  گرفته  نظر  در  افزوده 
مثل  توليدی  نهاده های  توسط 

قابل  و...  سرمايه  کار،  نيروی 
نيست.  توضيح 

بهره وری  می توانند  که  خرد  عوامل 
ديگر  بنگاه  به  نسبت  را  بنگاه  يک 

اختيار  در  معموال  و  دهند  بهبود 
درجه  شامل  که  هستند  بنگاه ها 
نوع  بنگاه،  اندازه  بازار،  انحصار 

توسعه،  و  تحقيق  هزينه  مالکيت، 
ترکيب  و  سرمايه گذاری  صادرات، 

می شود   ماهر  کار  نيروی 
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خوارزمی  سرمايه گذاری  شركت  در  تدوين شده  راه  نقشه 
وظايفی را برای شركت های زيرمجموعه در نظر گرفته است 
غيرممکن  چشم انداز  به  رسيدن  آن ها  مشاركت  بدون  كه 
تفکر  و  تحليل  مبنای  بر  كه  راهی  نقشه  می رسد؛  نظر  به 
استراتژيك بنا نهاده شده است. در تحليل و تفکر استراتژيك، 
اولويت دارد و مقدم بر تفکر است. اگر برنامه ای در  تحليل 
نگيرد  اجماع صورت  آن  تدوين شود كه روی  يك سازمان 
و با اصول تفکر استراتژيك هم خوانی نداشته باشد، سازمان 
موردنظر راه به جايی نخواهد برد. پيش از تدوين برنامه مدون، 
نياز به تفکر استراتژيك وجود دارد. اين تفکر هم بدون تحليل 
ايجاد نمی شود. برای آماده سازی يك برنامه مدون الزم است 
كه از وضعيت كالن اقتصاد و شرايط زيرمجموعه ها تحليل 

استراتژيك داشته باشيم.
سوال هاست  اين  به  پاسخ  نيازمند  استراتژيك  تفکر  تقويت 
كه »االن در چه موقعيتی قرار داريم؟« »به كجا می خواهيم 

برويم؟« و »چگونه می خواهيم اين كار را انجام بدهيم؟«
 تعريف استراتژی نيازمند شناخت برنامه است. برای تدوين 
توصيه  از جنس  اين مسئله  كه  متوجه شد  بايد  استراتژی 
نيست و از جنس تصميم است. استراتژی درواقع تصميمی 
گرفته  بلند  افق  يك  برای  كوتاه  مرحله  يك  در  كه  است 
افق  می آيد،  پايين  تصميم گيری  سطوح  هرچقدر  می شود. 

كوتاه تر و زمان برنامه ريزی كم می شود.
استراتژيك؛ هر  برنامه ريزی  و  بلندمدت  برنامه ريزی  بودجه، 
هستند.  تفاوت هايی  و  ويژگی ها  دارای  موارد  اين  از  كدام 
چيزی كه بودجه را از برنامه ريزی بلندمدت متفاوت می كند، 
برنامه ريزی برای افزايش ظرفيت است كه نيازمند اقداماتی 
است كه ممکن است شما را يك سال يا بيشتر درگير كند. بين 
برنامه ريزی بلندمدت و برنامه ريزی استراتژيك هم تفاوت هايی 
وجود دارد كه همان تحليل محيط بيرونی است. در برنامه ريزی 
استراتژيك توجه بيشتری به همه ابعاد می شود. اين برنامه 
برای سازمان الزم است، چراكه عدم قطعيت ها را هم بررسی 
جهت گيری هايی  می كند؛  مشخص  را  جهت گيری  و  كرده 
داشت  بلندمدت  برنامه ريزی های  آن  مبنای  بر  می توان  كه 
و بودجه های ساالنه يا شش ماهه را تنظيم كرد. بودجه از 
درآمد شروع می شود كه متناسب با آن هزينه ها را مشخص 
می كنيم )كه معموال در يك مرحله يك ساله صورت می گيرد(. 
بيان  تقاضا  اهميت پيش بينی  بلندمدت هم  برنامه ريزی  در 
می شود. نکته منفی برای اين برنامه ريزی پيش بينی بر اساس 
اطالعات گذشته است كه اين يك ضعف به حساب می آيد. 
برنامه استراتژيك می خواهد اين ضعف را جبران كند؛ برنامه ای 

كه با چراها شروع می شود.
همه بنگاه ها با محيطی روبه رو هستند كه متغير است و به 

صورت پيوسته تهديدها و فرصت هايی را به وجود می آورد. 
بر اين اساس، به برنامه ای نياز داريم كه دائما مراقب متغيرها 

باشد. 
اقدامات  و  تصميمات  از  مجموعه ای  استراتژيك  تصميمات 
مرتبط با آن هاست كه بنگاه را به سمت رقابت پذيری هدايت 
می كند و به درآمد باالی متوسط می رساند. رقابت پذيری از 
دارد؛  رقابت  قدرت  شركت  يك  يعنی  است،  قدرت  جنس 
از كاهش سهم  رقابتی  بازار  بتواند در يك  توانمندی ای كه 
خود جلوگيری كند. طبيعتا شركتی كه رقابت پذيری خود را از 

دست بدهد، خريداری می شود. 
سازمان  حمايت  به  كه  اين ها ست  استراتژی  ديگر  ويژگی 
ربط دارد، به طوری كه منابع اساسی سازمان را درگير خود 
اين مسئله به سختی برگشت پذير است. برای فهم  می كند. 
چگونگی شکل گيری استراتژی بايد فهميد كه فلسفه وجودی 
سازمان چيست و چه فعاليت هايی انجام می دهد. اصل تفکر 
استراتژيك است كه منجر به استراتژی شده و درنهايت به اجرا 
گذاشته می شود. در مرحله بعد بازخورد آن به تفکر استراتژيك 
كمك می كند و سازمان روز به روز بالغ می شود. زمانی كه 
برنامه تدوين و ايده ها داده می شود، سازمان متوجه انتظارها 
و استدالل هايی می شود كه تحقق و برآورده شدن برنامه را 
به چالش می كشد. پاسخ گويی به اين چالش ها بايد از طرف 

اعضای مرتبط صورت گيرد.
تحليل استراتژيك مقدم بر تفکر استراتژيك است. اگر تحليل 
نمی شود.  حاصل  هم  استراتژيك  تفکر  نباشد،  استراتژيك 

تحليل كمك می كند كه تصميمات منطقی تر اتفاق بيفتد و 
آن ها را در يك روند مناسب بهبود می دهد. تفکر استراتژيك 
حکم می كند كه از ورود به جزئيات خودداری شود. استراتژی 
نبايد درگير جزئيات شود. تحليل استراتژيك كمك می كند 
كه ويژگی ها كنترل شود. اين نکته را هم بايد يادآور شد كه 
هر گزينه استراتژيکی الزاما شدنی نيست. اگر بخواهيم تحليل 
را دسته بندی كنيم، به دو دسته تقسيم می شود؛ تحليل از 
محيط و تحليل از خود. استراتژی می تواند دو سطح داشته 
باشد؛ يك سطح در گروه سرمايه گذاری و يك سطح هم در هر 

كدام از كسب وكارها.
خوبی  بازار  اگر  است.  سود  دنبال  به  سرمايه گذاری  شركت 
داشته باشيد، بيشتر توليد می كنيد و ارزان تر می فروشيد و 
اين گردش ادامه دارد. حاشيه سود در صنايع مختلف متفاوت 
است و عوامل مختلفی هم باعث كم و زياد شدن آن می شود. 
اولين عامل »محصول« است كه چه ميزان نياز مشتری را 
پاسخ می دهد. مورد ديگر »شدت رقابت در صنعت« موردنظر 
است؛ اگر شدت رقابت باال باشد، نمی توان انتظار سود زياد 
را داشت. مورد ديگر هم»قدرت چانه زنی« است كه از يك 
طرف به مشتری ها و از طرف ديگر به تامين كنندگان مربوط 
می شود. اگر می خواهيد شدت چانه زنی را ببينيد، بايد رقبا، 
تازه واردهای بالقوه - كه فعال رقيب شما نيستند - و كسانی 
را كه پشت در ايستاده اند و هنوز نتوانسته اند از موانع عبور 
كنند، تحليل كنيد. قدرت چانه زنی در شرايط مختلف به رخ ما 
كشيده می شود تا ما را به عقب بکشاند و اين شرايط را سخت 
می كند.»محصوالت و خدمات جايگزين« هم دسته ديگری 
است كه كسب وكار ما را نشانه گرفته است و رقيب محصوالت 
ما به حساب می آيد. دسته آخر هم »مصرف كننده« ماست؛ 
وابسته  به آن ها  مصرف كننده های مهمی كه خريد ديگران 
است و هر طور كه بخواهند، قدرت خود را نشان می دهند. 
همه اين دسته ها به تعبيری »كاهندگان سود« هستند، كه 
نمی گذارند از آن ها سهم بگيريم، بلکه تالش می كنند كه از 

ما سهم بگيرند. 
رقابتی  اگر می خواهيد محيط  يادآور شد كه  بايد  پايان  در 
تحليل  بايد   - نمی شود  پيدا  البته  كه   - كنيد  پيدا  ايده آل 
جامعی از حوزه كسب وكاری كه می خواهيد در آن وارد شويد، 
داشته باشيد و جايگاه خوبی در شرايط مختلف بگيريد، اگر 
قدرت چانه زنی تامين كننده شما در حال زياد شدن است، 
يا برويد و مستقل تامين كنيد، يا رابطه خود با او را بهبود 
بخشيد؛ اين ها همه مواردی است كه بايد از قبل پيش بينی 
كرد. الزمه توسعه و حركت مناسب، نگاه درست به اطراف 
استراتژی  است.  خارجی  و  داخلی  توانمندی های  بررسی  و 

می تواند از عهده همه اين مسائل بربيايد.

تفکر استراتژيک در سازمان های آينده نگر
دکتر محمدرضا آراستی، عضو هيئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف

حوالي همين 

دكتر محمدرضا آراستی، عضو هيئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف، يکی ديگر از سخنرانان علمی همايش مديران گروه سرمايه گذاری 
خوارزمی بود كه در روزهای سی ام بهمن و اول اسفندماه سال گذشته در شيراز برگزار شد. نکات عمده اين سخنرانی علمی كه به تبيين ويژگی های تحليل و 

تفکر استراتژيک در سازمان ها و موسسات اقتصادی اختصاص داشت، از نظر خوانندگان گرامی می گذرد.
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رشد بنزين تاثيری بر تورم ندارد
موسی غنی نژاد اعتقاد دارد رشد قيمت بنزين عمال اثری بر 
تورم ندارد و تنها اثر آن ممکن است بر تورم انتظاری باشد. 
او در اين مورد گفت: بنزين عمال اثری بر تورم ندارد؛ تنها 
اثر آن ممکن است بر تورم انتظاری باشد كه رقمی بسيار 
جزئی خواهد بود. اگر خاطرتان باشد، هنگام اجرای مرحله 
اول هدفمندی يارانه ها در سال 89، قيمت برخی از حامل های 
انرژی تا هفت برابر افزايش يافت. اما نتايج بررسی ها نشان داد 

كه اين ميزان افزايش قيمت تورم چندانی نداشته است.
او ادامه داد: حتی برخی گزارش ها نشان داده است كه اين 
شوک درمانی بين سه تا چهار درصد تورم داشته است، در 
حالی كه برخی ها مدعی بودند اين افزايش قيمت، تورم های 
بيش از 50 درصد به ارمغان خواهد آورد. من فکر می كنم 
حتی آن رقم سه تا چهار درصدی هم كه به عنوان تورم فاز 
اول هدفمندی اعالم شد، درست نبود و اثرات افزايش قيمت 
سوخت كه در فاز اول رخ داد، بسيار رقم كمتری بود. مشکل 
اين جاست كه بعضی ها در مورد مسائلی اظهارنظر می كنند كه 
بر آن تسلط ندارند. يعنی موضوع را بلد نيستند. بحث تورم 
مربوط به قيمت های نسبی نيست، بلکه موضوع مربوط به 
تمام قيمت ها و ميانگين قيمت های كل جامعه است. تورم 
يك مسئله اقتصاد كالن است. اگر تورم را در چهارچوب علم 
اقتصاد بررسی كنيد، اين نتيجه حاصل می شود كه وقتی نرخ 
تورم باال می رود كه متغيرهای پولی دست كاری شده يا حجم 

نقدينگی بيش از اندازه افزايش يافته باشد.
غنی نژاد افزود: در كشور ما اين اتفاق با باالرفتن پايه پولی 

كه  می دهد  نشان  گذشته  آمارهای  بررسی  می دهد.  رخ 
دقيقا يك هم بستگی بسيار نزديك بين تغييرات پايه پولی 
و درنهايت تورم وجود دارد. بنابراين تورم يك موضوع اقتصاد 
كالن و پولی است. در حالی كه آن چه در طرح اصالح قيمت 
حامل های انرژی مورد بحث قرار می گيرد، در حوزه اقتصاد 
خرد است كه بخشی از قيمت ها را تغيير می دهد. درواقع 
اين گونه مطرح می شود كه تغيير قيمت حامل های انرژی به 
بقيه كاالها سرايت كرده و باعث تورم می شود. حتی در اين 
زمينه برخی ها مدعی هستند كه اين اصالح بر هزينه های 
توليد اثر می گذارد. كه به اعتقاد من اين رقم ناچيز است و 
تاثير كمی بر كل قيمت ها دارد. دقت كنيد حتی بررسی های 
كارشناسان حمل ونقل نشان می دهد كه سهم سوخت در 

حمل ونقل بيش از هفت درصد نيست؛ يعنی اگر صددرصد 
هم قيمت سوخت را افزايش بدهيد، بر هزينه حمل و نقل 
افزايش  مخالف  كه  آن كه كسانی  دارد. حال  ناچيزی  تاثير 
قيمت سوخت هستند، عنوان می كنند كه با باالرفتن قيمت 
سوخت كرايه تاكسی ها دوبرابر می شود، در حالی تنها هفت 
درصد تاثيردارد و 93 درصد عوامل ديگر است كه تغييری 

نمی كند.
او افزود: براساس گزارش های جديدی كه ارائه شده، اعالم 
شده است كه مصرف گازوييل 107 ميليون ليتر در روز است 
كه 30 ميليون ليتر آن قاچاق می شود. اين يك فاجعه است. 
كم وبيش صورت  اتفاقی  بايد چنين  هم  بنزين  درخصوص 
گرفته باشد. ايران كشور بزرگی است و مرزهايی كه دارد، قابل 
كنترل نيست. در مرزهای دريايی ما فاجعه محيط زيستی 
لنج هايی كه سوخت  داريد كه  اتفاق می افتد. حتما اطالع 
قاچاق می كنند، وقتی گرفتار می شوند، سوخت های خود را به 
دريا می ريزند. اين مسئله باعث زيان به توليدكنندگان ماهی 
و ميگو شده است. بايد هرچه زودتر جلوی اين فاجعه بزرگ 
گرفته شود. البته با بگير و ببند و اعمال شيوه های پليسی 

نمی توان كاری از پيش برد.
سخنان اين كارشناس اقتصادی به نوعی در مقابل نگرانی 
تورم  رشد  نيز  وضوح  به  اما  دارد،  قرار  مصرف كنندگان 
كرده  مطرح  را  بنزين  قيمت  افزايش  از  ناشی  انتظاری 
تورم  كنترل  برای  دولتی  مديران  می رسد  نظر  به  است. 
اگر  كنند.  طراحی  را  اقتصادی  راهبردهای  بايد  انتظاری 
طی سال های گذشته روند اقتصاد كشور به سمتی هدايت 

بنزين گرفتگی 
اقتصاد ايران

سناریوی سوخت در چهارچوب فاز دوم 
هدفمندسازی یارانه ها چه سرانجامی دارد

ايران اقتصاد 

ماجرای يارانه ها بيش از هر چيز گريبان بنزين را گرفته است و مثل هميشه شهروندان بر اين باورند كه با افزايش قيمت بنزين بايد در انتظار سركشی 
قيمت ها در مورد همه كاالها و خدمات بود. شايد بايد به مردم حق داد، چون همه آن ها به ياد دارند كه هميشه افزايش قيمت بنزين موج گرانی را در بازار 
كليد زده است. اما اين بار كارشناسانی هستند كه می گويند رشد قيمت بنزين تاثيری بر قيمت ساير كاالها ندارد. در حال حاضر گمانه زنی ها درباره نرخ 
جديد حامل های انرژی ادامه دارد، به گونه ای كه قيمت بنزين سهميه ای از 400 به 800 تومان و بنزين آزاد از 700 به 1000 و 1100 تومان متغير است و 
قرار است تا چند روز آينده نرخ جديد بنزين اعالم شود. رايزنی های موجود را نيز هنوز هيچ كدام از مديران رسمی اقتصاد كشور به رسميت نشناخته اند.

كارشناسان شايد تا امروز بيشترين واكنش ها را به تغيير قيمت بنزين داشته اند. بدون تعارف فضای حاكم بر سناريوی بنزين پررنگ ترين نقطه موجود در 
بساط اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه هاست.

رشد قيمت حامل های انرژی 
حداکثر چهار درصد در قيمت 
تمام شده اثر دارد. پيش بينی ها 
حاکی از آن است که با توجه به 

افزايش قيمت حامل های انرژی 
سطح عمومی قيمت ها حدود 

چهار درصد افزايش می يابد
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اقتصاد  در  دولتی ها  تصميم  گيری های  فرايند  به  مردم  اطمينان  كه  می شد 
افزايش می يافت، امروز مديران دولتی آسان تر می توانستند مسير تورم انتظاری 
تورم  مقابل  در  ايستادن  برای  راهکارها  اصلی ترين  از  يکی  كنند.  مسدود  را 
انتظاری كنترل نقدينگی از طريق انتشار اوراق مشاركت و ملی در حوزه توليد 
و صنعت است، اما آيا دولتی ها می توانند با توجه به شرايطی كه امروز جامعه 
ايران در آن قرار دارد، راهکارهای كنترل نقدينگی و به تبع آن كاهش ركورد 

را اجرايی كنند؟

كنترل نقدينگی و افزايش رشد
پيش از اين مسعود نيلی نيز اعالم كرده بود كه دولت از طريق كنترل نقدينگی و 
افزايش رشد اقتصادی به كاهش نرخ تورم كمك می كند. به باور او رشد نرخ تورم 
در شرايطی رخ می دهد كه روند افزايش نقدينگی با شتاب دنبال شود. بر اساس 
گفته های او دولت حداقل پس از اجرای فاز دوم طرح هدفمندی يارانه ها می تواند 

مانعی در مقابل رشد تورم ايجاد كند.
مسعود نيلی، مشاور اقتصادی رئيس جمهور، در مورد وضعيت تورم در اقتصاد ايران 
چنين اعتقاد دارد: در حال حاضر در باب اين كه تورم موجود در اقتصاد ايران تورمی 
مزمن است، اتفاق نظر وجود دارد. عوامل شکل گيری اين نوع تورم كه برای دوره ای 
طوالنی تداوم دارد، فراتر از مشکالت مقطعی است كه ممکن است در سازوكارهای 
كوتاه مدت ظاهر شود. وقتی زوايای اين تورم را عميق تر مورد بررسی قرار می دهيم، 
درمی يابيم كه رشد حجم پول در اقتصاد ايران به مراتب بيش از متوسط رشد حجم 

پول در دنياست.
 درواقع رشد حجم پول، عامل اصلی استمرار تورم دورقمی در اقتصاد ايران است. 
اگر اين گزاره را بپذيريم، كه البته مطالعات معتبر نيز آن را تاييد می كنند، تنها 

راهکار كنترل تورم اين است كه به سوی كنترل رشد نقدينگی حركت كنيم.
به نظر می رسد رشد نقدينگی در حال حاضر اصلی ترين غده سرطان در اقتصاد 
ايران محسوب می شود. نقدينگی تاريخی در اقتصاد ايران تا اواسط سال 1384 به 
يکصد هزار ميليارد تومان نزديك شده بود. اين رقم، درواقع نرخ نقدينگی در كل 
تاريخ اقتصاد ايران را تا سال 84 نشان می دهد. اما از اواسط سال 84 و با تغيير 
ناگهانی سياست های اقتصاد تا پايان سال 91 ميزان نقدينگی به 600 هزار ميليارد 
تومان رسيده است. اين مسئله نشان می دهد كه در اين سال ها مديران اقتصادی 
دولت با شتاب ميزان نقدينگی را به شکل عجيبی افزايش داده اند و حاال اين مولفه 
در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها به يك معضل برای اقتصاد ايران تبديل 

شده است.
در اين رابطه مسعود نيلی اين گونه سخنان خود را ادامه می دهد: در بررسی عوامل 
رشد نقدينگی به رشد پايه پولی می رسيم. رشد پايه پولی نيز دارای دو منشأ يعنی 
كسری بودجه دولت و نحوه تامين اين كسری و نيز عدم تعادل در سيستم بانکی و 
اتکای بانك ها به بانك مركزی كه در استقراض با بانك مركزی نمود می يابد، است. 
البته موضوع كسری بودجه دولت، چندين دهه قدمت دارد و چالشی قديمی است. 
پديده كسری بودجه از نيمه دوم دهه 1340 در اقتصاد ايران بروز كرد كه البته ابعاد 
آن در طول اين سال ها دارای نوسان بوده است. اما تامين كسری بودجه دولت اغلب 

به طور ثابت به صورت تامين پولی بوده و منجر به افزايش پايه پولی شده است.
 خوشبختانه دولت دهم در اين زمينه به صورت شفاف و قاطع سياست كنترل 
نقدينگی را در پيش گرفته است. الزمه كنترل نقدينگی نيز كنترل پايه پولی است. 
اين چرخه كنترل پايه پولی، كنترل كسری بودجه دولت و اعمال اصالحاتی در 
شيوه عملکرد نرخ های سود و آن چه را به برقراركردن تعادل در عملکرد سيستم 

بانکی وابسته است، ضروری می سازد.
دارد.  اثر  تمام شده  قيمت  در  انرژی حداكثر چهار درصد  قيمت حامل های   رشد 
پيش بينی ها حاكی از آن است كه با توجه به افزايش قيمت حامل های انرژی سطح 
عمومی قيمت ها حدود چهار درصد افزايش می يابد. اما اين افزايش به آن معنا نيست كه 
تا پايان سال دوام داشته باشد. برآوردها نشان می دهد در پايان سال 1393 با توجه به 
سياست هايی كه در نظر گرفته شده است، روند كاهشی تورم ادامه يابد و به حدود 25 
درصد برسد كه می توان گفت رسيدن به نرخ برآوردشده زياد دور از دسترس نخواهد 
بود. بنابراين رسيدن به تورم بين 20 تا 25 درصدی در انتهای سال 93 زياد دور از انتظار 
نيست، اما كاهش بيشتر آن با توجه به شرايط كنونی اقتصاد ايران طبيعتا سخت به 
نظر می رسد. امروز شرايط به گونه ای است كه چندين چالش هم زمان با هم رخ داده و 
وضعيت را به جايی كشانده كه رشد اقتصاد رقم كم سابقه نزديك به منفی شش درصد 

را تجربه كرده و تورم به باالی 40 درصد برسد.

يارانه را به توليد بدهيد، تا شرمنده فردا نشويم
ديرينه  آرزوی  شك  بدون  صنعت  و  توليد 
و  ترين  به طور حتم قديمی  و  ايران  اقتصاد 
پابرجا ترين رويای اهالی اقتصاد و توسعه ايران 
است. همه نسل های ايران به ياد می آورند كه 
هميشه يك سخن در اقتصاد كشور جاری بوده 
است و ان هم اين كه ما، يعنی توسعه در ايران 
بايد متکی بر صنعت و صاحبان توليد و انديشه 
صنعتی باشد اما هرگز اين اتفاق رخ نداده است 
و اكنون نيز توليد كنندگان اميدی ندارند كه 
روزگاری شاهد آن باشند كه توليد، مولد گرايی 
و انديشه مولد و سازنده و خلق كننده، ميدان 
دار توسعه و اقتصاد در ايران باشد. در اين ميان 
اما دوره هايی بوده است كه اميد به صنعتی 

شدن بيشتر از هر زمان ديگری شکل گرفته است و در مقابل نيز خروج دلهره آور از جاده 
صنعت بيشتر از هر وقت ديگری ذهن و انديشه توليدگران را بر هم زده است. بهترين مثال 
برای اين ماجرا همين چند سال گذشته است كه طاليی ترين دوره درامدهای نفتی ايران 
شکل گرفت و رويايی ترين درامدهای ناشی از نفت نيز به جيب اقتصاد ايران سرازير شد 
اما ماحصل همه اين درآمدهای نفتی، نقدينگی 90 هزار ميليارد تومانی تاريخ اقتصاد را در 
طول 8 سال به بيش از 600 هزار ميليارد تومان رساند و در مقابل نيز توليد كنندگان باز 
هم بيشتر از هر وقت ديگری ورشکست شدند آن هم به دليل نداشتن نقدينگی و اين شد 
بزرگترين طنز تاريخی اقتصاد و صنعت در كشور ما. چرا؟ چون انديشه صنعتی و ايده و تفکر 
صنعتی جايی در ميان برنامه ريزان اقتصادی ندارند. نفت همه پيکره ذهن و ايده پردازی 
های اقتصادی را از ان خود كرده است و حتی اخالق را نيز در مديريت اقتصادی كشور بی 
نصيب نگذاشته است. ما درست در شرايطی كه توسعه در ايران نياز به مولد گرايی داشت 
يارانه ها را هدفمند كرديم و ماهی چند ده هزار ميليارد تومان در توزيع همگانی به مردم، 
به دايره مصرف تزريق كرديم. برای لحظه ای به اين انديشه كنيد كه اگر اين پول با برنامه و 
اسلوبی صحيح به توليد می رسيد اكنون مولد گرايی چه جايگاهی در اقتصاد ايران داشت؟ 
اين پرسش از اين روز بايد مطرح شود كه برنامه ريزان و مديران اقتصادی كشور به خود 
بياييند و به اين انديشه كنند كه يکبار برای هميشه بايد برای فرهنگ مصرف و ايده های 
پول محور و مولد گريز كه در بدنه اقتصاد كشور نهادينه شده است فکری بکنند. اين  روزها 
دولت يازدهم نيز به قصد اجرای فاز دوم يارانه ها در جايی ايستاده است كه می تواند نقشی 
تاريخی ايفا كند. مديران و برنامه ريزان اقتصادی اين نقش را بايد بعد از 8 سال نابسامانی در 
اقتصاد ايران ايفا كنند كه اين مساله به طور حتم كار انها را مشکل كرده است اما شك نبايد 
كرد كه همين مساله بايد دغدغه ای بزرگ و خواستی عميق را به وجود بياورد كه مديران 
اقتصادی بخواهند با توانی بيشتر به بهينه سازی آرمان های توسعه در ايران دست بزنند. 
به نظر می رسد در شرايط دنيای امروز بزرگترين آرمان و هدف برای هر اقتصاد و منشی 
از توسعه بايد خلق كنندگی در اقتصاد باشد. كشورهايی كه فقط مصرف می كنند و يا در 
وادی تجارت نيز فقط به نوعی از ثروت اندوزی و سرمايه ورزی طبقاتی می رسند جايی در 
پيشانی اقتصاد نوين ندارند. برای همين است كه در تصاوير اقتصاد امروز جهان همه تالش 
می كنند و يا در رقابتی فشرده قرار دارند كه گوی مولد گرايی را بربايند و در جايی بهتر از 
اتاق توليد كنندگان جهانی بايستند. اين پيش فرض دولت را در وضعيتی قرار می دهد و يا 
بايد در وضعيتی قرار بدهد كه با توانی قوی تر و بدون تعارف های مرسوم يك دولت نفتی با 
شهروندان نفتی، به سمت توليد و توليد گرايی حركت كند. در آستانه فاز دوم هدفمندسازی 
يارانه ها برنامه ريزان دولتی بايد اين تغيير روند را به وضوح نشان دهند. تزريق منابع ناشی 
از اين سياست به جای آن كه بالی جان توليد شود بايد موجب رهايی توليد از بندهای 
تاريخی اقتصاد شود. اين يعنی آن كه دولتی ها به جای ان كه منابع ناشی از هدفمندی 
را خرج مصرف كنند بايد آن را به سکوی پرتاب شاخص توليد تبديل سازند. تعا رف نبايد 
كرد و همه فعاالن اقتصادی نيز بايد كمك كنند تا در كالمی ساده اين منابع به توليد برسد 
و يا عصايی برای توليد باشد. اين گونه ما شرمنده نسل فردا نيز نخواهيم بود كه برای انها 
فقط الگويی از مصرف بيشتر باقی گذاشته ايم. ساده بايد گفت كه اگر حقی هم باشد، توليد 
كنندگان بيشتر از هر طيفی صالحيت استفاده از حق بهره مندی از منابع يارانه ها را دارند 

چون مصرف نمی كنند بلکه خلق می كنند. همين.

حسين فخریان
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فاز دوم  اجرای  از  در همه محافل صحبت  روزها  اين 
يارانه ها در ميان است و همه شهروندان با اما و اگر و 
سخن  يارانه ها  دوم  فاز  اجرای  از  خاصی  نگرانی های 
می گويند. به نظر می رسد جامعه ما دچار نوعی واهمه 
شده است. آيا شما اين مسئله را قبول داريد و به نظر 
را  فاز دوم هدفمندی  اجرای  آمادگی  آيا جامعه  شما 

دارد؟ 
نبايد به ماجرای هدفمندی اين گونه نگاه كرد. در حال حاضر به 
نظر من بيش از هر كس توليدكنندگان از فاز دوم هدفمندی 
يارانه واهمه دارند و بايد هم اين گونه باشد، چون در فاز نخست 
هدفمندی يارانه ها بيش از هر كس به توليدكنندگان ظلم 
شد. دولت دهم در شروع هدفمند كردن يارانه ها وعده های 
زيادی به توليدكنندگان داد، اما وقتی سناريوی يارانه ها كليد 
خورد، هميشه توليدكنندگان گله داشتند كه نه تنها چيزی 
از هدفمندی نصيب آن ها نشده است، بلکه بايد بی انضباطی 
موجود در اقتصاد ناشی از اجرای بد هدفمندی را بيش از هر 
قشر ديگری تحمل كنند. در روی ديگر سکه هم به نظر من 
گروه زيادی از مردم نيز واهمه دارند، چون می ترسند پرداخت 
گونه ای  به  دهم  دولت  شود.  مواجه  مشکل  با  آن ها  ماهانه 
عمل كرد كه در حال حاضر چند طيف در مقابل يارانه ها 

ايستاده اند. طيفی كه طلبکار يارانه هاست و معتقد 
است كه در هر شرايطی بايد يارانه دريافت كند و 
طيفی كه يارانه ها به آن ها بدهکار است، مثل طيف 
توليدكنندگان. اتفاقات جالبی در جامعه ايران رخ 

افراد  از  برخی  حتی  اكنون  است.  داده 
مرفه نيز مدعی دريافت يارانه هستند. 

درنهايت من فکر می كنم نمی توان 
از آمادگی جامعه سخن گفت، 
چون نظر های متفاوتی نسبت 
وجود  جامعه  در  يارانه ها  به 

عميق تر  را  آن ها  بايد  كه  دارد 
شناخت.

شما اشاره كرديد به اين كه حتی 
يارانه  از  نيز  مرفه  افراد  برخی 

ماهانه خود نمی گذرند. چرا اين گونه 
فرهنگی  بايد  را  مسئله  اين  است؟ 
ديد يا اين كه حق همه است كه يارانه 

دريافت كنند؟
ببينيد، در اين كه همه در ثروت اقتصادی كشور سهم دارند، 
شکی وجود ندارد، اما در كشوری كه اقتصادش از ساختارهای 
معيوب رنج می برد، بايد در تعريف و توجيه و تحليل حق 
باور من حق آن است كه  با دقت بيشتری رفتار كنيم. به 
توليدكنندگان به جای همه مردم از يارانه ها استفاده كنند 
كه قدرت مولد و سرمايه گذاری و اشتغال در جامعه افزايش 
يا به تعبير ديگر حتما يارانه ها حق كسانی است كه  يابد، 
فرسنگ ها زير خط فقر زندگی می كنند. افرادی كه در رفاه به 
سر می برند يا در طبقه لوكس مصرف قرار دارند، وقتی يارانه 
برای آن ها مهم می شود، حتما به لحاظ فرهنگی بايد مورد 
ارزيابی قرار بگيرند. اين حرف البته به معنای آن نيست كه 
آن ها حق ندارند، بلکه به لحاظ فرهنگی بايد اتفاقی در آن ها 
افتاده باشد كه در چنين شرايطی پا به پای نيازمندان برای 
يارانه دست دراز می كنند. از سوی ديگر رفتار دولت ها نيز در 
شکل گيری اين فرهنگ موثر بوده است. طيف گسترده ای از 
مردم می گويند به يارانه نياز ندارند، اما می خواهند سهم خود 
را از يارانه بگيرند كه نصيب دولتی ها نشود. اين حرف نشان 
می دهد نحوه مواجهه مردم با دولت در ظرف فقدان اطمينان 
با مشکل همراه  قرار دارد كه كار را در بسياری از حوزه ها 

كرده است.
بتواند  دولت  اگر  شما  نظر  به  دكتر،  آقای 
برنامه هايش را در فاز دوم هدفمندی اجرايی كند، 

اوضاع صنعت و توليد بهينه می شود؟
قبل از هر چيز بگويم كه دولت با كسری شديدتر 
هدفمندسازی  ماجرای  در  پرداخت ها  از 
از  حاصل  منابع  عبارتی  به  روبه روست. 
با مصارفش  اول در مقايسه  فاز  اجرای 
كسری 40 درصدی دارد. پس دولت 
درآمدی اش  منابع  كه  شرايطی  در 
تکاپوی  محل ها  ساير  و  نفت  محل  از 
بودجه اش را نمی كند، ناچار است كسری 
تراز و درآمد را به نوعی جبران كند. بنابراين 
برای  الزام  از  آن چه  بيش  دوم  فاز  اجرای 
اقتصاد باشد، يك الزام برای دولت است؛ الزامی 
كه می تواند همه اقشار اقتصادی و اجتماعی را 
نيز تحت تاثير قرار دهد. برای اين الزام كه به 

نوعی پيامدهای ملی به همراه دارد، بخش های توليد كار دولت 
را برای اجرای فاز دوم هدفمندی می پذيرند، اما نبايد فراموش 
كرد كه توليدكنندگان با اين پيش فرض حتمی رفتار دولت 
را در اجرای فاز دوم می پذيرند كه تقريبا همه آن ها اطمينان 
مشکالت  دوباره  افزايش  احتمال  دوم،  فاز  اجرای  با  دارند 
بنابر دليل گفته شده  زياد است، چون دولت  صنعت بسيار 
در شرايطی می خواهد فاز دوم را اجرايی كند كه هنوز ركود 
دامنش را از اقتصاد جمع نکرده است. بهترين حالت برای 
جلو بردن پيکان هدفمندسازی رفع ركود اقتصادی و ترميم 
ناهنجاری های موجود در اقتصاد است كه طی هشت سال 
گذشته به وجود آمده اند. تا اين جای كار دولت قبول كرده 
است كه در صورت اجرای فاز دوم هدفمندسازی 10 هزار 
ميليارد تومان به توليدكنندگانی بدهد كه مصرف باالی انرژی 
دارند. اما همين وعده هم نتوانسته است چشم انداز صنعت را 

روشن كند.
به  توليد  كه  كرد  بايد  نظر شما چه  به  اوصاف  اين  با 
جايگاه شايسته خود برسد و منش توليد در اقتصاد 

حكم فرما شود؟
برای طرح اين پرسش كمی دير شده است، چون اكنون در 
شرايطی قرار داريم كه دولت به دليل قرار گرفتن در فضايی 
كه طی سال های گذشته برای اقتصاد به وجود آمده است، 
درواقع چاره ای ندارد جز اين كه فاز دوم را اجرايی كند. ولی 
فارغ از اين بحث به نظر من دولت بايد برای بلندمدت به 
فکر فرهنگ سازی و ترميم ميزان اطمينان مردم به دولت 
باشد. در اين صورت است كه دولت می تواند فاجعه ای را كه 
تحت عنوان نقدينگی شکل گرفته است، كنترل و مهار كند. 
اين يك طنز است كه در طول هشت سال مديران اقتصادی 
ميزان نقدينگی تاريخی كشور را كه كمتر از 100 هزار ميليارد 
تومان است، به باالی 600 هزار ميليارد تومان پرتاب كنند و 
از سوی ديگر به گونه ای اقتصاد را هدايت كنند كه در اوج 
اين نقدينگی، بنگاه های صنعتی به خاطر نداشتن نقدينگی 
ورشکست شوند. تجديد حيات صنعت نياز به اين ندارد كه 
ما خيلی پيچيده شويم، خيلی پيچيده حركت كنيم و تمام 
ذهنيت و برنامه های خود را بر مبنای سخت افزار قرار دهيم. 
اتفاقا رشد صنعت نياز به عقالنيت نرم دارد. ما نياز داريم كه 
هم خودمان و هم مردم باور كنند توليد اصل است و اين اتفاق 

زمانی رخ می دهد كه مرز بين مردم و دولت اصالح شود.

يارانه حق توليد است
  اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها در گفت وگو با نادر هوشمندیار، استاد دانشگاه

فاز دوم هدفمندسازی يارانه ها بدون تعارف اين روزها بخش بزرگی از جامعه را درگير خود كرده است، 

يا به عبارتی ديگر همه شهروندان با جديت ماجرای يارانه ها را نگاه می كنند تا ببينند درنهايت چه اتفاقی 

برای اجرای فاز دوم يکی از پرسروصداترين پروژه های اقتصادی رخ می دهد. اين ماجرا هم از زمانی آغاز 

شد كه مديران اقتصادی دولت خواستند تا گروهی از مردم يا افرادی كه برای تامين نيازهای خود مشکل 

اقتصادی ندارند، برای بهبود فضای اقتصادی كشور از دريافت يارانه انصراف دهند. هر چند كه هنوز تا 

لحظه تدارك  اين مطلب مشخص نيست چه تعدادی از مردم به دعوت دولت پاسخ مثبت می دهند، اما 

وزير اقتصاد در آخرين ديدار خود با نمايندگان مجلس اعالم كرد كه 10 ميليون نفر شناسايی شده اند كه 

نيازی به دريافت يارانه ندارند. ماجراهای يارانه و اوضاع واحوال نه چندان خوشايند توليد در بزنگاه اجرای 

فاز دوم هدفمندی بهانه ای بود تا با نادر هوشمنديار گفت وگو كنيم. او دكترای اقتصاد دارد و استاد دانشگاه 

است. هوشمنديار معتقد است دولت چاره ای جز اجرای فازدوم ندارد و توليدكنندگان نيز درواقع برای 

نجات دولت و درنهايت اقتصاد ملی اجرای فاز دوم را می پذيرند. متن اين گفت وگو در ادامه آمده است.

ايران اقتصاد 
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بازار بورس

حقوقی ها عامل ترس حقيقی ها
شركت های  از  يکی  مديرعامل  پنجه شاهی،  كفاش  محمد 
كارگزاری بورس نوع رفتار حقيقی ها و حقوقی ها را دليل اصلی 
افت و خيزهای بازار می داند و می گويد: نمی شود دليل خوب 
و مطمئنی برای اوضاع نا مطلوب بورس ارايه داد ولی می شود 
به اين نکته اشاره كرد كه حقوقی ها به داليل نامشخصی پای 
خود را از بازار بيرون كشيده اند و كمترين عالقه ای به خريدهای 
جديد از خود نشان نمی دهند به تبع اين بی ميلی، حقيقی ها به 
به معنای بحران  را  اين خروج  تازه واردهای كم تجربه  خصوص 
تعبير كرده اند و بی هيچ استراتژی مشخصی در صف های فروش 
و  منطقی  دليل  بازار  اگر  می كند:  تاكيد  او  می كنند.   اجتماع 
فاندامنتالی)بنيادين( برای اين وضع داشت بخشی از سهام در 
شرايط افت قيمت بود و بعضی درحال افزايش قيمت اما درحال 

حاضر وضع برای تمام سهم ها و شركت ها منفی است. 

جو هيجان زدگی و بدبينی شديد
وی همچنين در تحليل برای شهروند می نويسد: با اين تفاسير 
در شرايط فعلي افت دسته جمعی قيمت سهام را می توان تنها 
ناشی از هيجان زدگی و بدبينی شديد حاكم بر جو بازار دانست. او 
می گويد:  اولين بار نيست كه بازار گرفتار چنين شرايط و وضعی 
شده، به عنوان مثال خرداد و تير سال 91 وضع بر همين منوال بود 
اما 2ماه بعد ورق برگشت و رونقی به وجود آمد كه در سال 92 به 
اوج خود رسيد. كفاش شرايط فعلی را هم دليلی بر حبابی بودن 
شاخص در سال 92 نمی داند و معتقد است:  سال گذشته بسياری 
از شركت ها نسبت قيمت به درآمد كم مانند 5 مرتبه داشتند در 

چنين شرايطی نمی توان رشد شاخص را حبابی دانست.

تازه واردها برنامه ندارند
او می افزايد:  يکی از داليل حال و روز نابسامان اين روزهای بورس 
هم پول هايی است كه بدون تحليل فقط به اميد سود سال گذشته به 
بورس آمدند و امروز هم بدون هيچ تحليل مشخصی سراسيمه درحال 
خروج از بازار هستند. او درخصوص تاثير فازدوم هدفمندی يارانه ها بر 
بورس هم می گويد: هيچ جزيياتی در اين خصوص مشخص نيست و 
معلوم نشده كدام قيمت تا چه ميزانی رشد می يابد در اين حالت بازار 

دچار ابهام بيشتری می شود چون نمی توان گفت كدام صنعت چه 
تاثيری از اين شرايط خواهد گرفت.

بورس در مثلث خطر
از سوی ديگر اما در مورد چرايی افت بورس در روزهای آغاز سال 
جديد كارشناسانی نيز وجود دارند كه دست روی سياست های 
اقتصادی دولت يا نحوه رفتار بنگاه های رسمی اقتصاد می گذارند. 
به نظر می رسد بد سليقگی مديران دولتی اقتصاد در ايجاد انظباط 
اقتصادی از يك سو و همچنين تالش انها برای ساماندهی اوضاع 
دولت در مراودات اقتصادی نيز در سقوط روزهای اخير بورس بی 

تاثير نبوده است.
درخصوص  هم  سرمايه  بازار  ارشد  كارشناس  رهبر،  محمدرضا 
داليل افت شاخص می گويد: شاخص تحت تاثير عوامل مختلفی 
افزايش نرخ  به  با توجه  يا كاهش می يابد. می توان گفت  رشد 
سود سپرده بازار سرمايه نيز تحت تاثير اين سياست پولی قرار 
گرفته و با توجه به اين كه با افزايش نرخ سود سپرده برخی از 
سرمايه گذاران مايل به حضور در اين بازار خواهند بود بورس با 
زيان و از دست دادن سرمايه گذار مواجه می شود. وی در ادامه 
می افزايد: به نظر مي رسد سياست های مالی نيز  در جهت حمايت 
از بازار اتخاذ نشده و افزايش ماليات بر ارزش افزوده مورد ديگری 
است كه باعث لطمه خوردن بازار سرمايه می شود. به گفته اين 
فعال بازار سرمايه، موضوع ديگری كه به زيان بازار سرمايه منتهی 
شد سياست های تعرفه ای دولت در جهت تعيين عوارض گمركی 
بود در اصل دولت با اتخاذ اين سياست ها بيشتر نفع و سود خود 
را مدنظر داشت و سياست های اخير موجب كاهش سودآوری 

شركت های مربوط شد.

نتايج رفتارهای اقتصادی
عضو سابق هيأت مديره بورس خاطرنشان می كند نکته ديگر 
در اين ميان مربوط به سياست های بودجه دولت است. در اصل 
دولت و مجلس با افزايش قيمت خوراک پتروشيمی ها باعث ضرر 
اين بخش عمده از بازار سرمايه كه به نوعی 26 درصد از بازار را به 
خود اختصاص داده اند، شد. عالوه بر اين افزايش قيمت 6 درصدی 
بازار آزاد آن خواهد  افزايش قيمت  باعث  ارز در بودجه  قيمت 

شد اين موضوع درنهايت روی شركت هايی كه مبادالت خارجی 
دارند تاثيرگذار بوده است.  وی درخصوص تاثير افت شاخص بر 
اقتصاد كشور معتقد است:  بازار سرمايه بهترين محل برای تامين 
و جذب سرمايه های كشور است در اصل اگر دولت می خواهد 
با جذب سرمايه های سرگردان باعث كاهش نقدينگی و كنترل 
تورم شود بهترين راهکار برای آن رونق بورس است در تاريخ 15 
دی ماه  سال گذشته ارزش بازار سرمايه به 400 هزار ميليارد تومان 
رسيده بود اما اين رقم اكنون به 365 هزار ميليارد تومان تنزل 
داشته است. شاخص نيز در همان زمان در كانال 89 هزار واحد 
سير می كرد اما درحال حاضر با 15 هزار واحد كاهش به 74 هزار 

واحد كاهش يافته است.  
ادامه تاكيد می كند: اين كاهش ها تبعات فراوانی برای  وی در 
و  را ضعيف  سرمايه  بازار  سهامداران  وقتی  دارد  كشور  اقتصاد 
بی رونق ببينند سرمايه خود را به بازار های موازی سوق خواهند 
داد و باز هم شاهد افزايش قيمت ارز و دالر به دليل هجوم دالالن 
با آن  اين بار  اين مشکلی است كه  بود.  بازان خواهيم  و سفته 

سخت تر از مرتبه قبلی دست و پنجه نرم خواهد كرد.
فارغ از همه اين رويکردهايی كه پيرامون سقوط شاخص ها 
در روزهای اخير شکل گرفته است اين نکته را نبايد فراموش 
كه رونق بورس در بخشی از سال 92 و يا سال های قبل از 
است.  بوده  اقتصادی  كارشناسان  شك  مورد  همواره  نيز  آن 
و  ترين  عجيب  بدون شك  گذشته  سال   8 در  ايران  اقتصاد 
گذشته  دهه  چند  اقتصادی  روزهای  خوشايندترين  نا  شايد 
در  روند  اين  است.  كرده  تجربه  گذاری  لحاظ سياست  به  را 
بسياری از بخش های اقتصادی، باعث آشفتگی فضا شده است 
و نمی توان به سادگی رابطه سياست گذاران و مخاطبان انها را 
ترميم كرد. برای همين به طور حتم كاری بسيار سخت است 
جايی  اقتصادی  های  گذاری  سياست  با  كوتاه  مدتی  در  كه 
مانند بورس را در پشت ويترين اقتصادی آنقدر پر اهميت و 
با حاشيه های اسوده نشان داد كه همه كنش گران اقتصادی 
جذب آن شوند. در اين مورد شايد حق با مديران دولتی باشد 
در  را  بزرگ  پله  چند  المللی  بين  اشتی  با  خواهند  می  كه 
آيا  بگذارند.  قدم پشت سر  با يك  فقط  ايران،  اقتصاد  ترميم 

اين گونه نيست؟

شاخص ها سرخ شدند
تحلیل کارشناسان از چرایی افت شاخص بورس در فروردین ماه 93

بورس سال جديد را با نمايی خوبی اغاز نکرد و هر چند كه گروهی از كارشناسان بازار سرمايه 
بر اين باورند كه شاخص ها به روند مثبت باز می گردند ولی با وجود اين تب منحنی شاخص ها 
اين پرسش را ايجاد كرده است كه چرا فقط چند روز بعد از تعطيلی های نوروز، شاخص ها در 
يک روز كاری 922 واحد افت را تجربه كرده اند؟ در روزهای پايانی فروردين ماه دماسنج بازار به 
كانال 74 هزار واحدی سقوط كرد و اين يک اتفاق بد رنگ برای تاالر شيشه ای سهام ارزيابی 
شد. اين همه واقعيت بورس در روزهای فروردين ماه 1393 است. با اين حال اما صاحب نظران 
بازار سرمايه می گويند كه بايد تا پيش رفتن راهبردهای دولت در گشايش های بين المللی صبر 
كرد و آن وقت رنگ شاخص ها سبز می شوند. به باور اين گروه از كارشناسان تا آن زمان افت 
و خيزهای بازار نتيجه رفتار اهالی بازار است و در خيلی از مواقع دخلی به جهت گيری های 

اصلی اقتصاد كشور ندارد.

سحر قاسم نژاد
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يک اتفاق مثبت
اتفاق  يك  می توانست  تعارف  بدون   92 سال  پايان 
بسياری  باشد هر چند كه شايد  بازار سهام  برای  مثبت 
شيرين  روزهای  از  ماه   9 كردن  دوره  با  تحليل گران  از 
نمی توان  اما  باشند،  نداشته  قبول  را  روايت  اين  بورس 
ماه  تنها در عرض 3  نيز كتمان كرد كه  را  واقعيت  اين 
گذشته  سال  در  بورس  ماهه   9 طعمی های  همه خوش 
تجربه  را  زيادی  درد  و شاخص ها  زمين خورد  به  سر  با 
افت  اين  در  كه  سهامدارانی  حتما  را  مساله  اين  كردند. 
و خيز از بازار سهام رفتند و برای شاخص ها دست تکان 
دادند، می توانند تاييد كنند. اين روز ها به سادگی می توان 
سهامدارن ريز و حتی درشتی را پيدا كرد كه ميزبانی و 
ميهمانی خود را در بورس پايان داده اند و به شکلی ديگر 
اين  وجود  با  می دهند.  قرار  ارزيابی  مورد  را  سهام  بازار 
اما اين همه ماجرای بورس نيست چون نا  اميدی نسبت 
برای آينده ای  به نظر می رسد  به شاخص ها آن طور كه 
كه  كسانی  حاضر  حال  در  ندارد.  وجود  دور  چندان  نه 
بازگشت  انتظار  چشم  دارند،  شاخص ها  با  نسبتی  هنوز 
رونق به بازار هستند انتظاری كه دست كم در اولين ماه 

امسال هنوز محقق نشده. به اين ترتيب صاحبان سهامی 
كه در روزهای اوج نااميدی زمستان صبركردند و دندان 
روی جگر گذاشتند به اميد جبران زيانشان در سال 93 
فعال هيچ به دست نياورده اند جز زيان بيشتر. در روزهای 
تبعات  از  شدت  به  بورس  جو  امسال  فروردين  نخست 
ضمن  بود،  ملتهب  هدفمندی  دوم  فاز  اجرای  احتمالی 

اينکه هنوز مشخص نيست چه كااليی به چه ميزانی گران 
خواهد شد. همين بی خبری هم به موج نگرانی ها دامن 
می زند. آمار می گويد تا همين چند روز پيش، بازده بورس 
آخرين  در  درواقع  و  است  بوده  منفی  درصد  دو  تهران 
هفته فروردين ماه، شاخص با نزول 922 واحد دوباره با 
سر به زمين خورد تا مجموع زيان ميانگين سهامداران از 
ابتدای سال به 3 درصد برسد. اين همه بدان معناست كه 
بورس تهران و اهالی تاالر شيشه ای يکی از بی حاصل ترين 
پشت  و  می كند  تجربه   93 سال  در  را  بهار  فصل های 
سرمی گذارد. در اين ميان بسياری هنوز اميدوارند هرچند 
كه سهامداران خرد كه سرمايه هايشان را به بازار آورده اند 
و زيان ديده اند از اين همه ابراز اميدواری بی نتيجه خسته 
و عصبانی به نظر می رسند. آن ها بر اين باور هستند كه 
تاريخ مصرف بورس برای دولت برای جمع آوری نقدينگی 
به سر رسيده در نتيجه اميدی به فردا نيست. شهروند به 
نقل از يکی از همين سهامداران می نويسد: قبل از بهمن 
92 به خاطرمهار نقدينگی و تورم بدون پشتوانه شاخص 
به صورت غيرطبيعی رشد كرد و سيل سهامدار تازه وارد 
اما  مشتاق و بی تجربه هم به اميد سود به بورس آمدند 
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اهالی  و  تهران  بورس 
ز  ا يکی  شيشه ای  تاالر 

فصل های  بی حاصل ترين 
 93 سال  در  ا  ر بهار 

پشت  و  می کند  تجربه 
ميان  اين  در  رد.  سرمی گذا

رند  اميدوا هنوز  بسياری 

بازار بورس
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از 8 رسيد  به بيش  بازار  به درآمد  بعد نسبت قيمت 
ولی همه متوليان فرياد می زدند خبری از حباب نيست 
سهامداران هم فريب اين بازده و اين شعار ها را خوردند 
بورس  ازطريق  تورم  مهار  سياست  به  چون  امروز  اما 
با پشتوانه  و  قانونمند  بورس  به صرافت  نيست  نيازی 

اقتصادی افتاده اند. 
با اين همه ما اين پرسش را مطرح كرده ايم كه فارغ از 
داليل سقوط بورس و اوضاعی كه اهالی بازار اين روز ها 
گرفتار ان شده اند آيا می توان اميد داشت كه شاخص ها 

دوباره قد می كشند و رونق به بازار بر می گردد؟ 

سالی كه استثنايی بود
حسين خزلی خرازی يکی از كسانی است كه با اميد به 
بازار سرمايه نگاه می كند و همه اين زيان ها را آغازی 
برای يك رونق می داند. او اين گونه به پرسش ما پاسخ 
می دهد: سال 93 برای بازار سرمايه و مشتريانش سالی 
روزهای  اندازه  به  نه  اما  بود  خواهد  پررونق  و  خوب 
برای  استثنايی  سالی  گذشته  سال   .92 سال  طاليی 
بورس تهران بود آن هم به دليل اينکه ارزش دالر در 
برابر ريال ايران ناگهان 3 برابر رشد كرد. او از همين 
دليل نتيجه گيری می كند، در سال 93 بازار سرمايه 
نخواهد  تجربه  را   93 سال  اندازه  هم  بازدهی  و  رشد 
نتيجه  در  رسيده  نسبی  ثبات  به  ارز  بازار  چون  كرد 
توقع بازگشت روزهای طاليی سال گذشته غيرمنطقی 
خود  بينی  پيش  اين  برای  خرازی  می رسد.  نظر  به 
بهاره سنت  او رونق  به گفته  داليل ديگری هم دارد. 
هميشگی بورس تهران بوده است چون فصل مجامع 
از  گروهی  حسابرسی  پايان  با  فروردين   20 از  تقريبا 
سودهای  به  اميد  و  می شود  آغاز  بزرگ  شركت های 
فصل  اوج  داد:  ادامه  او  می آورد.  بورس  به  را  مناسب 
است  تيرماه  اوايل  و  خردادماه  پايان  هم  مجامع  داغ 
كه تب و تاب بازار با تقسيم سود شركت ها به شدت 
افزايش می يابد. خرازی ديگر دليلی كه بر اساس آن 
روزهای باقی مانده از بهار 93 را می توان پررونق پيش 
افزود:  و  كرد  اعالم  نقدينگی  ورود  كرد، جريان  بينی 
در روزهای پايانی سال همه شركت ها به دليل نياز به 
نقدينگی سرمايه های خود را از بازار خارج كرده و به 
پول نقد تبديل می كنند اما در ماه های ابتدايی سال و 
از فروردين مسير حركت نقدينگی برعکس شده و موج 
او به جز اين  باز می گردد. به گفته  سرمايه به بورس 
در فروردين و ارديبهشت حساب های سال قبل شفاف 
می شود و فعاالن بازار برای خريد و فروش های جديد 
می توانند حساب و كتاب سال گذشته را معيار تصميم 

گيری خود قرار دهند. 

سناريوی هدفمند كردن يارانه ها
سال  برای  بورسی ها  اميدواری  داليل  تنها  اين ها  اما 
داليل  ديگر  تشريح  در  خرازی  خزلی  نيست.  آينده 
برای رونق بازار سهام در سال 93 گفت: عمده نگرانی 
سهامداران برای سال آينده اجرای فاز دوم هدفمندی 
يارانه ها است اما بر اساس تجربه می توان گفت در زمان 
اجرای فاز اول هم شركت های بزرگ سيمانی، فوالدی 
و پتروشيمی ها كه به طور مستقيم از نرخ حامل های 
با كاهش فروش مواجه  انرژی تاثير می گيرند نه تنها 
نشدند بلکه حاشيه سودشان هم كاهش نيافت. او تاكيد 
كرد: اين اتفاق سال جاری با اجرای فاز دوم هدفمندی 
بينی كرد  البته می توان پيش  هم محقق خواهد شد 

با  و  خارجی  تجارت  رونق  و  تحريم  كاهش  با  امسال 
فرض كاهش نرخ تورم، بازده سرمايه گذاری در بورس 
به نسبت سال 92 كاهش خواهد يافت و بخش واقعی 
مالی  بازارهای  با  مقايسه  در  بيشتری  بازده  اقتصاد 
خواهد داشت اما اثرات همين رونق به تدريج در نيمه 
بورس هم سرايت  به  اوايل سال 94  و  دوم سال 93 
می كند چون شركت های صاحب نماد در بورس هم از 
اين سودآوری بيشتر و تجارت پربار تر منتفع خواهند 
شد و سود مناسب تری را بين سهامدارانشان تقسيم 

ذاتی و سهامشان  ارزش  بر  اينکه  خواهند كرد ضمن 
نيز افزوده می شود. 

می توانيم تحمل كنيم
بازار  كار  كهنه  كار شناس  مارانی  عسگری  عليرضا 
در  شاخص  خيز  و  افت  روند  از  چه  اگر  هم  سرمايه 
از  اما  است  نگران  جديد  سال  شروع  و  گذشته  سال 
رونق سال 93 نااميد نيست. او معتقد است: اميدهای 
بسياری به بازار سرمايه وجود دارد چون هر چند دير 
اما دولت حمايت های همه جانبه خود را آغاز  هنگام 
كرده است و با اتفاقات مثبتی كه در صحنه سياست 
خارجی در جهت برداشته شدن تحريم ها در حال رخ 
شرايط  جديد  سال  در  كه  می رود  اميد  است  دادن 
دوم  فاز  هم  مارانی  باشد.  مناسب  سهام  بازار  برای 

هدفمندی را عمده ترين نگرانی سهامداران برای سال 
آينده توصيف كرد و افزود: با توجه به اظهار نظر دولت 
مردان در خصوص شيب ماليم حذف يارانه ها اين اميد 
ندهد  رخ  بازار  در  ناخوشايندی  اتفاق  كه  دارد  وجود 
چون صنعت می تواند حذف آرام آرام يارانه ها را تحمل 
كند، البته به شرطی كه اين اجازه را داشته باشد كه 

قيمت محصوالت را نيز به تدريج افزايش دهد. 
باره  اين  نيز در  ايران  فرابورس  امير هامونی مديرعامل 
با  و همراه  بازار سهام در سال 93 كم نوسان  می گويد: 
رشد عقالنی خواهد بود. او افزود: با توجه به متغيرهای 
كالن اقتصادی و هدفگذاری دولت برای كاهش تورم و 
رونق توليد، بازار سال جديد كم نوسان، متعادل و با رشد 
عقاليی و مناسب همراه خواهد بود. هامونی ادامه داد: 
نوسانات بورس در سال 92 كه ناشی از مباحث بودجه ای 
رقم خورد، در سال جديد تکرار نمی شود و با توجه به 
حمايت های دولت و مجلس شاهد بازاری متعادل خواهيم 
بود. بهمن سيد زارع كار شناس بازار سرمايه نيز اين گونه 
آينده بورس را در سال 93 تحليل می كند: روزهای بد 
باالخره به آخر خواهد رسيد چون دليلی برای افت بيشتر 
قيمت ها وجود ندارد. او می افزايد: قيمت بسياری از سهام 
به  با نسبت قيمت  بعضا  و  زيادی كرده  افت  شركت ها 
درآمد 3. 5 تا 4 معامله مورد معامله قرار می گيرد كه 
فرصت بسيار مناسبی برای سرمايه گذاری است. به گفته 
او روند فعلی بازار غيرعقاليی و گذرا است و سرمايه گذاران 
بايد با تحليل فاندامنتال اقدام به خريد پله ای كنند. او 
با اشاره به اينکه كشور اكنون به لحاظ درآمدی شرايط 
بهتری را تجربه می كند گفت: تحريم ها تا حدی شکاف 
برداشته و مبادالت تجاری با خارج از كشور بهبود يافته 
است. وی در پاسخ به اين سوال كه آيا نرخ سود سپرده ها 
منجر به تاثير منفی در بورس می شود، خاطرنشان كرد: 
كسانی كه جزو فعاالن بازار سهام هستند به دليل 3 يا 
4 درصد افزايش نرخ سود سپرده، بازار را ترک نخواهند 
كرد چرا كه بازدهی بازار سهام به حدی است كه به خروج 
منابع به دليل افزايش نرخ سود سپرده منجر نشود. وی 
معتقد است: فاز دوم هدفمندی هم پس از اجرا يك سری 
اثرات تورمی در جامعه می گذارد كه همين امر موجب 
افزايش قيمت دارايی های جاری در شركت ها خواهد شد. 
با توجه به كاهش نسبت قيمت به  او می گويد: اكنون 
درآمد نماد ها، فرصت خريد به وجود آمده و فاز دوم نيز 

تاثير مثبت بر دارايی های شركت ها خواهد داشت. 
به نظر می رسد كه هر چند شاخص ها سال 93 را به 
را  انداز روشنی  اما چشم  اخم و بد رويی آغاز كردند 
داده اند  قرار  بازار  ويترين  پشت   93 سال  ادامه  برای 
البته بدون شك چنين چيزی به اين بستگی دارد كه 
اقتصاد  به  را  لبخند  بتوانند  دولت  اقتصادی  مديران 
كشور برگردانند. در سال های گذشته اقتصاد ايران هم 
داخلی  بساط  مديريت  در  هم  و  جهانی  مراودات  در 
اقتصاد با گره های زيادی مواجه شده است كه اكنون 
برنامه ريزان اقتصادی سعی دارند با برداشتن موانع 
شاخص ها  تحول  مسير  كشور  اقتصاد  جهانی  حضور 
رخ  اتفاق  اين  اگر  كنند.  هموار  بازار ها  همه  در  را 
رونق  نيز  حافظ  چهارراه  كه  می رسد  نظر  به  دهد 
به  ظاهرا  چيز  همه  البته  كند.  مزمزه  را  مطلوبی 
می توانند  دولتی ها  آيا  دارد.  بستگی  »اگر«  همين 
اينجای  تا  بردارند.  اقتصاد  دوش  روی  از  را  بار  اين 
اين  به  اميد  با  اقتصادی  فعاالن  همه  تقريبا  كار 

پاسخ می دهند. پرسش 

نظر  اظهار  به  توجه  با 
خصوص  در  دولت مردان 

نه ها  ا يار حذف  ماليم  شيب 
که  رد  دا وجود  اميد  اين 

ر  ا باز در  ناخوشايندی  تفاق  ا
صنعت  چون  ندهد  رخ 
رام  آ م  را آ حذف  ند  می توا

لبته  ا کند،  تحمل  ا  ر نه ها  ا يار
اجازه  اين  که  شرطی  به 
قيمت  که  باشد  داشته  ا  ر

تدريج  به  نيز  ا  ر محصوالت 
دهد  فزايش  ا
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صفويان و نساجیش

دوره بعدی تحوالت نساجی در ايران پس از به قدرت رسيدن صفويان بود. 
آن ها با وجود اين كه تالش های گسترده ای برای احيای صنعت نساجی 
كردند، اما به دليل تغيير روحيه مصرف توليدات بيشتر به پارچه های 
گران قيمت نظير زری، مخمل و پارچه های ابريشمی گران قيمت منحصر 
شد و كماكان باتوجه به تالشی كه دولت صفويه در جهت گسترش 
تجارت خارجی داشت، پارچه های ارزان قيمت مورد نياز طبقات عادی 
می شد. وارد  ديگر  كشورهای  از  خارجی  بازرگانان  توسط   اجتماع 
 بعد از سقوط دولت صفويه، كريم خان زند هنگام فرمانروايی خود به 
فکر احيای صنايع بومی و سنتی كشور، از جمله نساجی افتاد و در 
اين رابطه تالش زيادی كرد تا بر خالف پيشينيان خود كه عادت به 

لباس های تجملی داشتند، لباس های بسيار ساده بپوشد.
اما در دوران بعد از كريم خان زند و زمانی كه اميركبير پای بر عرصه 
مديريت كشور نهاد، به خاطر معاهده تجارتی كه با ساير كشورها بسته 
شده بود، از آمدن اجناس آن ها به ايران جلوگيری نکرد. ولی در عين 
حال جنس خارجی را مردود می دانست و متاع و لباس مملکت خود 

را بر تن می كرد.
پيش از زمان اميركبير، لباس سربازها از ماهوت انگليسی تهيه می شد، 
ولی او كه به دنبال تعالی رشد و توسعه داخلی كشور بود، دستور داد 
لباس نظاميان از چوفای پشمين مازندران تهيه شود. در زمان اميركبير 
شال های دستی كرمانی به قدری عالی بافته می شد كه با شال های 
كشميری رقابت می كرد. در آن زمان حتی سردوشی های نظاميان را 
از اتريش می آوردند. اما در اين زمان اتفاق جالبی افتاد؛ يك روز يك 
سردوش زيبا توسط يك خانم به نام بانو خورشيد دوخته شد و به قصر 
امير رسيد. ايشان آن را پسنديدند و آن را مورد تشويق قرار دادند و 
اعالم كردند كه امتياز تهيه سردوش را به مدت پنج سال به اين خانم 

واگذار كنند.
از آن پس طبق دستور اميركبير برای او كارگاه و ابزار كار ايجاد شد و 
شاگردان زياد در خدمت او گذاشتند تا سردوشی های مورد نياز ارتش 
انجام شد  را تهيه كند. در زمينه نساجی هم كارهای بسيار بزرگی 
كه از آن جمله ايجاد صنايع نوين در ايران بوده است. يك كارخانه 
بزرگ نخ ريسی و يك كارخانه بزرگ چلواربافی در تهران و چند كارخانه 
حريربافی در كاشان و يك كارخانه ريسندگی در ساری هم راه اندازی 

كردند. امير در اين دوران دستوری داد مبنی بر اين كه به جای شال 
كشميری كه سودش به جيب ديگران سرازير می شود، شالی ببافند كه 
منسوب به امير باشد. اهل كرمان شالی بافتند كه قيمت آن به طاقه ای 
160 تومان رسيد، در حالی كه طاقه شال معمول و متداول چيزی 

درحدود 30 يا 40 تومان قيمت داشت.

پايان اميركبير و مشکالت اقتصادی
متاسفانه با به پايان رسيدن دوران زمام داری اميركبير كه بسيار كوتاه 
بود، مشکالت زيادی بر سر راه اقتصاد ايران قرار گرفت و به نوعی همين 
صنعت نساجی را هم تحت الشعاع خود قرار داد. درواقع نه تنها راه او 
ناتمام ماند، بلکه آن چه رشته بود نيز پنبه شد. بعد از رحلت اميركبير 
ديگر كسی مثل زمان او كار نمی كرد و شال نمی بافت. اين مسئله 
باعث شد كه سيل واردات منسوجات به طرف بازارها سرازير شود و 
برای آن كه حداقل توانسته باشند حمايتی از صنعت نساجی داخلی 
داشته باشند، در جلسه مجلس شورای ملی طرحی ارائه شد كه در آن 
كارمندان دولت موظف شدند هر چه برای لباس خود تهيه می كنند، از 

منسوجات و مصنوعات داخلی و وطنی باشد.
در راستای اين طرح استفاده از منسوجات داخلی برای دوخت لباس 
اجرا  مرحله  به  مدارس  دانش آموزان  و  شهرداری  كاركنان  نظاميان، 
گذاشته شد. اين طرح تا سال 1337 نيز ضعف و قوت داشت، اما پس 
از سال 1342 حمايت از صنايع داخلی به طور كل به دست فراموشی 
سپرده شد. اگرچه تالش ها و كوشش هايی در اين رابطه به عمل آمد 
تا شعار »ايرانی جنس ايرانی بخر« را بر سر زبان ها بيندازند، اما حركت 
حالتی فرمايشی و مقطعی داشت و آن چنان كه الزم بود، پی گيری نشد. 

بنابراين نتايج محسوسی از اين طرح به دست نيامد.
در كتاب معروف »ايران از آغاز تا اسالم« كه توسط پروفسور گيريشمن، 
دانشمند و ايران شناس معروف، نوشته شده، تاريخ حجاری نقوشی كه 
به 3000 سال قبل از ميالد مسيح می رسد و پادشاه لولوبی را كه يکی 
از حکام ايران بوده است، با لباس كوتاه بر تن و كالهی مدور بر سر نشان 
می دهد، به اين معناست كه در آن زمان از پيدايش فن ريسندگی و 

بافندگی زمانی دراز شايد چيزی حدود چند هزار سال گذشته بود. 
بی شك بافته های اوليه به صورت شالی بر دوش افکنده می شد و با بند يا 
چيزی شبيه طناب در ناحيه كمر بسته می شد. كما اين كه هم اكنون هم 

 در يک اپيزود تاريخیصنعت نساجی
قسمت  نخست

تاريخ  در  موجود  قراين  و  شواهد 
كه  است  آن  از  باستان شناسی حاكی 
سال   3۰۰۰ حدود  در  نساجی  صنعت 
شروع  ايران  در  مسيح  ميالد  از  قبل 
شده و نشانه های مربوط به آن ضمن 
كاوش های باستان شناسی در شوش به 
دست آمده است. برای آگاهی از تاريخ 
پيدايش صنعت ريسندگی و بافندگی 
كافی است به همراه باستان شناسان و 
محققان به درون غارها برويم و از روی 
پيشين  اعصار  و  قرون  از  بازمانده  آثار 
و  واقعيت ها  به  باستانی  بازيافته های  و 

اطالعاتی دست يابيم.
در اين بين نقش افسانه ها را نيز نبايد 
ناديده گرفت. افسانه های ملی ايران با همه 
ابهام و ايهامی كه دارند، حقايقی را نيز به 
ما منتقل می كنند. اين افسانه ها بر اين 
باورند كه تا زمان روی كار آمدن مغوالن 
نساجی هميشه يكی از صنايع پررونق 
ايران بوده و به علت پرمصرف بودنش در 
همه دوره ها تالش شده است تا كشور ما 
در زمينه توليد آن حالتی خودكفا داشته 
باشد و از سوی ديگر شواهدی موجود 
است مبنی بر اين كه در مقطع هايی از 
تاريخ منسوجات ايرانی جنبه صادراتی 
هر  از  قدرتمندان  و  داشته  هم  قوی 
صنعت  تا  می گرفتند  بهره  وسيله ای 
نساجی را رونق بخشند.اتفاقی كه پس 
از حمله مغوالن به ايران افتاد، تغييرات 
صنعت  اين  احيای  و  توليد  در  زيادی 
متعددی  كنارتغييرات  در  كرد.  ايجاد 
كه آن زمان در زندگی ايرانيان به وجود 
آمد، به دليل آن كه مغوالن خراج گزار 
به  اصرار  و  بودند  شمالی  چين  دولت 
متصرفات  در  چينی  كاال های  رواج 
در  چينی  منسوجات  داشتند،  خود 
ارزان  و  رنگ  تنوع  شد.  رايج  ايران 
بودن قيمت پارچه های چينی استقبال 
مصرف كنندگان را به دنبال داشت. از 
به  نيز  داخلی  توليدكنندگان  طرفی 
كيفيت  بهبود  دنبال  به  آن كه  جای 
باشند،  خود  محصوالت  توليدات 
شروع به پايين آوردن قيمت توليدات 
خود كردند تا بتوانند از نظر قيمت با 
اتفاق  بپردازند.  رقابت  به  آن ها  بازار 
نيز خواسته  اين بود كه عده ای  ديگر 
يا ناخواسته از گردونه توليد و رقابت 

خارج شدند.

تاريخ پرونده 
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در بيشتر قبايل غيرمتمدن و بدوی آفريقا تن پوشی به همين 
شکل رواج دارد كه عموما يك اندازه و يك شکل است و دوخت 
در آن نقش عمده ای ندارد. هم چنين وجود پرز و شرابه بر لباس 
مذكور نشان می دهد كه تنوع در بافت پارچه و تفکيك پارچه 
به نوع پشمی وغيرپشمی و هم چنين به كارگرفتن تزيينات 

مخصوص )شرابه( در آن زمان معمول بوده است.
و  نساجی  است كه صنعت  كامال مشخص  به همين جهت 
سر  پشت  را  ابتدايی  دوران  زمانی،  محدوده  آن  در  پوشاک 
بلندی  و  كوتاهی  است.  رسيده  كمال  مرحله  به  و  گذاشته 
لباس ها را می توان به عنوان نوعی مد اختصاصی پذيرفت و 
همين مسئله نيز به نوبه خود گويای واقعيت تکامل در امر 

بافندگی پوشاک است. 

قديمی ترين مجسمه در ايران
می گويد  نيز  گووسه  رنه  نام  به  ايران شناس  ديگر  دانشمند 
شناخته  مجسمه هايی  از  بيشتر  ايران  اوليه  مردم  لباس های 
می شود كه در حفاری های مختلف پيدا شده و نوع لباس را 
انسانی در فالت  قديمی ترين مجسمه  است.  مشخص كرده 
ايران پيدا شده است؛ اين مجسمه كوچك متعلق به 4200 
سال قبل از ميالد مسيح است. لباس اين مجسمه در كاشان 
به دست آمده. اين لباس از پارچه ای است كه به صورت لنگ 
و كمر بسته شده است. وجود اين پارچه خود دليل آن است 
كه ساكنان آن روزگار فالت ايران از پوست حيوانات به طور 
طبيعی استفاده نمی كردند، بلکه از پشم پارچه هايی می بافتند. 
در غار كمربندی در نزديکی بهشهر )مازندران( وسايلی به 
دست آمده است كه قدمت آن به چيزی حدود 6000 هزار 
سال قبل از ميالد مسيح برمی گردد. اين وسايل نشان می دهد 
كه ريسندگی نخ از پشم گوسفند و موی بز در آن زمان متداول 

بوده است.
اولين پارچه بافته شده در ايران به 4000 سال قبل از ميالد 
از  شوش،  حفاری های  در  كه  پارچه  اين  برمی گردد.  مسيح 
يك تيغه مسی كه با سفال های عهد اول بوده به دست آمده، 
معلوم می كند در دوره تمدن شوش )4500 سال قبل از ميالد 
مسيح( بافتن پارچه معمول بوده و فن پارچه بافی يا توجه به 
ظرافت پارچه ها راه تکامل را طی كرده بود و قسمت هايی از اين 

قطعه پارچه هم اكنون در موزه های لوور و بافلو موجود است.

از ديگر آثار به دست آمده در زمينه نساجی يك ميله فلزی است كه 
در تپه حصار دامغان با آثار ديگری متعلق به 3000 سال قبل از 
ميالد به دست آمده. اين ميله مخصوص ريسندگی بوده و نخ های 
نازک را با آن می تابيدند. اين ميله نشانه پيشرفت ريسندگی در 
آن زمان است. اخيرا نيز ايران در كشفيات خود كه قسمتی از آن 
مربوط به دوران قبل از آريايی هاست، بقايای دوک ها و سنگ هايی 
را به دست آورده كه نشان می دهد ريسندگی در دوره افسانه ای 
ايران معمول بوده و اسباب و لوازم داشته است. در حدود 2700 

سال پيش از ميالد مسيح بافندگی ظريف تر در فالت ايران معمول 
شد و ظرافت پارچه های اين دوره به خوبی می تواند به ما ثابت كند 
كه در آن زمان دوره نسبتا طوالنی بافندگی به منظور پوشانيدن تن 
به پايان رسيده و ابتکار و ذوق بيش از احتياج رواج پيدا كرده بود.

به اين ترتيب از روی اكتشافات قابل استناد تاريخی و باتوجه 
به آن چه از نوشته های محققان و تحقيقات و ايران شناسان 
نقل شده است، می توان فهميد كه در آن دوران انسان هايی 
بوده اند كه به فن ريسندگی و بافندگی دست پيدا كردند و از 

اين فن بهره بردند. 

فردوسی و نساجی
 سيری اجمالی در شاهنامه حکيم ابوالقاسم فردوسی نشان 
كار  كه  بوده اند  ايرانيانی  نخستين  پيشداديان  كه  می دهد 
ريسندگی و بافندگی و خاصه دوخت به آنان منسوب است. با 

استناد به بحث های باستانی ايرانی ترديدی نيست كه رشتن نخ 
از پشم حيوانات و بافتن پارچه و فراهم آوردن فرش از پشم و نخ 
از زمان پادشاهان پيشدادی در ايران معمول بوده. نويسندگان 
كتاب های تاريخ طبری و نوروزنامه بر اين مسئله متفق القول 
بوده اند. پوشاک  و  بافندگی   هستند كه پيشداديان سرآغاز 

اما در عصر معاصر اولين كارخانه در زمينه نساجی پشمی 
با حمايت دولت و همکاری بخش خصوصی در سال 1304 
تاسيس شد. متعاقب آن شهرهای يزد، كرمان و كاشان و 
استان های خراسان، مازندران، گيالن و آذربايجان نيز دارای 
جنگ  از  قبل  شدند.  نساجی  صنعتی  مختلف  كارخانجات 
رشته های  در  نساجی  كارخانه  چهار  حدود  دوم  جهانی 
به  مشغول  كشور  در  كنف  و  ابريشم  پشم،  پنبه،  مختلف 
فعاليت بودند كه توليد آن ها به حدود 60 ميليون متر در 

سال می رسيد.
از مجموعه كارخانجات اين دوره چهار واحد با سرمايه دولت 
تاسيس شده بود. انگيزه اصلی اين كار، صنعتی كردن كشور و 
گسترش صنايع نساجی و ترغيب و تشويق سرمايه داران بخش 
خصوصی به فعاليت جهت ايجاد واحدهای ريسندگی و بافندگی 
بود. رشد صنايع نساجی در سال های 1320 تا 1332به اوج رسيد 
و به همين جهت پارچه های خارجی در بازار ايران جوالنگاهی 

يافتند و ارز فراوانی را از مرز خارج كردند.
جنگ  دوران  در  نبود.  هم  مشکل  بدون  صنعت  اين  البته 
ماشين آالت،  فرسودگی  قبيل  از  مشکالتی  دوم،   جهانی 
كمبود قطعات يدكی، عدم امکان ورود لوازم يدكی و مواد 
اوليه مورد نياز، مسائل كارگران و غيره سد راه اين صنعت 
بود. با اين كه درآمدهای سرشاری عايد صاحبان كارخانه ها 
اين  در  الزم  توسعه  و  اصالح  و  سرمايه گذاری  اما  می شد، 
لحاظ  از  كه  مشکالتی  وجود  با  نيامد.  عمل  به  صنعت 
كاهش منابع ارزی و سرمايه های عمومی در طول برنامه 
عمرانی اول متوجه صنايع نساجی شد، اما از سوی ديگر 
ماشين آالت  اصالح  و  نقايص  ترميم  به  خصوصی  بخش 
يك  با  موجود  كارخانه های  وضع  كه  جايی  تا  پرداخت، 
تغيير و تحول اساسی روبه رو شد و كارخانه های نساجی 
دوک های  تعداد  و  واحد   41 به  واحد   30 از  پنبه ای 
ريسندگی و ماشين های بافندگی به ترتيب تا 33584 و 
4437 واحد افزايش يافت.        ادامه دارد

اين  وجود  با  اما  دارد،  بااليی  بسيار  پتانسيل  نساجی  صنعت 
پتانسيل كه می تواند به چرخيدن چرخ های اقتصاد كشور كمك 
كند، همواره با بی مهری و كم لطفی از سوی مسئوالن روبه  رو 
بوده است. در كنار اين كم لطفی ركود بازار هم تاثير بسزايی بر 
وضعيت اين صنعت گذاشت و باعث شد صنعت نساجی ايران با 
وجود پيشينه تاريخی كه در مقايسه با ساير كشورهای منطقه 
جايگاه  هستند،  فعال  نساجی  صنعت  در  كه  كشورهايی  يا 
مناسبی نداشته باشد. در حال حاضر كشورهايی همچون تركيه، 
هندوستان و بنگالدش در صنعت نساجی فعاليت دارند كه هم 
از نظر كيفيت محصوالت و هم از نظر كاری بسيار از صنعت 
نساجی ايران جلوتر و پيشرفته تر هستند. اگر بخواهيم وضعيت 
صنعت نساجی در اين كشورها را با ايران مقايسه كنيم، خواهيم 
ديد كه برای مثال، كشور تركيه از لحاظ ارزآوری و صادرات از 
كشور ما بسيار جلوتر است، به طوری كه اين كشور ساالنه 25 
تا 35 ميليارد دالر صادرات نساجی و پوشاک دارد. نمونه های 
ديگر، بنگالدش و هند هستند كه اين دو كشور نيز هر سال 
به ترتيب، نزديك به 20 و 40 ميليارد دالر صادرات در بخش 
نساجی دارند. اين در حالی است كه در ايران با وجود پتانسيل، 

ظرفيت و زيرساخت هايی كه وجود دارد، نسبت به رقبای خود 
در منطقه وضعيت صادراتی خوبی نداريم.

خلق  قدرت  همچون  پتانسيل هايی  با  نساجی  صنعت  در 
روبه رو هستيم  اشتغال زايی  و  ارزآوری  قدرت  افزوده،  ارزش 
كه با توجه به اين پتانسيل ها بايد برای بخش نساجی تعريف 
مناسب و برنامه ريزی دقيقی داشته باشيم. اما نکته مهم اين 
كه  كافی  و  الزم  حمايت های  مسئوالن  سوی  از  كه  است 
ناديده گرفته می شود.  بگيرد،  از صنعت نساجی صورت  بايد 
كشور،  صنايع  از  و  بگيريم  كار  به  را  پتانسيل  سه  اين  اگر 
حمايت كافی صورت بگيرد، توليدات داخلی در راه صادرات 
بود.  افزايش صادرات خواهيم  قدم خواهند گذاشت و شاهد 
بسيار موثر  بی كاری می تواند  نساجی در حل مشکل  صنعت 
كه  را  اليافی  اشتغال زايی،  كنار  در  می تواند  هم چنين  باشد، 
در اين صنعت با قيمت هايی حدود 40 يا 50 دالر خريداری 
می شوند، پس از تبديل شدن به محصول نهايی بيش از 100 
دالر به فروش برساند و به ارزآوری و خلق ارزش افزوده در 
كشور كمك كند. اين كمك را می توان در مثالی از وضعيت 
به  بنگالدش  كشور  در  نساجی  صنعت  ارزآوری  و  صادرات 

لحاظ كيفيت  از  اين كه  با وجود  اين كشور  نمايش گذاشت. 
از  دالر  ميليارد   20 اما  دارد،  قرار  پايينی  سطح  در  زندگی 
محصوالت  صادرات  صادراتش،  كل  دالر  ميليارد   25 رقم 
را  كشورشان  صنعت  اين  با  آن ها  واقع  در  و  است  نساجی 

می كنند. اداره 
مشکل اين جاست كه ما بی سليقگی می كنيم و به جای اين كه 
صنعت  يك  را  آن  دهيم،  قرار  اول  اولويت  را  نساجی  صنعت 
درجه دو به حساب می آوريم. دولت قبلی اين صنعت را درجه 
مفيد  را  آن  داخلی  مصرف  بخش  برای  فقط  و  می دانست  دو 
ديگر  در كشورهای  كه  است  در حالی  اين  بود.  كرده  ارزيابی 
ساير  برای  و  نمی شود  نگاه  داخلی  صورت  به  صنعت،  اين  به 
دولت  كه  اميدواريم  اساس  همين  بر  است.  ارزآور  كشورها 
يازدهم صنعت نساجی را در اولويت قرار دهد و با قدم گذاشتن 
در حل مشکالتی كه سال هاست اين صنعت را همراهی می كند، 
همچون نقدينگی، سرمايه در گردش و قاچاق به قدرتمند شدن 
اين صنعت كمك كرده و به اين صنعت به عنوان صنعت دارای 

اولويت نگاه كند. 
* دبير انجمن صنايع نساجی ايران

عليرضا حائری*

نساجی صنعت  به  اولويت دار  نگاه 

اولين پارچه بافته شده در ايران به ۴۰۰۰ 
سال قبل از ميالد مسيح برمی گردد. 
اين پارچه که در حفاری های شوش، 

از يک تيغه مسی که با سفال های عهد 
اول بوده به دست آمده، معلوم می کند 
در دوره تمدن شوش )۴۵۰۰ سال قبل از 
ميالد مسيح( بافتن پارچه معمول بوده 

و فن پارچه بافی يا توجه به ظرافت 
پارچه ها راه تکامل را طی کرده
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اقتصاد ايران در سال های اخير عاليم پيش بينی ناپذير شدن 
را از خود بروز داده است و وقتی دقيق می شويم، می بينيم 
درواقع كنترل پذيری و انعطاف پذيری در نظام اقتصادی رو 

به كاهش بوده است.
می خواهد  دولت  وقتی  سالم  اقتصاد  دارای  كشورهای  در 
صادراتش را افزايش دهد، مثال با يك يا دو درصد كاهش 
خارجی،  ارزهای  نرخ  افزايش  يعنی  خود،  ملی  پول  ارزش 

صادراتشان تحريك می شود يا حتی جهش می كند.
پس دولت می تواند با نرخ ارز، اقتصادش را كنترل كند يا 
وقتی مثال ژاپن نيم درصد نرخ بهره بانکی را كاهش می دهد، 
سرمايه گذاری باال می رود يا وقتی قيمت بنزين 10 درصد باال 
می رود، به همين نسبت مصرف بنزين كم می شود. اما شما 
در ايران نرخ بهره را 10 درصد پايين بياوريد، سرمايه گذاری 
مردم  بهره  نرخ  كاهش  با  است  ممکن  نمی يابد.  افزايش 
باال  توليدی  سرمايه گذاری  الزاما  ولی  بگيرند،  بيشتری  وام 
نمی رود. در ايران نرخ ارز را 300 درصد افزايش دهيد، همين 
وضعيتی كه در دو سال پيش به وجود آمد، اما صادرات تغيير 

محسوسی نمی كند.
از اين دست مثال ها فراوان می تواند زد و همه آن ها يك معنی 
دارند و آن اين كه كنترل پذيری اقتصاد ايران بسيار كاهش 
يافته است و اين اقتصاد را خيلی ساده با سياست های پولی و 
مالی نمی توان هدايت كرد. درواقع ابزارهای سياست اقتصادی 
غيرفعال  هستند،  اقتصاد  كنترل  ابزارهای  كه  ايران،  در 

شده اند. 
همين وضعيتی كه االن فساد در نظام اداری پيدا كرده است، 
كه كنترل آن بسيار دشوار است. پس نمی توان با سياست ها و 
روش های مرسوم دستورالعمل و آيين نامه بنويسيم، يا موعظه 
و خواهش كنيم تا فساد كاهش يابد. فساد در نظام اداری 
ايران، سيستمی شده است، يعنی به طور سيستماتيك فساد 
توليد می شود. نه اين كه يك آدم فاسدی در جايی فساد توليد 
كند كه اگر برداريمش، مسئله حل می شود، بلکه چيدمان 
سيستم طوری است كه به طور اتوماتيك فساد توليد می كند. 
به همين  است.  يافته  كاهش  كنترل پذيری سيستم  يعنی 

ترتيب انعطاف پذيری سيستم هم كم شده است.
مثال شما قيمت گاز شهری و صنعتی را باال می بريد تا مصرف 
آن كم شود، اما نه خانوارها مصرفشان قابل كاهش است، نه 
توليدكنندگان؛ چون هزينه تغيير فناوری برای كارخانه ها به 
حدی زياد است كه ترجيح می دهند همان گاز گران را مصرف 
كنند. و هزينه بازسازی واحدهای مسکونی و دوجداره كردن 
در و پنجره ها به اندازه ای باالست كه خانوارها ترجيح می دهند 
پول گاز را بيشتر بدهند، اما سراغ تغييرات ساختاری در واحد 
مسکونی خود نروند. به همين ترتيب نظام اداری به مرحله 
عدم انعطاف و ناكارايی مزمن رسيده است. و مثال های فراوان 
ديگر. اين ها همه نشان می دهد كه ما به سمت وضعيت های 
تکينه شونده و غيرقابل بازگشت در اقتصاد در حال حركتيم. 
درواقع اقتصاد ما اكنون در افق رويداد يعنی در يك سرازيری 
قرار دارد كه هر چه جلوتر می رود، بازگشت ناپذيرتر می شود. 
شاخص های زيادی هست كه می تواند به ما هشدار دهد كه 

ما در مرز انعطاف ناپذيری و كنترل ناپذيری هستيم و به واقع 
در وضعيت پيش بينی ناپذيری اقتصاد ايران قرار داريم كه هر 
چه در همين مسير جلوتر برويم، امکان بازگشت را سخت تر 
می كند و به همين خاطر تا دير نشده است، بايد به داد اين 

اقتصاد رسيد.
بعد از اسفند 91، و درواقع در جريان انتخابات يازدهم رياست 
»رويدادگی«.  نام  به  داد  رخ  ايران  در  پديده ای  جمهوری 
انگليسی كاتاسروفی   واژه »رويدادگی« را برای ترجمه واژه 

)catastrophe( گذاشته ام.
رفتارهای  از  بعضی  می گويد  آشوبناک  سيستم های  نظريه 
سابقشان  روندهای  ادامه  اجتماعی  و  طبيعی  سيستم های 
نيستند و يك باره از يك روند به يك روند ديگر كه ممکن 

است كامال مخالف روند قبلی باشد، پرش می كنند. 
در انتخابات خرداد 92، رفتار مردم از نوع رويدادگی بود و 
اصوال اين را بگويم كه از اين به بعد تا زمانی كه فعال قابل 
پيش بينی نيست، رفتار مردم ايران وارد فاز رويدادگی شده. 
يعنی شما از اين به بعد رفتار مردم ايران را در مسائل سياسی 
و اقتصادی نمی توانيد به صورت مرسوم و با تحليل های دو دو 

تا چهارتای معمولي، پيش بينی كنيد. 
رفتار مردم ايران به خاطر تحوالت شديد و بی حساب وكتابی 
كه در اين سال های اخير رخ داده، وارد فاز رويدادگی شده 

است. 
و  نااميدی  شرايط  در  ايران  مردم  دهم،  دولت  اواخر  در 
دل زدگی به سر می بردند، يعنی از وضعيت سياسی و اقتصادی 
كشور ناراحت و از بهبود آن نااميد بودند. در عين حال، شرايط 
كشورهای عربی، به  ويژه تحوالت ليبی و مصر و سوريه و عراق 

و غيره آن ها را انديشناک كرده بود.
فضای  به  بيرون  از  كه  بود  ضربه ای  همان  رويدادگی  اين 
اقتصادی زده شد. رويدادگی رفتار مردم ايران در انتخابات 
دهم انرژی عظيمی بود كه در سپهر سياسی كشور توليد شد 
و توانست حركت اقتصاد ايران به سوی سقوط را متوقف كند. 

به همين خاطر فضايی كه پيش از انتخابات، رو به نااميدی و 
دل زدگی بود، پس از انتخابات به فضای نشاط و اميد تبديل 
شد. اما اين فضای نشاط و اميد چند ماه بيشتر دوام نداشت؛ 
مثال تا مدتی بعد از توافق هسته ای. اما گفتم كه مردم ما 
به علت بی ثباتی های ريشه دار سال های اخير، اصوال الگوی 
رفتاری شان از جنس رويدادگی شده است. پس آن ها پس از 
انتخابات نيز هم چنان غيرقابل پيش بينی رفتار می كنند. االن 
كه ما نگاه می كنيم، می بينيم مردم االن از فاز نشاط و اميد 
خارج شده و وارد فاز ارزيابی و نظاره شده اند. به نظر می رسد 
تا چند ماه ديگر نيز از فاز نظاره و ارزيابی خارج می شوند و 

وارد فاز كنش خواهند شد.
اين كه كنش مردم ايران مثبت باشد يا منفی، بستگی به تحوالتی 
دارد كه در رفتار نظام و دولت رخ خواهد داد. اگر مردم وارد 
كنش منفی شوند، نقدينگی هايی كه اكنون رسوب كرده  و ساكن 
شده اند - چراكه صاحبان آن ها هم اكنون دست از تصميم و اقدام 
كشيده اند و دارند ارزيابی شان از دولت روحانی را انجام می دهند - 

به حركت می افتند و از اين بازار به آن بازار می روند.
فاز  وارد  اقتصاد  و  می شود  روشن  تورمی  انتظارات  درواقع 
بی ثباتی اقتصادی همراه با تورم شتابان خواهد شد. اما اگر 
ارزيابی مردم از دولت يازدهم مثبت باشد و احساس كنند 
كه اوضاع خوب است و اين دولت دارد خوب عمل می كند، يا 
نظام  دارد با دولت روحانی برای عبور كشور از بحران ها، تعامل 
مثبت می كند و انتظار می رود اوضاع اقتصادی و اجتماعی 
به سمت بهبود برود، آن گاه مردم وارد كنش مثبت خواهند 
به  باقی می ماند و كم كم  اين صورت ثبات كنونی  شد. در 
سمت رونق خواهيم رفت. درواقع به علت اين كه امروز رونق 
و ركود در اقتصاد ايران، اقتصادی نيست، يعنی عامل اصلی 
ركود اقتصادی، فضای سياسی و اجتماعی كشور بوده است، 
به همين ترتيب خروج اقتصاد ايران از ركود بستگی به اين 
دارد كه ارزيابی مردم از فضای سياسی و اجتماعی آينده ايران 

چه باشد.

اقتصاد

اقتصادپیشبینیناپذیر
محسن رنانی 
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رويای يک پوِل قلنبه
گزارشی از جوانانی که خواب پول می بینند و چرایی آن

»كی دوست نداره يهويی پول دستش بياد؟ من كه خيلی 
شركت های  تو  كه  كسانی  همه  راستش  دارم.  دوست 
شدن  پول دار  شبه  يه  مصداق  می شن،  عضو  هرمی 
هستن.« اين را فاطمه می گويد، كه چند سال پيش عضو 
خبر  چندگاهی  از  هر  بوده.  هرمی  شركت های  از  يکی 
كشف يك شركت هرمی جديد در خبرها شنيده می شود 
و با اين حال هنوز فعاليت اين شركت ها ادامه دارد. »من 
سه ماه عضو بودم. سال 85 بود. بايد محصول می  خريديم 
بابت  و من يك ميليون و سيصد هزار تومان پول دادم 
از مدت دار بودنش بی خبر بودم و  تور آسيايی مدت دار. 
تاريخ انقضايش گذشت!« پول خودش هم برنگشت، مثل 
خيلی های ديگر. »بعضی ها به پول زيادی می رسيدن، اما 
كسانی  می ديدم  چون  نشد.  اين طور  كه  خوشحالم  من 
از شركت جدا  بود  موندن طمع كردن و سختشون  كه 

بشن.«
حسام الدين يکی از كسانی است كه دو سال از زندگی اش 
را صرف اين رويا كرده است.  »خيلی دنبال پول دار شدن 
بودم و از طريق داللی ملك پی اش رو گرفتم.« 25 ساله 
است و می گويد اين كار را به واسطه دوست بنگاه دارش 
را  رابط هايش  و  شده  آشنا  كار  با  كم كم  كرده،  شروع 
پيدا كرده است. در سال های اخير رونق معامالت ملکی 

جذابيت داللی را بين جوان ها بيشتر كرده است. »داللی 
وسط  اين  فروشنده،  و  خريدار  بين  واسطه گری  يعنی 
تا  باال می برديم  ميلياردی  رو  مبلغ  واسطه  عنوان  به  ما 
يك شبه پول دار شيم.« اما با وجود گذشت اين دو سال 
هنوز چيزی دستش را نگرفته. »هيچ وقت معامله ای انجام 
نشد: يا طرف خريدار نبود، يا فروشنده اصلی قصد فروش 
كه  می دادن  تغيير  اون قدر  رو  قيمت  رابط ها  يا  نداشت 

كردی.  كار  اين  خرج  چقدر  می گويم  می شد.«  فضايی 
»ماهی 70 تومان خرج پول تلفنم می شه. اين برای دو 
سال پول كمی نيست. ولی از همه مهم تر وقت از دست 
رفتمه.« می پرسم در اين مدت وقتت را روی كار ديگری 
كنار  می خواستم  تا  اما  »دقيقا.  نبود؟  بهتر  می گذاشتی 
بگذارمش، باهام تماس می گرفتن كه »فالن ملك، فالن 

قيمت« و من وسوسه می شدم. اما باز نمی شد. 

گوگل  در  شدن«  »پول دار  جست وجوی 
راه های  از  بلندی  فهرست  به  تا  است  كافی 
توصيه های  آسان،  و  سريع  شدن  پول دار 
يک  رازهای  شدن،  ثروتمند  برای  مطمئن 
شدن  پول دار  دعای  و  شدن  پول دار  شبه 
برسيم. و پرس وجوی ساده ای ميان جوان ها 
شدن  پول دار  آن ها  از  خيلی  می دهد  نشان 
آريايی تان  روح  به  است.  هرشبشان  رويای 
به  زيادی  ربط  مسئله  اين  اما  برنخورد، 
تنبلی ما دارد. دو سال پيش نتايج تحقيقاتی 
نشان داد تنبلی اجتماعی ايرانيان از متوسط 
جهانی بيشتر است و در رتبه سوم قرار دارد. 
ما درس می خوانيم تا كار نکنيم، و اگر درس 
تلويزيون  به كار كردن.  نخوانيم، محکوميم 
ورزش  نمی زنيم،  كتاب  به  دست  و  می بينيم 
نمی كنيم و »گيم« بازی می كنيم و... و توقع 
قلنبه  پول  يک  و  باشد  خوب  حالمان  داريم 

ناگهان بيفتد توی دامنمان. 

خانواده و  مجله فرهنگ 
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ملك های جديد،  واسطه های جديد،  ديگه،  می مونه  آدم 
می بينم  واسطه هايی  يه  وقت ها  بعضی  جديد.  آدم های 
از خودم بدم مياد. وقتی می بينم من و اون آدم ها مثل 
هم فکر می كنيم.« ماهی 600-500 هزار تومان پول تو 
كه  راحته  »خيالم  می گيرد.  پدرش  از  كه  است  جيبی 
ازش می گيرم.«  دوباره  بيارم،  اگرم كم  نميارم،  پول كم 
به حسام الدين می گويم پس تنها راه كنار گذاشتن داللی 
اين است كه پدر پول توجيبی ات را قطع كند. می خندد 
كه: »نه ُخب، تنها راهش اينه كه خط موبايلم رو عوض 
كنم. برای سال جديد تصميم دارم حتما اين كارو انجام 

بدم.« 
درباره  است،  ارتباطات  علوم  دانشجوی  كه  مهرداد  از 
پرسيدم.  است،  زياد  جوان ها  بين  رويا  اين  چرا  اين كه 
نداشتن تخصص،  داره؛  به چند چيز ربط  به شدت  »اين 
تنبلی، نداشتن صبر. مثال داللی جزو كاراييه كه تخصص 
نمی خواد، البته آدمی كه فکر می كنه به همين راحتيه، 
اغلب اشتباه كرده.« بعد با خنده می گويد: »گاهی البته 
اشتباه نکرده.« مهرداد برای صحبت در اين باره حرف های 
ادامه  او  و  زيادی دارد. پرسيدم چنين آدمی می شناسد 
مغازه  يك  براش  پدرش  كه  داشتم  »صاحب كاری  داد: 
نسبت  به  می فروخت.  لوازم آرايش  توش  بود.  خريده 
هم سن وسال هاش پول خوبی هم گيرش می اومد. به نظرم 
ماهی نزديك به شش ميليون سود خالص براش داشت.« 
صحبت از صاحب كارش مال سه، چهار سال پيش است. 
»دلش می خواست ثروتمند باشه. يعنی مثال برج داشته 
باشه و... دوستانی هم داشت كه داللی و بساز بفروشی 
می خورد...  و حرص  می ديد  رو  دوست هاش  و  می كردن 
دربه در دنبال اين بود كه كاری كنه كه زود پول دار بشه. 
اما جرئت و جسارتش رو هم نداشت. برای پول درآوردن 
جنس تقلبی می فروخت، گرون فروشی می كرد و... بهش 
اما  می كنه،  رو خراب  كاسبيت   كارو.  اين  نکن  می گفتم 
بيرون  مغازه  آن  از  مهرداد  بعد  سال  يك  نکرد.«  گوش 
آمد. »هر از گاهی بهش سر می زدم و يك ماه هم كمکش 
كردم، دخلش شده بود 500 هزار تومن. بدنام شده بود. 
گذشته از اين خيلی زود پير و نااميد و داغون شده بود. 
هنوز هم هست. عکس 20 سالگيش رو ببينی و با عکس 
25 سالگيش مقايسه كنی، تعجب می كنی. االن هم داره 
به همون كار ادامه می ده. شايدم زده باشه تو كار بساز 
بفروشی، من خبر ندارم، اما اون موقع كه خيلی تو فکرش 

بود.«

سندرم نازپروردگی
اكرم منتظرالظهور، دكترای روان شناسی چنين طرز تفکر 
و رفتاری را حاصل رشد در خانواده ای می داند كه به فرزند 
مسئوليتی نمی دهند، و نمی گذارند تجربه كند و با چالش 
مواجه شود، تا جايی كه نوعی از نازپروردگی رشدی در فرزند 
به وجود بيايد. »ما به اين می گوييم »سندرم نازپروردگی«. 
كه  آن ها  و  متوسط  از طبقه  در خانواده هايی  اين سندرم 
بادآورده دارند، بيشتر وجود دارد. ثروتمندهايی كه  ثروت 
درآمدشان حاصل تالش مشروع و سالم است، و شاگردی 
كرده اند و به اين پول رسيده اند، فرزندشان را در معرض اين 

نازپروردگی قرار نمی دهند.«
به  و  می كند  خيال بافی  می شود،  افسرده  وقتی  فرد 
برسد،  يك  به  صفر  نقطه  از  تا  كند  تالش  اين كه  جای 
ناكارآمد می كند. منتظرالظهور  وقتش را صرف روياهای 
گوشه گير  افراطی،  خيال پرداز  »افراد  كه:  می دهد  ادامه 
و  دزدی  يا  اعتياد  به  می شوند،  روانی  بيمار  درنهايت  و 

پول درآوردن از راه های نامشروع روی می آورند. بخشی 
از مکانيزم به دست آوردن ثروت سالم اين است كه رويای 
تفاوت  از  باشيم.«  داشته  شفافی  ذهنِی  تصويِر  و  روشن 
»در  می پرسم.  شفاف  ذهنی  تصوير  و  خيال بافی  بين 
مثال  نمی سنجيم.  را  واقعی  و شرايط  امکانات  خيال بافی 
اگر ماشين 200 ميليونی بخواهيم، در واقعيت بايد صبور 
بازه  يك  در  تا  كنيم  ذخيره  را  اندوخته هايمان  باشيم، 

زمانی چهار تا پنج ساله به دستش بياوريم.« 
دكتر منتظرالظهور راه حل درست برای حل اين مشکل 
در افراد را اين طور توضيح می دهد: »خانواده ها در واكنش 
به چنين چيزی در فرزندشان سردرگم می شوند، بعضی 
اما  و دوباره شارژش می كنند.  وابسته تر می كنند  را  فرد 
راه حل درست اين است كه فرد با برنامه ای هدفمند در 
جست وجوی كار متناسب باشد. در اين روند 70 درصد 
خود فرد نقش دارد: خودسازی، خودآگاهی، نظم، متناسب 
كردن سطح انتظارات و سطح درآمد و 30 درصد شرايط 
و  معقول،  اجتماعی  برنامه ريزی  اجتماعی،  بستر  جامعه: 

ايجاد كار سالم.«

ميل به پيشرفت از ايران تا آمريکا
و  پيشرفت  به  ميل  جامعه شناس  معيدفر،  سعيد  دكتر 
ارتقای اجتماعی را يك ميل عمومی می داند كه محصول 
حفظ  به  افتخارش  فرد  سابقا  »اگر  است.  مدرن  دنيای 
جايگاه اجتماعی و اقتصادی بود، امروز به شدت ميل به 
تحرک و رسيدن به جايگاه های باالی اجتماعی اقتصادی 
وضعيت  در  ماندن  ثابت  به  تمايلی  خيلی  افراد  است. 
خود ندارند. به همين دليل است كه در همه جای دنيا 
و حتی مناطق محروم اين گرايش عمومی است.« برای 

تاسيس  مختلف  دانشگاه های  شده،  هموار  راه  تحصيل 
و  يافته  افزايش  دانشگاه ها  در  دانشجو  پذيرش  شده، 
تعداد داوطلبان كنکور هم هرساله بيشتر می شود. دكتر 
يکی  را  گرفتن  مدرک  برای  شديد  گرايش   اين  معيدفر 
در  »اين ميل  و تحرک می داند.  ارتقا  كانال های مهم  از 
همه جای دنيا، حتی در آمريکا و كشورهای توسعه يافته 

هم هست.«
الزمه  كه   - عمومی  ميل  اين  برای  كه  »جوامعی 
اقتصاد جامعه است - قواعدی تدوين كرده اند،  توسعه 
وضعيت  بهبود  به  شتابان  ميل  اين  از  توانسته اند 
در  امروز  كه  كسانی  برسند.  اجتماعی  و  اقتصادی 
دارند، در  ارتقا  به  و ميل  توسعه يافته خالقيت  كشورهای 

سنين اوليه رشد می كنند، درنتيجه سرمايه توليدی شان

خيلي  دنبال پولدار شدن بودم و از 
طريق داللي ملک پيش را گرفتم. 

2۵ ساله است و مي «ويد: داللي 
يعني واسطه گري بين خريدار و 

فروشنده . اين وسط ما به عنوان 
واسطه مبلغ رو ميلياردي باالل 

مي بريم تا يک شبه پولدار  بشويم.

خيال بافی  می شود،  افسرده  وقتی  فرد 
می کند و به جای اين که تالش کند 
از نقطه صفر به يک برسد، وقتش  تا 
ناکارآمد می کند.  روياهای  را صرف 
گوشه گير  افراطی،  خيال پرداز  افراد 
می شوند،  روانی  بيمار  درنهايت  و 
از  درآوردن  پول  و  دزدی  يا  اعتياد  به 

می آورند  روی  نامشروع  راه های 

هرج و مرج اقتصادي بستر  ساز تب  پولدار شدن
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 در چه نوع جامعه ای يک شبه پول دار شدن تبديل 
به رويا می شود؟

قطعا در جامعه ای سالم و پويا اين رويا به وجود نمی آيد. 
وقتی جامعه فاقد حساب و كتاب باشد و نوعی هرج و مرج 
اقتصادی و اجتماعی در آن ديده شود، چنين رويايی در آن 

به وجود می آيد. 
 اين رويا مختص يک سن خاص است يا شرايط االن 

جامعه باعث آن شده؟
به نظر افرادی كه در سن خاصی خواهان رسيدن به اين آرزو 

هستند رويا دارند و بخش دوم رويت.
 اصال می شود يک شبه پول دار شد؟ يا اين فقط يک 

روياست؟
در بسياری از موارد افراد به خاطر همين رويا به مشاغل 
آن ها  وجود  به  نياز  كه  مشاغلی  می آورند.  روی  كاذب 
در جايگاهی  باال  تحصيالت  با  فردی  مثال  يا  و  نيست 
هم  ديگری  موضوع  می شود.  كار  به  مشغول  پايين تر 
وجود دارد اين كه بستگی دارد برای رسيدن به اين رويا 
حاضر به عبور از يك سری خط قرمزهای اخالقی باشی 

يا خير.
 از مشاغل كاذب گفتيد، تب كافه زدن و كافه داری 
ساخت و فروش وسايل دست ساز، از كجا وارد زندگی 

جوان ها شد؟
می تواند نوعی غرب زدگی و ورود فرهنگ غربی باشد و از 
طرف ديگر يك سری محروميت های اجتماعی جوان ها را به 

سمت كارهای كاذب سوق می دهد. 
بند، سرقت، داللی...   راه هايی مثل اختالس، زد و 
پول دار كرده، پس چرا يک  خيلی ها رو يک شبه 

جوان نبايد ترغيب شود و سراغشان برود؟ 
اين ها همان خطوط قرمز اخالقی هستند، اين جا اوال 
به خود فرد بستگی دارد كه حاضر باشد برای رسيدن 
به رويايش دست به هر كاری بزند يا نه. اما بخش ديگر 
مربوط به كل جامعه و علی الخصوص متوليان اين امر 
می شود جلوگيری از ايجاد الگوهای ناپسند در جامعه 
تا حدی می توان جلوی رويای پول دار شدن  است كه 
در  سالم  كار  فرهنگ  ارتقای  اين  بر  عالوه  گرفت.  را 
افزايش  موجب  جامعه  كليت  و  اقتصادی  محيط های 
انگيزه برای روی آوردن به كار سالم و جلوگيری از اين 

هرج و مرج هاست.
 درس خواندن و مدرک گرفتن قرار است ما را به پول 

برساند؟ يا هوش و نبوغ ديگری می خواهد؟
ببينيد در واقع هر دو الزم است، هم IQ و داشتن دانش و 

در كنار آن هم EQ كه هوش هيجانی است. 
 چرا دهه های قبل مثال دهه 45 و 6۰ و... يک شبه 

پول دار شدن آن قدر آرزو نبوده؟
آن زمان ارزش های آدم ها كامال متفاوت بوده و در باور عمومی 

جامعه هم معنويت مقدم بر ماديات ارزيابی می شده.
 چه اتفاقی افتاد كه پول دار بودن تبديل به يک ارزش 

شد؟

الگوهای ناپسند و ناصحيح مرفهين بی درد و در مقابل آن هم 
تالش های بيهوده مستضعفين برای رسيدن به آن ها باعث 

اين اتفاق شده.
قشری  چه  در  شبه  يک  شدن  پول دار  آرزوی   

بيشتره؟ 
اول از همه اقشار نوكسيه يا به قول عام تازه به دوران رسيده و 

بعد از آن آدم هايی كه تيپ شخصيتی آرزو به دل دارند.
 رسانه ها مثل تلويزيون و ماهواره و فيس بوک تاثيری 

روی زياد شدن اين آرزو داشته اند؟
مطئنا رسانه ها تاثير خودشان را داشته اند، اما بايد اين نکته 
مهم را هم در نظر داشت كه در كنار تلويزيون و ماهواره 
محروميت های داخلی و اوضاع معيشتی ناپايدار هم بی اثر 

نبوده اند.
و  مال كشور  پول دار شدن فقط  رويای يک شبه   
جوان های ماست؟ يا تبی است كه در دنيا فراگير 

شده؟
در  بيشتر  اما  نيست،  ما  كشور  مختص  پديده ای  اين 
فرهنگ هايی كه به نوعی محدود هستند، اين روياپردازی ها 

اوج می گيرد.
 اگه يک شبه پول دار نشديم، به مرور و تدريجی در 

جامعه االن ما، می شود پول دار شد؟
اگر تئوری ارزش  كار در جامعه ما فعال شود، يعنی در ازای 
هر سعی و تالشی به اجر و پاداش آن برسيم، آری، در چنين 

حالتی می شود به پول و سرمايه رسيد.

رويا داشتن خوب است، ولی اين كه يک رويا تبديل شود به تب و مثل يک خوره بيفتد به جانت احتماال خيلی دوست داشتنی نباشد. حاال ولی مدت زيادی است كه تب 
يک شبه پول دار شدن به جان جامعه افتاده و گه گاهی حتی قربانی هم می گيرد. دليلش برآورده نشدن خواسته های جوان ها در شرايط اقتصادی كنونی باشد، يا تاثير و 
ترغيب تفکر سرمايه داری، يا ركورد عجيب و غريب بازار كار، هرچه كه باشد روياييست كه به سر جوان ها زده. اولين راهی هم كه خودش را به مغز هر كسی می رساند 
اختالس و پول شويی و ازين قبيل ماجراهاست، بدی ماجرا اين جاست با اين كه كسی بر غلط بودن اين راه ها شکی ندارد اما دور و برمان كسانی را می بينيم كه با عبور از 
همين خط قرمزها به سرمايه های عظيمی رسيده اند. در مقابل كار آفرين هايی هم بوده اند كه با خالقيت نه فقط خودشان را، بلکه عده ای ديگر را هم به يک منبع درآمد 
درست و حسابی رسانده اند. سوالی كه پيش می آيد اين است كه جامعه بستر ساز انتخاب بين راه اول و دوم يا خود شخص تصميم گيرنده نهايی است. اصال از كجا 
و چرا پول دار شدن آن هم به روشی آسان و بی تالش تبديل به آرزو شد؟ درباره رويای يک شبه ميلياردر شدن سوال ها زياد بود برای همين به سراغ حسين باهر كه در 

جامعه شناسی و اقتصاد خبره است رفتيم و دنبال جوابی برای چراهايمان گشتيم.

كه  است  معتقد  معيدفر  می شود.«  كشور  رشد  باعث 
با  هم  و  می كنند  پيشرفت  خودشان  هم  افراد  اين 
از  وسيعی  جمع  كارآفرينی  زمينه های  به وجودآوردن 

جامعه را به جلو هل می دهند.
فاسدی  اقتصادی-اجتماعی  نظام  كه  كشورهايی  در  »اما 
دارند، يك سيستم رانتی؛ يعنی سيستمی كه اساسا مبنای 
اجتماعی صحيحی ندارد- بلکه زمينه ای فردگرايانه و تخريبی 
دارد -وجود دارد. از طرف ديگر منابع اجتماعی و اقتصادی 
از درون خود جامعه نيست، بلکه حالت حاشيه ای دارد.« او 
برای توضيح بيشتر ايران را مثال می زند كه در آن نفت يك 
مبنای اقتصادی قوی است، اما ثروتی است كه از متن جامعه 

توليد نمی شود و ثروتی حاشيه ای است. 
وسعت  فساد  و  رانت  زمينه های  جامعه ای  چنين  »در 
آن  از  هم  ارتقا  زمينه های  درنهايت  و  دارد،  زيادی 
تبعيت می كند. درواقع ميل به پيشرفت وجود دارد، اما 
هم  است، جهت گيری  ميل خراب  آن  زمينه های  چون 
می خواهند  آدم ها  كه  است  اين  مشکل  نيست.  صحيح 
جامعه  اقتصادی  وضع  كه  ثروتی  نه  اما  شوند،  پول دار 
را رشد دهد بلکه برعکس، ثروتی كه تخليه ثروت های 
شده  ايجاد  ضداجتماعی  شيوه ای  به  و  باشد،  ديگران 
اجتماعی  گروه  بازنشسته  دانشيار  كه  او  باشد.« 
ادامه  است،  تهران  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده 

بکشی،  زحمت  بايد  شده  گفته  جامعه  »در  می دهد: 
او زحمت می كشد، نوآور است و تحصيالت درجه يك 
از  كه  است  از كسی  كمتر  به مراتب  پاداشش  اما  دارد، 
دوربرگردان و رانت استفاده می كند. همين االن ببينيد 

با تصميم گيری در زمينه ارز يا بورس چطور عده ای در 
عرض چند روز به فالكت كشيده می شوند و عده ای كه 
خوب  وضعشان  چطور  برخوردارند،  اطالعاتی  رانت  از 
يك شبه  برای  می شوند  متوجه  افراد  وقتی  می شود. 
هنجارها  و  جامعه  چهارچوب  در  نبايد  شدن  پول دار 
آن ها عوض  در  ارتقا  انگيزه های  كرد،  قوانينش عمل  و 
همه  بخواهد  خيابان  در  كه  راننده ای  مثل  می شود.« 
حتما  ايران  مثل  كشوری  در  كند،  رعايت  را  مقررات 
خيلی ديرتر به كارش خواهد رسيد، اما كسی كه قواعد 

را رعايت نمی كند، زودتر به مقصد می رسد. 
»عين همين وضعيت در حوزه اقتصادی و اجتماعی وجود 
دارد. آدم هايی كه قانون را رعايت نمی كنند و از رانت بهره 
می شوند.  جوانان  الگوی  بادآورده شان  ثروت  با  می برند، 
گروه مرجع جوانان تغيير می كند و آن ها به فکر ثروتمند  
شدن می افتند. البته نه بر اساس لياقت، شايستگی فکری 
يا تجارب ارزشمند، بلکه با زرنگی، فريب و سوءاستفاده. 
جامعه پذيری  الگوی  و  كرده  پيدا  تعميم  مسئله  اين 
می شود، ما به اين می گوييم »جامعه پذيری غلط«. هر روز 
زمينه های ضداجتماعی بيشتر می شود، اقتصاد متورم تر و 
شرايط اجتماعی و اقتصادی بدتر می شود. نتيجه اين روند 
توسعه و پيشرفت نيست، بلکه گسترش فساد، خشونت، 

فقر و بی عدالتی است.«

 مصاحبه با حسين باهر 

هرج و مرج اقتصادي بستر  ساز تب  پولدار شدن
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در ستايش آجر
از باغ های معلق بابل بگيريد تا ديوار چين و تاج محل. يا اصلن چرا راه دور برويم، سی و سه پل و مسجد شيخ لطف الله و گنبد سلطانيه همه شان در يک 
نقطه به اشتراک می رسند؛ همه ی اين بنا ها از خشت پخته )آجر( ساخته شده اند. اين گزارش پيش از آنکه نوشته ای تخصصی راجع به معماری باشد 
نگاهی گذارا دارد به تاريخ شفاهی معماری با نقش آفرينی يک متريال خاص؛ آجر. آجری كه در عين پيچيدگی يکی از ساده ترين مصالح ساختمانی ست 

و اين روز ها شايد آنقدر كه بايد و شايد در مركز توجه مردم و معماران نيست. 

مليکا افشار

معماري

قصر آجری 
دويست  و  صدسال  صحبت  معماری  در  آجر  از  استفاده 
سال نيست. عمرش به بيش از شش هزار سال می رسد و 
زادگاهش را شايد بتوان شهر شوش ناميد. شوش پايتخت 
بناهای آجری نخستين تمدن های  ايالم دارای مهم ترين 
زيبايی  اوج  به  داريوش  زمان  در  كه  شهری  است.  بشر 
خود می رسد. داريوش هخامنشی با بکارگيری هنرمندان 
آن  شهرهای  زيبا ترين  از  يکی  مختلف  سرزمينهای 
دوره  آن  بنای  زيبا ترين  داريوش  قصر  كرد.  بنا  را  زمان 
انقراض هخامنشيان  از  تا ساليان سال حتی بعد  بود كه 
الگوی معماری قرار گرفت. استفاده از آجرهای رنگی در 
تركيب های زيبا در ساخت اين قصر به اوج خود می رسد. 

بعد از شوش، تيسفون پايتخت ساسانيان به مركز معماری 
با آجر تبديل شد. قصر تيسفون با حدود 25 متر دهانه 
بزرگ ترين  آن  گنبدی  سقف  و  باربر  ستون های  بدون 
دستور  به  بعد ها  كه  مجموعه ای  بود.  آجری جهان  بنای 
خلفای عباسی تخريب شد و اكنون فقط طاق كسرا و طاق 
نماسازی های آن از خشت و گل باقی مانده و حتی سنگ 

و آجر نمای اصلی اين بنا برداشته شده است. 

ديوار چين
ديوار چين را يکی از عجايب هفتگانه ی جهان می دانند. 
صحرا ها،  دل  در  كه  مانندی  اژد ها  بلند  و  باريك  ديوار 
آن  تا غرب  از شرق  و فالت های چين  كوه ها  چمنزار ها، 

عبور كرده و عمرش به دوهزار وهفتصد می رسد. اين ديوار 
را برای حفاظت چين در برابر مهاجمان مغول ساختند. 

نگاهي به سازه هاي آجري در گذر زمان
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در ستايش آجر

ساختمان های کوتاه و بلند 
آجری. موقعیت جغرافیایی و 
فرهنگی ایران از قدیمی ترین 
مکان هایی ست که آجر در 
آن تولید می شده و استفاده از 
آن به قدری وسیع بوده که به 
جرئت می توانیم ادعا کنیم 
که پیچیده ترین و زیبا ترین 
شاهکارهای معماری آجری در 
همین سرزمین ساخته شده اند

ون 
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چينی ها ديوار را با آجرهای بزرگ و سنگ های مستطيل 
كلوخ  و  خاک  با  را  فواصلش  ميان  و  می ساختند  شکل 
بشر  ساخته ی  تنها  چين  ديوار  می گويند  می كردند.  پر 
است كه اگر از جو زمين خارج شويم قادر به تماشايش 
بی ترديد  ولی  فضانوردان.  با  دروغش  و  راست  هستيم. 
اين ديوار هنوز يکی از پرجاذبهترين مناطق گردشگری 
دنياست كه معماری باشکوه و عظيمش هزاران چشم را 

به خود خيره نگاه می دارد. 

از خواجو تا سی و سه پل

ايران  اسالمی  آجری  بناهای  مركز  كه  نيست  شکی 
تاريخی مختلف  ايران در دوره های  بوده است. معماران 
فصل  كه  می كردند  ارائه  مختلفی  معماری  سبك های 

مشترک تمامی اين سبك ها آجر بوده است. 
مهم ترين بناهای آجری در ايران را می توان عمارت عالی 
پل  اصفهان؛  معروف  پل  دو  و  نقش جهان  ميدان  قاپو، 
كه  آجری  پل  دو  اين  دانست.  پل  و سه  و سی  خواجو 
كامال  است،  شده  رعايت  دقت  به  آن ها  در  تقارن  اصل 
كه  زمانی  در  شده اند.  طراحی  اروپايی  پلهای  بر خالف 
بناهای ساخته شده روی پل های اروپايی كمترين ارزش 
معماری را هم نداشتند معماران اصفهانی بر روی پل های 
اين شهر بناهای زيبايی را علم كردند كه بعنوان مركز 

اقتصادی پايتخت نقش مهمی را ايفا می كردند. 

آجر در معماری امروز
شهرمان را چگونه می بينيم؟ در مسير رفت و آمد روزانه مان 
يا با تلفن صحبت می كنيم يا در فکر مشغله های روزانه مان 
ترافيك  و  دود  بازار  آشفته  اين  در  كه  شهری  هستيم. 
نمی بينيم دارای ما به ازای تصويری ديگری ست كه تنها 
وقتی از آن دور می شويم در اعماق ذهنمان نقش روشنی 
پيدا می كند. محالتی كه در كودكی و سنين مختلف در آن 
زندگی كرده ايم. هركس بنا به خاطراتش تصوير منحصر به 
فردی از شهر خود دارد. اما يك المان ميان همه ی تصاوير 
مشترک است؛ ساختمان های كوتاه و بلند آجری. موقعيت 
جغرافيايی و فرهنگی ايران از قديمی ترين مکان هايی ست 
كه آجر در آن توليد می شده و استفاده از آن به قدری وسيع 
بوده كه به جرئت می توانيم ادعا كنيم كه پيچيده ترين و 
زيبا ترين شاهکارهای معماری آجری در همين سرزمين 
به ساختمان هويت  اين آجری كه  ساخته شده اند. حال 
معماری  از  می شود  سالی  چند  می بخشد  زندگی  روح  و 
بتنی  اسکلت  با  بربسته. ساختمان سازی  شهرمان رخت 
و فلزی و اجرای سقف با بتن و تيرآهن و مصالح جديد 
صورت می گيرد. ديگر آجر نقش خود را در سفت كاری 
از دست داده و حضورش تنها در پوسته ی خارجی برخی 

ساختمان های شهر منحصر شده است. 
اول- گوته در مقاله ای راجع به هنر ساختمان می نويسد: 
مهم تر  عنصری  جنس  معماری،  مورد  در  قضاوت  »برای 
از عملکرد ساختمان و نيز اثر زيبايی شناختی بنا تعريف 
نقش  فضا  كننده ی  تعريف  عناصر  جنس  می شود.« 

مهمی در تاثير كلی فضا بر ادراک آن توسط انسان دارد. 
نمی توان كتمان كرد كه در هيچ دوره ای مانند امروز كه 
از  امور  همه ی  بر  تکنيك  و  تکنولوژی  حکمرانی  دوره ی 
جمله معماری ست اينقدر مصالح پيش از هرچيز ديگری 
يادآور  نمی كنند. مصالحی كه  تکليف  تعيين  بر معماری 
سادگی، سبکی و بی روحی سبك مدرن هستند. از طراوت 
و شادابی آجر خبری نيست. آجری كه قابليت اجرای هر 
منظوری را دارد و با وجود گذشت قرن ها هنوز می تواند 
بعنوان عنصری مدرن مورد استفاده قرار گيرد به فراموشی 
سپرده شده و هرچه هست سنگ است و گرانيت و شيشه 
و در بهترين حالت پنل های چوبی. در ساختمان سازيمان 
از مصالح به اصطالح مدرن استفاده می كنيم در حالی كه 
هنوز راه زيادی تا امروزی شدن در پيش داريم. تا امروزی 
شدن فضا ها، تا امروزی شدن زندگی ها. شهر هنوز تکليف 

ش باخودش معلوم نيست. 
دوم- در تمام جوامعی كه ساليان دراز در ركود به سر برده اند، 
نوعی عطش به مدرنيته به چشم می خورد. اين جوامع در 
گذر از ركود وارد مرحله ی پرشتابی از ساخت و ساز می شود 
كه در دهه ی هفتاد شمسی به خوبی قابل مشاهده است. 
و  جامعه  تغيير  با  مرتبط  می توان  را  ناگهانی  تحول  اين 
خواسته های آن دانست. تغيير از درون گرايی به برون گرايی 
و تاكيد بيشتر بر ظاهر و خودنمايی تنها بخشی از معماری 
پيرو خواسته ی جامعه است. به اين ترتيب است كه نماهای 
ساده ی  و  يکدست  نماهای  بعدتر ها  و  كالسيك  و  رومی 

مدرن وارد معماری شهرمان می شوند. شهر با سرعت هرچه 
تمام از همه ی آنچه معماری سنتی خوانده می شد فاصله 
می گيرد و تبديل می شود به ملغمه ای از سبك های مختلف. 
كالسيك و نئوكالسيك و مدرن و سنتی و چه و چه. به اسم 
امروزی شدن از آنچه كه هويتمان بود دور شده ايم و هنوز 

به چيزی كه در پی اش هستيم نرسيده ايم. 
پيش  قبرهای  و  زهرا  بهشت  به  گذرتان  حال  تابه 
فاصله های  با  بتنی كه  افتاده؟ مستطيل های  ساخته اش 
منظم كنارهم چيده شده اند. روح زندگی از دست رفته 
پرسه می زند. حال  كنار  و  در گوشه  نااميدی  و  ياس  و 
بياييد اين قبرهای بتنی را ايستاده در نظر بگيريد. اين 
ديگر  بار  ست  كافی  نيست؟  آشنا  كمی  برايتان  تصوير 
به نمای ساختمان های دوروبرمان  با كمی دقت نگاهی 
می كنيد.  پيدا  فراوانی  شباهت های  ندارم  شك  بکنيد. 
چند  تا  می ترسم  می ترسم.  كمی  بخواهيد  را  راستش 
سال ديگر تصوير شهرمان در عمق ذهن نسل های بعد از 
ما چيزی شبيه يك قبرستان پيش ساخته باشد.   همان 

قدر بی روح، بی طراوت، بی هويت.
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يكی از موضوعات مربوط به حوزه نويسندگی 
كه امروزه درباره آن صحبت می شود، اين 
شغل  يک  عنوان  به  می توان  آيا  كه  است 
روی آن حساب كرد؟ يعنی درآمدزايی آن 
آن  طريق  از  بتوان  كه  هست  اندازه ای  به 

گذران زندگی كرد؟ 
اگر نويسندگی را به معنای گسترده آن در نظر 
مانند  نوشتن در بخش های مختلفی  و  بگيريم 
علوم اجتماعی، فيزيك، شيمی و فلسفه را هم 
جزئی از آن به حساب بياوريم و كار ترجمه را 
هم به آن اضافه كنيم، جواب من مثبت است. 
با اين كه خود بنده هشت كتاب دارم كه هنوز 
منتشر نشده اند، توانستم از اين راه زندگی كنم؛ 
اين در حالی است كه من از هيچ سازمان يا نهاد 
دولتی حقوقی نمی گيرم و حتی بيمه هم نيستم. 
البته بايد به اين نکته هم اشاره كنم كه همسر 
بنده كارمند شاغل بوده )االن بازنشسته است( و 
اگر من می خواستم به تنهايی كار كنم و به ترجمه 
كتاب ها بپردازم، زندگی ام لنگ می ماند. البته اگر 
اين دوره هشت ساله اخير نبود، اوضاع بهتر پيش 
می رفت و من هم وضعيت بهتری نسبت به امروز 
به  اين سوال  به  به هر حال جواب من  داشتم. 
طور كلی، مثبت است. اما بايد اين را هم اضافه 
كنم كه اگر نوشتن صرفا در حوزه داستان و رمان 
باشد، در كشور ما نمی شود نويسندگی را شغل 

محسوب كنيم. 
شغل  كه  می شناسيد  را  نويسنده ای  شما 

ديگری داشته باشد؟! 

بله، افراد بسياری هستند كه شغل ديگری دارند و 
در كنارش به نويسندگی و مترجمی می پردازند؛ 
از جمله محمد محمدعلی. دوستان ديگری هم 
هستند كه شايد مايل نباشند نامشان برده شود. 
يکی ديگر از دوستانم به كار وكالت مشغول است 
و كار ترجمه هم می كند. حتی بعضی از پزشکان 
را می شناسم كه در كنار كار اصلی خود، كتاب 

هم ترجمه می كنند. 
روی  دوم،  شغل  عنوان  به  می شود  پس 

نويسندگی حساب باز كرد.
ياد  من  است.  همين طور  معمول  طور  به  بله، 
صحبت يکی از دوستانم افتادم، چون ايشان هم 
كارمند اداره بودند. او می گفت وقتی وارد جايی 
می شدم و خودم را معرفی می كردم و می گفتم 
از من می پرسيدند  من فالنی هستم و شاعرم، 
شغلت چيست؟! يعنی شاعری و نويسندگی به 

عنوان يك شغل شناخته نمی شود. 
درواقع جامعه هم نويسندگی را به عنوان 

شغل نمی پذيرد. چرا؟
به نظر من يکی از داليل آن شايد اين باشد كه 
نويسندگی در كشور ما هنوز يك حرفه جوان 
محسوب می شود؛ يعنی قديمی ترين نويسندگان 
ما كه در بين مردم برای خودشان جايی باز كردند 
و صاحب نام شدند، افرادی مانند جمالزاده و صادق 
هدايت بودند. می توان گفت بعد از دوره مشروطه. 
ولی اين موضوع در غرب به سيصد يا چهارصد 
سال پيش برمی گردد و حرفه نويسندگی برای 
آن ها كامال جا افتاده. اگر اين حرفه در كشور ما 

نويسندگي 
هم شد شغل؟!

گپ و گفتی با مهدی غبرايی، نويسنده و مترجم 

فرید دانش فر

و  كوتاه  داستان  عالقه مندان  و  ادبيات  اهالی  برای 
او  است.  شناخته شده  نامی  غبرايی  مهدی  رمان، 
رومن  همچون  پرمخاطبی  و  بزرگ  نويسندگان  آثار 
ترجمه  را  موراكامی  هاروكی  و  حسينی  خالد  گاری، 
كتاب خوان ها  و  مخاطبان  از  بسياری  حاال  و  كرده 
است  همين  برای  و  دارند  اعتماد  او  ترجمه های  به 
می شوند.  چاپ  تجديد  بار  چندين  او  كتاب های  كه 
اما با توجه به اين كه در كشورمان قانون كپی رايت 
يک  از  متعدد  ترجمه های  شاهد  نمی شود،  رعايت 
همين  به  مربوط  مثالش  بارزترين  هستيم.  كتاب 
خالد  جديد  كتاب  وقتی  می شود،  پيش  ماه  چند 
هشت  توسط  جهانی  و  معروف  نويسنده  حسينی، 
نفر با عنوان های متفاوت راهی بازار كتاب شد. اين 
اتفاق بيشتر درباره نويسندگان معروف رخ می دهد؛ 
بيشتری  فروش  با  معروف  اشخاص  اين  آثار  چون 
منتشر  در  می كنند  سعی  ناشران  می شود،  مواجه 
كردن اثر از هم پيشی بگيرند! البته با اين حال، گذر 
زمان و انتخاب مخاطب مانند يک الک عمل می كند 
و يک دانه درشت باقی می ماند و تنها ترجمه خوب 
گپی  غبرايی  مهدی  با  می رسد.  بعدی  چاپ های  به 
با نويسندگی و  زديم و درباره مسائل مختلف مرتبط 
ترجمه و از جمله شغل و اقتصاد نويسندگی صحبت 

كرديم. 

ادبيات

24

13
93

ت
هش

ديب
 ار

وم
ه د

مار
ش

13
93

ت
هش

ديب
 ار

وم
ه د

مار
ش



25

درآمدزا باشد، می توان اميد داشت كه روزی به عنوان 
يك شغل به حساب بيايد و مورد پذيرش جامعه هم 

قرار بگيرد. 
سرانه مطالعه در كشور ما پايين است. اين موضوع 

چقدر بر حرفه نويسندگی تاثير می گذارد؟ 
بدون شك تاثيرگذار است. من هميشه در اين باره مثالی 
اطراف  در  سوپرماركت ها  تعداد  به  می گويم  می زنم؛ 
خودمان نگاه بيندازيد. با اين كه همه آن ها تقريبا اجناس 
مشابهی دارند، تعدادشان در يك منطقه زياد است. ولی با 
اين حساب هر كدام مشتری دارند؛ به دليل اين كه تقاضا 
وجود دارد. اما به طور مثال در همين منطقه ای كه من 
زندگی می كنم، يك يا دو كتاب فروشی هست، آن هم 
در اين منطقه. در مناطق ديگر شايد وضعيت بدتر از اين 
هم باشد. من فکر می كنم همه مسائل در گرو مشکالت 
اجتماعی و اقتصادی است. اگر می بينيد در كشور ديگری 
مردم برای خريدن كتاب صف می بندند، به اين دليل است 
كه مشکالت بخش های ديگر حل شده و مردم آن شهر 
می توانند وقت بگذارند و برای خريد كتاب هزينه كنند. اما 

در كشور ما به اين شکل نيست. 
به نظر شما چه راه حلی برای افزايش تعداد افراد 
كتاب خوان و باال رفتن سرانه مطالعه وجود دارد؟

راه های مختلفی برای حل اين موضوع بايد باشد كه 
البته بهتر است كارشناسان در اين باره اظهار نظر كنند 
و چاره ای بينديشند. اما چيزی كه به نظر من می رسد، 
اين است كه بايد بچه ها را نه از زمانی كه به مدرسه 
پيش دبستانی  دوره  و  كودكی  دوره  از  بلکه  می روند، 
به كتاب و مطالعه عادت داد. امروزه تيراژ كتاب ها در 
كشور ما رقمی حدود دو هزار است؛ در حالی كه اگر 
كتابخانه های سراسر كشور از هر كتابی دو عدد بخرند، 

تمام نسخه های آن كتاب تمام می شود. 
هم  عدد  هزار  به  تيراژ  اين  وقت ها  گاهی  البته 

می رسد!
بله، اتفاقا همين چند لحظه پيش مجموعه داستانی 
در دست گرفته بودم كه انتشارات معتبری هم آن را 
به چاپ رسانده، و با كمال تاسف ديدم تيراژش 600تا 
است. يعنی به فاجعه نزديك شديم. عوامل مختلفی در 
اين امر دخيل هستند. بايد مشکالت اقتصادی را حل 
كنيم. مردمی كه درگير مسائل اين چنينی باشند، كمتر 
سراغ كتاب و مطالعه می روند. من هميشه تاكيدم بر اين 
بود كه ما می توانيم از كارها و تجربه هايی كه ديگران 
داشتند، استفاده كنيم؛ به طور مثال ببينيم كشوری 

مانند تركيه در اين زمينه چه كاری انجام داده. 
مواجه  آن  با  ما  كشور  در  كه  ديگری  موضوع 
هستيم، عضو نبودن در قانون كپی رايت جهانی 
ترجمه های  نظير  مشكالتی  مسئله  اين  است. 

متعدد از يک كتاب را به همراه دارد. 
هميشه  من  دارد.  وجود  كه  است  دردناكی  موضوع 
اين بوده كه  اين موضوع اصرار داشتم و نگاهم  روی 
اگر می خواهيم قوانين جهانی را رعايت كنيم، بايد به 
طور كامل آن را بپذيريم و به آن احترام بگذاريم. ما 
نمی توانيم بگوييم با يك قسمتش موافق هستيم و با 
يك بخش ديگر مخالف. اگر می خواهيم در جهان امروز 
زندگی كنيم، بايد قوانين جهانی را بپذيريم. يکی از اين 
قوانين، حق كپی رايت است. همان طور كه وقتی كتابی 

از نويسندگان ما به زبانی ديگر ترجمه و در كشور ديگری 
منتشر می شود و انتظار داريم حق و سهمی به ناشر و 
مولف تعلق بگيرد، از طرف ديگر حقوق آن ها را هم بايد 
رعايت كنيم. البته قبول كردن آن تاثير چشم گيری در 
قيمت كتاب ها نمی گذارد؛ به طور مثال ممکن است 
پنج درصد به قيمتش اضافه شود، كه رقم بااليی هم 
نيست. وقتی عضو كپی رايت شويم و آن ها ببينند به اين 
قانون احترام می گذاريم و رعايت می كنيم، ارتباطشان 
با ما بيشتر می شود. يادم است كتابی از ريلکه را ترجمه 
كرده بودم و در نمايشگاه كتاب عرضه می شد. يك ناشر 
آلمانی وقتی فهميد كتاب را از زبانی ديگر به فارسی 
برگردانده ام، توی ذوقش خورد و وقتی فهميد كپی رايت 
را رعايت نکرديم، ديگر حاضر نشد حتی با من حرف 
بزند. می خواهم بگويم برخوردشان با ما اين طور است. 
اسم ما را هم گذاشته اند Pirate، يعنی دزد دريايی! 
)می خندد( يعنی من كه يك عمر با شرف و آبرو روزگار 
گذرانده ام، دزدی كرده ام! بايد توجه داشته باشيم كه 

اين موضوع شأن و منزلت ما را پايين می آورد. 
از  بعضی  امتياز  حق  به تازگی  ناشرها  از  بعضی 
خارجی  نويسندگان  و  ناشران  از  را  كتاب ها 

می خرند.
بله، اين اتفاق می افتد. بعضی از ناشران ما بلندنظری 
می كنند و اين حق امتياز را از نويسندگان می گيرند. 
قانون  عضو  ما  می دانند  چون  هم  خارجی ها  البته 
كپی رايت نيستيم، سخت نمی گيرند و مبالغ كمی را 
دريافت  اين حق  برای  نبودن عريضه  –محض خالی 
می كنند. يادمان نرود كه اين قانون درباره حق امتياز 
تمام آثار هنری است، مانند همين سی دی هايی كه كنار 
خيابان به شکل كپی می فروشند. همان طور كه گفتم، 

نمی توانيم فقط يك بخش از قانون را بپذيريم. 
امروزه بسياری فكر می كنند برای ترجمه يک اثر 
داستانی، دانستن زبان خارجی كافی است و دست 

به ترجمه آثار نويسندگان شناخته شده می زنند.
بايد توجه داشته باشيم كه جامعه ما در حال گذار است، 
بنابراين چنين مسائل پيش می آيد. درباره ترجمه مجدد 

يك كتاب هم صحبت های بسياری شده و من ترجيح 
می دهم در اين رابطه حرفی نزنم؛ چون اگر صحبتی 
مترجمان  اعتراض  با  و  می شود  كنم، سوءتعبيرهايی 
وقت ها  گاهی  كه  هرچند  شد.  خواهم  مواجه  جوان 
در يك صحبت دوستانه به ناشران می گويم شما كه 
می دانيد من كتاب های موراكامی را ترجمه می كنم، چرا 
اثر او را برای ترجمه به شخص ديگری می دهيد؟! در 
آخر هم ترجمه من چندين بار تجديد چاپ می شود و 
ترجمه ديگری در همان چاپ اول يا دوم باقی می ماند. 
انتخاب  و  می دهد  تشخيص  مخاطب  هر صورت،  در 
می كند، من هم داوری را بر عهده مخاطب می گذارم. 

يا  نويسندگی  حوزه  وارد  دارند  عالقه  بسياری 
ترجمه آثار داستانی شوند... 

ما كه پشيمان شديم، اين ها می خواهند به كجا برسند! 
)می خندد(. ببينيد، ما چند مانع اساسی در كشور داريم 
كه كار نويسندگی را كمی سخت می كند. اول و پيش 
از هر چيز فرهنگ جامعه ماست كه بسياری از مسائل 
و موضوعات مختلفی را كه در كشورهای ديگر به راحتی 
با آن برخورد می كنند، نمی پذيرد. من حتی كشورهای 
غربی را هم مثال نمی زنم، كشورهايی مانند هند و ژاپن 
و لبنان و مصر. نکته دوم، مدعيان آن فرهنگ هستند 
كه در وزارت مربوطه متمركز می شوند. مانع سانسور، 
مشکل اصلی بر سر راه نوشتن و ترجمه آثار ادبی است. 
خود من زمانی كه كاری را ترجمه می كنم، دست و 
دلم می لرزد و تا حدودی خودسانسوری می كنم. من دو 
كتاب از ارنست همينگوی، نويسنده معروف كالسيك، 
نويسنده  اين  آثار  از  سطر  هر  حذف  واقع  به  دارم. 
بزرگ، شرم آور است، هم برای مترجم، هم برای ناشر 
و هم برای مسئوالن و متصديان امور. دو كتاب از اين 
نويسنده ترجمه كردم كه هيچ كدام منتشر نشده اند و 
منتظر دريافت مجوز هستند؛ يکی از آن ها شش سال 
و ديگری چهار سال است كه برای دريافت مجوز در 
وزارت ارشاد هستند. از طرفی هم موضوع ابتدايی كه 
باشيم كه  توجه داشته  بايد  دارد.  عرض كردم وجود 
ادبيات فقط شرح صفات مثبتی مانند فداكاری، ايثار و 
محبت نيست، شرح صفات منفی انسان مانند شرارت، 
فساد، فقر و... هم هست. اگر اين مسائل را از ادبيات 
حذف كنيم، يك بعد زندگی را ديده ايم. اگر ادبيات از 
صفات و موضوعات منفی حرفی نزند، چطور می خواهد 
اين مسائل را به مخاطب بشناساند و جامعه را از آن نهی 
كند. رسالت هنر و ادبيات همين است كه انسان را به 

خوبی و پاكی دعوت كند. 
در پايان يک سوال فانتزی می پرسم! اسم يک 
شخص تازه كار چقدر در فروش و مورد توجه قرار 

گرفتن اثرش تاثير دارد؟! 
از  كه  كتابی  هر  من  نيست!  فانتزی  سوال  اين  البته 
دوست عزيز، منوچهر بديعی يا محمد قاضی ببينم، 
بالفاصله می خرم؛ چون هم به شناختشان اعتقاد دارم 
و هم به ترجمه های خوبشان. اما اگر كسی را نشناسم، 
خوش تركيبی و خوش نوايی اسم هم در انتخابم دخالت 
دارد! حاال با خنده اين را می گويم، ولی همينطور است! 
البته برای من، جدا از اسم نويسنده و ترجمه، گاهی 
پيش آمده كه طرح روی جلد كتاب هم جلب نظر كرده 

و آن را خريده ام. 

به تعداد سوپرمارکت ها در اطراف 
خودمان نگاه بیندازید. با 
این که همه آن ها تقریبا اجناس 
مشابهی دارند، تعدادشان در یک 
منطقه زیاد است. ولی با این 
حساب هر کدام مشتری دارند؛ به 
دلیل این که تقاضا وجود دارد. اما 
به طور مثال در همین منطقه ای 
که من زندگی می کنم، یک یا دو 
کتاب فروشی هست
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ن ا ز ر يک بهشت کوچک  و  ا
چطور با هزينه کم تغيير ايجاد کنيم

الميرا حصارکي

اين روزها خيلی ها به دنبال دكور كردن خانه 
تازه يا حتی كهنه شان هستند، اما اين تغييرات 
هميشه با يک سری هزينه روبه روست كه بسياری 
توان پرداختش را ندارند. در اين شماره تالش 
كرديم با چند نکته ساده يک تغيير اساسی در 
خانه ايجاد كنيم؛ يک گوشه دنج برای فرار از 
خستگی و شلوغی شهر. جايی كه می توانيد بعد 
از چند ساعت كار بدون وقفه به آن پناه ببريد و 
استراحت كنيد. به شما ياد می دهيم كه چطور 
می توانيد با يک تغيير ساده روی دِر ورودی خانه 
همه چيز را عوض كنيد و... اگر دوست داريد با 
هزينه كم طرح خانه تان را عوض كنيد. به شما 
پيشنهاد می كنيم حتما اين مطلب را بخوانيد.

در زندگی ماشينی و پرمشغله امروزی كه آلودگی صوتی آزاردهنده است، حتما بايد در دكوراسيون 
داخلی فضای كوچکی را برای رسيدن به آرامش تدارک ببينيم. اين فضا می تواند گوشه ای از اتاق 
نشيمن كنار شومينه باشد يا هر فضای ديگری كه فکر می كنيد مناسب است. شما می توانيد اين 
فضا را با نورپردازی بسيار ماليم و قرار دادن يك يا دو مبل راحتی تك نفره و يك ميز كوچك برای 
قرار دادن فنجان قهوه يا چای مهيا كنيد. البته اگر به خوردن چای يا قهوه عالقه مند هستيد، اين 
پيشنهاد می تواند برای شما هيجان انگيز باشد. اما اگر اين طور نيست، سعی كنيد با سليقه شخصی 
خودتان آن جا را دكور كنيد. اين گوشه دنج می تواند با يك ميز كوچك چای خوری پر شود، يا اين كه 
ميز كوچکی برای قرار گرفتن گلدان های كوچك باشد و گوشه دنج شما باشد با امضای خودتان. 
البته اين نکته را فراموش نکنيد كه می توانيد خانه تان را طوری دكور كنيد كه اين گوشه دنج هم 
محلی برای دورهم  نشستن خود و خانواده تان باشد و هم محلی باشد كه شما در تنهايی هايتان به 
آن جا پناه ببريد. البته بهتر است يك گوشه خيلی كوچك را برای اين كار در نظر بگيريد و جای 
دنج و محل تفکرتان را با جای ديگری تقسيم نکنيد. يك جای دنج در خانه خيلی وقت ها به شما 

كمك می كند. 

زندگي سبک 

دكوری های خانه تان ديگر به هيچ دردی نمی خورد، از اين همه مجسمه 
و شمعدان و ... در طی اين همه سال خسته شده ايد و تصميم گرفته ايد 
كه يك سری دكوری تازه برای خانه تان در نظر بگيريد؟ خب فروشندگان و 
عتيقه فروشان هميشه مشتاق پول های جيب شما باقی می مانند. بهتر است 
به وسايل خانه  برويد، سری  بيرون  از خانه  به قصد خريد  اين كه  از  قبل 
مادری تان بزنيد؛ همان هايی كه چندين سال است در گوشه انباری خانه تان 
در حال خاک خوردن هستند. حداقل يك روميزی قديمی می توانيد پيدا 
كنيد و آن را جايگزين روميزی خيلی شيك خانه تان كنيد. اگر عالقه منديد 
وسايل خانه تان يك پس زمينه قديمی داشته باشد، به جای اين كه پولتان 
را در آنتيك فروشی های معروف دور بريزيد، بهتر است سری به بازارهای 
معروف بزنيد؛ بازارهايی كه يك روز در هفته در سطح شهر برگزار می شوند 
و اگر جست وجوگر خوبی باشيد، وسايل خيلی خوبی را در اين بازار ها پيدا 
می كنيد. فقط يادتان باشد كه گول حرف های بزرگ آن ها را نخوريد. اكثر 
آن ها با ديدن شما حدس می زنند كه برای بار اول است كه از آن جا خريد 
می كنيد، پس بالفاصله با گفتن جمله های مختلف سعی می كنند شما را 
متقاعد كنند كه آن قوری قديمی كه خريده ايد، همان قوری ای است كه 
ناصرالدين شاه در آن چای خورده است و به قيمت های گزاف جيب شما را 

برای يك قوری نه چندان قديمی خالی می كنند.

گوشه دنجپیشنهاد خرید
چیدمان

در همين ابتدا به شما می گوييم كه كف پوش نصب كردن كار خيلی ساده ای نيست، اما غيرممکن 
هم نيست. بد نيست مراحل نصب را اين جا بخوانيد و بعد تصميم بگيريد. اولين كاری كه الزم است، 
كندن تمام موكت ها از كف زمين است. )اكثر افرادی كه موكت دارند، تصميم به نصب كف پوش 
می گيرند.( بعد از آن بهتر است خودتان را برای انجام كارهای سخت آماده كنيد، چندين سمباده 
صنعتی و با كيفيت در نظر بگيريد و از گوشه خانه شروع كنيد و تمام سطح خانه را يك دست كنيد. 
به بهترين قسمت رسيديم. دوغاب تهيه  خب همين كار، چند وقتی شما را درگير می كند. حاال 
كنيد و به بدون هيچ اضطرابی آن را كف خانه پخش كنيد تا كامال يك دست شود. اين يك دستی 
خيلی مهم است و باعث می شود كف پوش ها صاف و يك دست كنار يکديگر قرار بگيرند. خب بعد از 
اين ديگر كاری از دست شما بر نمی آيد. مسئول چسباندن را خبر كنيد و تمام مواد اشتعال زا را از 
خانه دور كنيد. سيگار كشيدن را فراموش كنيد، چراكه ممکن است تمام زندگی تان حين انجام اين 
كار، آتش بگيرد. بعد از اتمام كار چند روزی فرصت دهيد و وسيله های سنگين را جابه جا نکنيد. 
اين  جابه جا كردن می تواند تمام تالش های شما را هدر دهد. پيشنهاد ما اين است كه بعد از نصب 

كف پوش ها ديوارهای كنار را هم قرنيز كنيد تا زيبايی خانه شما دوچندان شود.

کف پوش
تعمیرات

قوری ناصرالدین شاه
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از خانه در حياط بسيار رواج  بيرون  يا حتی آشپزی  ايجاد فضاهای نشيمن  امروزه 
يافته و طرفداران زيادی دارد. اين كار ايده بسيار خوبی است. توصيه می كنيم اگر 
اعضای  كنار  آرام  و  شاد  اوقاتی  گذراندن  برای  را  آن  داريد،  خوبی  و  مناسب  ايوان 
به كار  امروز، درست در همين آخر هفته دست  از همين  خانواده خود مهيا كنيد. 
شويد. خريدن يك ميز و چند صندلی تابستانی خرج زيادی برای شما ندارد. باز هم 
از  ايوان خانه تان كنيد، می توانيد  اگر دوست نداريد بودجه ای را صرف دكور كردن 
ميز و صندلی های قديمی خانه كه در انبار خانه تان خاک می خورد، استفاده كنيد. 
اما در صورت نداشتن ايوان چه كار بايد كنيد؟ می توانيد قسمتی از حياط آپارتمانی 
بتوانند  تا همه  بگيريد  نظر  در  آالچيق  برای گذاشتن  توافق همسايگان  با  را   خود 
طبق زمان بندی از فضای حياط استفاده كنند و ساعاتی را در آن به سر ببرند. البته 
می دانيم كه اين كار شايد برای شما سخت باشد و دوست داريد فضای خاص خودتان 
را داشته باشيد. بهتر است ايوان خانه تان را تميز كنيد، يك ميز كوچك و چند صندلی 
را در آن بگذاريد و عصر ها خود و دوستانتان را به چای دعوت كنيد. يك خانه خوب 

خانه ای است كه افراد در آن احساس راحتی كنند.

قهوه خوری در ایوان
یک حوله مناسبچیدمان

پیشنهاد خرید 

در سرويس  عناصر  مهم ترين  از  يکی 
است.  حوله  خانه ای  هر  بهداشتی 
يکی  دارند؛  وجه  دو  خانه  در  حوله ها 

و  لطافت  ديگری  و  است  زيبايی  وجه 
راحتی حوله است. شما می توانيد با هزينه ای 

ناچيز يك حوله مرغوب بخريد و برای 
كنيد.  استفاده  آن  از  زيادی  مدت 

نکته  چند  به  خريد  از  قبل  اما 
به  بسته  حوله ها  كنيد.  توجه 

ميزان و نوع پنبه استفاده شده در 
توليدشان از يکديگر متمايز می شوند. 

حوله هايی كه قيمت زيادی دارند، اغلب از 
حال  اين  با  اما  شده اند،  تهيه  مرغوب  پنبه های 

و  نگرانی  نبايد  حوله  بافت  در  استفاده شده  پنبه  مشغله ذهنی نوع 
از حوله ها بدون لمس كردن آن ها بسيار  انتخاب باشد. سخن گفتن  شما در هنگام 
دشوار است. يادتان باشد اگر فروشنده به شما گفت نمی توانيد آن را لمس كنيد، از 
آن مغازه بيرون بزنيد. چراكه با لمس كردن آن می توانيد وزن حوله را نيز به دست 
آوريد. حوله های مرغوب بين 8 تا 12 سال عمر مفيد دارند، اما با ناديده گرفتن شما 
در نحوه شست وشو و مراقبت می توانند آسيب های جدی ببينند. حوله های روشن و 
تيره را جدا از هم بشوييد. هم چنين هنگام شست وشوی آن ها از نرم كننده استفاده 
نکنيد، زيرا از قدرت جذب حوله ها كاسته می شود. در آخر اين كه حوله ها را می توانيد 
هم به صورت تاشده و هم به صورت لوله شده در سرويس بهداشتی به نمايش بگذاريد 
و به اين ترتيب از آن ها استفاده  دكوراتيو كنيد؛ زيرا حوله ها هر چند كوچك، عنصری 

از عناصر دكوراسيون در خانه هستند.

اين احتمال را می دهيم كه خانه شما آن قدر ها هم بزرگ نباشد 
كه بتوانيد گوشه ای از خانه را با پاراوان جدا كنيد و كتاب خانه ای 
با  هم  شايد  يا  بگذاريد.  آن جا  را  خودتان  محبوب  كتاب های  از 
محروم  كتاب خانه  داشتن  از  تازه  خانه  به  كردن  اسباب كشی 
است.  رسيده  شما  زمان  كه  بگوييم  شما  به  بايد  خب  شده ايد. 
اگر مورد ظلم تمام اعضای خانواده قرار گرفته ايد و هر وقت كه 
برای كتاب های بی خانمان شما می شود،  از كتاب خانه ای  صحبت 
همه موضوع حرف را عوض می كنند، اين پيشنهاد را بدهيد؛ اگر 
كتاب خانه  يك  داشتن  لذت  می توانيد  دارد،  شومينه  خانه تان 
فرهيخته را داشته باشيد. نه هزينه زيادی دارد و نه فضای اضافی 
می گيرد. كنار اكثر شومينه ها ديوار های خالی و لختی دارد. به شما 
برای  اين كه بودجه و فضای زيادی را  پيشنهاد می كنيم به جای 

بگيريد،  نظر  در  كتاب خانه  خريد 
يك  ساخت  برای  ديوار ها  اين  از 
استفاده  جمع وجور  كتاب خانه 
سال  چند  از  بعد  اگر  كنيد. 
باالخره يك كتاب خانه بزرگ پيدا 
می تواند  كتاب خانه  اين  كرديد، 
دكوری های  برای  مناسبی  محل 
سخت  اصال  باشد.  شما  خانه 
دفترچه  يك  است  كافی  نگيريد، 
راهنما بگيريد و بدون آوردن نجار 
رويايی تان  كتاب خانه  خودتان 
كسی  هر  روزها  اين  بسازيد.  را 

می تواند كار نجاری انجام دهد.

درِ خانه يکی از مهم ترين وسايلی است كه هر خانه ای 
افراد  معرف  خانه،  در  باشد.  داشته  را  آن  می تواند 
اگر خانه شما در خيلی درست  صاحب خانه است و 
و حسابی ای ندارد، پس يکی از كارهای شما آخر اين 
هفته همين است كه در خانه تان را نونوار كنيد. در 
ورودی از وسيله هايی است كه هميشه و بيشتر از هر 
وسيله ای توی چشم است. به شما پيشنهاد می كنيم به 
جای اين كه به فکر خريدن يك در تازه باشيد، همان 
در قديمی تان را تعمير و رنگ كنيد. از اين نترسيد كه 
ممکن است در شما با رنگ زدن ناشيانه تان خراب شود 
و حسابی از سر و ريخت بيفتد، به هنر و توانايی هايتان 
اعتماد داشته باشيد، هرچه رنگ در خانه تان عجيب 
و غريب تر باشد، بيشتر مورد تحسين قرار می گيريد. 
اما زياده روی كردن را فراموش كنيد. سعی نکنيد يك 

كوبيسم را روی در خانه تان اجرا كنيد و به خودتان بباليد كه يك هنرمند واقعی هستيد. حاال گفتيم كه 
اعتمادبه نفس داشته باشيد، سايت های زيادی است كه رنگ زدن را به شما آموزش می دهد، ساده ترين راه همين 
است. اما اين نکته را در نظر داشته باشيد كه همه چيز  درست مانند روز اولی كه نقاشی كردن را در مهد كودک 
ياد گرفتيم است. بهتر است قلم مو را از همان ابتدا در يك جهت قرار بدهيم و تغيير جهت ندهيم. اگر دوست داريد 
در خانه تان رنگ يك دست نداشته باشد، موهای قلم مويتان را چند رديف در ميان قيچی كنيد و با رنگ كردن آن 

می بينيد كه راه های عجيب و غريب ولی زيبايی به روی در ورودی خانه تان افتاده است.

در ورودی خانه
تعمیرات

کتاب خانه کنار شومینه
چیدمان
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ماه پيشنهاد 

ارديبهشتي پرسه هاي 
تا    الله  هاي گچسر نارنج   شيراز     بهار  از   

ارديبهشت ماه يکی از بهترين ماه های سال است. هوا خوب است، آفتاب نه آن قدر زياد است كه مغز كباب شود و نه آن قدر سرد كه استخوان ها ترک 
بردارند. اين هوای خوب جان می دهد برای پيک نيک و البته تفريحات فرهنگی. اتفاق های فرهنگی ارديبهشت ماه هم آن قدر زياد است كه می مانيد 
كدام را انتخاب كنيد. آخر هر هفته می توانيد چند برنامه بگذاريد و از زمانتان لذت ببريد. اگر نمی توانيد برنامه ريزی برای خودتان انجام دهيد، پيشنهاد 

می كنيم كه اين صفحه را از دست ندهيد، ما برای شما برنامه ريزی كرده ايم و چندين پيشنهاد و توصيه فرهنگی و البته سفری برای شما داريم.

سينما
اكران دوم نوروز سينما ها در ارديبهشت ماه شروع می شود و اگر تمام فيلم های روی پرده را ديده ايد، حاال فرصت مناسب و 
تازه ای برای سينما رفتن است. سه فيلم »جايی برای زندگی« به كارگردانی منوچهر هادی، »زندگی مشترک آقای محمودی 
و بانو« به كارگردانی روح اله حجازی و فيلم » اشباح« به كارگردانی داريوش مهرجويی قرار است روی پرده سينماها بيايند. 
با توجه به نقد و استقبال منتقدين پيشنهاد ما »زندگی مشترک آقای محمودی و بانو« است، آن هم به چند دليل؛ اول اين كه 
فيلم از مجموع بازيگران خوبی تشکيل شده است؛ حميد فرخ نژاد، هنگامه قاضيانی، ترانه عليدوستی و پيمان قاسم خانی. 
دوم اين كه داستان پيچيده ای ندارد. الزم نيست خيلی به مسائل آسيب شناسانه وارد باشيم تا بدانيم كه فيلم می خواهد چه 
چيزی را بگويد؟ يك داستان از يك خانواده معمولی را روايت می كند. اتفاقی كه می تواند برای هر كسی بيفتد. »زندگی 
جای ديگری است« و »اشباح« هم فيلم های خوبی هستند كه می توانند اوقات خوشی را برای شما فراهم كنند. پس پيشنهاد 
می كنيم ديدن اين فيلم را در اولويت برنامه هايتان قرار بدهيد.  از اكران قبلی هنوز هم دو فيلم »طبقه حساس« و »خط 

ويژه« روی پرده سينماها هستند، فرصت ديدن اين دو فيلم را هم از دست ندهيد.

تئاتر
صحنه نمايش اين روز ها، حالش خوب است و پر است از نمايش هايی كه می توانند اوقات خوشی را برای شما فراهم كند. 
نمايش های »مرداب روی بام« به كارگردانی رضا گوران، »هم هوايی« به كارگردانی افسانه ماهيان، »خشکسالی و دروغ« 
به كارگردانی محمد يعقوبی، »با من بستنی می خوری« به كارگردانی بهاره رهنما، »دو ليتر در دو ليتر صلح« به كارگردانی 
حميدرضا آذرنگ، »دن كاميلو« به كارگردانی كوروش نريمانی تا هفته دوم ارديبهشت ماه روی صحنه است، اما »تانگوی تخم 
مرغ داغ« نمايشنامه ای از اكبر رادی است كه هادی مرزبان آن را روی صحنه خواهد برد و علی نصيريان، امين زندگانی، فرزانه 
كابلی، فردوس كاويانی و... بازيگران آن هستند. در دو هفته اول نمايش هايی را كه پيشنهاد داده ايم، تماشا كنيد و خيالتان 
برای هفته دوم راحت باشد، چرا كه می توانيد به يك نمايش خوب برويد و از زمانتان لذت ببريد. »تانگوی تخم مرغ داغ« 
داستان فروريختن پدرساالری و شکوفايی فرزندان است؛ اميد به پاكی و صداقت جوانان و آينده ای روشن كه در پناه حركت 

آن ها به وجود آمده است و قرار است از چهارم تا بيست و نهم ارديبهشت ماه در تاالر وحدت روی صحنه برود.

 سفر
می گويند يك ارديبهشت است و يك شيراز. ارديبهشت فصل بهارنارنج های شيراز است و اگر فرصت داريد حتما به اين 
شهر برويد. به خصوص كه اواخر اين ماه هم يك تعطيلی نصفه و نيمه وجود دارد كه می تواند فرصت سفر به شيراز را 
برای شما ايجاد كند. ارديبهشت های شيراز فصل عاشقانی است كه بروند و عطر بهار نارنج را در ريه هايشان پر كنند 
و از زمانی كه دارند بهترين استفاده را ببرند. اما اگر فرصت سه چهار روزه را برای شيراز كافی نمی دانيد و سفر های 
طوالنی خسته تان می كنند، توصيه می كنيم سری به كاشان بزنيد؛ هم فال است، هم تماشا. هم يك آب و هوايی عوض 
كرده ايد و خستگی يك ماه بعد از عيد از تنتان بيرون رفته است، هم اين كه ارديبهشت ماه فصل گالب گيری است. 

عطر گل سرخ در قمصر پراكنده است و فضای خوبی را برای شما رقم خواهد زد.
راه خيلي نزديك تر هم برای يك گردشگري يك روزه فرح بخش است: باغ الله گچسر در جاده كرج - چالوس. الله هايي 

كه حتما شمارا مسحور خواهد كرد.

موسيقی
اگر هم اهل موسيقی هستيد، آلبوم های زيادی به تازگی منتشر شده است. از »نه فرشته ام، نه شيطان« همايون شجريان بگيريد، تا آخرين آلبوم فرزاد 
فرزين به عنوان »شخصی«. بستگی دارد كه چه موسيقی را دنبال می كنيد. در زمينه سنتی پيشنهاد ماه همچنان آلبوم »نه فرشته ام، نه شيطان« است. اگر 
پاپ گوش می دهيد؛ هم فرزاد فرزين آلبوم منتشر كرده است و هم سعيد مدرس كه هر دو با استقبال نسبتا خوبی هم روبه رو شده است. سه گانه آلبوم های  
» ساعت« رضا يزدانی با آخرين آلبومی كه از او منتشر شد ) ساعتا خوابن( به پايان رسيد. يزدانی در اين آلبوم بر خالف آلبوم قبلی اش كه بيشتر فضای 
پاپ داشت ، دوباره به سراغ سبك راک رفت تا از سبك مورد عالقه اش فاصله نگيرد. اين آلبوم از همان روزهای اول مورد توجه طرفداران او قرار گرفت 
و توانست نظر مثبت خيلی از منتقدين موسيقی را جلب كند. زانيار خسروی هم باالخره آلبومش را با عنوان »بيست و هشت« منتشر كرده است كه چند 
آهنگ خوب دارد.گروه چار تار هم اواخر سال 92 آلبوم »باران تويی« را منتشر كرد و خيلی ها عقيده دارند كه همين، بهترين آلبوم سال بود. حاال بايد 

ببينيد كه سليقه موسيقی تان كدام موسيقی را انتخاب می كند. اين پيشنهاد هايی است كه می تواند اوقات خوشی را برای شما فراهم كند. .
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روز ها ياد 

فارس و معلمخيامسعديخليج  کارگر 
است  بين المللی  آبراهی  نام  فارس  خليج 
در  باستان.  ايران  دوران  ميراث  و  يادگار 
و  ناميمون  تالش های  گذشته،  ساليان 
صورت  تاريخ  تحريف  برای  بدخواهانه ای 
پيشانی  از  را  باستانی  نام  اين  تا  گرفت 
نام  تحريف  كنند.  پاک  نيلگون  دريای  اين 
»خليج فارس« سناريويی بود كه از چند دهه 
آن چنان  تاريخی  اسناد  اما  شد،  آغاز  پيش 
مستحکم و مستند هستند كه سازمان ملل 
نيز بر اصالت نام آن تاكيد كرد. كشور ما در 
نام كهن، در دی ماه  اين  از  پاسداری  جهت 
روز  نام گذاری  ايده  سال 1383 خورشيدی 
ملی خليج فارس را در تقويم رسمی ايران، 
و  كمك  با  ترتيب  اين  به  و  رساند  ثبت  به 
همراهی گروه تاريخ دانشگاه تهران، روز دهم 
پرتغالی ها  اخراج  سالروز  كه  ماه  ارديبهشت 
از تنگه هرمز است، به نام »روز ملی خليج 
فارس« نام گذاری شد و در تقويم خورشيدی 

ايران به ثبت رسيد.
تحريريه خارزم به بهانه روز ملي خليج فارس 
ارديبهشتي خود،كتاب  پيشنهادي  بسته  در 
و  تاريخی  اسناد  پايه  بر  خليج فارس  نام   «
كه  كساني  براي  را  جغرافيايی«  نقشه های 
عالقه مندند اطالعات بيشتري درباره پيشينه 
و نام اين درياي نيلگون پارسي كسب كنند، 

ارائه مي كند:
نام خليج فارس بر پايه اسناد تاريخی و 

نقشه های جغرافيايی
نويسنده: ايرج افشار سيستانی

اين كتاب تحقيقی است در باب »نام خليج 
تالش  بخش  دو  در  آن  نگارنده  كه  فارس« 
به  نام »پارس«  كرده نشان دهد كه اطالق 
بسيار  فارس(  )خليج  ايران  جنوبی  دريای 
كهن بوده و ريشه تاريخی دارد؛ به گونه ای 
و  جغرافيايی  منابع  و  اسناد  بر  مبتنی  كه 
تاريخی فراوان است. در بخش اول، طی سه 
فصل، موقعيت جغرافيايی و طبيعی )حدود، 
پهنه، آب وهوا، رودها، منابع طبيعی، بندرها، 
موقعيت نظامی و ژئوپولتيك و استراتژيك(، 
زمانی  دوره های  ترتيب  به  تاريخی  پيشينه 
هخامنشيان،  عيالميان،  ايران:  تاريخی  و 
ويژگی های  و  موقعيت  و   ... اشکانيان 
است.  شده  توصيف  فارس  خليج  اقتصادی 
نام  فرهنگی  و  تاريخی  بحث  به  دوم  بخش 
»خليج فارس« اختصاص دارد. اين كتاب با 
عکس ها و نقشه ها و اسنادی درباره نام خليج 
فارس همراه شده و در پايان، نمايه اسامی و 

فهرست منابع درج شده است.

بن  ُمصلِح الدين  ابومحمد  بود؛  اين  اسمش 
آسمان  زير  خانه ای  در  كه  مردی  َعبُداهلل، 
دورانی  در  گرچه  و  شد  متولد  شيراز 
می زيست كه كسی از حال مردم شهرهای 
هزاران  زندگی  حکايت  نمی شد،  خبر  دور 
البته قصه  و  نوشت  و  به چشم ديد  را  نفر 
هزار  از  كمی  دست  هم  خودش  زندگی 
سفرنامه سندباد بحری و ماركوپلو نداشت.

روايت ها  و آن طور كه  بغداد، شام و حجاز 
هندوستان،  می گويند،  حکايت هايش  و 
تركستان، آسيای صغير، غزنين، آذربايجان، 
شمالی،  آفريقای  و  يمن  چين،  فلسطين، 
شيرازی  حافظ  كه  روزگاری  در  هم  آن 
از  خيلی  و  نرفت  شهرش  دروازه های  تا 
مردم وقت رفتن به سفر حج آخرين غزل 
كه  زيرا  می سرودند،  را  خداحافظی شان 
رفتن از شهری به شهری ديگر ماه ها زمان 
می برد و به قولی نمی شد بدون ديدن صحرا 

به دريا رسيد.
ابومحمد اما مرد سفر بود، سفری 30 ساله 
از شيرازی كه ديگر به مغول ها خراج می داد 
از  پر  كه  به سرزمينی  نبود  ماندن  و جای 
حکايت و روايت و قصه، با كاروانی كه آرام 
جان می برد و در عوض مرد ره می پرورد، 

آن طور كه روايت های شيخ اجل می گويد.
و  ببيند  تا  می رفت  بی وقفه  كه  جوانی 
بنويسد و رفتن برايش بهترين مدرسه بود، 
حتی خيلی بهتر از آن مدرسه نظاميه بغداد 
كه در روزگار خودش گنجينه ای از ادب و 
علم و عرفان بود و هركسی را توان ماندن 
مرد سفری  اين  به  برسد  نبود، چه  آن  در 
هر  از  و  شد  غزالی  محمد  امام  شاگرد  كه 
مکتبی درسی آموخت و در سفر پير شد و 

كارآزموده و محنت كشيده و دنياديده.
 30 سفر  آن  از  بعد  كه  هست  هم  همين 
شد  متولد  گلستانش  و  بوستان  هم  ساله، 
و  شگرف  و  آتشين  غزلياتش  ديوان  هم  و 
عاشقانه يکی از زيباترين نوشته های فارسی 

جهان شد.
 همين هم شد كه نامش از همان روزگار 
سعدی،  تخلصش،  و  افتاد  زبان ها  سر  بر 
هنری  دوستدار  احترام  به  كه  آن طور 
انتخاب كرد، نامی ماند مهرشده بر قصه ها 
و حکايت هايش كه صد ها سال هزار و يك 
پيدا كردند و وقتی كه  شنونده و خواننده 
همان  در  می گذاشت،  مرگ  بالين  به  سر 
شهر زادگاهش، مثل صندوقچه ای از اسرار 

و گنج ها شدند. 

900 سال پيش، رياضی دان بود، و به زبان 
فارسی و عربی رساله طويل رياضی و جبر 
و مقابله می نوشت، رساله ها و مقاله هايی كه 
امروز روز اساتيد رياضيات و نجوم برای فهم 
قول  به  عميقشان،  معانی  و  ثقيل  اسامی 

ابوعلی سينا »مرارت ها می كشند«1.
900 سال پيش وقتی مردم برای رسانيدن 
كبوترهای  و  می شدند  اسب  سوار  پيغام 
نامه بر را گربه های بی كار می خوردند و اكثر 
اخبار 100 سال بعد از وقوع می رسيد؛ آن 
هم با شاخ و برگ فراوان و بيشتر مردم دنيا 
كی  فروردين  اول  روز  نمی دانستند  هرگز 
می رسد به اين زمين خاكی، اين مرد نجوم 
محاسبات  جاللی  تقويم  برای  و  می دانست 

رياضی و نجوم می كرد. 
همه اين ها، همه اين اسامی كه حتی سخت 
در دهان می چرخد، همه آن »فی االحتيال 
فی  »الفضه  و  الذهب«  مقداری  لمعرفه 
سيارات  و  آسمانی  ستاره های  و  جسم«2 ها 
آخر  تا  كه  شعرهايی  طرف،  يك  كهکشانی 
عمر قايم كرده بود البه الی دفترهايش يك 
طرف ديگر، زيرا كه آن شعرها و آن خياالت 
و آن تمثيالت ساده رياضی دان ما حتی پس 
كتاب  و  رونويسی شدن  و  خوانده شدن  از 
شدن هم كشف نشد، آن طوری كه سياره ها 
و تقويم ها و مسائل جبر و رياضی كشف شد 

و به كتاب در آمد و معمولی شد.
عمربن  ابوالفتح  حکيم  پيش،  سال   900
ابراهيم الخيامی يکی از بزرگ ترين فالسفه 
 900 از  پس  حتی  مانندش  كه  بود،  ايران 
از  كه  وقتی  نشد  پيدا  هم  سال  هزار  سال، 
جهان  اين  رنج  بی حاصلی  و  مرگ  نزديکی 
سخره  به  را  نجوم  و  رياضيات  و  می گفت 
می گرفت و بلند بلند به تالش هزاران ساله 
آدميزاد و به رنج خودش و به ما می خنديد 

كه هنوز درگير اين خاک و آن سنگيم.
اصال »فارغ ز اميد رحمت و بيم عذاب «3 بود 
و »آزاد ز خاک و باد و آتش و آب «، مثل 
بيفتد  و  دور  كهکشانی  از  بيايد  كه  روحی 
از  بيايد  خنده اش  و  گرفتار  آدم های  وسط 
اين همه دويدن ها و حريص بودن ها و غصه 
خوردن ها و كينه ورزيدن ها و بعد يواشکی 

خم شود و توی گوش ما بگويد كه:
»گر يك نفست ز زندگانی گذرد
مگذار كه جز به شادمانی گذرد«

1. از ابوعلی سينا در زندگی نامه اش 
2. نام رساالت عمر خيام نيشابوری

3. از ابيات شاعر

يعنی  نمی گنجند.  تقويم  در  روزها  بعضی 
نمی شود با يك يادآوری و بزرگداشت از كنارش 
گذشت. نمی شود با سرودها و اشعار كليشه مقام 
آدم ها را در يك روز پاس داشت. بعضی از آدم ها 
تنها  دارند،  تقويم  در  نامشان  به  كه  روزی  در 
فرصتی پيدا می كنند تا مصايب و مشکالتشان 
را داد بزنند. از مشکالت معيشتی خود بگويند 
تبعيض  را  نامش  می شود  كه  حسی  از  و 
آدمی كه عرق می ريزد  ميان  تبعيض  گذاشت. 
و جان می كند برای آن كه يك لقمه حالل وارد 
سفره اش كند. كم نيستند اين آدم ها؛ آدم هايی 
كه  كارگران  مثل  نمی گنجند.  تقويم  در  كه 
دارند  دست  در  را  شهری  جامعه  اقتصاد  نبض 
به راحتی گم  اقتصادی  ارقام  و  آمار  ميان  در  و 
می شوند. بديهی است كه در هر كشوری نيروی 
كشور  آن  سرمايه  مهم ترين  هرجامعه  انسانی 
است و نقش مهمی در پايداری توسعه ايفا كرده 
و در ميان اين نيروها كارگران به عنوان نيروی 
و  می كنند  فعاليت  اقتصاد  چرخه  در  محرک 
دريافت  مزد  خود  كارفرمای  از  و  می كنند  كار 
حوادث  بيشترين  معرض  در  آن ها  می كنند. 
مطابق  كه  طوری  به  دارند.  قرار  كار  از  ناشی 
را  نفر  پنج  جان  كارگری  حوادث  روز  هر  آمار 

در ايران می گيرد. 

معلمان و امنيت شغلی
آغاز  معلم  هفته  سال  هر  ماه  ارديبهشت   12
آيت اهلل  شهادت  با  هم زمان  درست  می شود. 
هم  معلم  مقام  بزرگداشت  مطهری  مرتضی 
كه  می شود  طوالنی  سال های  می شود.  برگزار 
مطابق بخش نامه ها و تذكرات معلمان از گرفتن 
می كنند.  خودداری  دانش آموزانشان  از  هديه 
می شوند  محسوب  كارمندانی  جزو  نيز  آن ها 
زندگی شان می گذرانند.  با حداقل دستمزد  كه 
در حال حاضر ميان دستمزد معلمان در ايران 
فاصله  توسعه يافته،  كشورهای  از  بسياری  و 
سال  روزهای  از  يکی  در  دارد.  وجود  عميقی 
تهران گردی  در  مسجدجامعی  احمد  گذشته 
خود با معلم بازنشسته ای مواجه شد كه به علت 
عدم توانايی پرداخت اجاره خانه اسباب خانه اش 

به گوشه خيابان ريخته شده بود.
فرهنگيان  زندگی  معيشتی  ادامه دار  مشکالت 
ديگر يك بحث فرسايشی محسوب می شود و در 
روز معلم همه يادشان می آيد كه درباره بزرگداشت 
مقام معلم سخنرانی كنند. اما ما به عمل بيش 
مشکالت  دامنه  هستيم.  نيازمند  سخنرانی  از 
فرهنگيان به قدری وسيع است كه تغيير دولت ها 

هم كمك زيادی به آن ها نکرده است. 
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مریم فياضی

می شوم.  اين طور  وقت ها  بعضی  چرا  نمی دانم 
مثال امروز كه مامان به برادر كوچك ترم زيادی 
توجه كرد، من توی دلم يك جوری شد. يك 
اين  هم  قبال  رفت.  ويلی  قيلی  دلم  جورهايی 
او  به  همه  دوستم  تولد  توی  داشتم.  را  حس 
نبودم.  خوشحال  اصال  من  و  می كردند  توجه 
از  يکی  معلم  خانم  وقتی  مدرسه  توی  حتی 

بچه ها را تشويق كرد و گفت درسش را خوب 
بلد است من ناراحت شدم. مادرم می گويد هر 
او  اينها را به  وقت مشکلی داشتی به من بگو. 

می گويم. او می خندد و می گويد:
حسودی  گاهی  ها  بچه  كرده ای.  حسودی  تو 
حسودی  است  ممکن  هم  بزرگترها  می كنند. 
حسودی  گاهی  هم  حيوانات  حتی  كنند. 

قيلی ويلی های 
دل من

بعد ازظهر بود و مهتاب حسابی حوصله اش سر رفته 
بود. در اتاق برادرش را باز كرد و گفت: "می شه با 

هم بازی كنيم؟"
برادرش گفت: "مگه نمی بينی چقدر درس دارم؟برو 

با مامان بازی كن."
مهتاب رفت توی آشپزخونه و گفت: "مامان می شه 

بيای با هم بازی كنيم."
مامان جواب داد: "می بينی كه من دارم غذا درست 

می كنم برو با پدرت بازی كن."
من  با  "می شه  گفت:  و  رفت  پدرش  پيش  مهتاب 

بازی كنی؟"
كه  گذاشت  روزنامه  صفحه  روی  را  انگشتش  پدر 
خيلی  "من  گفت:  و  خوانده  كجا  تا  نرود  يادش 

خسته ام برو  خودت بازی كن."
مهتاب با يك اخم گنده به اتاقش برگشت. روی زمين 
دراز كشيد و خواست گريه كند كه يك صدايی شنيد: 

"منم حوصله ام سر رفته چطوره با هم بازی كنيم."

كسی  اما  كرد.  نگاه  را  آن طرف  و  اين طرف  مهتاب 
زير  كن  نگاه  را  "اين جا  گفت:  دوباره  نديد. صدا  را 
تخت من االن سه هفته و دو روزه كه زير اين تختم 
و حوصله ام حسابی سر رفته. من را بيار بيرون و با 

من بازی كن."
مهتاب دستش را دراز كرد و عروسکش را كه چند 
به  تعجب  با  بيرون كشيد.  بود  كرده  بود گم  وقتی 
چرا  "چيه  گفت:  عروسك  كرد.  نگاه  عروسکش 

اون طوری نگاهم می كنی؟گفتم بيا بازی كنيم."
مهتاب گفت: "تو اصالن چه بازی بلدی؟"

عروسك گفت: "من همه بازی ها را بلدم تو بگو چه 
بازی دوست داری؟"

مهتاب رويش را برگرداند و گفت: "من دوست دارم برم 
پارک."

سوار  بيا  "خوب  گفت:  و  تخت  روی  پريد  عروسك 
ماشين شو تا باهم بريم پارک."

نگه داشته  را  جلو  بعد همين طور كه دست هايش 

بود و تکان می داد گفت:"من رانندگی می كنم. يادت 
باشه كمربندتو ببندی."

عروسك  كنار  تخت  روی  گرفت.  خنده اش  مهتاب 
نشست و با دست توی هوا كمربندش را بست و هر 
دو ماشين سواری كردند. بعد عروسك ترمز كرد و 

گفت: "رسيديم بپر پايين."
آن ها با هم رفتند داخل پارک. چند تا بالش را روی 
هم چيدند و رويش سرسره بازی كردند، با هوالهوپ 
هم  رو به روی  هم  بعد  كردند.  سواری  فلك  و  چرخ 
نشستند و االكلنگ بازی كردند.آخر از همه مهتاب 
دست هايش را باز كرد و شد يك چرخ و فلك بزرگ 
، عروسك هم مامان شد و بقيه عروسك ها را سوار 
خوش  و  خنديدند  كلی  دو  هر  كرد.  فلك  و  چرخ 
گذراندند و وقتی خسته ی خسته شدند دوباره سوار 

ماشين شان شدند و برگشتند خانه.
آن شب مهتاب كلی خواب خوب ديد. خواب يك 

پارک بزرگ با يك عالمه اسباب بازی جديد.

كفشدوزك
براي كودكان

خواب يک پارك بزرگ با يک عالمه اسباب بازی
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اما  ندارد.  اشکال  اصال  اين  و  می كنند 
كه  كرد  می شود  كارهايی  چه  ببينم  بيا 
كار  اين ها  باشی.  نداشته  بدی  احساس 

هايی است كه ما انجام داديم:
هر وقت اين حس را داشتی درباره آن   -1
با ديگران صحبت كن. ممکن است آنها هم 
بگويند گاهی اين حس را داشته اند و حال 

تو بهتر شود.

2-در مورد نيازت با ديگران صحبت كن. مثال آن 
توجه  كوچك ترت  برادر  به  دارد  مامان  كه  وقت 
می كند به او بگو من به توجه نياز دارم. البته اين را 

هم بدان كه گاهی بايد صبر كنی.
3-می توانی خودت را با كار ديگری سرگرم كنی. 

بعد از مدتی حالت بهتر می شود.
اين را يادت نرود همه گاهی حسودی می كنند اما 

نه هميشه.

كفشدوزك

وای برفومبا حاال 
من كلبه ساختومبا

تاريکومبا آتشومبا! 

 به به آتيشومبا 
گرمومبا! 

سرمدادي گل  هاي كاغذي
محبوبه ساعدي

وسايل الزم:
شانه  ي مقوايي تخم  مرغ

گواش يا آبرنگ
چسب
قيچي

را  فکرمان  كافي  ست  وقت  ها  خيلي   
با  مي  توانيم  وقت  آن  بيندازيم.  كار  به 
خيلي از وسايل دور ريختني چيزهاي 
دوست  داشتني  كاردستي    هاي  و  جالب 
محيط  به  اين  جوري  كنيم.  درست 
زيست  مان هم كمك مي  كنيم تا زباله-

هاي كمتري توليد كنيم. يکي از همين 
با آن  وسايل دور ريختني كه مي  شود 
شانه-هاي  داد،  انجام  جالبي  كارهاي 
مقوايي تخم  مرغ است. مي  پرسيد مثال 

مي  گويم.  بهتان  االن  كارهايي؟  چه 
مقوايي  شانه  هاي  اين  با  مي  توانيد 
نگران  كنيد.  درست  فشرده شده، گل 
راحتي  ست.  و  ساده  كار  نباشيد. 
كافي  ست جاي تخم  مرغ  ها را با قيچي 
دور  تا  دور  بعد  كنيد.  جدا  و  ببريد 
برش  قيچي  با  را  مقوايي  كاسه  هاي 
بدهيد. حاال مي  توانيد آن  ها را با گواش 
با  و  كنيد  رنگ  دلخواه  به  آبرنگ  يا 
يا  انتهاي يك مداد  به  را  چسب آن  ها 
مقوايي  گل  هاي  اين  از  بچسبانيد.  ني 
كه درست كرده  ايد مي  توانيد به عنوان 
سرمدادي يا گل  هاي مصنوعي در يك 

گلدان استفاده كنيد.
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افقی:
1- بسته کوچک مدار که در کامپیوتر کاربرد دارد - سامانه ای که در آن داده ها با کمک شماره های صفر و یک 
مشخص می شوند2- برهنه – از جهات اصلی - پیامبر3- نوعی قایق گشتی تندرو - خرس آسمانی4- پولی 
که زمان ثبت نام دریافت می شود - کاشف آسپیرین5- اهلی - آینده6- بله خارجی - جلگه - همسر حضرت 

جدول کلمات متقاطع
طراح:عليرضا صفري

از  ابراهیم)ع( 7- دشمنی - ساز چوپان - باالبر ماشین – 
چهار عمل اصلی ریاضی8- جسمی بادامی شکل که در دو 
نیرنگ زیرکانه - حرف فاصله9-  طرف حلق قرار دارد - 
نانی ناک - تمام10- گرفتگی زبان - وسیله ای برای بریدن 
بلوچستان  و  سیستان  استان  در  شهری   - توان  آهن11- 
مقدماتی  طراحی   – شکسته بندی  تخته  چوبی12-  تغار   -
برای  از خاک کشوری  نقلیه  - دوستی13- گذشتن وسیله 

رسیدن به کشوری دیگر - شهر پیامبر)ص(
عمودی:

تا  تحصیل  برای  مدرکی   – خوردنی  سبزیجات  از   -1
سوم راهنمایی - واحد پول آذربایجان2- ترمیم عکس - 
بی هوشی3- مخفف  برای  ماده ای   - کره جنوبی  پایتخت 
گوهر - پایین آمدن - بین4- راه اصلی که چند شهر را به 
یکدیگر پیوند می دهد - ورزش روی یخ5- اعتقاد متکی 
طمع6-   - سنگ  شده  خرد  دانه های   – دینی  گرایش  بر 
اسطوره ای  قهرمان   - مرده   - چیز  یک  از  کمی  مقدار 
کشتی ایران7- گرما و حرارت - شامه نواز – پروردگار - 
خطای فوتبالی8- واحد اندازه انگلیسی - شهری مذهبی 
عالمت   - چهارپایان  پوشش  شدیدتر9-   - عراق  در 
محصول  طراحی10-  مداد  نوعی   – بی واسطه  مفعول 
الکترونیکی  داده های  برداشت   - رفسنجان  صادراتی 
جمع   – عربستان  پایتخت   - پیکر  کامپیوتر11-  یک  از 
 - هجری  تاریخ  مبدأ   - طوالنی  بسیار  زمان  مبدأ12- 
در  پشت چسب دار  کاغذی  برچسب  انواع  جاری13- 

رنگ های مختلف - آدم آهنی - کلید چوبین

سال های دور، دل زمين را می شکافتند و سرمايه  و گنجينه  های 
نيفتد.  بيگانه  به دست  تا  آن چال می كردند  در  را  بی قيمت 
شايد بشود گفت اولين موزه ها در دل خاک بوده اند. سال ها 
به  و  انحصار  در  همه  حفاری ها  فرانسوی  هيئت های  ورود  با 
آمدند  انگليسی ها  و  روس ها  آن  از  بعد  بود.  فرانسوی ها  كام 
پيدا كرد.  راه  اين كشور ها  به موزه های  ايران  باستانی  آثار  و 
اولين  از  بعد  و  داشت  عالقه  باستانی  آثار  به  شاه  ناصرالدين 
سفرش به اروپا در سال 1290 فکر جمع آوری اين گنجينه ها 
به سرش افتاد و دستور داد موزه ای در كاخش بسازند. اين طور 
گلستان  كاخ  در  ايران،  موزه  اولين  عنوان  به  سالم«  »تاالر 
ساخته شد تا اشيا دهان باز كنند و گذشته پيش چشم انسان 

معاصر زنده شود. 
در  است  كافی   می رود،  سر  حوصله شان  تهران  در  كه  آن ها 

موزه های  قدم  به  قدم  تا  كنند  بلند  سر  خيابان 
اما  گرفته،  دود  كمی  تهران  االن  ببينند.  مختلف 
ميدان امام خمينی روزی مركز شهر بود. به همين 
تهران  شد.  بنا  منطقه  اين  در  موزه ها  بيشتر  خاطر 
بيشتر از 30 موزه در دلش جا داده كه ديدن دارند. 
از موزه صلح گرفته تا موزه عبرت...گرچه نمي شود ريز 
به ريز به همه اين موزه ها پرداخت اما مي شود گاهي 

داستان بعضي ها را بازگفت:
موزه جواهرات ملی: اولش نوِر كم چشمتان را اذيت 
می كند، چون در يك گاوصندوق بزرگ پا گذاشته ايد. 

هيچ  آلمان.  سفارت  روبه روی  و  است  فردوسی  خيابان  در 
تابلويی ندارد و خيلی از تهرانی ها حتی از وجودش بی خبرند، 
پيشينه  هستند.  خارجی  بازيدكننده هايش  بيشترين  اما 

عصر  به  ايران  ملی  جواهرات 
نور  كوه  الماس  برمی گردد:  صفويه 
كه  طاووسی  تخت  و  نور،  دريای  و 
كاخ  حياط  در  پادشاهان  روزی 
مرگ  از  پس  می گذراندند.  نوروز 
نادرشاه و در 250 سال گذشته اين 
از  و  نکرده  تغيير چندانی  مجموعه 
گنجينه هايی است كه در عين پربها 

قيمتی  نمی توان  بودن 
برای آن قائل شد.

باستان:  ايران  موزه 
اين جا می توان قديمی ترين 

نشان دهنده  كه  را  آثاری 
فالت  در  انسان  حضور 
ايران است از نزديك ديد، 

پيش  سال  هزار  انساِن 800  يعنی 
ايران  را. موزه مادر، نخستين موزه 
است.  خمينی  امام  خيابان  در  و 
آثار  كيفيت  و  تنوع  بزرگی،  نظر  از 
به  جهان  موزه های  بزرگ ترين  جزو 
شمار می آيد. پلکان تخت جمشيد، 
مجسمه سردار اشکانی، جام طاليی 
هخامنشی و قطعه ای سراميك از كاخ 
آپادانای شوش با نقش سرباز پارتی از 

مشهورترين آثار موجود در اين موزه است.
موزه برادران اميدوار: پاييز سال 1333، دو 
برادر تصميم می گيرند با دو تا موتورسيکلت 
ماچلس 500 سی سی به دور دنيا سفر كنند. 
از كشورهای  از گذر  بعد  و عبداهلل  عيسی 
افغانستان، پاكستان، و هند، به سوی تبت 
استراليا  و  شرقی  جنوب  آسيای  سپس  و 
سفر كردند. و درنهايت، با گذر از اقيانوس اطلس 
وارد اروپا شدند. اين فقط بخش اول سفرشان 
بود. آن ها سال 1382 اولين موزه انسان شناسی 
در ايران را برپا كردند و اين طور به سفر خود 
پايان دادند. سر كوچك شده يك انسان، عکسی 
يادگاری با بلندترين و كوتاه ترين مردان قبايل 
قبايل  با  هم نشينی  از  آثاری  و  جهان  بدوی 
گنج  از  گوشه ای  تنها  سياه،  قاره  وحشی 
مجموعه سعدآباد  در  كه  است  اميدوار  برادران 

به نمايش گذاشته شده است.

گشت و گذار آسان در تونل زمان
موزه هاي تهران


