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بیش از دو دهه اســت که در فضای تصمیم گیری و رســانههای عمومی ،از
ضــرورت تقویــت بخش خصوصی و پرهیز دولت از تصدی گری اقتصادی
صحبت میشود .این موضوع در سیاستهای اصل  44قانون اساسی نیز مورد
تاکید ویژه قرار گرفته است .با توجه به کارنامه ناموفق اقتصادهای دولتی در
کشــورهای مختلف جهان ،بهتر اســت فعالیت اقتصادی دولت ،منحصر به
محسن ضرابی
مواردی باشد که بخش خصوصی نمیتواند در آن فعال شود و سایر حوزههای
رئیس اتاق مشترک بازرگانی
ایران و عمان
کاری ،به صورت مطلق در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.خوشــبختانه
مسووالن ارشد نظام و مقامات ارشد دولتی اعم از ریاست جمهوری ،معاون اول
و بقیه معاونان و اعضای هیات دولت و اغلب مقامات ارشد وزارتخانهها ،اعتقاد دارند که فعالیتهای
اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار شــود و نقش دولت ،نظارت بر عملکرد آنها و تالش برای
بهبود فضای کسب و کار باشد .ولی متاسفانه این ایده در سطوح پایین تر به خوبی اجرا نمیشود و
بعضي از مدیران میانی و کارشناسان در بدنه اجرایی دولت ،حمایتی از این موضوع نمیکنند .برخی از
سازمانهای دولتی نه تنها برای بازشدن فضای کسب و کار بخش خصوصی برنامه ریزی نمیکنند،
بلکهحتیبهوظایفبخشخصوصیهمواردمیشوند.اینمسالهفقطاختصاصبهمدیریتبنگاههای
اقتصادی ندارد و در بخش نهادها و تشــکلهای اقتصادی هم مشــاهده میشود.اتاقهای مشترک
بازرگانی تجربه و موقعیت ارتباطی منحصر به فردی دارند و بهتر است فعالیتهایی همچون اعزام
هیاتهای مختلف به کشورهای دیگر و برگزاري سمينارها و نمايشگاهها را به عهده آنها گذاشت.
بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی دیگر کشورها ترجیح میدهند در ارتباط با اقتصاد ایران ،اعم
از اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری ،نشستهای رودررو ،نمایشگاههای تخصصی و همایشهای
سرمایه گذاری ،با همتایان خود در ایران ارتباط داشته باشند تا بخش دولتی .پروتکلهای تشریفات
مذاکرات تجاری در کشورهای با اقتصاد باز و توسعه یافته نیز اغلب به گونه ای تدوین شده است که
جایگاه اصلی به اتاقها اختصاص دارد و مسووالن دولتی در ردیفهای فرعی تر قرار میگیرند.با این
حال سازمانهای مختلف دولتی کشورمان ،در رقابت با تشکلهای غیردولتی ،هیاتهای اقتصادی
را اعزام میکنند یا بدون اطالع بخش خصوصی ،در داخل یا خارج کشور نمایشگاههای بازرگانی و
صنعتی برگزار میکنند و اتاقها را که نماینده بخش خصوصی هستند ،از فرایندهای کاری خود بی
اطالع نگاه میدارند.متاسفانه این که دستگاههای مختلف دولتی بدون هماهنگی بخش خصوصی
هیات تجاری اعزام میکنند ،باعث شده که برخی افراد هم از این فرصت استفاده کنند و خودشان اقدام
به اعزام هیاتهای اقتصادی میکنند که این امور باعث سردرگمیکشورهای مقصد هم شده است
و آنها نمیدانند برای تعامل و همکاری با اقتصاد ایران ،باید با چه کسانی در ارتباط باشند؟ اتاقهای
بازرگانی ،دولتی و یا اشخاص حقیقی؟این قبیل ناهماهنگیها عالوه برتخریب چهره اقتصادی و
مدیریتی ایران در دید دیگر کشورها ،خسارات جبران ناپذیری بر روابط تجاری دوجانبه وارد میکند .از
سویدیگراتاقهایمشترکهمدچارسردرگمیمیشوندکهچگونهماموریتخودراانجامدهد؟انجام
برنامههایی همچون اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری ،نشستهای تجاری رودررو توسط کانالی
مشخص ،میتواند ضمن فراهم کردن زمینههای بازرگانی وسرمایه گذاری ،چهره ی واحد وهارمونی
زیبایی از صدای بخش خصوصی ایران در چارچوب توســعه روابط شایســته را ارایه کند.رویدادهای
اقتصادی همچون نشستها ،نمایشگاهها و هیاتهای تجاری ،هدف نیستند بلکه وظیفه ای برای
تسهیل روابط بین فعاالن اقتصادی هستند و به همین دلیل بهتر است این قبیل اقدامها را همانطور
که در کشورهای توسعه یافته مشاهده میشود ،به عهده تشکلهای بخش خصوصی و در راس آنها
اتاقهای بازرگانی سپرد.مساله دیگری که برای بهبود و تسهیل همکاریهای اقتصادی خارجی باید
موردتوجهقرارگیرد،اثربخشیتوافقنامههاست.برخیازسازمانهایدولتیدردیدارباهمتایانخارجی
خود توافقهایی انجام میدهند که اجرای آنها بر محیط کسب و کار بخش خصوصی تاثیرمیگذارد و
بخش خصوصی از روند تدوین و مفاد این قبیل توافقها خبر ندارد درحالی که توافقات بر مبنی کار
 ،توسط بخش خصوصی است .این در حالی است که طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار،
همه دستگاههای اداری موظف شده اند این قبیل تصمیمها را با اطالع و مشورت بخش خصوصی
اخذ کنند.در ســالهای اخیر بارها از مســووالن دولتی اخباری مبنی بر توافقهای بزرگ اقتصادی
شــنیدهایمکهســرجمعاینقبیلتوافقها،بیشازصدهامیلیارددالرجذبســرمایهخارجیاست.
اما در عمل مشاهده میکنیم که فقط چند درصد از این سخنرانیها و مصاحبهها به اجرا در میآید.
بی اعتنایی به بسترهای اجرایی مورد نیاز بخش خصوصی برای جهش در جذب سرمایه خارجی و
محدودیت برای مشارکت غیردولتیها در فرایندهای تدوین ،امضا و اجرای توافقها ،میتواند مهم
ترین دلیل این تفاوت فاحش باشد.
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مجلس دهم حال و هوایی عجیبی را تجربه میکند ،اگر ســاختمان هرمیبهارســتان عادت کرده بود  3دوره
نمایندگانی یکدست اصولگرا را به خود ببینید و به تبع آن چندان چالشی بر سر فراکسیون بندیهای سیاسی
نداشــته باشــد ،حال در مجلس جدید با وضعیتی روبرو شده است که از قضا وزنهها پایاپای جلو میروند ،هم
اصالح طلبان دســت باال را در تصاحب کرســیها دارند هم اصولگرایان .اما ماجرا آنجا جالب تر میشــود که
ببینیم در میانه همین اصالح طلبان و اصولگرایان ،هستند کسانی که قرارشان را بر با «این» و با «آن» نبودن
گذاشــته اند و با برچســب «مستقلین» خود را در مجلس دهم عرضه میکنند .مستقلینی که گویا هنوز تکلیف
شان با مستقل صرف بودن یا زیرمجموعه یک جریان سیاسی بودن مشخص نشده است.

مریم محمدپور
m.mohamadpor@yahoo.com
حال و هوای عجیب مجلس دهم

سیاست

اختالف و ابهام
در مرزبندی
سیاسی بهارستان

6

شورای عالی از کجا سر برآورد؟

رئیس مجلس عضو یک فراکسیون است و نزدیکانش
در مجلس ،عضو فراکسیون دیگری هستند .این همان
نقطهای بود که فراکسیون بندی جریان راست مجلس
دهم را مبهم کرد .این سوال که چرا علی الریجانی در
برابر انشعاب دوستانش در مجلس موضعگیری نکرد و
کجای معادالت مجلس قرار میگرفت وجود داشت تا
اینکه زمزمه تشــکیل شورای عالی فراکسیونها پیش
آمد .پیشنهادی که از سوی سومین فراکسیون سیاسی
مجلس دهم ارائه شد تا براساس آن شورایی در مجلس
تشــکیل شــود و اعضای شورای مرکزی آن ترکیبی از
ســه فراکســیون باشــند و در موضوعات مهم به جای
اینکه هر فراکســیون به تنهایی تصمیم بگیرد ،شورای
عالی فراکسیونها فرمان کار را در دست داشته باشد.
تدبیری که تا حدی حکایت از آن داشــت که گویا قرار
است الریجانی چندان هم دور از همراهان سیاسی اش
در مجلس نباشــد و حتی فرای فراکســیونها ،فضای
سیاسی مجلس را مدیریت و راهبری کند ،این پیشنهاد
اما از فراکســیون امید مورد استقبالی قرار نگرفت تا در
نهایت این اصولگرایان مجلس باشــند که تصمیم به
عملیاتــی کردن آن بگیرنــد ،زمزمهها حتی خبر از آن
میدهد که قرار اســت باز هم علی الریجانی ریاســت
این شورا را عهده دار باشد تا نبض وحدت اصولگرایان
مجلس در نهایت در دست او باشد.
در همیــن راستاســت که میتوان گفــت جدیدترین
اظهــارات علی الریجانی وضعیت فراکســیون بندی
مجلس را روشــن تر ســاخته است ،او چندی پیش در
نشســت خبری خود تفســیرش از فراکسیونبندی در
مجلــس را بیان کرد ،تفســیری متفــاوت .بنا به گفته
رییس مجلس تنها دو فراکســیون سیاسی در مجلس
وجود دارد و بقیه فراکسیونها تخصصی هستند .به این
ترتیب علی الریجانی در عمل دوگانگی فراکســیون
مســتقلین و والیت را رد کرد و به تعبیر او این دو ،یک
پَک واحد هســتند .الریجانی برای اینکه دل دوســتان
خود را نشکند ،در لفافه فراکسیون مستقلین را با مجمع
عقال در مجلس پنجم مقایسه کرد.
اما این ســخنان همانقدر که تا حدی روشــنگر ترکیب
بنــدی سیاســی مجلس بود ابهاماتــی را هم با خود به
همراه آورد ،آیا به تعبیر الریجانی این دو فراکســیون
یکی هستند یا یکی سوفراکسیون ،فراکسیون اکثریت
است؟ ابهام آنجا پیش میآید که ببینیم در همان روزی
که الریجانی این ســخنان را گفت فراکســیون والیت
جلسه ای تشکیل میدهد ،اعضای شورای مرکزی خود
را انتخاب و اساســنامه اش را تصویب میکند ،ســویی
دیگر نایب رئیس فراکسیون مستقلین میگوید اعضای
این فراکسیون از سخنان رئیس مجلس دلخور شدهاند.
البته از هر دو طرف که نگاه کنیم نتیجه اتفاق یکسان
اســت و تنها روند آن فرق میکند .به این صورت که
چه دو فراکسیون مستقلین و والیت باقی بمانند و برای
رســیدن به وحدت ،شورای باالسریای به نام شورای
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عالی فراکسیونها تشکیل دهند و رئیسش
الریجانی باشــد ،چه به تعبیر الریجانی این
دو فراکسیون یکی باشند و در زیرمجموع ه
فراکسیون والیت دو سوفراکسیون تشکیل
شــود ،در هر حال ،تنها در اسامیتشــکلها
تفــاوت به وجــود میآید ولــی در نهایت
اصولگرایــان میخواهند پالس یکی بودن
را بــه رقیب مخابــره کنند .گرچه در همین
مدل از فراکســیون بندی ارائه شده از سوی
الریجانی باز هم دست فراکسیون مستقلین
باز اســت تا در جایگاه یک مجمع عقالیی
هرآنجا که الزم دید مســتقل از فراکسیون
والیــت یا حتی در همراهی با فراکســیون
امید حرکت کند.
اختالف بر سر اعضای شورای مرکزی
سخنگوی فراکســیون مستقلین که طرح
شــورای عالی فراکســیونها از سوی آنها
مطرح شده درباره چگونگی تشکیل شورای
مرکزی این شــورا بــه خبرآنالین میگوید
که پیشنهادشــان این است که  17نفر از هر
فراکســیون به همراه علی الریجانی عضو
این شــورای مرکزی شوند یعنی در مجموع
شــورای مرکزی  35عضو داشــته باشد .اما
ســخنان مهرداد الهوتــی چندان به مذاق
فراکسیون والیتیها خوش نمیآید .به گفته

یکی از اعضای شــورای مرکزی فراکسیون
والیت ،وزن این دو فراکســیون برابر نیست
که سهمشــان از شورای عالی فراکسیونها
برابر باشد.
جبار کوچکینژاد به خبرآنالین میگوید :ما
اسامیآنها را داریم ،کمتر از  30نفر هستند.
برای همین باید ســهم آنها در شورای عالی
فراکسیونها از ما کمتر باشد.

ابهام درتعداد

این درحالیســت کــه غالمعلی جعفرزاده
ایمــن آبــادی میگوید که  117نفر عضو
فراکسیون مستقلین هستند ،اما کوچکی
نژاد معتقد است این عدد واقعیت ندارد .او
در توضیح میگوید 140 :نماینده عضویت
در فراکسیون والیت و  110نفر عضویت
در فراکسیون امید را امضا کردهاند .بنابراین
برای عضویت در فراکسیون مستقلین تنها
حدود  30نفر باقی میمانند .این اعداد در
حالی است که الهوتی میگوید در آخرین
جلســه ای که فراکسیون مستقلین برگزار
کرده ،حدود 90نماینده حضور داشــتهاند.
و بــا اســتناد به عــدد  117نفر ،جعفرزاده
میگوید :ما علیرغم اینکه وزنمان بیشــتر
بود به وزن برابر تن دادیم تا تفاهمیایجاد
شود.

اختالفی عمیقتر از عدد

اما عضو شــورای مرکزی فراکسیون والیت پرده
از اختالفی عمیق تر از بحث بر ســر سهم خواهی
و اعــداد برمیدارد .کوچکی نــژاد میگوید :ما با
امیدیها ســریعتر و راحتتر به نتیجه میرســیم
تا با مســتقلین .چون اینها در بحثهای سیاســی
از امیدیها تندترند .همه کســانی که االن عضو
فراکســیون مســتقلین هســتند با لیست امید به
مجلس آمدهاند ،یعنی از لیست آنها رای گرفتهاند
اما به عهد خود وفا نکردهاند .خب وقتی به امید رحم
نمیکنند ،به ما رحم خواهند کرد.در برابر جعفرزاده
بــر وحدت تاکید میکند ،امــا با لحنی که ظاهرا
چنــدان به آن امیدی نــدارد .او میگوید :ما هفته
آینده  17نفر خود را مشخص میکنیم و بر اساس
قولی که دادیم کار را پیش میبریم و بر سر تعهد
خود هســتیم .اگر طرف مقابل ما عهدشکنی کند
برای خودش اســم دیگری انتخاب کند .سخنانی
که نشــان میدهد مســتقلین در عین دلخوری از
اینکه زیرمجموعه فراکسیون والیت خطاب شوند
ولی قرار را بر همراهی با ســخنان رییس مجلس
گذاشــته اند.این روند نشان از آن دارد که برای
تشخیص مرزهای سیاسی در مجلس دهم باید
صبری بیش از شش ماه داشت .یک هشتم دوره
مجلس گذشته و هنوز مشخص نیست شورای
عالی فراکسیونها چگونه تشکیل خواهد شد.
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ما با کدام وجه سعید جلیلی
در انتخابات  96مواجه خواهیم بود

سیاست

جلیلی
عدالت خواه
یا
جلیلی
سازش ناپذیر؟
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سیاست

ساکن خیابان پاستور

او هم مثل خیلی از مقامات سیاسی دیگر دفتر کارش
در محوطه پاســتور است  .از وقتی دیگر دبیر شورای
عالی امنیت ملی نیست نقل مکان کرده و روزهایش
را در این دفتر سپری میکند .تا زمان قابل توجهی از
شروع به کار دولت حسن روحانی ترجیح به سکوت
داشــت  .حتــی در زمان مذاکرات اگــر چه که از او
در محافــل خصوصی و گعدههای سیاســی حرف و
حدیثهایــی در مورد اعتراضاتش به نحوه مذاکرات
شنیده میشد اما گویا او ابا داشت از اینکه در آن فاز
زمانی به عنوان یکی از موانع پیشــبرد مذاکرات در
داخل کشور به شمار آید.
ناگهــان اما با رســیدن برجام بــه پارلمان همه چیز
بــرای او تغییر کرد .حاال فصل تازه ای از کنشهای
سیاســی اش آغازشــده بود  .با رفقا و مسئوالن باقی
مانده از زمانی که خودش مســئول مذاکرات بود به
کمیسیون جنجالی مجلس رفت و همه حرفهایش را
زد؛ سخنانی که گویی همه ماههای دوری از مسئولیت
ســابقش را در انتظار بوده که بیان کند .ســعید جلیلی
حاال دیگر قرار نبود مثل ماههای گذشــته ســکوت
کند .او از همین زمان دقیقا همانی شد که در رقابت
ســال  92بود؛ «فردی که هرگز بنایی برای توافق و
ســازش ندارد» و اتفاقا از همین زمان هم به عنوان
یکی از گزینههای بالقوه اصولگرایان برای انتخابات،
بیشتر مطرح شد.

مســاله اما به همین ســادگی نیســت .رخدادهای
مهمیپیرامون او رخ داده اســت؛ خودش به روشنی
تمایل نشــان داده برای نامزدی اما اصولگرایان هم
به روشــنی عدم تمایل نشــان داده اند برای نامزدی
او .اوضــاع چنان شــده کــه در نهایت تعجب حتی
حامیان ســابق او هم به اســتقبال نامزدی اش نرفته
اند .محمد رضا باهنر که دبیرکل جبهه پیروان است
و از چهرههــای تصمیم ســاز اصولگرایان این پیام
سیاسی را در یک اظهار نظر رسانه ای برای او مخابره
کرده «:اصولگرایان هنوز به نظر نهایی نرسیدند امابه
طور کل اعتقاد من این است کاندیداهایی که قبال به
صحنه آمدند و خود را در معرض آزمایش قرار دادند
و وضعشــان مشخص شده است دیگر نامزدیشان
تکرار نشود .البته این موضوع در مورد آقای قالیباف
فــرق میکند .میزان رای آقای قالیباف در انتخابات
سال  84و  92بعد از فرد منتخب بوده است  .به نظر
میرســد آقای قالیباف یکی از مصادیقی باشــند که
نامزدیشان برای انتخابات ریاست جمهوری باز هم
قابل بررســی است .اصولگرایان دو شاخصهی مهم
کارآمــدی و امکان جلب و جذب آراء را برای معرفی
کاندیدای واحد مد نظر دارند .اگر کسی هر دوی این
پارامترها را داشــته باشد کاندید نهایی اصولگرایان
خواهد بود».مشخص است که محمد رضا باهنر این
آمــدن یا نیامدن را برای کدام مصادیق عنوان کرده
اســت .این چندمین بار اســت که او این حرف را بیان
کرده اســت .در طیف دیگــر اصولگرایان هم یعنی
جایی که پایداریها ایستاده اند هم صادق محصولی
از احتمال معرفی چهرههای جدید ســخن گفته هم
قاضی زاده از اعضای ارشــد پایداری با گفتن اینکه
جلیلــی بنای نامزدی نــدارد از حمایت او طفره رفته
است .در همین بخش از جناح یعنی جایی که چپهای
اصولگــرا قرار دارند آنقــدر که نامهایی چون الیاس
نــادران ،لنکرانی ،مهرداد بذرپاش،علیرضا زاکانی و
عزت اهلل ضرغامیشــنیده میشود کسی حتی یادی
هم از ســعید جلیلی نمیکند .شاید آنها هم اکنون به
همان عقیده معروف احمد توکلی رســیده اند که در
تحلیل انتخابات  92گفته است «:نامزدی سعید جلیلی
یک اشتباه تاریخی بود».باید این مساله را موشکافی
کرد؛ اینکه چرا ســعید جلیلی با این پالسهای منفی
مواجه شده است .نکته تازه ای نیست قبال هم بارها
گفته شده است؛ اصولگرایان نمیخواهند چرخ رقابت
در انتخابات  96را از محور مخالفت با برجام بچرخانند.
آنها همین تازگیها در اســفندماه گذشــته طعم تلخ
شکستی را چشیده اند که مبنای آن را باز بر دو قطبی
برجام و مخالفت با برجام گذاشته بودند .حاال همین
جاســت که باید به دنبال پاســخ سوالهای ابتدای
این مطلب بود .

تصمیم سعید جلیلی و سرنوشت انتخابات

مهــم ترین نکته ای که میتواند مبنای تحلیل درباره

چگونگیوضعیتانتخاباتدرســالآیندهباشــداین
است که رقابت بر مبنای کدام گفتمانها شکل خواهد
گرفت و بر همین مبنا هر یک از رقبا چگونه میخواهند
خود را به رقیب اصلی حسن روحانی در انتخابات تبدیل
کنند ؟ یعنی همان مساله ای که اصولگرایان با توجه
به آن از نامزدی سعید جلیلی استقبال نکرده اند .ساده
ترش این است که اصولگرایان هر گز نمیخواهند وارد
رقابتی شــوند که تاکنون دوبار نتیجه آن را دیده اند و
بر همین اســاس شکل گیری دوقطبی سابق هرگز با
اقبال مواجه نخواهد شد.پس با این حساب باید منتظر
عکس العمل سعید جلیلی بود .آیا او تغییر خواهد کرد؟
خیلیها فکر میکنند پاســخ این سوال منفی است اما
نشــانههایی دیده شده است؛ شاید که او در حال تغییر
باشدومادرروزهایپیشروبایکسعیدجلیلیمتفاوت
مواجه شویم .به این اظهارات توجه کنید؛ « حل مشکل
اجاره نشینی یعنی کمک به تامین آرامش خانوادهها....
میتوان به طرحهای قبل ایراد داشت مشروط به آنکه
طرح بهتری جانشــین شــود ولی نمیتوان کشوری
را که ســاالنه یک میلیون مســکن جدید نیاز دارد در
خالئ و بــدون طرح رها کرد....صاحبان حقوقهای
نجومیاحساس کدخدایی دارند و صریحا خود را محق
میدانند .این فرهنگ کدخدا پذیری است ....صاحبان
حقوقهای نجومیمدیران آرزومند زندگی اشــرافی،
بهرهمندان رانت و انحصار و کاسبان فساد و تبعیض،
نه تنها از حقوق ملت در برابر سرکشــان جهانی دفاع
نمیکنند ،که جاده صاف کن آنها هم خواهند بود».
حاال نوبت پاسخ به این سوال است «:ما با کدام وجه
سعید جلیلی در انتخابات مواجه خواهیم بود ؛ جلیلی
عدالت خواه یا جلیلی سازش ناپذیر؟».
این انتخابات برای سعید جلیلی یک تفاوت عمده دارد
با انتخابات پیشین ؛ او در آن زمان با همه حرفهایی
که مطرح میکرد مدافع وضع موجود یعنی شــرایط
وقت شد بود .اکنون اما او میخواهد منتقد وضع موجود
باشد چرا که رقیب صاحب صدارت شده و برای ماندن
باید از شرایط دوران دفاع کند .چنین است که سعید
جلیلی باید یکی از این دو وضعیت را انتخاب کند؛
 -1تبدیــل صحنه رقابت اردیبهشــت  96به تیرماه
 84؛ یعنی شــیفت از سعید جلیلی به محمود احمدی
نژاد؛« جلیلی عدالت خواه»
 -2تبدیل صحنه رقابت اردیبهشت  96به خرداد 92؛
یعنی باقی ماندن در کاراکتر ســعید جلیلی ؛ «جلیلی
سازش ناپذیر»
تصمیم ســعید جلیلی حتما از مولفههای تاثیرگذار بر
انتخابات  96خواهد بود  .او که از محتوای اظهارات
اصولگرایان متوجه شــده چندان استقبالی از نامزدی
احتمالــی اش صــورت نخواهد گرفت برای ورود به
رقابت اردیبهشت ماه کار بسیار سختی پیش رو دارد.
آیا او میتواند توجه اصولگرایان را به خود جلب کند
یــا اینکه اصال ترجیــح میدهد کاندیدای این جناح
نباشد؟
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اگــر تا همین چند مــاه پیش در تحلیل مولفههای
تاثیــر گذار بر انتخابات  ،96حضور محمود احمدی
نژاد را یکی از مهمترین مسايل میدانستیم حاال که
او نیست بی درنگ باید گفت این سعید جلیلی است
کــه بودن یا نبودنــش در انتخابات میتواند تحلیل
و پیــش بینی شــکلی رقابت را بــه کلی تغییر دهد.
او کــه ایــن روزها بیش فعالی پیشــه کرده و کادر
دوربینهای عکاســان رسانهها را به بودن و حضور
خــودش عادت داده به یکی از منتقدان اصلی وضع
موجود تبدیل شــده و آنچنان شــیب این انتقاداتش
را باال برده که شــک بردن به اینکه او بنایی برای
نامزدی در انتخابات اردیبهشت ماه را ندارد سخت تر
از همیشه کرده است.اما آیا او به واقع چنین قصدی
دارد؟ اگر پاســخ این سوال را مثبت مفروض گرفته
و آنوقت او را از رقبای حســن روحانی در انتخابات
بدانیم در این صورت رقابت اردیبهشت چه سامانی
خواهد داشت؟ آیا با تکرار وضعیت خرداد  92روبرو
خواهیم شــد؟ آیا در این صورت باز هم دوگانه دو
قطبی ساز تعیین کننده نتیجه انتخابات خواهد بود؟
به نظر میرســد همه چیز به پاســخ یک سوال مهم
تر بســتگی دارد «:ما با کدام وجه ســعید جلیلی در
انتخابــات مواجه خواهیم بود؛ جلیلی عدالت خواه یا
جلیلی ســازش ناپذیر؟» .این همان مولفه ای است
که میتواند شکل تحلیل ما را سامان دهد.

رفتار غیرمنتظره اصولگرایان با سعید جلیلی
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سیاست

مصطفی صادقی

محمود احمدی نژاد چرا همچنان شــهر به شــهر و محله به
محلــه میچرخد و حرف میزند؟ دلیل این همه بیش فعالی
او در ماههای اخیر حتی پس از نهی از کاندیداتوری چیست؟
دو ســوال مهم که اگر ســایر تحرکات حامیان و نزدیکان به
رییس جمهور سابق را با نگاهی دقیق بررسی کنیم میتوان
به پاسخهای خوبی درباره آن دست یافت.
باید به این بپردازیم که احمدی نژادیها دقیقا چه نقشه ای
برای سیاســت ایران کشــیده اند و برای رسیدن به خواسته
نهایی خود از چه تاکتیکهای استفاده میکنند.
فاز نخست؛ ما فعال نیستیم.در این جمالت دقت کنیم؛ «وقتی
برای آقای احمدی نژاد سیاست ورزی یک امر ممتنع تصویر
شده و با توجه به منعی که رهبر انقالب در مورد کاندیداتوری
آقای احمدی نژاد مطرح کردند ،موضوع تنها به روز انتخابات
محدود نیست ،بلکه کل فرآیند انتخابات را در بر میگیرد.
بنابراین چه کاندیداتوری خود آقای احمدی نژاد  ،چه معرفی
یک کاندیدا از طرف خود ایشان و چه حمایت یک کاندیدا از
طرف ایشان  ،همه مسائل  ،شامل همین منع است و مشمول
همان دو قطبی شدن فضای انتخاباتی میشود .آقای احمدی
نژاد از هر کاندیدایی حمایت کند ،همین ظن وجود دارد که
ایشان در حال دو قطبی کردن فضا و صحنه انتخابات است
آقای احمدی نژاد یک رای دارند و یک رای را در روز انتخابات
بــه صندوق میاندازند ،هیــچ کاندیدی را به صحنه معرفی
نمیکننــد و از هیچ کاندیدایی نیز حمایت نمیکنند ،چرا که

شود .به یک معنا با مطلق نگاری گزاره «حتما در هیچ کدام
از دو انتخابات اردیبهشت امسال حضور نخواهد داشت» بار
منفی و تقابلی با این تحرکات محمود احمدی نژاد که شامل
ســفرها و سخنرانیهای او میشود بی اثر شده و حساسیتی
در این مورد برانگیخته نشود.
 -2غیر از انتخابات ریاست جمهوری یک گمانه آن بود که
احمدی نژاد برای انتخابات شوراها تالش میکند و بنا دارد از
یک فهرست حمایت کرده تا با به دست آوردن شورای شهر
به شــهرداری تهران رســیده و جایگزین محمد باقر قالیباف
شود  .در واقع گفته میشد که او میخواهد بار دیگر با استفاده
از مدل ســال  84از «شــهر» به «کشور» برسد .حاال اما این
اظهارات و ســخنانی مشــابه این تالش میکند این گمانه را
نادرســت جلوه دهد و از برانگیختگی حساســیتها در این
مورد جلوگیری کند .
 -3تاکیــد بــر اینکه احمدی نژاد هیچ تالش برای شــیفت
سرمایه اجتماعی خود به سمت هیچ جریان و شخصی نخواهد
داشــت .به بیان دیگر این اســترس سیاسی شکل نگیرد که
احمدی نژاد مانند یک دونده امدادی ظاهر خواهد شد و تالش
میکند برای پیروزی یک فرد یا جریان از خودش ســرمایه
گذاری کند.همه اینها یک هدف بیشتر ندارد؛ «آماده سازی
فضا برای تداوم اقدامات احمدی نژاد و حساســیت زدایی از
کنشهای احمدی نژاد برای سیاســیون به این شــکل که او
خطری برای شما نخواهد بود» .اینجا همان نقطه ای است
که باید پرسید؛ پس دلیل این اقدامات احمدی نژاد ،حاال که
او نمیخواهد نامزد انتخابات یا اثر گذار در آن باشد چیست؟

نــژاد به شــمار میآیند و یا گزینههــای تقریبا همجنس او
هســتند .به نتیجه این نظر ســنجی دقت کنید؛«براســاس
نظرســنجی یک مرکز افکارسنجی دانشگاهی ،سعیدجلیلی
بــرای اولین بارطی 36مــاه اخیر با %14.5دربرابر %13.1از
محمدباقرقالیباف پیشــی گرفت .در این نظرســنجی حسن
روحانی با%54.7پیشتاز است».
پوشــش گســترده نتیجه این نظرسنجی توسط شبکههای
رسانه ای احمدی نژادیها فارغ از اینکه وارد بحث در مورد
درســتی یا نادرســتی آمارهای آن شویم نوعی ایجاد تصویر
مطالبه گری اجتماعی برای سعید جلیلی است که او را برای
ورود به انتخابات بیشتر تحریک کند .برخی اظهار نظرهای
دیگــر امــا همزمان یک هدف دیگر را نیــز دنبال میکند؛
توجه دادن به جناح که کســی رای آور تر از قالیباف نیســت.
به این اظهار نظر توجه کنید؛ « به نظر میرســد که گزینه
قوی و جدی اصولگرایان برای انتخابات آتی شهردار تهران
باشد؛ زیرا هم خود او عالقمند به حضور است و هم شاید در
نظرسنجیهای اصولگرایان قالیباف نسبت به سایر گزینهها
رای بیشــتری داشته باشد» .هر دوی این افراد دو گزینه ای
هســتند که در انتخابات این دوره و دوره بعد میتوانند نامزد
اصولگرایان باشــند .یعنی گزینــه ای که برای اصولگرایان
توانایی ایجاد قطب در رقابت داشــته باشــند .پس چه اتفاقی
بــرای محمــود احمدی نــژاد بهتر از این که دو گزینه مهم و
اصلی بالفعل اصولگرایان در همین انتخابات مصرف شده و
مجالی برای حضور آنها در انتخابات بعدی باقی نماند .ضمن
اینکه احمدی نژادیها از همین حاال فرض را بر این گذاشته

دلیل گردش شهر به شهر احمدی نژاد چیست؟

فاز جدید برای بازگشت به
حضور انتخاباتی ایشان به مصلحت دانسته نشده است.منع
ورود بــرای ایــن دوره همه چیز را در نظر میگیرد  ،انتخابات
شــورای شهر و ریاســت جمهوری یک دو قلوی انتخاباتی
اســت و احمدی نژاد وارد عرصه رقابتی شــورای شــهر هم
نمیشود ».میتوان از این جمالت فهمید؛
تمام اصرار بر این است که برای عدم سیاست
-1
ورزی محمود احمدی نژاد در این انتخابات اعتماد ســازی
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این بیش فعالی سیاســی چه هدفی در پی دارد؟ پاســخ این
سوال همان نکته کلیدی ماجراست .باید به فاز دوم اقدامات
احمدی نژادیها دقت کنیم.

فاز دوم؛ گزینه سوزی

نکتــه جالب دیگر که از اظهارات نزدیکان احمدی نژاد قابل
مشــاهده اســت تحریک برخی چهرههای اصولگرا برای
نامــزدی در انتخابات اســت که یا رقیب سیاســی احمدی

اند که حســن روحانی پیروز انتخابات آتی خواهد بود به این
اظهارات توجه کنید  «:نظرسنجیها نشان میدهد روحانی
در غیــاب احمدینــژاد  ۶۰تا  ۶۵درصد رای دارد که در چهل
میلیــون واجدیــن رای در دوره بعد ایــن تعداد چیزی حدود
بیستوچهار میلیون رای برای روحانی است ».این تازه ترین
اظهارنظر از سوی عبدالرضا داوری یکی از چهرههای رسانه
ای نزدیک به احمدی نژاد است که در کنار چهرههایی چون

سیاست
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جوانفکــر تبدیل به تریبون این جریان در فضای انتخاباتی
اخیر شده است.

فاز سوم؛ بازگشت به سیاست با تمام قوا

حاال میتوان مساله را جمع بندی کرد ،احمدی نژاد فاز سوم
سیاست ورزی اش را کلید زده است  .آنچه رخ داده این است
؛«احمدی نژاد از سیاست به اجتماع شیفت کرده است» .او
فرد تیزهوشی است؛ اگر چه بعد از  8سال ریاست جمهوری
به نقطه آغاز باگشــته و اکنون سهمیاز قدرت رسمیندارد
اما میخواهد باز با استفاداز جامعه شناسی که اتفاقا خبرگی
خاصی در آن دارد به بر سیاســت غلبه کند .به بطن جامعه
رفته تا برای آینده سیاست ورزی اش سرمایه اندوخته کند.
زرنگــی بــه خرج داده؛ اول به همه اعتماد داده که کاری به
انتخابات اردیبهشــت ماه ندارد؛ نه خودش خواهد بود ونه
به کســی از داشــتههایش خواهد داد .بعد از آن به تحریک
گزینههای اصولگرا پرداخته تا آنها سرمایه شان را در همین
انتخابــات خــرج کنند و چاره ای جــز او در انتخابات بعدی
نداشته باشند و حاال در فاز سوم سیاست ورزی اش به ایجاد
مطالبه در جامعه برای بازگشتش اقدام میکند .به این جمله
که از ســوی یکی از نزدیکانش بیان شــده دقت کنید «اگر
احمدی نژاد در انتخابات بعدی کاندیدا شــود بدون دغدغه
و ریسک انتخاب خواهد شد».او که از انتخابات اردیبهشت
باز مانده حاال آرام آرام یک شکاف اجتماعی ایجاد میکند؛
یــک دوقطبــی دیگر که پایههایــش از همین حاال ریخته
میشــود .محمود احمدی نژاد سیاســت مدار زیرکی است
اما نه آنچنان تیزهوش که کســی متوجه کارهایش نشــود.

سیاست
در ســال  1400نه روحانی میتواند برای ریاست جمهوری
اقــدام کنــد نه آنچنان امیدی هســت که پدیده ای از میان
اصولگرایــان ظهور کند .او تا اینجای کار امیدوارترین فرد
به انتخابات  1400است.چندان هم پیچیده نیست؛ محمود
احمدی نژاد ،مرد سلفیهای سیاسی ایران فاکتور «زمان»
را به یاری گرفته تا هر چه میتواند «دلبســتگی اجتماعی
» ایجاد کند .به او دقت کنید؛ متوجه کارهایشان میشوید.
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آنچه که بر محمد باقر قالیباف از سال  84تاکنون گذشته است

ی شهردار
تردیدهای آقا 

سیاست

فائزه انیسینیا

12

سیاست

نتیجه ،کاهش آراء حقیقی ایشان شد».
آن انتخابات تمام شد و محمد باقر قالیباف بعد
از ســفر به مشــهد و یک دوره کوتاه استراحت
باز به پایتخت بازگشت  .شهری که چندی بعد
اداره اش را برعهده گرفت.
بازگشت با ائتالف؛ بازهم شکست
بهــار  92؛ دوبــاره حــال و هــوای روزهای
نخســتین رقابتهای سال  84حاکم شده بود
 .همه میگفتندهاشــمیو قالیباف دوباره به هم
رسیدهاند .شانه به شانه در نظرسنجیها رقابت
میکردنــد .او در صحنه باقی ماند وهاشــمیبا
تصمیم شــورای نگهبــان کنار رفت .او باز یک
نامــزد پیــش رو در برند تبیلغاتــی بود .کت و
شــلوار مارک پوشــیده و در مناظرهها با تبلت
حاضر میشــد .اگر چه کــه خبر خوب برای او
غیبتهاشمیرفســنجانی بود اما این بار نوبت
ســعید جلیلی بود که محاسبات تیم رسانه ای و
مشاوره ای او را بهم بزند  .این بار هم انتخابات
برای او نبود  .جدال کمپینها جای دیگر تشکیل
شد و او تنها ناظر بازی بود .در این میان او یک
پاس گل هم به نامزدی داد که چند روز بعد رییس
جمهور شد .یک پایان تلخ دیگر برای کسی باید
باز به «بهشت» باز میگشت.
آقای شهردار مردد است چون...
خیلیها دقــت نکرده اند اما تیپ او تغییر کرده
اســت  .لبــاس دو جیب کرم رنگ پوشــیده،
محاســنش را بلند کرده و البته موهای سرش را
هم کوتاه کرده است  .لباسش را روی شلوارش
میاندازد و دوباره انگشــتر عقیق بر دست کرده
اســت .یک برند جدید برای آقای شهردار که
میخواهــد نامزد انتخابات باشــد  .محمد باقر
قالیباف فارغ از آنچه مشــاوران و دوستانش در
جلسات مختلف به او میگویند یک ذهن سیاسی
هم دارد که در حال محاسبه شرایط فعلی است.
او با رییس جمهوری مواجه است که شکستش
چندان ساده نیســت .پرزیدنتی که از دو طیف
سیاســی اصلی ایران حامــیداردو از طبقات
مختلف اجتماعی نیز سرمایه جذب کرده است .
کسی توافق هسته ای را به نتیجه رسانده و وعده
بزرگ خود در انتخابات  92را عملی کرده است.
محمد باقر قالیباف میداند شکست دادن رییس
جمهور مســتقر که برای دومین بار در انتخابات
شرکت میکند تا کنون امکان پذیر نبوده و البته
این را هم میداند که این آخرین فرصت او برای
شــرکت در انتخابات ریاست جمهوری است .
ثبت شکست سوم میتواند پایانی برای دوران
سیاســت ورزی او در این عرصه باشــد  .آیا او
ممکن اســت به این نتیجه برسد که بهتر است
تا سال  1400منتظر بماند؟

نخستین ماهنامه اقتصادی -اجتماعی دوزبانه  /شماره  / 14آذر ماه 1395

دفتر کارش این روزها از همیشــه شــلوغ تر
اســت .جدا از جلسات مشــاورهای مهمیکه
برای چگونگی مواجهه او با حاشــیههای متعدد
پیش آمده بعد از ماجرای امالک نجومیبا حضور
خودش تشــکیل میشــود ،او و تیم همراهش
جلســات ســنگین دیگری هم دارند .دستور
جلســه مشخص است؛ «چگونه وارد انتخابات
ریاست جمهوری شویم؟» البته او یک دستور کار
دیگر هم در ذهن سیاسی اش دارد؛ «آیا حضور
مجــددش در انتخابات ریاســت جمهوری به
مصلحت است ؟» باید مسایل را از نگاه خودش
ببینیم؛ آنچه که بر محمد باقر قالیباف از ســال
 84تاکنون گذشته است.
برند قهوه ای؛ تیپ خلبانی؛ شکست در روزهای
آخر
ســال  84بــود ،خیلیهــا فکــر میکردند
اکبرهاشمیرفســنجانی باز قدرت را در دولت
تحویل خواهد گرفــت .خودش هم گویا آماده
شــده بود تا به دفتر کار قبلی اش در ساختمان
ریاســت جمهــوری که تنها چند صــد متر با
ســاختمان مرمر فاصله داشــت بازگردد .در
نظرســنجیها رای اول را داشت و بحث بر سر
این بود که حاال که رییس دولت اصالحات میرود
و با حضورهاشــمیدولتی ائتالفی شکل خواهد
گرفت کفه سیاسی کدام جناح در کابینه سنگین
تر خواهد بود  .آنسوتر یعنی جایی که راستگراها
برای بازگشــت به قدرت تالش میکردند ،علی
اکبر ناطق نوری به فکر این بود که از ساز و کار
شورای هماهنگی نیروهای انقالب کسی را برای
رقابت باهاشمیرفسنجانی آماده ورود به میدان
انتخابات کند تا جانشــین رقیب سابقش یعنی
رییس دولت اصالحات باشد .معادالت انتخابات
اما به گونه ای دیگر رقم خورد ناگهان همه چیز
تغییر کرد .به یکباره محمدباقر قالیباف تصمیم
به حضور در انتخابات گرفت .او در ســاختمانی
بلند مرتبه واقع در بلوار میرداماد اعضای ســتاد
خود را ســاماندهی کرد؛ خودش در طبقات باال
مســتقر شد و اعضای رســانهای و ستادی در
طبقات پایین تر کار ســنگین انتخاباتی را آغاز
کردند .او در همان نشســت رسانه ای اولش به
طیف راســت اصولگرایان تاخت تا تحلیلهایی
کــه میگفتند او از جانب طیــف چپ اصولگرا
حمایت میشود را قوی تر کند.
لباسش را تغییر داده و با تیپ خلبانی عکسهای
خود را روانه رســانهها کرده بود .مشــاورانش
بــرای او برند قهــوه ای را انتخاب کرده بودند
تا در عکسهای آتلیه ای به همراه درخشــیدن
حلقه ازدواجش از او یک چهره جدید و پیشــرو
نشــان داده شــود .همه چیز بــه خوبی پیش

میرفت .او به یکباره در نظرســنجیها رشــد
کرد چنانکه حتی برخی نظرســنجیها او را نفر
اول نشان میداد .همه آرای منفی حاشیهنشین
اکبرهاشمیرفســنجانی را به سمت خود جذب
کرده و طبقه متوسطی که خاطره خوبی از دوران
ریاست جمهوریهاشمینداشتند را امیدوار به
خود کرده بود .
دوباره یک اتفاق دیگر افتاد ،حاال نوبت شنیدن
خبرهای بد بود .یک نامزد دیگر با یک برند دیگر
آمده بود .محمود احمدی نژاد با یک کاپشن ساده
و دیالوگهای پوپولیستی معادالت را به هم زد.
دوگانه ای تازه ای ایجاد شــد که یک سمتش
اشرافی گری بود و سمت دیگرش عدالتخواهی.
احمدی نژاد حاشــیه نشینها را نشانه گرفت .
آرا به سمت او شیفت کرد .حاال این کت وشلوار
قهــوه ای و تیپ خلبانی قالیباف دیگر جذابیتی
نداشــت .محمدباقر قالیبــاف در عین ناباوری
انتخابات را باخت.
خــودش بعدها ماجــرای آن دوران را اینگونه
روایت کرد؛ «ما در ســال  84در تبلیغات اشتباه
کردیــم ،خطا کردیم و این را صادقانه میگویم،
خودم این کار را نکردم ولی مسئولیتش متوجه
من اســت و باید جواب دهم؛ انشــاهلل این کار
را تکــرار نکنیم .».ایــن جمالت البته متعلق به
ماهها قبل از انتخابات سال  92است .البته فقط
خــودش نبود که دلیل این باخت را اشــتباه در
نوع تبلیغاتش میدانست .حیدر رحیم پور ،پدر
حســن رحیم پور ازغدی و از افراد مورد رجوع
طیفی از بچه حزب اللهیهای مشهد ،از کسانی
بود که علی رغم قبول داشــتن احمدی نژاد ،در
انتخابات  84به دالیل مختلف (از جمله پیشــتاز
بودن در نظرســنجیها) اعالم کرد که رأی اش
با قالیباف است .
امــا او هــم بعد از انتخابــات  84در تحلیلی از
انتخابــات نهم و دالیل رأی آوردن احمدی نژاد
و رأی نیاورن قالیباف در مطلبی در سایت مطالبه
نوشت« کاهش آراء آقای قالیباف از آن جا شروع
شد که به خاطر جلب نظر مردم به حرکات لیبرال
منشانه پرداختند و اجازه دادند خط سرمایه داری
و روشنفکران مدنی در ساختار تبلیغاتشان رخنه
و مکتبیها را برانگیزند و بر اندیشــه ایشــان
بشــورانند.عکسهای کذایی ،لباسهای آن
چنانی ،حلقه بر انگشــت به جای انگشتر عقیق
و اینها ،نه حکایت از ضعف دینی ایشــان که
حکایت از غفلت و عدم شــناخت مبلغان ایشان
از امتــی بود که رای اولیهای این امت ،مکتبی
تــر از پیرمردان انقــاب بودند... .لیکن برخی
گردانندگان تبلیغات وی شــیوه تبلیغات را به
گونه ای امت آزار و غربی پســند تغییر دادند و
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اقتصادی

نگاهی بر پایان حکومت  ۸۷ساله «ریال» بر اقتصاد ایران

دینار دینار تا
تومان!

هیات دولت تغییر واحد پولی کشــور از ریال به تومان را تصویب کرد که بر این اســاس هر
تومان معادل  ۱۰ریال در نظر گرفته شــده اســت بنابر این تغییر واحد پولی برای هفتمین
بار در طول تاریخ کشــور در دســتور کار قرار گرفته است.واحد پول واحدی برای سنجش
دادوســتد کاال و خدمات اســت که در تسهیل انتقال کاال و خدمات نقشی اساسی دارد .به
عبارت دیگر یکای پولی یک کشور ،نام پول رایج در آن کشور است.
رضا مرادی
moradi12_m@gmail.com

نگاهی به تاریخچه پول ایران

واحــد پول ایــران در دوره قاجار قران بود و کوچکترین
واحــد پــول قدیم (تا آخــر دوره قاجار) در ایران دینار بود.
یک تومان برابر ده قران و برابر ده هزار دینار بود .ســکه
اسپانیایی رئال پس از ورود به ایران با نام ریال بر مبنای
وزنش ،مطابق  ۱۱۷٫۵دینار گرفته شــد اما از آغاز دوران
رضاشــاه پهلوی سکههای ریال به جای  ۱۱۷٫۵دینار به
مبلغ  ۱۰۰دینار (مطابق قران) کاهش داده شدند؛ بنابراین
قران و ریالی که امروزه ما به کار میبریم مقداری با مفهوم
آن در دوران قدیم متفاوت است.
در ســال  ۱۳۰۸خورشــیدی به موجب قانون  ،پول ایران
تغییر یافت و واحد پول به ریال تبدیل شد.
یــکای پــول ایــران هم اکنون ریال نــام دارد و به ۱۰۰
دینار تقسیم میشود .اما چون ریال واحد بسیار کمارزش
اســت ،تقســیمات آن در حســابداری به کار نمیرود.
همچنین حدوداً از سال  ۱۳۱۱هجری شمسی واحد غیر
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رســمیتومان ( ۱۰ریال) مکرراً برای شمارش پول ایران
بکار میرود و واحد ریال به دلیل عدم سابقه تاریخی در
میان مردم ایران رواج نیافتهاست.

تاریخچه ریال

ریال برای اولین بار در سال  ۱۷۹۸معروف شد و آن یک
سکه جهانی بود که  ۱۲۵۰دینار یا یک هشتم تومان ارزش
داشــت .در ســال  ،۱۸۲۵ریال از رواج افتاد و به جای آن
قران که معادل هزار دینار (یک دهم تومان) ارزش داشت
رواج یافت (به این ترتیب واحد پول ایران وارد سیســتم
اعشــاری شد) .در ســال  ۱۳۱۱( ۱۹۳۲هجری شمسی)
ریال جایگزین قران شد .همچنین آن به صد دینار جدید
تقســیم پذیر بود.واحد پول ایران از ســده هفتم هجری تا
زمــان اوایل حکومت پهلوی ،دینار بود .یک تومان واحد
شمارش برای دینار و برابر ده قران و یا ده هزار دینار بود.
در ســال  ۱۳۰۸به صورت ناگهانی واحد پول تومان کنار
گذاشته شد و واحد «ریال» که ریشه اسپانیولی و پرتغالی

دارد و ســابقه تاریخی در ایران نداشــت به عنوان واحد
رســمیپول برگزیده شــد .ریال در میان مردم مقبولیت و
رواج نیافــت و مــردم ایران  ۱۰ریال را یک تومان فرض
کردند و در میان مردم واژگان تومان و قران (ت َُمن و قِرون)
کاربرد دارد و واحدهای رســمیریال و دینار در محاورات
مردم استفاده نمیشود .حتی در میان رسانهها و مسئوالن
کشوری نیز استفاده از تومان مرسومتر است.
 اسکناسهای ریالی ایران

چاپ اسکناس در ایران در سال  ۱۳۱۱توسط بانک ملی
شروع شد .اولین اسکناسهای چاپ شده اسکناسهای
 ۱۰۰ ،۵۰ ،۲۰ ،۱۰ ،۵و  ۵۰۰ریالی بودند .در ســال ۱۳۱۴
اســکناس  ۱٬۰۰۰ریالی منتشــر شد .به دنبال آن در سال
 ۱۹۵۱اســکناس  ۲۰۰ریالی انتشار یافت .اسکناسهای
 ۵٬۰۰۰و  ۱۰٬۰۰۰ریالــی در ســال  ۱۹۵۲چاپ شــدند.
اســکناس  ۵ریالی آخرین بار در ســال  ۱۹۴۰چاپ شــد
و اســکناس  ۱۰ریالی هم تا ســال  ۱۳۴۰( ۱۹۶۱هجری

اقتصادی

صادر کرده است.
قائممقــام بانک مرکزی مصوبه اخیر هیأت دولت درباره
تغییر واحد پول از ریال به تومان را ،در راستای احترام به
عرف جامعه عنوان و اعالم کرد که با اجرایی شــدن آن،
امکان ایجاد تغییراتی در اسکناسهای جدید وجود دارد.
اکبر کمیجانی با اشــاره به جلســهی روز چهارشنبه (۱۷
آذر) هیات دولت که به منظور بررســی الیحهی «قانون
بانک مرکزی جمهوری اسالمیایران» برگزار شد ،اظهار
داشت :همانگونه که در قانون پولی بانکی مصوب سال
 ۱۳۵۱که هماکنون نیز در دســت اجراســت ،واحد پولی
ایــران ریــال و یک ریال معادل  ۱۰۰دینار اســت ،بانک
مرکــزی نیز در الیحــه خود به دولت ،واحد پول ایران را
ریال عنوان کرده اســت .اما هیات دولت تصمیم گرفته
بــرای انطباق با واقعیتهــا و احترام به عرف ،واحد پول
را از ریــال بــه تومان تغییر دهد؛ چــرا که در معامالت و
گویشهای روزمره ،تومان بیش از ریال مصطلح اســت.
بر این اســاس واحد پولی ایران تومان معرفی شــده و یک
تومان برابر با  ۱۰ریال است.
وی ادامــه داد :البتــه مصوبه هیات دولت برای تصویب و
تبدیل شــدن به قانون به مجلس شورای اسالمیارسال
میشــود و تصویب نهایی آن منوط به نظر نمایندگان در
روزهای آتی است.
قائممقام بانک مرکزی ،اعمال مفهوم تومان و جایگزینی
آن با مفهوم ریال را به معنای اصالح پولی ندانســت و
تصریح کرد :عملیاتی شــدن مفهــوم تومان به معنای
اصالح پولی نیســت .در حال حاضر مطالعات بســیاری
برای اصالح و حذف صفر از پول ملی در جریان اســت.
بــا این حــال در لوایح بانک مرکزی و بانکداری به این
موضوع پرداخته نشــده اســت و در آینده این موضوع به
شکلی جامع و در قالب الیحهای جداگانه مطرح خواهد
شــد .چراکه اصالح پولی فعالیت جامعتری اســت و در
آن بایــد همه جوانب مالی ،اقتصادی و حســابداری در
نظر گرفته شود.کمیجانی با ذکر این نکته که در صورت
تصویــب این موضوع در مجلس ،امکان دارد اصالحاتی
جزئی در چاپ اسکناسهای جدید در آغاز سال آینده انجام
شــود ،گفت :این امکان وجود دارد که در اســکناسهای
جدیــد مالحظات رعایت شــود .البته در اینباره هرگونه
تغییر و اصالح به مردم اطالع داده خواهد شد.
قائممقام بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک طی سالیان
گذشته ،مطالعاتی را بر روی اصالح قوانین پولی و بانکی در
دستور کار داشته است ،گفت :خوشبختانه این مطالعات به
مراحل پایانی خود نزدیک شده است و با همکاری وزارت
امــور اقتصاد و دارایی کار بر روی اصالح لوایح بانکداری
و بانک مرکزی نیز به اتمام رسیده و این الیحه به هیأت
دولت تقدیم شــده و از هفته جاری در دســتور کار دولت
قرار گرفته اســت .در فرایند بررســی مواد این دو الیحه،
اصالحاتــی صــورت خواهد گرفت و این الیحه توســط
دولت به مجلس ارایه خواهد شد.برهمین اساس«ریال»
برای پایان دوره حکومت  ۸۷ساله خود در انتظار تصمیم
مجلس شورای اسالمی است.
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خورشیدی) منتشر شد .در سال  ۱۹۶۱بانک مرکزی ایران
انتشار پولهای کاغذی را عهدهدار شد.
در ســال  ۱۳۵۷پــس از پیــروزی انقــاب اســامی،
اسکناسهای ایرانی با تصویر شاه چاپ شدند که با یک
طرح در هم پیچیده پوشــانده شــده بود .اولین چاپ پول
حقیقی جمهوری اســامیدر اسکناسهای ،۲۰۰ ،۱۰۰
 ۵۰۰۰ ،۱۰۰۰ ،۵۰۰و  ۱۰٬۰۰۰ریالــی بود و  ۲۰۰۰ریالی
در سال  ۱۹۸۶مرسوم شد.
اســکناسهای  ۱۰۰ریالی که در اولین چاپ اســکناس
توسط جمهوری اسالمیبا طرح حرم امام رضا(ع) در جلو
و مدرســه چهارباغ در پشــت بود به طرحی از سید حسن
مدرس در جلو و مجلس شــورای اســامیدر پشت تغییر
یافــت .اســکناسهای  ۱۰۰۰ریالــی نیز که قبل از آن با
طرح مدرســه فیضیه در جلو بود به طرحی از بنیانگذار
جمهوری اسالمیایران تغییر یافت .اسکناسهای ۵٬۰۰۰
ریالی ۱۰٬۰۰۰ریالی ۲۰٬۰۰۰٫ریالی و  ۵۰٬۰۰۰ریالی نیز با
طرح ایشان چاپ شد .اسکناس  ۲٬۰۰۰ریالی نیز که قبل

از آن تصویر آزادی خرمشــهر را در جلو داشــت به طرحی
از آیتاهلل خمینی(ره) تغییر یافت.
از اواخر دهه  ۱۳۸۰به دلیل تورم باال و پایین آمدن ارزش
پولی ایران ،زمزمه حذف صفر از پول ایران شــنیده شــد.
عالوه بر این ،چون واژه «ریال» ریشــه اســپانیایی دارد و
دارای ســابقه تاریخی در ایران نیســت و مهم تر از همه
در میان مردم مقبولیت نیافتهاســت قرار شــده واحد پولی
جدیدی به جای آن برگزیده شود .مقرر شد در این باره از
مردم نظرخواهی شــود.جمعبندی «نظرسنجیها» یکی
از معیارهایی اســت که در تعیین نام واحد اصلی و فرعی
پول ملی مالک تصمیمگیری خواهد بود .اما ســایر ابعاد
کارشناســی و مالحظات فرهنگی ،تاریخی ،آواشناسی،
قومیتی و ارزشــی نیز قطع ًا باید مورد توجه باشــد .برآیند
همگی این ابعاد مشــخص خواهد کرد که نام واحدهای
اصلی و فرعی پول ملی چه خواهد بود.
حال پس از این سالها دولت یازدهم این بار تصمیم به
حذف ریال کرده اســت و مصوبه ای را دراین خصوص
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هزینه خداحافظی ریال
از اقتصاد ایران

اقتصادی

هیات وزیران به ریاست حسن
روحانی در جلسه روز هفدهم آذرماه
تصویب کــرد که واحد پول ایران از
«ریال» به «تومــان» تغییر کند .بر
این اســاس ،ریــال از اقتصاد ایران
مجید سلیمیبروجنی
حذف و تومان پس از  87سال دوباره
به واحد پولی کشور برمیگردد .پس
از چندین ســال بحث و چانهزنی درباره حذف سه صفر از
پول ایران ،کابینه روحانی تنها به حذف یک صفر رضایت
داد و واحد پولی که در سال  1308به ریال تغییر کرده بود
را دوباره به تومان بازگرداند.
ایــن مصوبه دولت باید در مجلــس نیز رای الزم را
بیاورد تا به صورت رســمیدر اقتصاد کشورمان عملیاتی
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شــده و شکل ظاهری اســکناسها و سکههای رایج نیز
اصالح شــود .در روال عادی ،تصویب قوانین ،دولت 15
روز زمــان دارد کــه آن را اجرایی کند ،ولــی در قوانینی
مانند تبدیل واحد پولی کشور که امری زمانبر است ،برای
اجرای آن یک بازه زمانی  5ساله تعیین شود.
تغییر واحد پولی برای کشور ترکیه که جزو نمونههای
موفق به شــمار مــیرود ،در حدود  10ســال زمان برد.
نکتــهای که در رابطه با مصوبه جدیــد دولت باید به آن
توجه داشــت ،این اســت که با مصوبه اخیر دولت ،تغییر
واحــد پول به حــذف یک صفر محدود شــده و این امر
برخالف نظر اکثر صاحبنظران است که حذف حداقل 3
صفر از واحد پول را ضروری میدانند ،ممکن اســت گفته
شــود که راه برای حذف صفرهای بعدی باز خواهد بود و

اقتصادی
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هیاهوی حذف صفر از
پول ملی
علی مروی
مدير گروه اقتصاد سياسی انديشكده مطالعات حاكميت
و سياست گذاری دانشگاه صنعتیشريف

چندی قبل خبری در رسانهها منتشر شد مبنی بر تصمیم
هیات وزیران به تغییــر واحد پول ملی به تومان یا حذف یک
صفر از پول ملی .اما اصل داستان از چه قرار است؟
 بانک مرکزی که مدتهاســت (بنا بــه برخی اقوال ازاواخر دهه شصت) مدعی تهیه لوایحی برای اصالح و نوسازی
قوانین موجود در نظام بانکی کشــور است ،در واکنش به ارائه
طرح بانکداری جمهوری اســامیایران در مجلس ،اخیرا دو
الیحه بانکی را به هیات وزیران سپرده است :الیحه بانکداری
ایران و الیحه بانک مرکزی .در صورت تصویب در این خان،
این لوایح توسط وزیر اقتصاد به مجلس ارائه خواهد شد.
 یکــی از مواد الیحه بانک مرکــزی به تغییر واحد پولملــی از ریال به تومان پرداخته اســت .آنچــه دیروز تصویب
شــد ،در واقع موافقت هیات وزیران با این ماده بوده است .به
عبــارت دیگر ،در صورت خروج این لوایح از خان دولت و طی
کردن فرآیند تصویب در مجلس و نهایتا تایید شورای نگهبان،
میتــوان گفت که واحد پول ملی از ریال به تومان تغییر کرده
است .بر این اساس ،قطعیت اخبار منتشره در رسانهها را چندان
جدی نگیرید.
 طبق آنچه عنوان شــد ،تنها بحث تغییر واحد پول ملیمطرح شده است و نه حذف یک صفر .با توجه به اینکه عرف
جامعه با تومــان کار میکنند ،تصویب ایــن بخش از الیحه
بانک مرکزی اقدامیقابل دفاع به نظر میرســد .این تصمیم
در صورت نهایی شــدن ،ســختی کار با دو واحــد متفاوت را
در مبادالت اقتصادی ،تحقیقــات آکادمیک و مکاتبات حذف
خواهد کرد.
 واحــد پول ایران تا ســال  1308تومان بود ،اما در اینســال به ریال تغییر کــرد .در صورت به ثمر نشســتن ماده
فوقالذکر ،واحد پول ملی بعد از نزدیک  90ســال به تومان باز
خواهد گشــت .این تصمیم البته خالی از هزینه هم نیست .به
عنوان مثال ،تعویض اسکناسهای موجود برای بانک مرکزی
هزینهزا خواهد بود.
 لوایح ارائه شــده توســط بانک مرکزی ،بخشهایی بهمراتــب تعیینکنندهتر و مهمتر از بحــث تغییر واحد پول ملی
دارند .متاسفانه رسانهها تاکنون تنها به این ماده واکنش جدی
نشــان داده اند .شاید یکی از دالیل این امر ،جذابیت آن برای
عموم باشــد .به نظر ،واکاوی و تحلیــل نقاط قوت ،نقایص و
اشــکاالت اصلی ایــن لوایح و طرح بانکــی مجلس که یک
فوریت آن به تصویب رسیده است ،به مراتب اهمیت و اولویت
بیشتری دارد.

سیاسی

دولــت و بانک مرکزی همچنان میتوانند صفرهای بعدی را هم حذف کنند ،اما
باید توجه داشــت که با در نظر گرفتن هزینههای باالی عملیاتی حذف صفر که
شــامل جمعآوری اسکناس و مســکوکات قبلی و امحای آنها ،نشر اسکناس و
مسکوکات جدید ،تغییر نرمافزارها ،قراردادها و ...میشود ،انجام این کار برای دو
دفعه متوالی ،یکی برای تغییر نام و حذف یک صفر و دیگری برای حذف  2یا 3
صفر دیگر ،معقول و سنجیده نیست.
ممکن اســت گفته شود چه اشــکالی دارد که مجلس به پیشنهاد دولت و با
وضــع قوانین ،هم نام واحد پول جدیــد را تغییر دهد و هم از تعداد صفرهای آن
بکاهد .پاســخ این خواهد بود که این کار به خودی خود ایرادی نخواهد داشت؛
به این شرط که دو کا مورد نظر همزمان عملیاتی شود تا موجب آن نشود که به
هزینه مردم و با پول مالیاتدهندگان ،کاری را که میتوان به یکباره انجام داد،
طی دو یا چند مرحله و هزینه اضافی انجام داد.
مطابق آمار اعالم شده ،حدود  48هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در
نزد بانکها و اشخاص وجود دارد و اگر که تصمیم گرفته شود دولت اسکناس و
ســکههای جدید را جایگزین کند ،ضروری است که حداقل برای انتشار  50هزار
میلیارد تومان برنامهریزی شــود.برای انتشار هر برگ اسکناس باید معادل 100
تومان و برای ضرب ســکه بین  50تا  100تومان هزینه شود .در مجموع هزینه
تقریبــی این کار نزدیک به  2هزار میلیارد تومان پیشبینی میشــود .به اعتقاد
برخی کارشناسان ،اگر قرار باشد در آینده حذف چند صفر در دستور کار قرار گیرد،
بهتر است که از دوباره کاری جلوگیری کنیم و از ابتدا با حذف  3یا  4صفر ،واحد
پول جدید را جایگزین کنیم .به طور قطع ،در هر کشــوری تمامیافراد جامعه از
یک ســطح آگاهی و سواد برخوردار نیستند ،بنابراین باید از مدتها قبل ،اجرای
برنامه اصالحی و آموزشهای الزم متناســب با اقشار مختلف جامعه آغاز شود.
به اعتقاد برخی کارشناسان ،دولت میخواهد
واکنش جامعه را نسبت به این تصمیم ببیند.
برخی دیگــر نیز میگویند دولت قصد دارد با
چنین کاری بازار را تست کند و واکنش آن را
در یابد و شــاید هم تصمیم دارد پروژه حذف
ســه صفر را فعال و تا مدتــی از دهان مردم
بیاندازد و بــه همین دلیل تصمیم گرفته تا با
حذف یک صفر مدتــی حذف صفرهای زاید
را به تعویــق بیاندازد.در حــال حاضر دولت
حذف یک صفــر را تصویب کرده و میتواند
با توجــه به کاهش تورم در کشــور و ایجاد
ثبات اقتصادی بیشتر در آینده نزدیک ،مابقی
صفرها را نیز حذف کند.
این ارقــام واحد پول ملی را ارزشــمند
میکند؛ به شــرط آنکه تورم بــه  5درصد
برســد و ثبات داشته باشد ،پول ملی ارزشمند
میشــود .در غیر این صورت ارزشــی ندارد.
بــه طور کلی تغییر صفــر و حذف آن از پول
ملی ،آثار جدی بر اقتصاد ایران در حال حاضر
نخواهد گذاشــت؛ مگر اینکه این تحول در
یک بسته ســاختاری قرار گیرد .به این معنا
کــه این بحث ســاختاری ،تغییــر انتظارات
کنشگــرای اقتصادی بهوجــود آورد و این
انتظارات مدیریت شود .فعال حذف یک صفر
از پــول ملی آثار تورمینــدارد؛ اگرچه برخی
تصمیمات ناشــی از آن ،ممکن است تورمزا
باشد
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ریال از چه زمانی وارد
سیستم پولی کشور شد

پایان یک
تردید
تاریخی

اقتصادی

مریم یعقوبی

عجیب نیســت که تصمیم دولت برای تغییر نام واحد
پــول ملــی از ریال به تومان از هفته گذشــته تاکنون
همچنــان در کانون توجه افکارعمومیاســت .بانک
مرکــزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از
اوائل ســال  85درگیر تدوین لوایحی برای بروزکردن
قوانین حاکم بر نظام بانکی و بازار پول کشــور بودند؛
نخســت پیشنویس محصول این تالش هم بهمن
ماه سال  86به دولت نهم ارائه شد ،اما عمال مسکوت
ماند.ســپس در دولت یازدهم دور تازهای از تالشها
برای بروزرســانی قوانین پولی کشــور آغاز شد كه در
نهایت دو الیحه تحت عناوین «قانون بانک مرکزی»
و «قانون بانکداری» تدوین شد.
این دو الیحه قرار اســت جایگزین قانون پولی و مالی
کشــور مصوبه ســال  1351و قانون عملیات بانکداری
بدون ربا مصوب سال  1363شود؛ دو قانونی که بیش از
چند دهه است در اقتصاد ایران به آنها عمل میشود و
بنا بر نیاز تا کنون وصله پینههای فراوانی نیز خورده اند.
بر همین مبنا و پس از تدوین پیش نویس این دو قانون،

از چند وقت قبل دولت سرگرم بررسی بند بند آنها است.
طــی ایــن مدت اما خبر خاصی از تغییراتی که در جریان
بررسی این لوایح در دولت اعمال میشود ،منتشر نمیشد
تا اینکه ناگهان ظهر روز چهارشنبه  17آذر ماه خبری بر
روی خروجی پایگاه اطالع رسانی دولت قرار گرفت که
از موافقت هیات وزیران با تغییر واحد پول ملی ایران از
ریال به تومان حکایت داشت.
طبیعی بود که رســانهها به ســرعت و با هیجان مشغول
انتشار این خبر شدند؛ دبیران اقتصادی خبرنگارانشان را
سراغ آرشیو سالهای قبل فرستادند تا سابقه اخبار حذف
صفرهای پول ملی را استخراج کنند و به این ترتیب ظرف

مدت کوتاهی موجی از اخبار ،گزارشها و مصاحبهها در
رسانهها منتشر شد که به بررسی منافع و مضرات حذف
صفر از پول ملی پرداخته بودند.
این موج رسانه ای البته قابل پیش بینی بود اما با واقعیت
تصمیم دولت همخوانی نداشــت بــه همین خاطر نیز
رئیــس کل و قائــم مقام بانک مرکــزی ناگزیر به ارائه
توضیحاتی درباره تصمیم ظهر چهارشنبه دولت شدند؛
توضیحاتی بسیار شبیه به هم که بنا بر روال عجیبی که
روابط عمومیبانک مرکزی چند ماهی اســت در پیش
گرفته نه با حضور رســانهها بلکه با اســتفاده از تلگرام و
ســایت به صورت تکگوییهای یکطرفه مسئوالن

اقدام غیر منتظره حذف یک صفر
مرتضى ایمانى راد
اقتصاددان
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هيــات دولت تصويب كرد كه واحد پول ملى تومان
شــود و واحــد جزئى تــر آن ريال و هر ده ريال برابر
يك تومان باشــد .اينكه ريال عمال توســط مردم از
دايره پول ملى حذف شــده بود ترديدى نيســت و
اينكه حذف چند صفر از پول ملى يك ضرورت بود
نيز حرفى نيست  .ولى چيزى كه باعث تعجب است

اين است كه چرا يك صفر !
حداقل حذف يك صفر آن هم تبديل پول به واحدى
كه توسط مردم استفاده مي شد هزينههاى روانى اين
كار را كاهش ميدهد .ولى بعيد ميدانم در شهرهاى
كوچك و در روســتاها ايــن تبديل فورى به راحتى
انجام شود و حداقل مشكل آن اين است كه مصرف

اقتصادی

اصل ماجرا چیست؟

برخالف آنچه در ابتدا برداشت شد ،موافقت دولت با تغییر
نام واحد پول ملی از ریال به تومان ،تصمیمیناشــی از
یک پیشنهاد مستقل نبود بلکه دولت در جریان بررسی
الیحه «قانون بانک مرکزی جمهوری اسالمیایران»
به این تصمیم رسیده بود.
نکته جالب اما این اســت که هر قدر الیحه پیشــنهادی

كننــدگان تــا حدى دچار اشــتباهاتى در اين زمينه
مى شــوند.مهمتر و عالوه بر آن براى تبديل واحد
پولى ريال به تومان تنها يك صفر حذف مى شــود
و درشــرايطى كه تورم تازه بعد از چندين ســال يك
رقمى شــده است و هيچ تضمينى هم براى استمرار
حفظ اين تورم نيســت  ،پس از ســالهاى كمى اين
تغيير صفر به وضعيت اوليه خود برمى گردد و مجددا
هزينههاى زيادى توســط جامعه به خاطر تغييرات
بعدى تحميل خواهد شد.

بعــد از تصويــب تبديل پول ملى توســط مجلس و
تاييد شــوراى نگهبان تمامى نرم افزارهاى مالى و
حســابدارى بايد تغيير كند ،تمامى ماشينهايى كه
روى ريال تنظيمات ســخت افزارى داشــته اند بايد
تغيير كنند ،دســته چكها و اوراق بهادار بايد عوض
شوند ،دفاتر مالى احتماال الزم است تغييرات داشته
باشــند ،مهمتر از همه تمام اســكناس و مسكوك
رايج كشــور بايد عوض شــود و  ....با يك محاسبه
ساده مشخص مى شود كه هزينه تبديل واحد پولى

جلســه هيئت محترم دولــت در تاريخ 1395/09/17
موضــوع تغييــر واحد پول ايران از «ريال» به «تومان»
بررسي و تصويب شده است».
در واقع این تنها مردم و کارشناســان نبودند که از این
تغییر واحد متعجب شدند بلکه بانک مرکزی هم از سوی
دولت در قبال عمل انجام شده قرار گرفته است و شاید
علت شباهت توضیحات سیف و اکبر کمیجانی قائم مقام
او را درباره این تصمیم دولت در همین غافلگیری باید
جستجو کرد.متن سخنان هر دو را بخوانید؛ هیچ توجیه
دندانگیــری پیــدا نمیکنید مگر اینکه دولت به دنبال
راحتی مردم بوده و به عرف جامعه احترام گذاشته است!
در پیشنویــس قانــون بانــک مرکــزی جمهوری
اســامی«امکان اجرای رفرم پولی و تعریف واحدهای
پول جدید پیشبینی شده است .به این ترتیب ،در صورت
نیاز ،به پیشنهاد رئیسکل بانک مرکزی و تصویب وزیر
امور اقتصادی و دارایی ،رفورم پولی که به معنای معرفی
واحــد پول ملی جدیــد ،اجزای آن و برابری آن با واحد
پول رایج است ،به اجرا گذارده میشود».
به این ترتیب آنچه در حال حاضر با آن مواجه هســتیم
تنها یک تغییر نام اســت آن هم مشــروط به موافقت
مجلس و طی سایر مراحل قانونی نه یک رفرم پولی.
واحد پول ایران در زمان محمدشاه قاجار از مسکوکات
نقره و معادل  ۱۲۵دینار و یک «تومان» واحد شمارش
برای دینار و برابر ده قِران یا دههزار دینار بود .در ســال
 ۱۳۰۸واحد پول تومان کنار گذاشته شد و واحد «ریال»
که ریشــه اســپانیایی و پرتغالی دارد و سابقه تاریخی در
ایران نداشت ،بهعنوان واحد رسمیپول برگزیده شد اما
واحــد پولــی ریال در میان مردم مقبولیت و رواج نیافت
و مــردم ایــران  ۱۰ریال را یک تومان فرض کردند و در
میان مردم ،واژگان تومان و قِران کاربرد دارد و واحدهای
رسمیریال و دینار در محاورات مردم استفاده نمیشود.
حتی در میان رسانههای ایران و مسئوالن کشوری نیز
استفاده از تومان مرسومتر است.
بر همین اساس در صورت تصویب تصمیم دولت برای
تغییر نام پول کشور از ریال به تومان تنها میتوان گفت
یک «ترديد تاریخی» پایان یافته است و باید برای رفرم
پولی با حذف صفر یا صفرها و بررسی منافع و مضرات
آن باید صبر کرد؛ شاید وقتی دیگر.

و بخصوص حذف صفر براى كشور بسيار هزينه بر
اســت .در نتيجه وقتى چند سال ديگر به دليل تورم
نهادينه شــده در اقتصاد ايران يك تومان برابر يك
ريال سابق شود  ،باز مجبور هستيم همين هزينهها
را بــه جامعه تحميل كنيــم .الزم بود كه اگر دولت
ميخواهد چنين كارى را بكند  ،حداقل با مطالعه بيشتر
و با حذف صفرهاى بيشتر اين كار صورت مي گرفت
كه حداقل مجبور به پرداخت هزينههاى مشــابه در
يك دوره ديگر نباشيم.

19

نخستین ماهنامه اقتصادی -اجتماعی دوزبانه  /شماره  / 14آذر ماه 1395

بانکمرکزی ارائه شد بدون اینکه هیچ یک از مسئوالن
ایــن بانــک به این نکته توجه کنند که باید به انبوهی از
پرســشهای مردم که از زبان رسانهها مطرح میشود،
پاسخ دهند.

را زیر و رو کنید در هیچ قســمتی به تغییر نام پول ملی
اشــاره نشده اســت .این همان نکته ای بود که ولی اله
ســیف در بیانیه تلگرامیشامگاه چهارشنبه به آن اشاره
گذرایــی کــرد؛ بنا به تصریح وی «در جريان بررســي
اليحه «قانون بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران»
در هيات محترم دولت ،يکي از موارد ،به واحد پول ملي
مرتبط بوده است.
هرچند که در متن تنظيمي بانک مرکزي که در معرض
قضــاوت عمــوم قرار گرفت واحد پــول ملي کماکان
«ريال» بوده اســت ليکن در جريان بررســي اليحه در
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اقتصادی

تورم با حذف صفر مهار نمیشود

 ۱۳مزیت
و  ۶عیب
حذف صفر پول ملی
20

ســازمان حمایت  ۴ســال پیش در گزارشی به بررسی
طرح دولت برای حذف صفرها از پول ملی پرداخت و با
تشــریح  ۱۳مزیت و  ۶عیب این طرح اعالم کرد :طرح
حذف صفرهای پول ملی بدون بسترســازی اقتصادی
تورم را مهار نخواهد کرد.
هیات دولت یازدهم در الیحه بانک مرکزی مصوب
کــرد ،واحد پول کشــور از ریــال به تومان تغییر و هر
تومان معادل  10ریال باشــد که در واقع این مصوبه
که برای نهایی شــدن نیاز به تصویب مجلس و تایید
شورای نگهبان دارد ،حاکی از حذف یک صفر از پول
ملی اســت .این در حالی اســت که طرح حذف صفر
پول ملی در دولت گذشــته با پیشــنهاد حذف  3تا 4
صفر مطرح شده بود.
دفتر بررســیهای اقتصادی سازمان حمایت از مصرف
کننــدگان و تولید کنندگان در گزارشــی که مربوط به
چهار ســال پیش اســت ،به بررســی اثرات حذف صفر
از پــول ملی بر تورم پرداخت و نوشــت :در صورتی که
اصالحات و بسترســازیهای مناسب اقتصادی قبل از
اجرای طرح حذف صفرها صورت نگیرد ،شاید در کوتاه
مدت اثراتی بر کاهش سطح عمومیقیمتها و نورخ تورم
داشته باشد ،ولی قطع ًا در بلند مدت حذف صفرها نتیجه
ای جز افزایش تورم نخواهد داشت.
ســازمان حمایــت در این گزارش بــه  13مزیت حذف
صفرها از پول ملی اشــاره کرد که جزئیات آن به شــرح
زیر است:
 -1کاهش تورم
آنچه مسلم است حذف صفر از پول ملی تاثیرات چندانی
بــر تورم ندارد .مگــر اینکه اصالحات اقتصادی قبل از
حذف صفر صورت گرفته باشد .اما در کوتاه مدت اختالف
نظرهایی بین صاحبنظران وجود دارد ولی آنچه به قطع
میتوان گفت این است که تاثیرات کوتاه مدت بر روی
تــورم و نقدینگی بیش از همــه به نحوی اجرای طرح
باز میگردد.
 -2نقل و انتقال آســانتر پول و کاســتن از مخاطرات آن
در حجم کالن
سیستمهای اقتصادی باید طوری باشد که مردم احساس
راحتی و آســایش بیشــتری در معامالت روزمره داشته
باشند تا فعالیتهای اقتصادی به سهولت بیشتری انجام
شــود به طوری که امروزه برای انجام معامالت نیاز به
حجم زیادی از اسکناسهاست.
 - 3صرفهجویی در هزینههای چاپ اسکناس
طبق آمار ارائه شــده در ســال  1384بیش از  8میلیارد
برگ اســکناس در کشــور ما در جریان است که با توجه
به جمعیت سرانه اسکناس در ایران  114برگ میباشد.
این آمار در کشورهای پیشرفته  12تا  14برگ میباشد.
بنابراین ســرانه اســکناس در ایران نزدیک به  10برابر
کشورهای پیشرفته است که این امر باعث میشود پول
بعضی از خواص خود (قابل حمل بودن) را از دست بدهد.
بنابراین با توجه به هزینههای بســیاری باالیی که در
چاپ اسکناس و اقتصاد تحمیل میکند عدهای معتقدند

اقتصادی

گزارش سازمان حمایت در ادامه به ارائه شش عیب
طرح حذف صفرها از پول ملی به شرح زیر پرداخت:

-1هزینه سنگین جایگزینی اسکناسهای جدید
یکی از مهمترین دالیلی که از سوی مخالفان طرح تغییر
واحد پول کشــور مطرح میشود افزایش در هزینههای
ســنگین در نتیجه جایگزین اسکناسهای جدید با قبلی
است.
 -2افزایش سطح عمومیقیمتها
کارشناسان بانک میگویند :در این شرایط عدهای تالش
خواهند کرد تا در طول این فرآیند ،قیمت کاالی خود را
افزایش داده و به این ترتیب برمبنای پول جدید کاالهای
خــود را با قیمت باالتری ارزشگذاری کنند .عدم امکان
نظارت بر بازارها در چنین شرایطی با توجه به پیچیدگی
اجرای این تصمیم ،باعث افزایش سطح عمومیقیمتها
میشود.

حذف صفر باعث افزایش جایگاه
پول ملی در حوزه بینالمللی
خواهد شد .به طور مثال در این
حالت یک دالر آمریکا
به جای ده هزار ریال ،ده ریال
معامله میشود .این در واقع
همان ارزش اسمی
پولی ملی است

 -3ناســازگاری دفاتر و صورتهای مالی و پایگاههای
اطالعاتــی جدیــد و قدیم و تحمیــل هزینه به فعاالن
اقتصــاد با حذف صفــر ،در دفاتر و پایگاههای اطالعاتی
و صورتهــای مالی یک بینظمیبین اطالعات قبلی و
جدید رخ میدهد که این امر موجب اتالف وقت میشود
از جمله اینکه مقایســه صورتهای مالی و حســابهای
اقتصادی را مشکل میسازد.
 -4عدم پذیرش افراد مسن
برخی کارشناسان معتقدند افراد مسن تا سالها از قبول
واحد پول جدید سرباز میزنند.
 -5احتمال کاهش درآمدهای صادراتی
یکــی از معایب این طرح کاهش درآمدهای صادراتی به
دلیل افزایش پول ملی است.
 -6خنثی بودن اجرای این طرح

یکی از مهمترین دالیلی که از
سوی مخالفان طرح
تغییر واحد پول کشور مطرح
میشود افزایش در هزینههای
سنگین در نتیجه جایگزین
اسکناسهای جدید
با قبلی است

بسیاری از کارشناسان معتقدند حذف صفر در متغیرهای
واقعی کامال بیتاثیر اســت .آنها بیان میکنند پول تنها
ضریــب تبدیــل کاال بــه واحد پول اســت و اثری روی
سرمایهگذاری ،اشتغال و تورم ندارد .در حالی که مهمترین
هدف از حذف صفر و تغییر واحد پولی مهار تورم است.
در بخش نتیجهگیری و پیشــنهادات گزارش ســازمان
حمایت آمده اســت :همانطور که قبال گفته شــد حذف
صفــر از پــول ملی در کشــورها بعد از جنگ جهانی دوم
و به دلیل دوران بحران بدهیها و تورمهای بســیار باال
صورت گرفت.
درست است که طی سه دهه گذشته بسیاری از متغیرهای
اسمیو سطح عمومیقیمتها رشد چند برابری داشتهاند
و رشــد نرخ تورم پیوســته صعودی بوده به طوری که
تورمهای دو رقمیهمواره آزار دهنده میباشد اما در هیچ
یک از دورانها ایران با تورمهای بسیار باال (ابرتورم) مثل
برزیل ،آرژانتین و زیمباوه مواجه نبوده است.
از طرفی به دلیل وجود نوســانات زیادی که متغیرهای
کالن اقتصادی ایران دارند موفقیت این طرح مســتلزم
بسترســازیهای مناســب اقتصادی قبل از اجرای طرح
میباشــد .هر چند ایران دارای برنامههای عمرانی (قبل
از انقالب) و توسعه (بعد از انقالب) میباشد ،اما اکثر این
طرحها رشــد اقتصادی پیشبینی شــده در سند طرح را
محقق نساخته است.
همچنیــن به دلیل باال بودن قدرت قیمتگذاری عوامل
اقتصادی در ایران با حذف صفرها بســیاری از قیمتها
مضربی از این تعداد صفرها نیستند ،مثال به هنگام حذف
ســه صفر از پول ملی ،عمده قیمتها مضربی از 1000
نیستند و لذا کاالهای  2500یا  3750ریالی که باید 2.5و
3.75ریال قیمتگذاری شوند با مشکل گرد کردن اعداد
مواجه میشوند که با توجه به قدرت اقتصادی در قیمت
گذاری ،قیمتها به سمت باال گرد خواهند شد.
پیشــنهاد میشــود قبل از اجرای سیاست صفرزدایی در
کشــور که میتواند به نتایج مثبت و خوبی منجر شــود،
باید اقدامات ذیل را انجام داد که برخی از آنها پیششرط
بسیاری از فعالیتهای اصالحی است:
 )1ایجاد فضای رقابتی و عمیق کردن بازارها
 )2محدود کردن قدرت قیمتگذاری عوامل اقتصادی
 )3انضباط و شفافیت در بودجه دولت و رفتار مالی دولت
 )4اصالح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور
و بودجه دولت به درآمد نفت
 )5محــدود کــردن فعالیتهای نامولد و تثبیت نســبت
مبادالت مرتبط و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی
 )6ایجاد نظام مدیریت اصالح قیمت و نظارت بر تغییرات
قیمت
 )7نظارت بر اعطای اعتبار و بازدریافت وامهای معوقه
 )8انضباط پولی
ســازمان حمایت در پایان این گزارش تصریح کرد :این
اقدامات پیش شرط بسیاری از اقدامات اصالحی به شمار
میروند و تا زمانی که در مورد آنها فکری نشود نمیتوان
به موفقیت هر نوع اصالحاتی امیدوار بود.
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با حذف صفر و ارزشــمند شــدن پول ملی و هزینههای
چاپ اسکناس به میزان زیادی صرفهجویی خواهد شد.
 -4صرفهجویی در وقت نیروهای انســانی و هزینههای
معامالتی در مسایل مالی کشور
در حــال حاضــر بخشهــای حســابداری و مالی تمام
موسســات برای انجام امور مالی با صفرهای زیادی در
پــول ســرو کار دارند که بــا کاهش تعداد صفرها ،هم در
وقت و هم در هزینهها صرفهجویی میشود.
 -5اثرات مثبت روانی در جامعه (افزایش اعتماد مردم)
وقتی صفرها از پول حذف میشــود مردم از لحاظ روانی
احساس میکنند که پول کمتری را در معامالت روزمره
هزینه میکنند.
 -6مانع نفوذ ارزهای خارجی
بــا افزایش ارزش پول ملــی اعتماد مردم به پول داخلی
بیشــتر میشــود و کمتر از پولهای خارجی دالر و یورو
استفاده میکنند.
 -7تقویت پول ملی و افزایش ارزش اسمیآن
حــذف صفــر باعث افزایش جایگاه پــول ملی در حوزه
بینالمللی خواهد شد .به طور مثال در این حالت یک دالر
آمریکابه جای ده هزار ریال ،ده ریال معامله میشود .این
در واقع همان ارزش اسمیپولی ملی است.
 -8کاهــش تورم موجب جلب اعتماد ســرمایهگذاران
خارجی و حذف بیشــتر سرمایههای خارجی خواهد شد،
جذب ســرمایهگذاری خارجی بیشتر موجب تسهیل روند
رشد اقتصادی کشورها خواهد شد.
 - 9ســادگی در مبادالت و نگهداری ســادهتر حسابها
ارقام ،ترازنامهها
مبادالت کنونی در دســتگاههای دولتی و غیر دولتی با
صفرهای زیاد ســر و کار دارد ،صفرهایی که عمال حتی
تلفظ هم نمیشوند اما در ترازنامه درجشان ضروری است.
 - 10اشغال فضای کمتر آمار و اطالعات مالی در حافظه
وهارد رایانه
 -11کاهش نیاز به استفاده از چکهای بانکی به شکل
بیرویه و غیرمنطقی
 -12کاهش تسهیالت فعالیت دستگاههای خودپرداز
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هیات وزیران در الیحه بانک مرکزی مصوب کرد ،واحد
پول کشور از ریال به تومان تغییر و هر تومان معادل ده
ریال باشد که به معنی حذف یک صفر از پول ملی است؛
تجربه ای که دست کم در  ۵۰کشور
اجرا شد.

اقتصادی

حذف صفر از پول ملی کشــورها نخســتین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم و تورم
تازنده آلمانغربی تجربه شد که چاپ مارک جدید را به دنبال داشت.پس از آن به ویژه
از دهه  60و  70میالدی به این ســو این عمل بارها و بارها در کشــورهای مختلف که

آثار اقتصادی
خروج ریال
سید بهاء الدین حسینیهاشمی
کارشناس امور بانکی
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اکثراً کشورهای در حال توسعه بودند به اجرا درآمد.
کشورهایی که اقتصاد آنها از تورم باال رنج میبرد و ارزش پول ملی آنها در سراشیب
سقوط قرار گرفته بود ،برای سادهتر شدن مبادالت اقتصادی و بازرگانی و همچنین
کاهش هزینه چاپ اسکناس اقدام به حذف صفر یا صفرهایی از اسکناسها کردند.
عمــده اقتصاددانــان بر این عقیدهاند که حذف صفر از اســکناس هیچگونه تأثیری
بر شــاخصهای اقتصادی و طرف عرضه و طرف تقاضا ندارد و بیشــتر اثر روانی بر
جامعه میگذارد.
از ایــنرو حــذف صفر از پول ملی میبایســت همراه دیگــر اقدامات انقباضی در عرصه
سیاستهای پولی و انضباط مالی دولتها باشد تا در کنار کنترل تورم ،حذف صفرهای
اسکناس کارکرد خود را داشته باشد .در غیر این صورت خداحافظی صفرها به زودی اثر
روانی خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته بازمیگردند.
دادههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول حاکی از آن اســت که دســتکم 50
کشــور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کردهاند که در برخی از این
کشورها برای تکمیل چرخه روانی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است.

تبدیــل واحد پول ملی از ریال بــه تومان ،در حالی در هیات دولت به تصویب
رسیده و باید برای اجرایی شدن مهر تایید مجلس را نیز به همراه داشته باشد
که آثار اقتصادی این تغییر از مهمترین مسایل پیرامون آن به شمار میرود.
مصوبه هیات دولت برای تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان اگر به تصویب
مجلس برسد ،در دستور کار بانک مرکزی قرار میگیرد ،تصمیمیکه جدای از
تحلیلهایی که در رابطه با درســتی یا نادرســتی آن مطرح است ،موضوع آثار
اقتصادی آن نیز مورد توجه خواهد بود .این در حالی است که مواضع موجود از
این حکایت دارد که مصوبه اخیر -که البته به معنای اصالح پولی ملی و اجرای
سیاست حذف سه یا چهار صفر نیست-ظاهرا جایی را برای نگرانی مردم در
برابر این تغییر باقی نمیگذارد.دراین رابطه سید بهاء الدین حسینیهاشمی-
کارشــناس امور بانکی -با اشــاره به اینکه تبدیل ریال به تومان حذف اجزای
پول ملی به شمار رفته و اقدامیعاقالنه محسوب میشود توضیح داد :با توجه
به اینکه شرایط موجود اقتصادی مهیای ورود سیاستگذار پولی به حذف صفر
از پول نیســت ،در کنار زمینه ســازی برای چنین طرحی دست گذاشتن روی
اجزای پول و ساماندهی آنها میتواند اقدام مثتبی باشد ،که تغییر پول ملی به
تومان از جمله آنهاســت.وی با بیان اینکه مصوبه هیات دولت تاثیر خاصی بر
شاخصهای کالن اقتصادی نخواهد داشت و در واقع مروادات پولی را تسهیل
میکند گفت :در این حالت محاســبات و درک از قیمتها آســان تر میشود،
حافظه یارانهها از ارقام طوالنی کمتر اشــغال شــده و دوگانگی در تشخیص
اعداد حذف خواهد شد.حسینیهاشــمی ،تاکیــد دارد که آثار تبدیل ریال به
تومان در حدی نیست که بتواند بر ارزش پول ملی اثر چندانی داشته و مبادالت
بین المللی را نیز تحت الشــعاع قرار دهد.مدیر عامل ســابق بانک صادرات ،با
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برزیل رکورددار حذف صفر

برزیل در دهه  60و  70میالدی به یکی از سنگینترین تورمهای آن زمان
دچار شد .به گونهای که پول ملی این کشور ماهانه  30تا  40درصد ارزش
خود را از دست میداد .پیش از آن از سال  1930تا  1942پول ملی برزیل
دو بار تغییر نام پیدا کرده بود .در سال  1967میالدی برای اولین بار  3صفر
از پول ملی برزیل با نام  Cruzeiroحذف و این پول به  Cruzeiro Noroتبدیل شــد.
با این وجود برزیل نتوانســت در کنترل تورم موفق عمل کند و تا ســال  1981تورم این
کشــور بار دیگر به  151درصد رســید .در این میان بار دیگر ســه صفر از پول ملی برزیل
حذف شد .در سال  1989بار دیگر تورم برزیل افزایش یافته و به هزار و  431درصد رسید.
در این هنگام بار دیگر دولت برزیل اقدام به حذف صفرهای بازگشته همراه با تغییر نام
پول ملی کرد .در سال  1993زمانی که تورم این کشور در مرز  2هزار درصد قرار داشت
بار دیگر حذف سه صفر اعمال شد .این بار دولت توانست در مهار تورم توفیقاتی کسب
کند .با این حال برزیل همچنان یکی از گرانترین کشورهای آمریکایالتین به حساب
میآید .از ســال  1930تاکنون طی شــش مرحله  18صفر از پول ملی برزیل حذف شــده
است و هشت بار نیز نام واحد پولی این کشور تغییر پیدا کرده است.
هلند ،تجربه توسعهیافته

بیماری هلندی اکنون واژهای آشــنا در ادبیات اقتصادی اســت .ورود منابع درآمدی غیر
منتظره از محل اســتخراج گاز ،اقتصاد هلند را با تورم پیشبینی نشــدهای در دهه 60
میالدی روبهرو کرد .دولت مجبور به چاپ اسکناسهای درشت شد تا بتواند پاسخگوی

بیان اینکه اگر واحد پول ملی تومان باشــد حجم نقدینگی خارج از بانکها
کمتر میشــود یادآور شــد که حجم اسکناسها به ویژه اسکناسهای ریز
نیز کمتر شــده و حمل و نقل پول آســان میشود.حسینیهاشمیاین راهم
گفت که با تغییرات جدید ،بانک مرکزی میتواند اسکناسهای خرد مانند
 ۱۰۰۰تومانی را کاالمال حذف کرده و به جای آنها ســکه ضرب کند.وی با
اعتقاد به اینکه فواید ناشــی از تبدیل ریال به تومان از آثار منفی آن بیشــتر
است عنوان کرد که به هر حال در چند ماه ابتدایی اجرای این قانون تا حدی
ممکن است مردم دچار سردرگمیشده که در فاصله ای کوتاه جریان عادی
میشود .ولی در کل بیش از اینکه عموم مردم در این موضوع درگیر باشند،
بانک مرکزی اســت که برای جابجایی پول و اســکناس جدید تا مدتی با
سختی مواجه خواهد بود.
این کارشناس بانکی با تاکیدبر اینکه فعال نمیتوان برای حذف چند صفر
از پــول ملــی اقدام کرد گفت که تا زمانی که ثبات به اقتصاد برنگشــته و
شــوکهای قیمتی کنترل نشــده باشد ،حذف صفر از پول ملی اتفاق مثبتی
نیســت ودر صورت ناپایداری فضای اقتصادی ،بار دیگر ارزش پول ملی با
کاهش همراه شده و صفرهای حذف شده به پول بر میگردد.
ایــن در حالی اســت که رئیس کل بانک مرکزی نیــز در این رابطه اعالم
کــرده که مصوبه دولت در زمینه تغییر رســمیواحد پــول ملی از ریال به
تومان اقدامیبرای تســهیل نسبی مبادالت اقتصادی آحاد جامعه ،رسمیت
بخشیدن به عرف مورد قبول مردم کشور و در انطباق با واقعیتهای موجود
است .سیف تاکید دارد که این تغییر ،منطبق با واقعیتهای اقتصادی کشور
و همخوان با فرهنگ عمومیمردم بوده و فاقد آثار روانی و تورمیاست.

نیاز مبادالت مردم باشد .در همین حال تورم نیز از مرز  100درصد عبور کرد .البته این
وضعیت در هلند چندان نپایید و دولت با عمال سیاست شدید انقباضی در سیاستهای
پولی توانســت حجم پول را کنترل کرده و بههمراه آن چهار صفر از اســکناسهای این
کشور حذف شد .هلند نمونه برجستهای از جوابگو بودن سیاست حذف صفر از اسکناس
در شرایطی است که این کار با اعمال دیگر سیاستهای کنترل نقدینگی همراه باشد.

ترکیه ،تجربه موفق

ترکیه کشــوری اروپایی با بســتری جهان سومیاســت که به یکباره شــش صفر را از
پول ملی خود را در ســال  2005میالدی حذف کرد .تورم در ترکیه از ابتدای دهه 80
آغاز شده و با شتاب به پیش رفت .هر دالر آمریکا که در سال  1988با  1422لیر قدیم
ترکیه مبادله میشــد در ســال  2003به بیش از  1/5میلیون لیر قدیم رســید .در این
شــرایط قیمت یک ســاندویچ در ترکیه به  3میلیون لیر رســید .از سال  1981به این سو
در ترکیه هر دو ســال یک بار نیاز به اســکناسهای درشــتتر احساس میشد .در یک
چرخه  25ساله .درشتترین اسکناس ترکیه از  5هزار لیر به یک میلیون لیر تبدیل شد.
تعداد بیشــمار صفرها در ارقام اقتصادی و مبادالت که گاه تا چند تریلیون لیر میرســید
مشــکالت فراوانی را در مســیر عملیات حسابداری و نگهداری حسابها به وجود آورده
بود .از آغاز ســال  2005اســکناسهای جدید ترکیه با عنوان لیر جدید منتشــر شدند .هر
لیر جدید معادل یک میلیون لیر قدیم اســت و به این ترتیب ترکیه در یک مرحله شــش
صفر را از اسکناس حذف کرد .مهار تورم در ترکیه با نظارت و دستورالعملهای صندوق
بینالمللی پول انجام گرفت .این کشــور به عنوان یک نمونه برگزیده در مهار تورم از
ســوی این نهاد بینالمللی معرفی شــد .ترکیه پیش از آنکه اقدام به حذف صفرها کند
تورم را به طور کامل مهار کرد.

زیمبابوه ،یک شکست کامل

دولــت زیمبابوه در ســال  2003زمانی که تورم این کشــور یــک هزار درصد بود اقدام
به حذف  3صفر از اســکناسهای این کشــور کرد .با این وجود دولت عم ً
ال هیچگونه
اقدامیدر خصوص مهار تورم انجام نداده و صرف ًا به وجه روانی حذف صفرها اتکا کرد.
بدیهی آنکه این کارکرد به زودی از میان رفت و تورم تازنده سرانجام اقتصاد این کشور
را ویران کرد و دالر زیمبابوه از هم پاشــید .هماکنون تورم این کشــور آفریقایی از مرز
یازده میلیون درصد گذشــته اســت و دولت برای تامین اســکناس مورد نیاز مردم ناگزیر
از چاپ اسکناسهای یکصد میلیارد دالری شده است .این در شرایطی است که بانک
مرکزی این کشور اعالم کرده دیگر کاغذ اسکناس کافی برای نشر پول در اختیار ندارد.
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قیمت دالر در سال ٩٦
به کدام سو مى رود؟

اقتصادی

سیامک قاسمی
كارشناس اقتصادي

شــايد بتوان گفت اهميت قيمــت دالر در اقتصاد ايران
همانند اهميت نرخ بهره پايه در اقتصادهاى توسعه يافته
است  .متغيرى كليدي كه تغييرات آن مى تواند بسيارى از
متغيرهاى اقتصادى همانند تورم ،تورم انتظارى ،صادرات
 ،واردات و تغييرات قيمت برخى ديگر از متغيرها همانند
قيمت ســكه  ،مســكن و ارزش سهام شركتها را تحت
تاثير قرار مى دهد و از اين جهت پيش بينى جهت حركت
آن در اقتصاد ايران از اهميت بااليي برخوردار است.
همانطور كه در كانال تكنيكالى شناســايي شــده توسط
موسســه بامداد مالحظه كرده ايد قيمت دالر از ابتداى
دولــت آقاى روحانــى در يك كانال صعودى قرار گرفته
و در اين ســه ســال و نيم ســه بار افزايش قيمت و سه بار
كاهش داشــته است اما هر كاهش قيمت كمتر از ميزان
بار قبل بوده است و همين امر سبب شده است كه قيمت
دالر از قيمت نزديك به  ٢٨٥٠تومان دراين ســه ســال و
نيم به قيمت  ٣٩٠٠تومان رسيده است .
همانطور كه از تحليل كانال صعودى قيمت دالر مشخص
است دالر تا انتهاى سال مى تواند تا عدد نزديك ٤٠٠٠
تومان افزايش يايد اما سوال اساسي آن است كه پس از
رســيدن به ســقف كانال در طى ماههاى آينده و در سال
 ٩٦چه مسيري را دنبال مى كند؟
براى پاســخ به اين ســوال بايد به عواملى كه مى تواند بر
روى قيمت دالر در طى ماههاى آينده اثر بگذارد اشــاره
كرد  ،عواملى همانند :
 نحــوه واكنش ايران بــه تمديد تحريمهاى آمريكا برعليه ايران
 نحوه واكنش دولت ترامپ به توافق نامه هسته اى اجراى سياست يكسان سازى نرخ ارز انتخابات رياســت جمهورى ســال  ٩٦ترديدي در ايننيســت كه قيمت دالر يك متغير فرا اقتصادى اســت كه
تحوالت سياســي به شــدت بر روى روند تغييرات آن اثر
مى گذارد .
به عنوان مثال همانطور كه در سال  ٩٢و پس از روى كار
آمــدن يك دولــت ميانه رو و توافق نامه اوليه ژنو قيمت
دالر نزديك به  ١٠٠٠تومان كاهش قيمت داشــت ،هر
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گونه تنش در برجام
و توافق هسته اى از
ســوى ايران يا دولت
ترامــپ مى تواند قيمت
دالر را با شــتاب از كانال
ســه ســال و نيمــه خود به
ســمت باال خارج كــرده و به
ســمت قيمتهاي باالى بيشتر
از  ٤٠٠٠تومان يا شــايد تا نزديك
 ٥٠٠٠تومان با شتاب بااليي حركت
كند.
به دليل همين اثر تحوالت سياســي بر
روى قيمت دالر  ،در صورت پيروزى يك
دولت اصولگرا در انتخابات رياست جمهورى
ســال آينده كه مواضع متفاوتى در قبال برجام
و توافق هســته اى داشــته باشد  ،قيمت دالر مى
تواند باز هم از كانال ترســيم شــده خارج شده و به
قيمتهاى باالى  ٤٠٠٠تومان تومان برسد .
همچنين در صورت پيروزى آقاى روحانى يا يك دولت
ميانه رو در انتخابات رياست جمهورى سال آينده و اجراى
سياست يكسان سازى نرخ ارز كه به نظر مى رسد به دليل
حساســيتهاى باالى آن اجراى آن توسط بانك مركزى
قبل از انتخابات  ٩٦بعيد به نظر مى رســد  ،نحوه اجراى
اين سياســت نيز مى تواند مســير تازه اى را براى قيمت
دالر ترسيم كند .
در صورت واگذارى تعيين قيمت به بازار پس از يكسان
سازى نرخ ارز  ،باز هم بايد منتظر شتاب افزايش نرخ ارز
پس از آزاد سازى باشيم و سپس عوامل عرضه و تقاضا
و ميــزان صادرات نفتــى و غير نفتى و واردات مى تواند
رونــد حركــت قيمت دالر را در ميان مدت تعيين كنند و
همچنين در صورت اجراى سياست يك سازى نرخ ارز به
صورت دستورى با آنكه ممكن است قيمت ارز در رقمى
كمتر از  ٤٠٠٠تومان تك رقمى شود اما استمرار و حفظ
قيمت در اين كانال در بلند مدت ناممكن به نظر مى رسد .
در پايان مى توان گفت كه قيمت دالر با توجه به چهار
عامل سياسي و اقتصادى اثرگذار ذكر شده در باال پس
از احتمال اصالح قيمتهاى مقطعى و كوتاه مدت ،در
ســال  ٩٦مى تواند كانال تكنيكال افزايشــي سالهاى

گذشته را از باال شكسته و به سمت باال قيمتهاى باالى
 ٤٠٠٠تومان و شايد تا نزديك به  ٥٠٠٠حركت كند و
شيب و ميزان افزايش قيمت در سال آينده را متغيرهاى
سياســي همانند انتخابات رياســت جمهورى سال ٩٦
ايران و اســتمرار يا عدم اســتمرار توافقنامه هسته اى و
واكنش دولت ايران و دولت تازه آمريكا به برجام تعيين
خواهد كرد اما به نظر مى رسد در هر سناريوي سياسي
يا اقتصادى در ســال  ٩٦افزايش حداقل  ٥٠٠تومانى
قيمت دالر در سال آينده بسيار محتمل خواهد بود .

اقتصادی

تومان اســت .به هرحال این هفته دولت الیحه بودجه را به مجلس خواهد برد و
این مساله کامال روشن میشود.
دولت یازدهم از ابتدای شــروع به کار قول تک نرخی شــدن ارز را ســر داده است.
بــه ایــن ترتیــب هم از صنایع داخلی حمایت خواهد شــد و هم تولید داخل قدرت
رقابتی پیدا میکند .بنابراین برای حمایت از تولید داخل و رقابت پذیرشدن آن در
بازارهای جهانی باید به ســمت واقعی شــدن قیمت دالر حرکت کرد .قطعا قیمت
دالر باید واقعی شود تا ایران بتواند در بازارهای جهانی بازار خودش را بدست آورد.
همچنین اختالف تورم داخلی و خارجی هم باید لحاظ شــود .به هرحال تورمیدر
کشــور وجود دارد و این باید ســاالنه در قیمت دالر در نظر گرفته شــود تا رقابت
پذیری هم رخ دهد.

نسخهای
برای دالر
عباس آرگون
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
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«انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا» « ،باال رفتن تقاضای ارز
به خاطر ســفرهای اربعین» و «نزدیک شــدن به سال نو میالدی» حجم تبادالت
دالری را در این روزها افزایش داده اســت .البته به نظر میرســد که مهم ترین
شــاخص تاثیرگذار انتخابات آمریکا و بحثهای برجام باشــد .به هرحال ترامپ در
دوره انتخابات یکسری صحبتهایی درباره برجام مطرح کرد که مشخص نیست
میخواهد به آنها عمل کند یا خیر .همین ابهامات هم عاملی میشود برای برهم
زدن تعادل بازار .به هرحال در شرایط کنونی بازار نمیداند برجام به کدام سمت و
سو میرود و همین مساله باعث میشود دالر افزایش قیمت داشته باشد.
آنچه که مهم است ،این است که عالوه بر تک نرخی شدن ،قیمت دالر باید واقعی
باشد .آن طور که از گزارشها برمیآید ،پیشنهاد قیمت دالر در بودجه روی 3300
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مصائب
گرانی ارز
مسعود دانشمند

اقتصادی

عضو هیات نمایندگان
اتاق بازرگانی ایران
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بازار ارز در دو ماه گذشــته رو به افزایش گذاشــته ،درواقع در فضای ناآرام است که
هیجانات موجود در بازار افزایش لحظه ای نرخ ارز را به همراه میآورد .واقعیت بازار
علت اصلی تغییر دائم نرخ ارز نیســت بلکه هیجانات کاذب موجود ،موجب نوسانات
این روزها شده است .برای درک بهتر این موضوع تا اندازهای به توضیح هیجاناتی
که بازار را در خود گرفته میپردازم.مکانیسم بازار به گونه ای است که به دنبال برخی
اخبار و اتفاقات ،دچار هیجانات میشــود .به عنوان مثال اگر به یکباره اعالم شــود
که روابط ایران و امارات متحده عربی قطع شــده اســت ،طبیعی است که بازار به هم
ریزد و قیمتها باال برود و به دنبال آن هیجان بر بازار حاکم شود .بروز این هیجانات
که در نهایت موجب افزایش و کاهش و نوســانات دائمیبازار میشــود بر فعالیت
وارد کنندگان و صادر کنندگان تاثیرگذار خواهد بود.شرایط بین المللی و نزدیکی به
ســال نو میالدی بخشــی از این هیجانات است که موجب افزایش قیمت ارز در بازار
شده است .مسئله این است که هیچ گونه برنامه ریزی در شرایطی که قیمتها قابل
پیش بینی نیســتند ،امکان پذیر نیســت .درواقع فعاالن اقتصادی این روزها به دلیل
نوســانات دائمینرخ ارز نوعی زندگی لحظه ای را تجربه میکنند .این مســاله از آن
جهــت اهمیــت دارد که در دنیای اقتصاد و تجارت به هیچ وجه نمیتوان بدون برنامه
ریزی به فعالیت ادامه داد.به بیان دیگر وجود یک برنامه تضمین شده الزمه هر فعالیت
اقتصادی اســت .اینکه برنامههای ســرمایه گذاران اقتصادی بی ثبات شود و نوعی
ســردرگمیو بالتکلیفی بر وضعیت آنها حاکم شود ،معنایی نخواهد داشت جز اینکه
آینده فعالیتهای اقتصادی با تهدیدات بسیاری مواجه خواهد بود .اگر قرار باشد با
رویکردی آینده نگرانه برای وضعیت موجود چاره ای اندیشید باید دولت را به سمت
اقدامات اساسی و ریشه ای سوق داد .در واقع اگر تقاضای ارز روندی منطقی داشته
باشــد ،در پی آن عرضه با تقاضا متناســب میشود و در نتیجه قیمت ارز هم متعادل
خواهد شد .مسئله پراهمیت این روزها دو نرخی بودن ارز است؛ این دو نرخی بودن
ارز در صورتی که قادر شویم عرضه و تقاضا را در بازار متعادل کنیم به راحتی میتواند
تبدیل به تک نرخی شود  .فراموش نکنیم که دو نرخی بودن ارز به معنای وجود رانت
و بازار غیر رقابتی است .نکته ای که شاید اشاره به آن اهمیت داشته باشد این است
که گاهی ســخنانی در دفاع از دو نرخی بودن ارز شــنیده میشود.از جمله اینکه گفته
میشود دو نرخی بودن ارز موجب محدود شدن فعالیت قاچاقچیان خواهد شد .این
درحالی است که به اعتقاد من اصلی ترین عاملی که موجب تقویت و گسترش فعاالن
اقتصادی غیررسمیو قاچاقچیان میشود فقدان شفافیت در بازار است .شفافیت و
رقابتی بودن بازار در گرو تک نرخی شدن ارز است .فراموش نکنیم که قاچاقچیان
در فضای تیره و تار میتوانند فعالیت کنند .به همین دلیل است که معتقدم
شــفافیت منجر به بسته شدن فضای غیر رسمیو زیر زمینی و
محدود شدن فعالیت قاچاقچیان میشود.

اقتصادی
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چه عواملی نرخ ارز را گران کرد؟
نباید به باال رفتن نرخ ارز به عنوان یک امر ضد اقتصاد نگاه کرد
رییس اســبق شــورای عالی کانون صرافان
معتقد اســت که واقعی شــدن نرخ ارز اتفاق
نامبارکی نیست و نباید به باال رفتن نرخ ارز به
عنوان یک امر ضد اقتصاد نگاه کرد.
اصغر سمیعی درباره نوسان قیمت ارز در بازار و
افزایش قیمت دالر اظهار داشت« :دلیل اصلی
افزایش نرخ ارز ،همانا تفاوت نرخ تورم و نرخ
بهره در ایران و کشــورهای صاحب پولهای
قدرتمند مانند آمریکا و اروپا است.
وی افزود :حداکثر نرخ بهره کاربردی در اروپا
و آمریکا زیر  5درصد و حداقل آن در ایران 20

درصد است.
رییس اســبق شــورای عالی کانون صرافان
تصریح کرد« :همچنین تفاوت نرخ تورم داخلی
و خارجی به طور متوســط به  20میرسد و در
واقــع هیچ راهکاری به جــز افزایش نرخ ارز
تاکنون ابداع نشده است».
سمیعی ادامه داد :فقط کار ناصحیح در دولتها
این بوده که به جای افزایش تدریجی و هماهنگ
با تورم ،با نگه داشــتن دستوری نرخ ارز باعث
میشــوند که در مقاطعی فنر آن در برود و بازار
با جهشهای نامناسب روبهرو شود.

وی متذکر شد :همیشه گفتهام واقعی شدن نرخ
ارز اتفاق نامبارکی نیســت و نباید به باال رفتن
نرخ ارز به عنوان یک امر ضد اقتصاد نگاه کرد،
ولی تنها شرط آن،کنترل مناسب دستگاههای
ذیربط در اقتصاد کشور است.
رییس اســبق شــورای عالی کانون صرافان
خاطرنشــان کرد :باید مراقب باشــند که این
افزایشهــا بــا اراده و نظارت صورت بگیرد و
هماهنــگ با نرخ تورم؛ البته همیشــه با ایجاد
راهکارهایی میشــود از حاصل شدن رانت در
این رابطه جلوگیری کرد.
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تب تند فریز

پرونده «افقتازه» از چالش مانکن که دنیا را به تسخیر خوددرآورده است

عمرش به یک ماه هم نمیرسد اما دنیا و فضای
مجازی را به تســخیر در آورده اســت و همه از
جوان و پیر و هنرمند و تاجر گرفته تا سیاســتمدار
و ورزشکار را درگیر خود کرده است .تب «چالش
مانکن» مثل یک بیماری مسری کاربران دنیای
مجازی را گرفتار خود کرده اســت به گونهای که
ایــن ابتکار بی هدف  ،عجیب و ســاده آنقدر به
مذاق کاربران دنیای مجازی خوش آمده که همه
به فکر تولید ویدئوهایی از «جمعهای فریز»شده
خــود افتادند .ویدئوهایی کــه در آن افراد بدون
حرکت هســتند گویی برای چند ثانیه برق فشــار
قوی آنان را خشک کرده است!

چالش مانکن چیست؟

اجتماعی

چالش مانکن نام یک رویداد ویدئویی اســت که
در آن از کاربران خواســته شــده در هر حالتی که
هســتند بدون حرکت بمانند و هیچ کاری انجام
ندهند! معموال این رویداد با آهنگ «بیتلز سیاه»
در پسزمینــه این چالش ضبط میشــود .چالش
مانکن با هشــتگ  MannequinChallenge#به
وسیله رســانههای اجتماعی توییتر و اینستاگرام
استفاده میشود.

از کجا شروع شد؟

طبــق توضیحات برگرفتــه از ویکی پدیا ،چالش
مانکن برای اولین بار توسط چند نوجوان آمریکایی
تصویر برداری شد  .در ابتدا این دانش آموزان بدون
هیچ هدفی و تنها به عنوان تفریح و سرگرمیاقدام
بــه تهیــه فیلم کردند که با انتشــار فیلم خود در
صفحــه یوتیوب با عنــوان مانکنهای فلوریدا
توانســتند بیشــترین بازدید را کسب کنند  .یکی
از ورزشــکارهای حرفه ای آمریکا تصمیم گرفت
کلیپ را بازســازی کند ،پس از بازسازی حرکات،
این ویدئو همانند نســخه اصلی مورد توجه قرار
گرفــت  .تــا اینکه به صــورت خودجوش چالش
مانکن با هشــتگ  MannequinChallenge#در
کشــور آمریکا معروف شد  .کم کم چالش مانکن
توانســت در بین دیگر کشــورها ازجمله ایران به
شهرت برسد .

هدف چیست؟

پیشــتر چالشــی به نام سطل آب یخ مرسوم شده
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بود که بر مبنای آن افراد دعوت شده به آن چالش
میباید یا ظرف مدت  24ســاعت یک سطل آب
یخ را بر روی سر خود خالی میکردند و یا اینکه به
جای اینکار مبلغی پول  -معمو ًال حدود  100دالر
 را جهت مبارزه با بیماری موســوم به (ALSیکبیماری عصبی پیشــرونده اســت که سبب زوال
تدریجی سلولهای عصبی میشود ) اهدا نمایند.
این ایده خوبی برای توجه جهانیان به این بیماری
خاص بود .وقتی فردی چالش یاد شده را تکمیل
میکرد ،میبایست چندین نفر دیگر  -معمو ًال سه
نفــر -را بــه این چالش دعوت میکرد ،که همین
موضوع سبب گشت هر روز افراد بیشتری در آن
شــرکت نمایند حتی چهرههای شاخص سیاسی
و اجتماعی و ورزشی .اگرچه چالش سطل آب یخ
باعث شناســایی و کمک مالی فراوان به بیماری
 ALSشد ولی در چالش مانکن چنین نگاهی دیده
نمیشود و تنها میتوان گفت این چالش شیوهای
جالب برای ثبت لحظههای زندگی در هر موقعیت
و شرایطی است.

سلبریتیهایی که مانکن شدند

چالــش مانکــن با حضــور ســلبریتیهایی مثل
کریســتیانو رونالدو ،ادل و ...پوشــش رســانهای
گســتردهای پیدا کرد حتی در جریان اهدای نشان
آزادی توسط باراک اوباما به  ۲۱نفر در کاخ سفید،
همین چالش برگزار شــد ،اما پر طرفدارترین این
ویدئوها مربوط به تیمهای ورزشی بزرگ دنیاست
که در رختکن ،ســالن بدنســازی و حتی در زمین

بــازی تصاویر جالبی را از چهرههای بدون حرکت
خود ثبت و منتشــر کردهاند .در ایران نیز بســیاری
از بازیگران همچون بهنوش طباطبایی و حســام
نواب صفوی و ستارههای فوتبال به چالش مانکن
پیوستهاند.

معروفترین چالش مانکن

اخیــرا کلیپی از چالش مانکن در شــهر شــیراز
منتشــر شــد که بیشترین بازدید را در بین کمپین
مانکنهــا به خود اختصــاص داد  .در این کلیپ
تعــدادی از افــراد مختلف جامعــه با لباسهای
متفاوت در پوزیشــنهای مختلف مانند مجسمه
بدون تحرک ایستادهاند  .اما یکی از پر بازدیدترین
کلیپ چالش مانکن نسخه غربی مربوط به رختکن
بازیکنان تیم ملی فوتبال اســپانیا میباشــد  .این
کلیپ بســیار هنرمندانــه با ایدههای خالق تهیه
شــده است  .در میان ستارههای فوتبال ایران نیز
تیم تراکتورســازی بعد از به ثمررساندن گلهای
مسابقه با برق نوین شیراز ،این چالش را در زمین
به اجرا گذاشتند و لحظات شگفتانگیزی را برای
تماشاگران و البته لنزهای دوربین به وجود آوردند.
چالش مانکن برای اولین بار توسط چند نوجوان
آمریکایــی تصویر برداری شــد  .در ابتدا این
دانش آموزان بدون هیچ هدفی و تنها به عنوان
تفریح و سرگرمیاقدام به تهیه فیلم کردند که
با انتشار فیلم خود در صفحه یوتیوب با عنوان
مانکنهای فلوریدا توانســتند بیشترین بازدید
را کسب کنند.
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چالش مانکن؛ آسیب یا تفریح!
بگذریــم از اینکه تا همین
دو،ســه ســال پیش اجازه
نــام بردن از فیســبوک و
اینستاگرام و تلگرام و حتی
کلمه «سلفی» را هم روی
محمدرضا یزدانپرست
آنتن نداشــتیم و بگذریم از
روزنامه نگار و مجری تلویزیون
اینکه باید از عبارت «آدرس
صفحــه مجازی برنامه» اســتفاده میکردیم و
بگذریم که حــاال اکثر برنامهها کانال تلگرامیو
صفحه اینستاگرامیو ...دارند و راحت،دنبال کننده
جذب میکنند.
خالصــه روزی روزگاری ســلفی بود ،بعد چالش
ســطل آب یخ آمد ،بعد دابســمش بود که گر و گر
تولید شد و حاال نوبت «چالش مانکن» است.
بعضی از این ابتکارات با هدف آگاهی بخشــی و
اطالع رسانی هستند مثل سطل آب یخ که برای
ایجاد حساسيت نسبت به یک بیماری بود و بعضی
فقط و فقط فانتزی هستند و برای تفریح و خوشی
مثل همین چالش مانکن .بماند که خیلیها در دل
همین تفریح محض ،خالقیت به خرج میدهند و
با فکر ،محتوا تولید میکنند .خالصه چالش مانکن
که تا دل کاخ سفید هم نفوذ کرد ،سر از نوجوانان
و جوانــان ایرانی هــم درآورد و حتی نخبگان ما
هــم آن را گاهــی اجرا کردند که البته در دل خود
نکتهها داشت.
یکی اینکه مدتهاست میخوانیم و میشنویم که
در سطوح مختلف ،دغدغههای بسیار جدی وجود
دارد نسبت به حضور قدرتمند در فضای مجازی و
مقابله با آسیبهای آن و تولید محتوا و ایستادگی

در برابر جنگ نرم و....اما تقریبا هیچ ابتکاری شبیه
چالش مانکن که پرکاربرد و پربازدید و جریان ساز
شود و اصطالحا به مرحله «وایرال شدن» برسد،
تولید نشــده اســت .حاال نه یک ابتکار مثل مورد
اخیر که در بهترین حالت صرفا تفریحی اســت،
اما حداقل ابتکاری که مفرح باشــد و البته آبستن
آگاهی و پیام و تاثیر و هدف .کدام خالقیت و ابتکار
را ســراغ دارید که اینهمه نهاد متولی فرهنگ که
برای فضای مجازی ،داعیه و دغدغه تولید محتوا
دارند و نگران هجوم بیگانگان هســتند ،تولید و
ایجاد کرده باشــند که به این حد از اســتقبال در
فضای مجازی دست یافته باشد؟!
نکته دیگر اما نگران کننده تر اســت؛ بســیاری از
ما کاربران پرشــمار تلگرام و اینستاگرام در ایران
به هزار اتفاق ریز و درشــت و مهم و حساســیت
زا در میان اخبار و مســائل مملکت واکنش نشان
نمیدهیــم امــا در اجرای چالــش مانکن ،پر از
واکنش میشــویم!لطفا به این چند مثال مختصر
نگاهــی بیندازید :گم شــدن دکل نفتی فورچونا،
اسیدپاشــیهای ســریالی در اصفهان ،ماجرای
بورســیههای غیر قانونی ،فوت دو خانم در آتش
ســوزی ســاختمانی در تهران به دلیل امکانات
محدود آتش نشانی ،تعرض به دو نوجوان ایرانی
در فرودگاه جده ،فاجعه سال گذشته در منا ،حمله
به ســفارت عربســتان و تبعات آن برای کشور و
مردم ،انفجار چند ماه گذشــته در منطقه شــهران
بخاطــر ترکیــدن لولــه گاز زیرزمینی ،غارت دو
میلیارد دالر پول ایران در آمریکا ،زمین خواریها
و کــوه خواریهــا و پروندههای فیش و امالک و

اختالسهای پی در پی ،حادثه انفجار تروریستی
در حله عراق ،برخورد دو قطار در حوالی شاهرود،
سقوط بالگرد در دریای خزر و....
حاال به یاد بیاورید که در آن دوره فضای رســانه
ای متاثر از این اتفاقات تلخ ،چطور از نقطه جوش
هــم فراتــر رفته بود اما مرور کنید امروز را و ببینید
نسبت به کدام یک از موارد این فهرست ،در میان
مردم کنش ممتد و مستمر تا حصول نتیجه ،موجود
بوده و هست؟! مردم حتی اگر فراموش هم نکرده
باشند ،امروز با عکس العملی خنثی با آنها برخورد
میکنند .در دوره وقوع هر کدام از این اخبار ،اهالی
رســانه بنا به گرایش شان ،یک یا چند روز به آنها
پرداخته اند اما اهالی رسانه ،فرزندان دنیای «خبر»
هستند .خبر ،عنصر شغلی آنهاست و خود به خود
رسانه بدون خبر و پرداختن و پوشش آن ،بی مفهوم
میشود مثل نجاری بدون چوب ،اما مهم آنجاست
که جامعه به راه حل سکوت و سکون نرسد و مثل
چالش مانکن ،بی تحرک نشود.
این روزها از کنشگران اجتماعی و رسانه ای زیاد
میشــنویم که:مردم ما را چه شــده؟چرا لمس و
ســاکن شده اند؟چرا حساســیت آنها از بین رفته
است؟ نکند اخبار بد ،برای آنها عادی شده؟ نکند
دیگر کســی از شنیدن اختالس «کک»ش هم
نمیگزد؟و...حاال حکایت چالش مانکن است .اگر
برای آنها که اجرایش کرده اند ،لحظاتی تفریحی
ســاخته و گهگاه حاوی فکــری لحظه ای برای
تفاوت در شــکل ثابت ماندن بوده اما برای کلیت
جامعه ما ،یک پیام عمیق و متاســفانه تلخ دارد:
فیکس شده ایم....فریز شده ایم...ثابت شده ایم....
ساکن شده ایم...
در روزمرگی ،در تالش نکردن برای رســیدن به
نتیجه ،در بیتفاوتی ،در بیکنشی ،در بیواکنشی
و ...فیکس شــده ایم .نهایتا مثل بازیگران چالش
مانکن ،در حالتی متعجب ،لحظاتی پس از خبری
بــد ،میمانیــم و دوربین که از ما عبور کرد ،دوباره
روزمرگی اســت و مــا و ادامه معمولی رخوت بار
زندگی.البتــه کنشهای مردمیهم کم نیســت
اما گاهی حکایت «گوش»ها و «ناله»هاســت و
«آنچه البته به جایی نرسد ،فریاد است» که سکوت
و سکون و فریز شدن را ناخودآگاه برگزیده ایم.
خدا نخواهد چالشــی که برای تفریح ســراغ مان
آمده ،روشی شود برای زیستن مان!
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جامعه شناسی
چالش مانکن

علی زمانی

گســترش چالشــی جدیــد
در فضــای مجــازی ،این بار وارد
عرصههای پزشــکی شــده و یکی از
خبرهای داغ چند روز اخیر رسانههای کشور
را پــس از اکــران جنجالی ســام بمبئی به خود
اختصاص داد :چالش مانکن!
چالشی که چندی پیش از آمریکا شروع شد و امروز ،هزاران
کاربر ایرانی شبکههای اجتماعی را به ساخت ویدئوهای مربوط به
این چالش ،ترغیب کرده است .اخیراً ،ویدئویی در شبکههای اجتماعی
داخلی به اشتراک گذاشته شد که در آن ،افرادی در لباس پرستار و پزشک
در اتاق عمل ،چالش مانکن را در  ۳۰ثانیه بازی میکنند و موسیقی متن معروف
این چالش نیز روی آن قرار گرفته است .انتشار این فیلم کوتاه ،بازتابهای گسترده
ای در رسانههای مجازی و مکتوب کشور داشته است .اما عباس زارع نژاد ،مسئول روابط
عمومیوزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی به یکی از خبرگزاریهای کشــور گفت که
این فیلم ساختگی و نمایشی بوده و اساس ًا نمیتواند واقعی باشد .چرا که در اتاق عمل ،ثانیهها تعیین
کننده است و پرسنل همه تمرکزشان برای حفظ جان بیمار است.
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از چالش آب یخ تا چالش مانکن :چالشها میتازند!

هر روز ،فضای جامعه اطالعاتی کشــور به خصوص فعاالن شــبکههای
اجتماعی ،با پدیده جدید روبرو میشوند که به سرعت فراگیر شده و طیفهای
مختلفی از جامعه را با خود همراه میکند .اکنون ،دنیای الیکها و هشــتگهای
اینســتاگرامی ،جنبشهای بزرگی را خلق میکنند که برخی از آنها در ســالهای اخیر،
بســیار تاثیر گذار بوده اســت.از چالش آب یخ  Ice Bucket Challengeکه چند ســال
پیش برای آگاهی مردم نسبت به بیماری اسکلروز فجانبی آمیوتروفیک ( )ALSبه راه
افتاد تا امروز که چالشــی به نام چالش مانکن ،ســبک زندگی دیجیتالی میلیونها کاربر
اینترنت را به خود مشــغول ســاخته است ،پدیدههای نوظهور دیجیتالی که بعض ًا هویت
خود را از دنیای رنگارنگ غرب بدست میآورند ،با جادوی شبکههای اجتماعی عکس
محور ،به سرعت جهانی میشوند.
اخیراً ،چالش دیگری ،کاربران اینترنت به خصوص اینستاگرام و یوتیوب را با خود همراه
کرده اســت و به انگلیســی از آن به عنوان  Mannequin Challengeیاد میشود ،نام
رویــدادی بــوده که در آن ،افراد بی حرکــت بوده و فردی از آنها فیلمبرداری میکند.
این چالش از زمان راه اندازی تا کنون ،در بیش از  ۴۶میلیون صفحه در اینترنت مورد
بحث و بررســی قرار گرفته که نشــان دهنده اثربخشــی فراگیری سریع آن در سرزمین
دیجیتال است.
تلگراف ،دیلی میل ،نیویورک تایمز ،واشــنگن پســت ،سان ،تایم ،فوربس و بسیاری از
سایتهای خبری جهان ،هر روز به انتشار فهرستی از پر بیننده ترین ویدئوهای ساخته
شده توسط سلبریتیها و کاربران از چالش مانکن میپردازند و بر داغ تر شدن تنور این
پدیده دیجیتالی کمک میکنند.
حتی اکنون اپلیکیشــن چالش مانکن که شــما را با این پدیده و شــیوههای کسب نمره
باالتر آشنا میکند ،در مارکت  ۲میلیارد اپلیکیشنی اپ استور ،قابل دانلود است.
چندی پیش در آمریکا ،برخی از عاشقان چالش مانکن در حالی که مسلح به اسلحههای
واقعی هستند ،در این طرح اینترنتی شرکت کردند که دیروز ،ویدئو عجیب آنها ،بازتاب
گسترده ای در رسانههای جهان پیدا کرد.
بعض ًا در موسیقی متن چالش مانکن ،آهنگی از بیتلز سیاه ( )Black Beatlesکه توسط
خواننده هیپهاپ آمریکایی :ری شــرومرد ( )Rae Sremmurdاجرا شــده است ،قرار
میگیرد و در شبکههای مجازی منتشر میگردد .اکنون ،هشتگ چالش مانکن که در
توییتر و اینســتاگرام به ســرعت فراگیر شده است ،بیش از  ۱.۶میلیون بار مورد استفاده
کاربران این شبکهها قرار گرفت.

یکی از دالیل ترغیب جهانی به پدیده اینترنتی چالش مانکن را میتوان به اســتقبال
قهرمانان گوناگون رشتههای ورزشی و سلبریتیهای دنیای هنر از این جنبش اجتماعی
آنالین مرتبط دانســت که در همین راســتا ،ویدئوهایی را از چالش خود طراحی و به
اشتراک گذاشتند.

چالشهای معروف

برخی از ویدئوهایی که چالش مانکن سلبریتیها را به تصویر میکشد ،الهامیاز فیلمهای
بزرگ تاریخ معاصر سینما همچون :ماتریکس X-Men, Days of Future Past ،یا
 66 Buffaloاست .برخی از فعاالن رسانه ،چالش مانکن را الهام گرفته از سریالهای
تلویزیونی شبکه  HBOو  Westworldمیدانند.
شــخصیتهای معروفی که تا کنون در چالش مانکن ،ویدئویی از خود منتشــر کردند
عبارتند از :پیتسبورگ ،بافالو بیلز ،داالس کابویز و البته بریتنی اسپیرز ،ادل و حتی دی
جی مارشــمول و الن دجنرس ،مجری معروف تلویزیونی آمریکا از جمله حامیان این
طرح اینترنتی بودند که ویدئوهای آنها بازتابهای رسانههای گسترده ای پیدا کرد.
در دنیای سیاســتمداران ،هیالری کلینتون ،نامزد شکســت خورده انتخابات ریاســت
جمهــوری آمریــکا در کنار همســرش و هما عابدین ،دقیقــا یک روز پیش از برگزاری
انتخابات ،در این چالش شــرکت کرد .رهبر ســابق بانک جهانی و وزیر اقتصاد کنونی
اندونزی نیز چند هفته پیش در دانشــگاه  ،Padjadjaran Universityبه این چالش
پیوست.
اخیراً نیز ،میشل اوباما ،همسر رئیس جمهور فعلی آمریکا که ساعات آخر حضور در کاخ
ســفید را تجربه میکند ،به جمع چالشــیها پیوست.این بار نیز همچون چالش آب یخ،
فردی در آمریکا (جکسون ویل در فلوریدا) ،این چالش را تعریف و به سرعت به واسطه
عالقمنــدی مــردم بــه دنیای مد و لباس و مانکنها ،جهانی شــد و اکنون به مرزهای
ایران هم رســیده و هزاران نفر با ســاخت ویدئوهایی  ۳۰ثانیه ای ،چالش مانکن خود را
به رخ دیگران میکشند.
اکنون حتی کارمندان شرکتهای هواپیمایی نیز به چالش مانکن روی آورده و میتوانید
ویدئوهای ترکیش ایر الین و امارات را مشاهده کنید.
جامعه شناسی چالش مانکن

چالش مانکن همچون دیگر چالشها و جنبشهایی که در شبکههای اجتماعی در چند
ســال اخیر به راه افتاده اســت ،ابزار اطالع رســانی ،بازاریابی و تبلیغاتی خوب ،رایگان و
فراگیری برای دنبال کردن ماموریتهای اطالع رسانی ،فرهنگی و اجتماعی بوده که
جادوی شبکههای اجتماعی در گسترش آن ،نقش بسزایی ایفا کرده است.
همراهی طیفهای مختلف کاربران و حتی ســلبریتیهای دنیای سیاســت ،فرهنگ،
موسیقی و سینما و ورزش با چنین چالشها و جنبشهایی نشان میدهد که از شبکههای
اجتماعی به عنوان ابزاری اثربخش برای آگاه سازی افکار عمومیدرباره مسائل بسیار
مهمیکه دنیای امروز با آن روبروست ،میتوان استفاده کرد.
مانند محیط زیست ،سالمت ،بهداشت و آموزش و فقر فراگیری که کره زمین  ۷میلیارد
نفری را با چالش روبرو کرده است .چه رسانه ای بهتر از چالش سازی و جنبش آفرینی
میتوانــد فرصتهــای خوبی را فرا روی افکار و ماموریتها و برنامههای انرژی مثبت
و خیرخواهانه در جهان امروز کند و حرکت خود را در بســتر ســرزمین صفر و یکها،
فراگیر نماید؟
چالــش مانکــن و ابعاد اجتماعی و جامعه شــناختی و ســایبری آن ،مقوله خوبی برای
فعاالن کسب و کار به ویژه دانشجویان رشتههای ارتباطات و فناوری اطالعات است
تا با آسیب شناسی و درک ظرفیتهای تکنیکی و تئوریک آن ،مدلهایی برای توسعه
فعالیتهای کارآفرینی و اطالع رسانی و تجاری طراحی کنند.
چه خوب است که چالش حفاظت از محیط زیست ،غذا دادن به حیوانات ،کتاب خواندن،
ورزش کــردن در پارکهــا و گالــری گردی و هدیــه دادن به کودکان نیازمند ،به جمع
چالشهای مجازی کاربران فرهنگ دوســت ایرانی اضافه شــود تا انقالب کمپینهای
دیجیتالی ،فرهنگ ناب ایران زمین را در بستر دیجیتال ،جهانی کند.
به نظر شــما ،چالش مد و لباس فاخر ایرانی ،میتواند رونق پوشــاک اقوام ایرانی را در
جهان به ارمغان آورد؟
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مشاور وزیر بهداشت گفته بود که این فیلم ،کارگردانی شده و به دلیل آنکه بیماری در
کار نیست و مانیتور اتاق عمل هم خاموش است ،مشخص است که همه در حال فیلم
بازی کردن هستند و اص ً
ال جراحی هم انجام نمیشود.
رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت اعالم کرد :با نگاه تخصصی به این کلیپ
میتوان دریافت ،نوزادی که در فیلم نشــان داده شــده با توجه به رنگ پوســت و
وزنش ،چند روز از تولدش میگذرد.
وزارت بهداشــت اخیراً در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران ،از برخورد
جدی با مرکز درمانی که فضای فیلمبرداری این چالش را فراهم
کرد ،در آینده نزدیک خبر داد.
احتما ًال معاونت انتظامیســازمان نظام پزشــکی نیز بر
اســاس اهرمهای قانونی ،در روزهای آینده وارده
عمل شده و شاهد شناسایی و برخورد قانونی
با طراحان و انتشــار دهندگان این فیلم
ســاختگی خواهیم بود.گفتنی اســت،
انتشار این ویدئو ،با واکنش پزشکان ایرانی
در فضای مجازی روبرو شــده است که عمداً یا
سهواً ،خود به چالشی برای فعالیت جامعه زحمتکش
سفیدپوشــان ایران تبدیل شد و امیدواریم ناقضان حریم
بهداشت و سالمت کشور توسط مراجع قضایی ،محاکمه شوند.
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از مانکنسازی در برخی بیمارستانها
تا «چالش مانکن» در اتاق عمل

بی اخالقی
در شهر

چالش بیاخالقی در برخی اقشار حاضر در جامعه پزشکی
که از عکسهای یادگاری دانشجویان این بخش با اجساد
تخت تشــریح رواج گرفت ،این بار با بازی تیم  ۱۰نفره
پزشــکی با جان مادر و نوزاد در حین عمل ،به اوج رســیده
است.
حاال همه سکوت کرده اند ،مثل همان موقع که سرشان را
با تاسف تکان میدهند که یعنی عزیزتان مرد ،یعنی کاری
از دســتمان بر نمیآمد و هرچه بود انجام دادیم و بعدش
که «آقا اینجا بیمارســتان اســت و رعایت کنید و هیس و
 .»...ما که در نقش همراه بیمار ،نهایت رعایت نکردمان
کمیسر و صدا است و گریه و آنطرف خط ،نهایت رعایت
نکردنشان ،رفتن مان زیر خاک است.
نه اینکه معتقد باشــیم دنیای پزشــکی مملو از قصور و
تقصیر و مشــکالت اســت ،که اما روی لباس و فرهنگ
سپید ،کوچکترین لکه هم فراوان به چشم میآید و آنقدر
که برخی مسئوالن شهرک غرب نشین در ساعات اداری،
برایمان از ضرورت ارتقاء فرهنگ سیاســی و رسانه ای و
اجتماعی میگویند ،برای دانشــجویان رشتههای مرتبط
شان ،کالس میگذاشتند ،چنین وقایعی رخ نمیداد.
کلیپ ،با تمیاز آهنگ و صدای نوزادی تازه به دنیا آمده
تلفیق شده؛ حرفه ای به تمام معنا 10 .نفر و کمیبیشتر،
برایمان «چالش مانکن» ســاخته اند در حدهالیوود و
پاســخ به اینکه جان مادر و کودک و آمپول در دســتان
تیم پزشــکی که آماده تزریق است و بقیه حواشی اش،
چه اهمیتی دارد.
همین که باید خدا را شــکر کنیم که چالشهای ســابق
از قبیــل ســطل آب یخ آنقدر رواج نیافــت که پایش به
شــبکههای اجتماعی نوظهور باز شــود و سر از اتاق عمل
و بیمارســتان در بیاورد ،برایمان کافی اســت و صد البته،
این بی فرهنگی یک پروسه توسعه یافته در سالهای اخیر
اســت ،نه یک پروژه با تعدادی عوامل ســبزپوش و یک
اتاق به ظاهر یا واقع ،عمل.
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از سلفی با مرده تا فیلمهای خصوصی اتاق عمل

همه چیز از عکسهای یادگاری و خویش اندازهای برخی
دانشجویان پزشکی با پیکرهای بی جان خوابیده بر روی
تخت تشــریح شــروع شــد؛ عکسهایی که با افتخار در
فضای مجازی منتشر و نقطه آغازی شدند برای فغان از
بی اخالقی در برخی بخشهای جامعه پزشکی .در این بین
اما عدم برخورد قاطع با متخلفان و ســکوت و بی تفاوتی
مسئوالن وزارت بهداشت باعث شد ،متخلفان کار را فراتر
بگذارنــد و ایــن بار به جای بازی با آبروی بیماران ،جان و
سالمتشان را به بازی بگیرند.
در آن ایام که برخی دانشــجویان امروز و پزشــکان آینده،
اخالق را در کالسهای درس به چالش میکشــیدند و
با اعضای بدن اجســاد خوابیده بر تخت تشــریح عکس
یادگاری میانداختند ،مســئوالن وزارت بهداشت عمدتا
در فکر توزیع منابع ســامت در بین پزشــکان و پرداخت
کارانههای چند صد میلیونی بودند تا شــاید کمیاز حجم
دریافت زیر میزیها کم کنند.
عدم برخورد با متخلفان باعث شد تا برخی پزشکان و
کادر درمانی پا را فراتر گذارند و با به چالش کشــیدن
اخالق پزشــکی ،شــخصی ترین اتفاقات اتاق عمل را
فیلم برداری کرده و در شــبکههای اجتماعی منتشــر
کننــد؛ کلیپهایی که به ســرعت در فضای مجازی
دســت به دســت شد و جامعه پزشــکی را بار دیگر به
چالش بی اخالقی کشــاند و البته اثرات ســوء خود را در
جامعه به جا گذاشت.

چالش مانکن ،از جیمیواردی تا دکتر ایرانی

جیمیواردی که گل شــیرجه ای خود را به اســپانیا زد،
لحظاتــی مکــث کرد و به تبع آن ،بقیه بازیکنان تیم ملی
انگلســتان هم ایســتادند تا بینندگان این بازی در ایران و
دنیا ،با چنین چالشــی بیشتر آشنا شوند .اما استادیوم کجا
و اتاق عمل کجا؟!
در ســکوت مســئوالن وزارت بهداشــت و در سایه عدم
برخورد قاطع و کافی با متخلفان قبلی ،عده ای که تا دیروز

آبروی افراد را سیبل شادیهای لحظه ای خود کرده بودند
پا را فراتر بگذارند و این بار در اقدامیغیر اخالقی چالش
نوظهــور مانکــن را به اتاق عمل ببرند و جان مادر و نوزاد
تازه متولد شده ای را بازیچه تفریح خود کنند.
فیلمیکه اخیرا در شــبکههای اجتماعی منتشــر شده و
پزشــکان و پرســنل اتاق عمل را در حال انجام چالش
مانکن نمایش میدهد؛ روایت لحظاتی است که میتواند
جان مادر و نوزاد را به خطر بیندازد و زندگی یک انســان
را به تباهی بکشاند و «گلدن تایم» یک جراحی را تبدیل
به فان تایم کند.
در این شرایط که بازی کودکانه عده ای بی اخالق ،جان
دو انســان را به مخاطره انداخته اســت ،بازهم مسئوالن
وزارت بهداشت سکوت اختیار کرده اند و به جای برخورد
قاطع با متخلفان و برچیدن این دســت بی اخالقیها در
بدنه بهداشت و درمان ،آنرا کتمان میکنند.
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ساختگی بودن فیلم یا ساختگی بودن استداللها

عباس زارع نژاد مدیر کل روابط عمومیوزارت بهداشت،
این فیلم را ســاختگی میداند اما در تشــریح دالیل خود
میگوید که» در اتاق عمل ثانیهها تعیین کننده اســت و
پرسنل باید تمام تمرکزشان برای حفظ جان بیمار باشد».
وی در ادامه بیان استداللهای خود تاکید میکند :احتماال
این برنامه کارگردانی شــده و اصال بیماری در کار نیست
و همانطور که پیداســت مانیتور اتاق عمل خاموش است
و مشخص است همه در حال فیلم بازی کردن هستند و
اصال جراحی انجام نمیشود.به گفته مشاور وزیر بهداشت،
البته اصل موضوع مورد نقد است و محیطهای درمانی به
هیچ وجه جای اینگونه رفتارها نیست و کسی نباید از این
فضاها برای انجام این برنامهها استفاده کند.

مانیتور خاموش است یا نیست ؟ مسئله این نیست!

اظهارات مدیر کل روابط عمومیوزارت بهداشت درحالی

در توجیه اقدام غیر اخالقی این افراد مطرح میشــودکه
گویا این مقام مســئول حتی زحمت یکبار دیدن فیلم را
نیز به خود نداده و شــاید بر اســاس شــنیدههایش اقدام
به اظهار نظر کرده اســت .چــرا که آنگونه که دکتر زارع
نــژاد میگوید ،مانیتورهای اتاق عمل خاموش نیســتند و
مسئوالن وزارت بهداشت با اندکی وقت گذاشتن و تامل
میتوانند روشن بودن مانیتور اتاق عمل را به چشم ببینند.
حال حتی اگر مانیتور هم فعال نباشد ،آن نوزاد تازه به دنیا
آمده (اما تمیز شــده) چگونه در این فیلم ســاختگی نقش
بازی میکند و  10نفر پرســنل پزشکی ،چگونه شرایط را
بــرای اجــرای چنین چالش مضحکی ،در یک اتاق عمل
خالی فراهم دیده اند؟!
البته پیگیریهای خبرنگار مشــرق از مســئوالن وزارت
بهداشــت برای رسیدن به جوابی قانع کننده در خصوص
نحوه برخورد نظام بهداشــت و درمان کشــور با متخلفان

به نتیجه ای نرســید و هیچ یک از مســئوالن حاضر به
پاسخگویی یا حتی تایید دیدن یا عدم مشاهده این کلیپ
نشدند.
شــاید آن روزی که مشــرق خبر از مانکن سازی در برخی
بیمارســتانهای خصوصــی داد و داد مســئوالن وزارت
بهداشت درآمد که مستندات شما کافی نیست ،جلوی این
بی فرهنگی در برخی مراکز پزشکی گرفته میشد ،امروز
نیــاز نبــود با چالشهای در آوردن ادا و اطوار مانکنهای
خارجی دست و پنجه نرم کنند.
گــروه آمریکایــی  Rae Sremmurdدر پس زمینه کلیپ
میخواند و از گلهایی میگوید که فرستادند و پرپر شد،
درست مثل گلهایی که برای خانواده نوزاد و مادر حاضر
در کلیپ ،آورده اند و عزیزان بیرون از اتاق عمل نمیدانند
آنها در چه وضعیتی قرار دادند و حریم شخصی شان آماج
عده ای شهرت طلب است.
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فرسودگی شغلی
در همین نزدیکی
فرزانه جمالی

سالمت

فرســودگی شــغلی ،یک فرآیند روانشناختی است که
تحت شــرایط استرس شغلی شــدید ،حادث میشود و
عبارت است از خستگی عاطفی ،نگرش منفی در پاسخ
به دیگران ،احساس عدم موفقیت فردی ،فقدان انرژی
و نشــاط و احســاس کسالت نســبت به انجام شغل که
در برخی از افراد شــاغل بهوجود میآید و نتیج ه فشــار
شــغلی دائم و مکرر میباشد .در واقع فرسودگی شغلی،
نوعی از فرسودگی روانی است که با فشارهای روانی یا
استرسهای مربوط به شغل و محیط کار ،توأم گشته و
پاســخی تاخیری به عوامل استرسزای مزمن هیجانی
و بین فردی در حیط ه مشاغل میباشد و بیشتر در میان
انواع مشاغل مددرسان و یاری دهنده مانند مشاور ،معلم،
مددکار اجتماعی ،پزشــک ،پلیس ،پرستار و  ...مشاهده
میشود و این امر به احتمال زیاد ،به دلیل نوع وظایف و
مسوولیتهای این گونه مشاغل میباشد.
مفهوم فرسودگی شغلی ،در اوایل سال  1970برای اولین
بار از سوی «فروید » مطرح شد و آن را حالتی از خستگی
و ناکامی معرفی نمود که به علت از خود گذشتگی فرد
در روش زندگی یا ارتباطی که به وصول نتیج ه دلخواه
منجر نمیشود ،به وجود میآید.
فرسودگی شغلی در اصل ،ناشی از استرس شغلی است.
استرس و فشارهای عصبی
و روانــی ،در زندگی روزمره
ما به وفور مشاهده میشوند.
در ســازمانها نیــز عوامل
مختلفــی تولید اســترس
میکننــد کــه عمدهترین
آنها عبارتند از :نوع شــغل،
تعارض در شغل ،سردرگمی
در نقش ،فشار کاری بیش از
حد ،فقدان حمایت اجتماعی،
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تغییرات سازمانی و ...
به هر حال ،امروزه در بسیار از سازمانها ،فشارهای عصبی
و روانی به درجات گوناگونی وجود دارد و یکی از پیامدهای
فوری آن ،پدید ه فرسودگی شغلی است.
فرسودگی شغلی ،یک فرآیند روانشناختی است که تحت
شرایط استرس شغلی شدید ،حادث میشود

عالئم و عوارض فرسودگی شغلی

ســندرم فرســودگی شغلی ،عالئم جســمانی ،روانی و
هیجانی متعددی ایجاد میکند ازجمله:
عالئم جســمانی :کاهش انرژی ،خستگی مزمن ،فشار
بدنی ،تهوع ،کم خوابی ،تغییراتی در عادات غذایی ،ضعف،
افزایش آســیبپذیری نسبت به بیماریها ،سردردهای
مزمن ،تنش عضالنی ،کمردرد و .bsdp32483X
عالئم هیجانی :احســاس  ،bsdp36529Xدرماندگی
و ناامیــدی ،افزایــش تنش و تعــارض در خانه ،افزایش
حالتهــای عاطفی منفی ماننــد عصبانیت بیقراری و
تحریکپذیری و کاهش حالتهای عاطفی مثبت مانند
صمیمیت ،با مالحظه بودن ،فروتنی و ادب.
عالئم روانی :احساس عدم کارآیی و نگرش منفی نسبت
به خود ،شغل و در کل نسبت به زندگی.
در نهایت ،مجموعه عالئم باال ،به رفتارهایی مانند غیبت
از محل کار و رها کردن شــغل منجر میشــود و ممکن
اســت فرد ،به جستوجوی مشاغل و نقشهای اداری و
اجرایی جدید بپردازد.
توجهبهمسال هفرسودگیشغلیومطالع هعواملتاثیرگذار،
زمینهساز و مرتبط با آن و راه کارهای پیشگیری از بروز
آن و فائق آمدن بر عوارض آن ،میتواند سهم ارزشمندی
در ســامت و بهزیســتی کارکنان و پیشبرد هر چه بهتر
اهداف سازمانی داشته باشد.

افراد مستعد فرسودگی شغلی

 -کسانی که از کار خود عیبجویی میکنند و کسانی که

آشکارا با همکارانشان احساس خصومت دارند ،در معرض
فرسودگی شغلی هستند.
 از دیگر افراد مســتعد ،کســانی هســتند که مجبورندتصمیماتی بگیرند که در مقابل آن ،باید پاســخگو باشــند
یا تصمیماتی که با مسال ه مرگ و زندگی در ارتباط است.
 مدیران ،رهبران گروههای و سرپرســتان نیز به خاطرمسوولیت ،بیش از دیگران در معرض خطر هستند.
 افرادی که تحت برنامههای زمانی فشرده و طاقتفرساباید کار کنند.
 شاغالنی که وظیفهشان نیاز به توجه دقیق یا کار تکراریظریف دارد نیز از جمله موارد مستعد فرسودگی هستند.

راه کارهای مبارزه با فرسودگی شغلی برای کارمندان

پژوهشــگران و محققــان علوم روان کاوی ،پیشــنهاد
میکنند در صورتی که از فرسودگی شغلی در رنج هستید
یا میخواهید از مبتال شدن به آن مصون بمانید ،اقدامات
زیر را انجام دهید:
 در صورت امکان شرایط فیزیکی یا روانی کار خود را تغییردهید و چنان چه قادر به ایجاد چنین تغییراتی نمیباشید،
بعضی از رفتارهای خود را تغییر داده و مسوولیتی را که از
عهد ه انجام آن بر نمیآیید ،قبول نکنید.
ازبرنامههــایمتنــوعبرایبهبــودوضعیتبدنیخوداســتفاده کنید و اوقات خاصی از شــبانهروز را به ورزش
کــردن اختصاص دهید و از برنامههای غذایی مناســب
استفاده کنید.
 از روشهای خاص ایجاد آرامش (ریلکســیتن ،مراقبهو )...استفاده کنید.
ازروشهایگوناگونیمانندایجادعالقه،افزایشآگاهیدر مورد نتیج ه کار ،دورههای اســتراحت کوتاهمدت و ...
بهره بگیرید.
 داشتن خواب کافی و رفتن به دامن طبیعت نیز میتواندتاثیرگذار باشد.

سالمت
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قربانیان تبلیغات نوشیدنیهای انرژیزا
ابوالفضل کیانی

برخالف ســایر کشورها در ایران نوشیدنیهای انرژیزا که
خطرات زیادی را به دنبال دارد به آســانی در مغازهها یافت
میشود.
در حالی که مصرف نوشــابههای انرژی زا در بســیاری از
کشــورهای توســعه یافته با محدودیتهای خاصی همراه
است ،اما این فراورده به آسانی و با کمترین هزینه در بیشتر
مغازههای ایران یافت میشود.
شرکتهایتولیدکنندهایندستهازنوشیدنیهابعضااسپانسر
بازیهایورزشیپرهیجانمیشوندوتعدادینیزستارههای
سینما را به عنوان سفیران خود بر میگزینند.
طعمی شــبیه دارو با بســته بندیهای جذاب و جوان پسند.
بعضیهــا به آدمی بال میدهنــد و برخی دیگر انرژی تمام
نشدنی!گروهیبرایداشتنانرژیکافیدرانجامفعالیتهای
سنگین ورزشی سراغشان میروند ،گروهی دیگر برای فرار
از خستگی .تمرکز بهتر و بهبود کیفیت مطالعه هم بهانهی
دانش آموزان نوجوان برای استفاده از این نوشیدنی هاست.

چاشنی باشــگاههای ورزشی و شب
نوشــیدنیهای
ِ
مطالعه

اولین نوشابهی انرژی زا در سال 1994با نام تجاری "پاور
هورس" وارد بازار شــد و بعدها نوشیدنیهای دیگری
از این دســت با نام هایی همچون "رد بول" " ،هایپ"
و"بیگ بئر" ســر از مغازهها و ویترینهای خوش و آب
رنگ در آوردند.
این میهمان ناخوانده چند سالیست که راه خود را به بازارهای
داخلی گشــوده و در این میان مشــتریان بسیاری برای خود
دست و پا کرده است .این روزها کمتر باشگاه ورزشی وجود
دارد که نوشــیدنیهای انرژیزا را چاشنی موسیقیهای تند
ورزشــی خود نکند .دانش آموزان هم که به اقتضای ســن
نوجوانی پر از حس کنجکاوی هســتند دیگر طیف طرفدار
این نوشیدنیها میباشند.

آدمهای آرنولدی و نوشابههای هیکلساز!

محســن یکی از بیشمار ورزشکاران شهر است که سودای
داشــتن اندامــی ورزیده و به قول خــودش آرنولدی دارد ،او
دربارهی نوشــیدنیهای انرژیزا میگوید :یک روز در میان
و در خالل تمرین دو ســاعته باشــگاه حداقل یک بطری از
نوشیدنیها را مصرف میکنم.
به گفتهی او این نوشیدنیها همانطور که از اسمشان برمیآید
مانع از افت بنیه در تمرینات ســنگین بدنســازی شده و راه او
را برای ساختن هیکل هموار میکنند.
وی مصرف این نوشیدنی را به خودش محدود نمیداند و ادامه
میدهد :تمامی دوستان و هم باشگاهی هایم کم و بیش از
نوشــیدنیها استفاده میکنند ،صرفا برندهای آنان از فردی
به فرد دیگر متفاوت است.

آیا انرژیزاها در شب امتحان تمرکز میآورند؟

علیرضا دانش آموز  16سالهی دبیرستانی دیگر ،همصحبت
آناج در بارهی نوشــیدنیهای انرژی زاست .او که به تشویق
چند نفر از دوســتانش به نوشــیدن این محصول روی آورده،
عنوان میکند :معموال یک بطری از این نوع نوشیدنیها در
کیف مدرسهی دانش آموزان پیدا میشود.
او توضیح میدهد ،اگرچه طعم این نوشــیدنیها خوشــایند
نیست اما شبهای امتحان حتما یکی دو بطری از این نوع
نوشیدنی را برای فرار از خواب و تمرکز بهتر مصرف میکند.
محسنوعلیرضاتنهانمونههایکوچکیازسیلروبهافزایش
عالقمندان نوشــیدنیهای انرژی زا هســتند که فارغ از نوع
ترکیبات و عوارض به مصرف این نوشیدنی سراسر جنجال
روی آوردند .نوجوانان و جوانانی که فریفتهی تکینک های
تجاری این فرآوردهها شده و هم قطاران خود را نیز به مصرف
آن تشویق میکنند.
اگرچه طیف گســتردهای از این نوشــیدنیها از موادی غیر
رسمی و بصورت قاچاقی راه خود را به ویترین سوپر مارکتها
باز کرده اما ســازندههای وطنی نیز که در این بازار سرشــان
بیکاله مانده بود نیز به ساخت آن روی آوردهاند.

کاهــش آب بدن و تحریک سیســتم عصبی ارمغان
نوشیندنیهای انرژی زا

کارشناس بهداشت تغذیه مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی
در گفتوگو با آناج ،بیان میدارد :معموال نوشیدنیهای ورزشی
و نوشیدنیهای انرژیزا با هم اشتباه گرفته میشوند و نوجوانان
تفاوت آنها را با هم نمیدانند .این بدین معناست که آنها میزان
زیادی کافئین و محرکهای دیگر را دریافت میکنند که برای
آنهــا خطرناک اســت.فنح اهلل پورعلــی در خصوص ترکیبات
نوشیدنیهای انرژی زا میگوید :قند این نوشیدنیها باالی 10
درصد و چهاربرابر نوشــابههای معمولی اســت .در نوشابههای
انرژیزا عالوه بر شکر از محرکها ،مواد با اثرات تخدیری ویژه،
برخی ویتامینهای گروه "ب" مواد معدنی که تولید انرژی میکند،
استفاده میشود و برای آن که آن را هرچه بیشتر به نوشابههای
عادی شبیه سازد به آن اسانس و رنگ میافزایند.

نوشیدنی انرژیزا ،انرژی بدن را افزایش نمیدهد

اینکارشناستغدیهدرپاسخبهاینسوالکهآیاآیانوشابههای
انرژی زا واقعا انرژی بدن را افزایش میدهد ،تاکید میکند:
اطالق لفظ انرژی زا برای این نوشــابهها ،یک لفظ عامیانه
است و مبنای علمی ندارد .این موضوع که آیا واقعا نوشابههای
انــرژی زا ،انــرژی افراد را افزایش میدهد و به طور پایدار در
بــدن باقــی میماند و کارایی و بازدهی فعالیتهای ذهنی را
باالتر میبرد ،پرســشهایی است که پاسخ قطعی برای آن
وجود ندارد و به همین دلیل انرژی زا بودن این نوشــیدنیها
را با تردید مواجه میکند.
وی با طرح یک منظر دیگر در خصوص انرژی زا بودن این
نوشیدنیها می گوید :نوشابههای انرژی زا که به طور معمول
در بازار فروخته میشود ،در واحد حجم نسبت به نوشابههای
دیگر کالری بیشتری دارد و طبیعتا وقتی کسی این نوشابهها
را مصرف میکند ،به ازای هر میلیلیتر یا هر واحد حجمی که
از این نوشــابه میخورد ،در مقایسه با دیگر نوشابهها کالری
بیشــتریدریافتمیکندوتفاوتعمدهایننوشــیدنیهابا
بقیه نیز همین نکته است.
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اثر تشعشعات
کامپیوتر روی پوست
فرض کنید به ســبب شغل تان ،روزانه  9تا
 10ســاعت در برابر مانیتــور کامپیوتر قرار
می گیرید .این مقدار در معرض تشعشعات
کامپیوتــر بودن اثرات بســیار مخربی روی
پوســت دارد و موجب پیــری زودهنگام آن
میشود.

زهره لطیفی

سالمت

دلیل اصلی اثر منفی مانیتور کامپیوترها روی پوســت،
میــدان الکترومغناطیس و رادیــکال های آزاد اطراف
کامپیوتــر اســت.میدان الکترومغناطیس روی تعادل
میزان اسیدیته و قلیایی پوست اثر می گذارد و حساسیت
پوســت را باال می برد.رادیکال های آزاد هم پوســت را
دچار پیری زودرس می کنند .فرقی نمی کند دارای چه
نوع پوستی باشید ،وضعیت آن رو به بدی می گذارد.
کامپیوتــر باعــث می شــود ،پوســت روشــنایی و
درخشندگیاش را از دست بدهد.
اشعه کامپیوتر می تواند همانند اشعه نور خورشید موجب
نوعی پیگمانتاسیون -ایجاد لکه های قهوه ای حاصل
از تجمع مالنین -در پوست شود.
چین و چروک ها و خطوط ریز زودهنگام روی صورت
حاصل از اشعه های کامپیوتر است.
همچنین اشعه های متصاعد شده از این ابزارها ،پوست
را به سمت خشکی و پوسته پوسته شدن پیش می برد.
عالوه بر مشکالت پوستی ،عبور تشعشعات از بدن مان،
ممکن اســت منجر به نازایی ،اخالل در الکترون های
بدن ،صدمه به سلول ها یا ایجاد جهش در سلول ها شود.

 7روش زیر به شما کمک می کند که با این خطرات
مقابله کنید:

 -1رژیم غذایی مناسب :برای پیشگیری و کاهش اثرات
اشعه کامپیوتر باید شیوه زندگی خود را تغییر دهیم .افراد
می توانند با مصرف مواد غذایی غنی از ویتامین  AوC
با این مشکل مقابله کنند.
ویتامین  Cدر ســبزیجات و میوه های تازه و بیشــتر در
مرکبــات (پرتقال ،گریپ فروت ،انواع لیمو و نارنگی)،
کیوی ،انواع توت ،گوجه فرنگی ،فلفل دلمه ای ،هندوانه،
طالبی ،توت فرنگی ،سیب زمینی و سبزیجات برگ سبز
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مثل کلم بروکلی موجود است.
منابع غنی از ویتامین  Aعبارتند از :سیب زمینی شیرین،
هویج ،کدو حلوایی ،طالبی ،زردآلو ،کلم بروکلی ،گریپ
فروت ،اسفناج و سایر سبزیجات سبز تیره و برگی شکل،
جگر ،شیر ،زرده تخم مرغ ،پنیر چدار ،هلو و ماهی.
 -2استفاده از کولر و دستگاه تهویه :بسیاری از تحقیقات
نشان می دهد صفحه نمایش کامپیوتر ،انواع خاصی از
مواد سرطانزا را منتشر می کند که برای سالمتی انسان
بسیار مضرند .لذا یک راه مفید برای مقابله با این مشکل،
قرار دادن کامپیوتر در نزدیکی کولر و یا دستگاه تهویه
هوا است که این مواد سرطان زا را از استفاده کنندگان
کامپیوتر دور کند.
 -3رعایت فاصله ایمن با صفحه کامپیوتر :از آنجا که
اشــعه کامپیوتر در تمامی جهات پخش می شــود ،نوع
قرارگیــری کامپیوتر می تواند کاهش تابش از آن را در
پی داشته باشد .
فاصله چشــم شما تا کامپیوتر باید حداقل  80سانتیمتر
باشد تا کمتر آسیب ببیند.
با توجه به این نکته که قسمت پشت کامپیوتر هم اشعه
هــای زیــادی را تولید می کند ،کامپیوتر خود را طوری
قرار دهید که قسمت پشت آن مشرف به مکانی نباشد
که افراد دیگر رفتوآمد می کنند.
 -4تعویض کامپیوتر قدیمی :در نظر داشــته باشید که
کامپیوترهایقدیمیخیلیبیشترازکامپیوترهایجدید،
اشــعه ساطع می کنند .بنابراین هنگام کار با مدل های
قدیمی ،بیشتر مراقب سالمتی خود باشید.
 -5قرار دادن صفحات مخصوص روی صفحه نمایش
کامپیوتــر :قراردادن صفحات مخصوص که اثر تابش
هــایکامپیوتــرراکمتــرمیکند،مــیتواندراهحل
مناســبی باشد .اســتفاده از این صفحات مخصوص در
کامپیوترهای قدیمی چندین سال پیش رایج بود.

 -6مراقب پوست خود باشید :اشعه های ساطع شده از
کامپیوتر می تواند بر پوست شما اثر گذاشته و آسیب زا
باشد .بنابراین توصیه می شود که هنگام استفاده از آن
کرم ضدآفتاب بزنید.
به یاد داشــته باشــید که بعد از اســتفاده از کامپیوتر،
صورت و دســت های خود را بشــویید تا اگر هر گونه
ذراتالکترومغناطیســیبهســطحبیرونیپوستشما
وصل شده اند ،از بین بروند.
 -7استفاده از برخی گیاهان که جاذب اشعه های مضر
ســاطع شده از کامپیوتر هســتند :استفاده کنندگان از
کامپیوتــر بایــد این نکته را در نظر بگیرند که پس از به
کارگیری گام های قبلی می توانند در نزدیکی کامپیوتر
خود از گیاهان جاذب تابش های ساطع شده از کامپیوتر
استفاده کنند ،مانند گیاه کاکتوس.

توصیه های مهم

 هنگام استفاده از کامپیوتر توجه داشته باشید که جسمفلزی در نزدیکی شــما وجود نداشته باشد ،زیرا اشیای
فلزی می توانند تابش های الکترومغناطیســی ساطع
شــده از کامپیوتر ر ا منعکس کنند و به ســامتی شما
ضرر جدی برسانند.
 کارشناسان استفاده از صفحه نمایش های  LCDراتوصیه می کنند و مدل های قدیمی را آسیب زا می دانند.
 بسیاری از محققان قرارگیری طوالنی مدت و پشتسرهم را در مقابل کامپیوتر بسیار مضر می دانند .استفاده
طوالنی مدت عالوه بر تاثیر بر سالمت جسمی ،سالمت
روحی و روانی افراد را نیز تحت الشــعاع قرار می دهد
و آنهــا را از برقــراری ارتباط اجتماعی با افراد واقعی دور
میکند و به سمت انزوا و زندگی فرد محور سوق می دهد.
 اســتفاده طوالنی مدت از لپ تاپ در مردان منجر بهنازایی آنها می شود ،زیرا گرماو اشعه ناشی از آن میتوانند
بر کیفیت و کمیت تولید اسپرم ها تاثیرات منفی بگذارد.

سالمت

چای ســبز حــاوی میزان
زیادی آنتی اکسیدان بوده و
خواص دیورتیک (ادرارآور)
و چربــی ســوزی دارد.
چای ســبز یک نوشیدنی
فوقالعاده اســت .با وجــود اینکه تمام خواص این
چای مورد بررسی علمی قرار نگرفته است اما همه
محققان بر این عقیده اند که این چای بســیار مفید
اســت .نوشــیدن چای سبز باعث محافظت مغز در
برابر اثرات مخرب پیری می شــود .افرادی که در
طول زندگی خود هر هفته بین  4تا  6بار چای سبز
مصرف کرده اند به میزان  38درصد کمتر در معرض
مشکالت دژنراتیو مغزی قرار گرفته اند .در واقع این
افراد کمتر دچار زوال قدرت عقل شده اند.

آب چغندر چه فوایدی دارد؟

آب چغنــدر باعث مقابله با
رادیکال های آزاد می شود
و راندمان ورزشکاران را باال
می برد .روش های متعددی
بــرای مصرف چغندر وجود
دارد که می توان بیشترین بهره را از خواص آن برد.
آب چغندر برای کاهش مشکالت قلبی
چغندر حاوی خواص ضدالتهابی فوق العاده ای است
و برای افرادی که از مشــکالت قلبی رنج می برند
مفید است .چغندر عالوه بر اینکه مغز را در سالمت
نگه می دارد باعث کاهش روند پیری ســلول ها و
بخصوص ســلول های پوســت و دیگر ارگان های
بدن می شــود و به التیام ســریع زخم ها و جراحات
کمک می کند.

جوز هندی برای قلب مفید است
اینادویهبومیجزیرههای
واقع در اندونزی است.جوز
هنــدی دارای خاصیــت
ضدباکتریایی اســت و در
از بین بردن باکتری هایی
که به دندان ها آســیب می رســاند ،موثر اســت.
هماننــد میخک ،جوز هندی دارای ترکیبی به نام
«یوجینول» است که برای قلب مفید می باشد.به
نقل از « »Ask.comماده ای به نام مایریستیسین
( )Myristicinموجود در آن آنزیم های موجود در
مغز را که در بروز بیماری آلزایمر موثر است از بین
می برد و برای بهبود حافظه مفید اســت.مصرف
مقدار کم آن نفخ معده را کاهش می دهد ،به هضم
غذا کمک می کند و اشتها را بهبود می بخشد.

کاهش وزن با کمک آبمیوه ها
آبمیوه یک راه آسان برای
مصرف مقــدار زیادی از
مــواد مغذی بــدون نیاز
به خــوردن میــوه ها و
سبزیجات است بسیاری
از مردم ادعا می کنند آن یک ابزار کاهش وزن
مفید اســت .روند محبوبیت رژیم غذایی آبمیوه
برای ســال ها افزایش یافته ،اما اثربخشی آن
مورد بحث اســت این مقاله بررسی خواهد کرد
که آیا آبمیوه واقع ًا می تواند به کاهش وزن شما
کمک کند.آبمیوه فرایند استخراج مایع از میوه
ها و سبزیجات است در حالی که مواد جامد آن
حذف می شــود این را می توان با دســت و یا با
یک آبمیوه گیری برقی انجام داد.

عناب؛ نرمکننده سینه
عناب از میوههای بســیار
مفید اســت که عالوه بر
خــواص تغذیهای دارای
موارد اســتفاده زیادی به
عنــوان یک گیاه دارویی
است.این میوه که میتوان درختان آن را از ایران
تا هند و جنوب چین و حتی جنوب اروپا پیدا کرد،
در هر منطقهای دارای اسامی مختلفی است .در
هند و پاکستان آن را «ایناب» و در شرق آسیا آن
را خرمای قرمز ،خرمای چینی یا خرمای هندی
مینامند.در ایران بیشتر میوه خشک آن مصرف
میشــود ،ولی جالب است بدانید که در بسیاری
از نقاط دنیا میوه تازه آن به صورت سبز استفاده
میشود که البته طعم بسیار خوبی هم دارد.

تخم کتان چه فوایدی دارد؟
بســیاری از افراد بر این
عقیده هستند که استفاده
از تخمکتــان در درمان
بسیاری از بیماریها موثر
است« .روغن تخم کتان
خــواص متعددی دارد .ارزش غذایی  100گرم
تخم کتان برابر اســت بــا  534کالری انرژی،
حدود  29گرم کربوهیدرات 17/5 ،گرم پروتئین
و  42گرم چربی .همچنین دارای ویتامینهایی
از قبیل اسید فولیک B1 ،B2 ،B6 ،B5 ،B3 ،و
همچنین ویتامین  C ، E ، Kو الکترولیتهایی
از قبیل ســدیم ،پتاســیم و امالح معدنی چون
کلسیم نسبتا خوب ،مس ،آهن ،منیزیم ،منگنز
و روی است».

عناب؛ نرمکننده سینه
عناب از میوههای بســیار
مفید اســت که عالوه بر
خــواص تغذیهای دارای
موارد اســتفاده زیادی به
عنــوان یک گیاه دارویی
است.این میوه که میتوان درختان آن را از ایران
تا هند و جنوب چین و حتی جنوب اروپا پیدا کرد،
در هر منطقهای دارای اسامی مختلفی است .در
هند و پاکستان آن را «ایناب» و در شرق آسیا آن
را خرمای قرمز ،خرمای چینی یا خرمای هندی
مینامند.در ایران بیشتر میوه خشک آن مصرف
میشــود ،ولی جالب است بدانید که در بسیاری
از نقاط دنیا میوه تازه آن به صورت سبز استفاده
میشود که البته طعم بسیار خوبی هم دارد.

گل گاو زبان؛ تقویت کننده اعصاب

خاصیت اعجاب آور هل
امــروزه ،انســانها در
معرض انــواع آلودگیها
زیستمحیطی قرار دارند
که آلودگــی هوا یکی از
مهمترین آنها اســت.
محققین در پژوهشــی جالب به نقش موثر گیاه
دارویی «هل» در کاهش اثرات منفی فلز سنگین
ســرب بر کبد اشاره نمودهاند.گیاهان دارویی در
طب ســنتی از دیرباز بهدلیل داشــتن ترکیبات
شــیمیایی طبیعی و موثر مــورد توجه بوده اند.
«هل» یکی از این گیاهان دارویی است که دارای
کاربرد زیادی میباشــد.گیاهان دارویی در طب
سنتی از دیرباز بهدلیل داشتن ترکیبات شیمیایی
طبیعی و موثر مورد توجه بوده اند.

گل گاوزبان گیاهی اســت
کــه مزاج گــرم و تر دارد.
گیاه گل گاوزبان اعصاب را
تقویــت میکند و برای رفع
اضطراب ســودمند است.
همچنین گل گاوزبان به رفع ســرفههای خشک و
تنگی نفس کمک میکند.مزاج گل گاو زبان گرم

و تر اســت و گرمی آن به اعتدال نزدیک است.
مخصوصا ،رطوبت نوع تازه آن بیشــتر اســت.
گیاهانی که مزاج گرم و تر دارند برای بسیاری
از مردم مفید هستند؛ عوارض ندارند و یا اینکه
عوارض کمی دارند.مزاج انسان را از اعتدال دور
نمیکند و به همین جهت نیز این گیاه معروف
است و استفاده زیادی دارد.
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هنوز بعد از گذشــت از  4سال از مرگ
بنیــان گذار مطــرح طرح های لباس
و عطرهــای الکچــری ،برند بیژن
همچنان جزو پرسودترین فروشگاه ها
در دنیا می باشد.خریدارات برند وی در
کل دنیا شاید به بیست و پنج هزار نفر
هم نرسد چون بسیار گران قیمت است
و برای قشری خاص.
پاکزاد درباره دلیل موفقیت خود گفته
بود« :فکر مــی کنم علت موفقیت
من ایرانی بودنم است ،منظورم این
است که به خاطر ایرانی بودنم ،یک
چیزهایــی از بچگی توی خون من
بود که می خواستم نعره بکشم مثل
شیر ،شیری که شما کرده باشیدش
توی قفس و نعره بکشــد ،این شیر
می تواند متأســفانه توی باغ وحش
باشــد ولی در هر صورت شیر است
و می غرد».
بیــژن پاکــزاد ( )1390- ۱۳۲۳یک
طراح و تولیدکننده سرشناس ایرانی-
آمریکایی لباسهــای مردانه و عطر
اســت .او معمو ًال به نام بیژن شناخته
میشود .بیژن در سال  ۱۳۵۲به ایاالت
متحده آمریکا مهاجرت کرد و در سال
 ۱۹۷۶میالدی فروشگاه ویژه خود را در
رودئودرایــو واقع در بورلی هیلز افتتاح
کــرد».وی در خانواده ای فوق العاده
ثروتمنــد که به قول خودش فرهنگ
پول سازی و پول آفرینی در آن نهادینه
شده بود ،متولد شد .خانواده بیژن جهت
تحصیــل او را به مدرســه ثروتمندان
سوئیسی یعنی “ ”le Roseyفرستادند
و او در آنجــا با شــاهزاده های بزرگ
مانند “پرنس ریتر(”)Prince Ritter
همکالســی شــد .در حقیقت تعداد
زیادی از مشــتریان سالهای بعد بیژن
در همان مدرسه سوئیسی شناسایی و
شکار شدند .بیژن همانجا دریافت که
ســلیقه آدم های پولدار چگونه است و
به چه شکل می توان نظر آنها را برای
خرید و ســفارش اجناس به سوی خود
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اتومبیل های بیژن

یکــی از معــروف تریــن اتومبیل های
بیــژن ،بنتلــی آزور (رنگ بیرونی زرد و
تزئینات داخلی اش مشــکی) بود.پالک
این اتومبیل به نام خود بیژن ثبت شــده

ویژگی های شغلی بیژن

بیژن انسانی بسیار باهوش و فرصت شناس
بود .او برای هر کسی که سراغش می رفت
عطر خاص با رایحه متفاوت تولید می کرد.
عطرهای بیژن هم به دلیل رایحه شــرقی
شــان و هم بســته بندی های متفاوتش از
شــهرت جهانی برخوردار هســتند.وی در
صنایع دیگر هم فعالیت داشــت .صنایعی
مانند اسلحه سازی و اتومبیل .کلت کمری
بــا قاب چرمی تولید کرده بود که پادشــاه
عربســتان شش عدد از آن خرید .همچنین
تخته نردهایی از جنس سنگ مرمر اعال به
سلطان برونئی فروخت .او یک بار یک نوار
الماس نشان به قیمت  20میلیون دالر برای
کار گذاشتن در میان موهای خانم “درک”
بازیگر و مدل معروف آمریکایی برای حضور
در یک کمپین تبلیغاتی عطر را طراحی کرد.
سال  ،1389رولزرویس از همکاری بیژن در
طراحی یک خودروی کوپه به تعداد محدود
بــه قیمت یــک میلیون دالر خبر داد.بیژن
پاکزاد از فروش عطرها و ادکلن های DNA
که بیش تر از  ٣٠٠میلیون دالر درسال است
کســب کسب درآمد کرده است.او صاحب
یکی از با شــکوه ترین وگران قیمت ترین
فروشگاههای نیویورک است که درب این
فروشــگاه  ،فقط به روی مشــتریان خاص
وبه سفارش آنها باز می شود .او دارای یک
هواپیمای جت خصوصی اســت  .آن دسته
از مشتریانی که نمی توانند به فروشگاه او
بیایند ،او شخصا به نزد ایشان می رود و برای
آنها مدل لباس  ،تی شــرت  ،عطر و ….
طراحی می کند  .او یک پول آفرین واقعی

بــود )B,P111( ،که طرف بی ،مخفف
بیــژن و طرف پی ،مخفــف پاکزاد بود.
سایر اتومبیل هایش مرسدس بنز ،SLR
مک الرن مشــکی رنگ ،فراری F430
زرد رنــگ ،رولزرویس فانتوم کوپه زرد
رنگ و بوگاتی ویرون بودند.
برندی برای انسان های خاص

این مساله چندان هم درست نیست  .هر
چنــد عطرهای بیژن با لباس های بیژن
گران قیمت اند ،اما خیلی از انسان های
معمولی هم می توانند آن را در مغازه های
معتبر کشورشان خریداری کنند .این برند
برای پولدارترین های روی زمین حساب
جداگانه ای باز کرده است  ،اما این دلیل
نمی شود کسانی را که خیلی پولدار نیستند
را در نظر نگرفته باشد  .بسیاری از بازدید
کننــدگان فروشــگاههای زنجیرهای
بیژن ،درنیویورک ودردنیاازطبقه عادی
و نسبتا مرفه جامعه هستند.
وی موفقیت خود را نتیجه مطالعه  ،تامل
و شکار فرصت های طالیی  ،تخصص و
عالقه در علم شیمی می دانست .
بیژن در سال  ١٩٨١موفق شد  ،جایزه ”
 ”lg Nobelرا بــه خاطر عرضه عطرها و
ادکلن های “ ” DNAکسب کند .
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جلب کرد.بیژن در ســن 18سالگی تصمیم
گرفــت به ادامه تحصیل در دانشــگاه در
رشــته مهندسی شــیمی بپردازد .او پس از
پایان این دوره مهندســی ،به تحصیل در
رشــته طراحی لباس در دانشگاه میلز ،یک
گالری در اطراف شــهر میالن راه اندازی
کــرد .تحصیل در رشــته بازاریابی آخرین
حلقــه تحصیالت او بــود .پدر و مادر بیژن
دوست داشتند که پسرشان پزشک یا وکیل
تحصیلکرده فرنگ باشد ،ولی بیژن دریافت
که عالقه بســیاری به رشته بازاریابی دارد،
بنابراین تحصیالت خود را در رشته شیمی
رها کرده و به بهانه رشته بازاریابی به آمریکا
رفــت و از همــان جا به فکر انتقال مد اروپا
به امریکا افتاد.

اســت و خیلی از پولدارها و توانگرهای
دنیا به داشــتن نام او روی عطر خود یا
لباس های خویش افتخار می کنند .وی
طراح لباس شــخصیتهای سرشناسی
همچون باراک اوباما ،بوش پسر ،پوتین،
ریگان ،شهرام ناظری و ...بوده است.
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بیژن به این اصل معتقد اســت که اگر قرار
باشد ” کائنات ”  ،ایده ای را به ذهن و دل یک
انسان الهام کند ،به سراغ انسانی می رود که
آمادگی علمی و ذهنی پذیرش آن الهام را
داشــته باشد .وی از همان دوران تحصیلی
به دنبال عرضه محصولی به رقیب و گران
قیمت می گشت و عطرها و ادکلن های ”
 ” DNAهمان چیزی اســت که سال های
جوانی اش را در جســت وجوی آن سپری
ساخته است .

 برگی از خاطرات

بــه خاطــر دارم روزی یکی از میلیونرهای
آفریقایی برای خرید به قصر فروشــگاهی
مــن در نیویورک آمــد .او درفضای آرام و
دلنشــینی که من  ،حســاب شده در تمام
فروشگاه ایجاد کرده ام  ،قدم زد و با شوق
وصــف ناپذیری اجناس داخل فروشــگاه
رابازدیــد نمود .ناگهان حالش به هم خورد
وروی پله ها و فرش های نفیس اســتفراغ
کــرد  .خدمتکاران وکارکنان فروشــگاه
بالفاصله چهره در هم کشیدند و خواستند
واکنش نشــان دهند که با نگاهی سریع به
همــه آنها گفتم که حق ندارند چنین کنند.
وقتی بازدید تمام شــد و آن میلیونر با یک
خرید  ٢٠٠هزار دالری ازفروشــگاه خارج
شد ،از خدمتکاران خواستم راه پله و فرش
ها را تمیز کنند .به آنها گفتم که مشتری ،
وقتی وارد مغازه می شود ،درحقیفت صاحب
آن است  ،چرا که بالقوه می تواند هر کاالیی
رابخرد .این حق مشتری است و باید به این
حق او احترام گذاشت.
او میگوید :من از زندگی لذت می برم،زندگی
من مال خودم اســت و دوســت دارم آن را
هر طوری که میخواهم احســاس کنم چرا
نباید چنین کنم ؟

کائنات را دریابید

39

Bilingual Economic Monthly
نخستین ماهنامه اقتصادی -اجتماعی دوزبانه  /شماره  / 14آذر ماه 1395

مصاحبه با رئيس هياتمديره و موسس شرکت كاله

پشتکار و جديت دورانديشانه

فضلاله اميني

اهل آمل است .يک عمر کار و تالش خالق .به کارش عشق و اعتقاد دارد .به صنعت کشور نيز .ميگويد:
«اين کشــور نيازمند توليد و صنعت اســت .ما چند دانشــگاه صنعتي داريم بدون اينكه صنعت داشــته
باشيم ،يا به آن اهميت بدهيم ».در گفتههاي او انواع نکتهها هست .از شکست و تلخکامي ميگويد ،از
تدريس خصوصي و پرداخت دستمزد کارگران با مزد تدريس .از ناهمراهيها و نامراديها و مهمتر از
همه بياعتنايي خودش به ناهمواريهاي راه .ســليماني نمونه کارآفرين ايراني اســت .فکر و ايده نو را
در کار توليد بهکار انداخته و بعد دنبال منابع مالي و تجهيز رفته ،خطر را پذيرفته ،جانانه تالش کرده تا
شاهد موفقيت را در آغوش گرفته است .حاال که اندکي گشايش مالي پيدا کرده ،فرصتي را براي ديدن
و کاويدن از دست نميدهد .اينجا و آنجا سر ميکشد تا از روندهاي مشابه در کشورهايي که در اين
حوزهها جلوترند خبر بگيرد .با غالمعلي سليماني در دفتر کارش گفتوگو کرديم.
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لطفاً خودتان را معرفي كنيد.

غالمعلي ســليماني متولد  1325/3/25در
شهر آمل .دوره دبستان و دبيرستان را آنجا
گذراندم .بعد به تهران آمدم .دو سال پشت
كنكور ماندم .در آخر وارد دانشگاه ملي شدم
و در رشــته رياضي درس خواندم .از ســال
دوم دانشــگاه كار كردم .از همان سال هم
شــهريه دانشــگاه را خودم پرداخت كردم.
پدرم بابت اين موضوع يك سال با من قهر
كرد .از سال سوم و چهارم هم اولين كسي
بودم كه به دانشگاه ملي شهريه ندادم .خدا
بيامرزد پروفسور پويان را که ميگفت :چرا
شــهريه نميدهي؟ گفتم :پول ندارم چهكار
كنم ،حاضر نيســتم كار كنم پول شــهريه
بدهم .با اين همه پول نفت شهريه من چه
اثري دارد كه بپردازم يا نپردازم؟ گفت :سال
قبل چهكار كردي؟ گفتم :سال قبل از بانك
گرفتــم .گفت :چرا االن نميگيري؟ گفتم:
صالح نميبينم ،حاال من بايد بمانم يا بروم؟
گفت :بمان .بعد گفتم :اســتاد شــما ماهانه
به دانشجويان ســيصد تومان ميپردازيد.
نميشود به من هم اين پول را بدهيد؟ گفت:
نميدانم تو آمدي شهريه بپردازي يا شهريه
بگيــري؟ با وجود ايــن پذيرفت ماهانه آن
سيصد تومان را به من هم بدهند.
در دوران ســربازي هم كار ميكردم .يك
روز ميرفتم دانشسرا درس ميدادم .بقيه
روزهــا هم تدريــس خصوصي ميكردم.
همان روزها شــركتي راه انداختيم و تالش
كرديم پروفورم بفروشــيم .ســفارتهاي
مختلــف ميرفتيــم و نشــاني بهدســت
ميآورديــم .آن زمــان پروفورم را بيشتر
براي اقالمي ميخواســتند که در ساختمان

40

بهکار ميرفت.
از سال پنجاه تا  57كه بهصورت جدي كار
را شــروع كردم ،دو شركت تاسيس كردم.
يكي همان شــركتي كــه گفتم؛ يكي هم
شــركتي به نام ماركتينگ ســرويس.اند.
ريســرچ كه با يك آمريكايي و يک هندي
تاسيس كرده بودم .اين شركت درآمد خوبي
داشت و هزينههاي شركت ديگر را جبران
ميكــرد .بقيه را از بانــك وام ميگرفتيم.
خالصــه انقــاب كه شــد ،آن دو از ايران
رفتند .شــركتها عم ً
ال سودآوري نداشتند.
بــا تدريس خصوصي ،هم امــور خودم را
ميگذراندم هم حقوق كارمندان را ميدادم.
ســال  ،1356در هميــن محلــي كه االن
هستيم كارم را شروع كردم .اين مكان مال
خواهرم بود .ميخواســتند اينجا را ماهي
هفــده تومان اجاره بدهند .به خواهرم گفتم
اين مكان را از شما ماهي بيست تومان اجاره
ميكنم .گفتند :مگر تو پول داري؟ چهطور
ميتوانــي اين كرايه را بپردازي؟ گفتم :نه،
كار ميكنم پول در ميآورم و كرايه شــما
را ميپردازم.
باالخره همين مكاني را كه امروز ميبينيد از
خواهرم اجاره كردم و از صفر شروع كردم.
پخش سوســيس و كالباس را با شــركت
كالباسســازي گيالن آغاز كردم .قضيه از
اين قرار بود كه آن زمان پودر سير كيلويي
 28تومــان بود .مــا از چين پروفورم گرفته
بوديــم كيلويي هفتتومان .حتا هفتهزار
تومان پول هم نداشتم كه يك تن پودر سير
بياورم و كار را راه بيندازم .شــرکت گيالن
قبول كرد پنج تن درخواست بدهد و ما پنج
تن برايش آورديم و به آنها تحويل داديم.

بعد يك روز مدير آن آمد و گفت االوبال بايد
با من كار كني .گفتم :من خودم شركت دارم.
گفت :تو آدم پيگير و سالمي هستي .حدود
دوســالونيم حداقل هفتهاي دوبار به من
زنگ زدي كه يك تن يا پنج تن پودر ســير
بفروشي .بهخاطر اينكار و پيگيريهايت
حتم ًا بايد با من كار كني .گفتم :من شركت
دارم .خــودم كار ميكنم دليلي ندارد آن را
ول کنم .البته وضعمان هم خوب نبود .گفت:
نه ،حتم ًا بايد با من كار كنيد.
در نهايــت با آنها به توافق رســيديم كه
باهــم همينجا پنجاهپنجاه كار كنيم .قرار
شــد پخش گيالن را راه بيندازيم .در ضمن
خريد موادشان را از خارجو داخل تامين كنم.
قرار شد ماهي دههزار تومان به من بدهند.
دو سه ماهي كه گذشت گفتند نميخواهيم
در پخش با شما شريك باشيم.
مدت دو ماهي كه آنجا بودم توليد كارخانه
ســهبرابر شــد .قب ً
ال هر روز چهار تن توليد
ميكردنــد ،اما ما چهار تن را كرديم دوازده
تــن .قبل از آن يك وانت جنس ميآورديم
قرار بود يك هفتهاي بفروشيم .حاال هر روز
يك كاميون جنس ميآمد و ما ميفروختيم.
كارگرها را تشويق ميكردم روز و شب كار
كنند و دستمزدشان را هم خودم ميدادم.
آن طرف در پخش ســود ميبردم و روزي
پنج تومان يا ده تومان به كارگرها ميدادم و
آنها هم ميماندند و كار ميكردند.
ميكائيليان شــريكي داشت كه ميگفت در
اين كارخانه يا جاي اين آدم اســت يا جاي
من؛ انتخاب كنيد .اين آقايي كه اين جوري
كار ميكند دو روز ديگر صاحب اين كارخانه
اســت .من نميتوانم اين موضوع را تحمل

كنم .در نهايت ،من با آنها حساب و كتاب
كــردم و از هم جدا شــديم .اما بعد از فوت
ميكائيليان همســر ايشان دوباره سراغ من
آمد و گفت شــما بايد در توليد به ما كمك
كنيد و بدون اين كه شــريكش متوجه شود
من در توليد با ايشــان پانزده درصد سهيم
شدم و كار را شروع كردم .ظرفيت كارخانه
را همان دوازده تن حفظ كردم .چون وضع
خوب شــده بود ،آن دههزارتومان را هم از
آنها نميگرفتم.
آن زمان آنها يك ســري دســتگاههايي
داشــتند كه نصب نكرده بودند و همســر
ميكائيليان با شــريكش ســر اين موضوع
اختــاف داشــت .شــريك ميكائيليان
نميخواســت دستگاهها نصب شود .همسر
ميكائيليان به من گفت چهكار كنيم؟ گفتم:
كارخانــه كه حتم ًا نبايد در گيالن باشــد.
ميتوانيــم در آمل كارخانــه بزنيم .مجوز
گرفتيم و من با يكي از دوستانم كه تجربه
كار در شــرکتهاي پيچك و يكويك را
داشــت صحبت كردم و از او خواســتم با ما
كار كنــد .گفتم هر چــه پيچك به تو پول
ميدهــد من 25درصد بيشتر ميدهم بيا
با من كار كن.
در نهايــت رضايــت آن آقا را گرفتم ،اما بعد
خانمشان گفتند من آمل زندگي نميكنم و
دوســت دارم تهران بمانم .ايشان در وزارت
صنايــع كار ميكرد گفتم شــما يك مجوز
كالباسســازي براي مــن در تهران بگير
آن وقــت ما هم ميآييم تهران .اين خانم،
شيرازي بود و به تازگي خداوند فرزندي به
آنها داده بود و مادرشــان براي مراقبت از
ايشان و نوزاد به تهران آمده بود .من براي

کسبوکار

آيا ضوابط كاله ،شــرايط واردشدن به
بورس را دارد؟

من نميخواهم به بازار بورس وارد بشوم.

نميخواهيد شــركت را سهامي عام
كنيد؟

نــه .مــن نيازي به پول نــدارم .من نياز به
اطالعــات و نوآوري دارم .اينها براي من
ميلياردهــا دالر ارزش دارد .مــن به كمك
اين اطالعات ميتوانم بقيه واحدها را بهتر
بسازم و راهبري كنم .واحدهاي جديد را با

اصول اروپايي بسازم.

ضعفهاي عمده نظام سياســتگذار
ما كجاست؟

من وارد اين مقوالت نميشــوم .كاري به
اينها ندارم .هرچه باشــد من مســائلم را
حــل ميكنــم و تا به حال هم همين اتفاق
افتاده است .بگذاريد مثالي براي شما بزنم.
دولــت و وزير صنايــع وقت گفت به تو ارز
نميدهم .ميخواســتم كارخانه لبني آمل
را راه بيندازم .از وزير وقت درخواســت ارز
بــراي واردكردن ماشــينآالت كردم .اما
نپذيرفتنــد .اين موضوع مرا نااميد نكرد .با
ارز آزاد ماشينهاي دستدوم خريدم و كارم
را راه انداختــم .يــك روز همان آقاي وزير
كارخانهدارها را جمع كرد تا نسبت به ارزي
كه از دولت گرفته بودند پاســخگو باشــند.
من يك كارتن همراه خودم به جلســه برده
بــودم .وقتي نوبت به من رســيد كارتن را
بــاز كردم و انــواع پنيري را كه توليد كرده
بوديم به ايشــان نشــان دادم :پنير گودا،
پالمســا ،پروسس .پرســيد اينها چيست؟
گفتــم مگر نميخواهيد پنيــر توليد كنيد.
مــن بدون ارز دولتي ايــن پنيرها را توليد
كردهام .ايــن آدم يك مرتبه رنگورويش
عوض شــد .اخالقش عوض شــد و گفت
آقايان من فردي مثل ايشــان ميخواهم.
گفتم شما ارز را به اينها داديد ،كار را از من
ميخواهيد؟ گفت چه ميخواهيد؟ گفتم ارز،
مجوز .به من دويســتهزار دالر بدهيد كه
اين ســه ماشيني كه احتياج دارم بياورم.به
هر حال من با هر سازي كه بزنند ميرقصم
تا بتوانم مشــكلم را حل كنم .هدف دارم و
هدفم پول درآوردن نيست كه بگويم براي
مــن ميارزد يا نمــيارزد .هدف من ايجاد
كار اســت .ايجاد صنعت است .بقاي كشور
را در صنعت میبينم نه تجارت .متاســفانه
مملكت به سمت تجارت پيش ميرود.

روند آينده را چهطور ميبينيد.

ســعي دارم با شركتهاي خارجي شراکت
کنم تا از آخرين نوآوري ،آخرين تكنولوژي و
آخرين دستآوردهاي آنها اينجا استفاده
كنــم .ما بايد از اين توليدات ،ارز بســازيم.
ميتوانيــم با علــم و توانايي افراد جوان از
صنعــت لبني خود ارزآوري بااليي داشــته
باشــيم .منظورم از ارزآوري اين نيست كه
بايد ماســت صادر كنيم .بايد يك روش يا
ســازماني را بهوجود آوريم .اين سازمان در
كشــورهاي مختلف برود توليد كند و ارز به
اينجا ســرازير كند .سازمان و تشكيالتي
درســت ميكنم به نام كاله اينترنشــنال.
ماســت صادر نميكنم ،بلكه در كشورهاي
ديگر سرمايهگذاري ميكنم و بدين ترتيب
ارز وارد كشــور ميكنم.براي مثال ،دنون
بزرگتريــن عرضهكننــده محصــوالت
پاستوريزه در دنياست .صاحب اين شركت
فــردي به نام دانيال اســت .زماني كه بين
ارامنــه و يهوديهــا در تركيه جنگ افتاد،
دانيال حدود  23ســالش بود .از تركيه فرار
کرد و به اســپانيا رفت .در آنجا يك واحد
ماســتبندي تاســيس کرد تا روزگارش را
بگذراند .وضعش خوبشد .آن زمان ماست
در اسپانيا آنقدر مصرف نداشت .به فرانسه
رفــت و آنجا کارش را شــروع کرد .امروز
 95ســاله اســت و هنوز هم هر روز صبح
ساعت ده تا چهار بعدازظهر در شركتش كار
ميكند .االن كه شــركت پپسي ميخواهد
دنون را بخرد ،دولت فرانســه ميگويد اين
شركت ،شركت ملي ماست .پس يك ترك
به فرانسه ميرود و شركتي احداث ميكند
كه ســرمايه ملي فرانسه ميشود .چون اين
شركت بيش از چهل شركت دارد تقريب ًا در
هر كشــوري يك كارخانه دارد و ارزآوري
بااليي براي دولت فرانسه دارد.بهنظر من،
ما هم ميتوانيم چنين كاري انجام دهيم.
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ديدن آنها به منزلشــان رفتم و ديدم اين
خانم تا چند روز ديگر بايد سركار برود و نوزاد
احتيــاج به مراقبت دارد و به هرحال اوضاع
حســابي ناجور است .گفتم چرا با خودت لج
ميكنــي .تو ميتواني برگردي شــيراز در
وزارت صنايع كار كني مادرت هم از پدرت
و هم از بچهات نگهداري كند و يك مجوز
هم براي ما ميگيري ما هم ميآييم آنجا
و يك كارخانه سوســيس و كالباسسازي
درست ميکنيم.
من آنجا نماينده پخشــي داشــتم که با او
تماس گرفتم و گفتم شما جايي سراغ نداريد
كه براي ما اجاره كنيد من ميخواهم شيراز
كارخانــه بزنم .گفتند من خودم يك جايي
دارم .من و شريكم رفتيم و محل را ديديم.
خالصه قرار شــد كه به اندازه اجاره قانوني
محل به پخشكننده شيرازي سهام بدهيم.
ماشــينها را از كارخانه گيالن برداشتيم و
آن دوســتم را هم كه تجربه كار و توليد در
دو كارخانه را داشــت مديــر توليد کرديم.
حاال كارخانه آماده بود ،اما پولي نداشــتيم
كــه گوشــت بخريــم و ماشــينها را راه
بيندازيم .از هر كه ميشــناختم پول قرض
گرفتم و گوشــت خريدم .فردي از نزديكان
ميكائيليــان در كارخانهاش كار ميكرد .به
او گفتم تو در سوســيس و كالباسســازي
اســتادي من ميخواهم بيايي شيراز و اين
كاري را كــه بلدي به مــا ياد بدهي .قبول
كــرد .همه اين ماجراهايي كه گفتم قبل از
انقالب اتفاق افتاد.
اوايل انقالب بود .يك روز ســاعت شــش
صبــح داشــتم ميرفتم دفتر كــه يكي از
ايــن پخشكنندههــاي دورهگــرد به نام
شاطرحســين جلوي من را گرفت و سالم
كــرد .گفتم چهطوري؟ زد توي ســرش و
گفت بدبخت شــدم .گفتم چرا؟ گفت من
نه تا بچه داشــتم ديروز خانمم يك دوقلو

به دنيا آورد ،حاال شــدند يازده تا .تو هم كه
سوســيس كالباس نداري من ماندهام اين
يازده تا بچه را چهطوري ســير كنم .گفتم
خدا بزرگ است ،ناراحت نباش .اما واقعيتش
براي شاطرحسين ناراحت شده بودم.
همان موقع يكي از مشتريهايم كه برايش
دو دستگاه همبرگرزني وارد كرده بودم با من
تماس گرفت و گفت من اين دو دستگاه را
نميخواهم .هر جور كه ميتواني اينها را رد
كن و پولش را برايم بفرست .ساعت هشت
بود و از گيالن هم سوسيس و كالباس نيامده
بود .ميگفتند گوشــت نيست .عصر رفتم
يك چرخگوشت خريدم و تصميم گرفتم در
همين دفتر همبرگرسازي راه بيندازم .آن دو
دستگاه همبرگرساز را هم كه براي مشتري
آورده بودم ،خودم برداشتم .با آدمهايي كه در
اين زمينه كار كرده بودند صحبت كردم و از
آنها خواستم همبرگرسازي را يادم بدهند.
روز اول از صبح ساعت شش تا شب ساعت
دوازده ،بــه كمك چهــار كارگر 197 ،عدد
همبرگر زديم .سوسيس و كالباس كم بود.
امثال شاطرحســين هم تعدادشان زياد بود،
آنها ميآمدند جلوي شــركت و همبرگرها
را تازهتازه ميبردند و حتا به ســردخانه هم
نميبرديم .بنابرايــن همبرگر را در همين
شــركت راه انداختيم و سوسيس و كالباس
هم در شيراز راه افتاد.
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فناوری

بررسی بازی

یکی از کم کار ترین شرکت هایی که بازی های بزرگ
میســازد ،بدون شــک Remedy Entertainment
است .این کمپانی که تنها نزدیک به  20سال عمر و کمتر
از  150نفر پرسنل دارد ،تاکنون دو تا از برترین و خاطره
انگیزترین عناوینی که تجربه کرده ایم را ســاخته است:
 Max Payneو .Alan Wakeاولین قسمت مکس پین
در سال  2001با فضایی جنایی و اکشنی خاص منتشر شد
و توانســت توجه و عالقه بســیاری از مردم دنیا را به خود
جلب کند .مکانیزم های سینمایی و صحنه آهسته بازی،
نسبت به تکنولوژی روز برای اولین بار در بهترین سطح
ممکن ساخته شده بود و در کنار داستانی جذاب و چالش
برانگیز ،به یکی از خواستنی ترین عناوین آن دوران تبدیل
گشت.مکس پین در ابتدا تنها برای کامپیوتر عرضه شد؛
اما بعد از مواجهه با اقبال عمومی ،شرکت راکستار گیمز
وظیفه نشــر و پورت این بازی روی کنســول های پلی
استیشن  2و اکس باکس را بر عهده گرفت .رمدی پس
از آن نســخه دوم را در ســال  2003عرضه کرد.عنوان
موفق دیگری که توســط این شــرکت فنالندی ساخته
و منتشــر شــد ،الن ویک نام داشت .این بازی انحصاری
کنســول اکس باکس  360در ســال  2010توانست نظر
مثبــت اکثــر منتقدین را به خود جذب کرده و محبوبیت
خاصی بین انحصاری بازهای مایکروســافت پیدا کند.
اگرچه این عنوان بعد از دو ســال برای سیســتم عامل
ویندوز هم منتشــر شــد ،ولی حسرت قسمت دوم بازی
همچنان به دل طرفداران باقی مانده استQuantum.
 Breakدر دسته بازی های اکشن ماجراجویی تیراندازی
سوم شخص قرار می گیرد که به المان های مورد عالقه
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رمدی ،یعنی اختالالت زمانی و صحنات آهســته مزین
شــده اســت .البته در نگاه اول شاید تصور کنید که سبک
تیراندازی ســوم شــخص برای این بازی کافی باشد ،اما
وجود صحنه های اکشن متفاوت ،ماجراجویی هایی که
باید در مناطق جانبی انجام بدهیم و همینطور پازل های
فکری موجود در نقاط مختلف باعث می شــود کوانتوم
بریک را در چند دسته قرار بدهیم.ماجرای کوانتوم بریک
در شــهری به نام  Riverportدنبال می شــود که مرکز
تحقیقاتــی و فیزیولــوژی  Monarchدر آن قرار گرفته.
 Paul Sereneموســس و مدیرعامل شــرکت مانارک
شــخصیتی جاه طلب و پلندپرواز است که با هوش باال و
خالقیتی خود ،ســعی کرده تا رویای دیرینه انسان یعنی
دستگاه سفر در زمان را خلق کند .آزمایشات و تالش های
پاول برای این مهم نزدیک به  17ســال طول می کشد؛
تا جایی که فعالیت های فیزیکی و اختاللی انجام شــده
توسط مانارک ،از دیدگاه مردم غیرانسانی به نظر رسیده
و کمپین و تظاهراتی علیه آنها برپا می شود.دانشــمند و
مهنــدس فیزیکی ایــن ماجرا Will Joyce ،نام دارد که
بعد از تالش های ناموفق و آگاهی از خطر این عملیات،
از کار دســت کشــیده و پاول جاه طلب را تنها می گذارد.
در اکتبــر  ،2016پــاول تصمیم می گیرد آزمایش نهایی
ســفر در زمــان را روی خودش پیــاده کند .اما برای این
کار بــه کمک یک نفــر دیگر و قابل اعتماد احتیاج دارد.
او از دوســت قدیمی اش ( Jack Joyceبرادر دانشــمند
مانارک) خواهش می کند تا به مرکز تحقیقاتی رفته و در
به ثمر رســیدن اتفاق قرن ســهیم باشد .جک هم با توجه
به دوستی دیرینه اش با پاول قبول زحمت کرده و وی را
در آزمایش همراه می کند.به هنگام آزمایش هیچ چیز به
شکل پیش بینی شده عمل نمی کند و اتفاقات بدی رخ
می دهد .دستگاه سفر در زمان تقریبا منفجر شده و همه
چیز بهم ریخته و زمان ،دست خوش اختالالت شدیدی
قرار می گیرد .در پی این اتفاق ،گذر زمان دچار مشــکل

شــده و رو به اتمام می رود؛ به این معنا که با اختالالت
پیش آمده ،جایی ســاعت ها از حرکت باز خواهند ایستاد
و زمان به کلی متوقف می شــود .یعنی پایان زندگی .در
طول این زمان هم مشکالت فراوانی مثل توقف موقتی
یــا جابجایی زمانــی رخ می دهد.پاول و جک که در این
حادثه حضور داشته و دخیل بودند ،تحت تاثیر تشعشعات
دســتگاه قرار گرفته و نیروهای خاصی کســب می کنند
که در حقیقت آغاز کننده خط داســتانی کوانتوم بریک
محسوب می شود .در اینجا متوجه خواهیم شد که پاول
از سرانجام این آزمایش آگاه بوده و ویل جویس بارها در
این مورد هشــدار داده بوده اســت .اما این قضیه در کت
پــاول نرفتــه و با برنامه ریزی بــرای آینده زمان (پایان
زندگی) تالش می کند جهان را تحت سلطه خود درآورد.
مشــکل جایی در ســر راه پاول قرار می گیرد که جک نیز
تواناییهای فرا انســانی کســب کرده و در مقابل برنامه
های او می ایستد.جک می تواند زمان را در نقاط کوچکی
متوقف کرده ،با سرعت زیاد در زمانی حرکت کند و گاهی
نیز اتفاقات پیرامونش در گذشته را ببیند .پاول هم عالوه
بر این توانایی ها ،از قابلیت مشــاهده آینده برخوردار می
شود .اما حضور در قلب حادثه ماشین زمان و تشعشعات
سنگین زمانی باعث شده دچار بیماری اختالالت روانی
بشود .مشکلی که او را برای رسیدن به هدفش مصمم تر
می سازد.محوریت اصلی گیم پلی کوانتوم بریک ،مبارزات
تیراندازی سوم شخص است .مکانیزم کنترلی بازی کامال
مشــابه با الن ویک بوده و قابلیت خاص و تازهای در این
زمینه نمی بینیم .اما طیف وسیع و متنوعی از اسلحه های
مختلــف ،تجربه متفاوت تری ایجاد می کند .البته اصلی
تریــن المانی که کوانتوم بریک برآن تمرکز دارد ،توانایی
های دستکاری در زمان و نیروهای فرازمینی جک جویس
اســت.کوانتوم بریک عنوان جدیدی اســت که باید روی
کنســول اکــس باکس وان تجربــه اش کنید؛ اما انتظار
مواجهه با یک شاهکار را نداشته باشید.

فناوری
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زهرا جانعلیزاده  :گوشی های فوق العاده ی  ۲۰۱۶در
راه هســتند و برخی از آنها کامال ارزش آن را دارند که
منتظر آنها بمانیم .در این گزارش یک لیست از بهترین
گوشــی های اندرویدی ،آیفون ،ویندوز موبایل و مدل
های دیگر در برند های سامسونگ ،اپل ،سونیHTC، ،
 LGو ســایر تولید کنندگان بزرگ را در ســال  ۲۰۱۶را
معرفی می کنیم.

اپل آیفون۷

آیفون  ،۷گوشــی پرچمدار جدید اپل در سال
 ،۲۰۱۶طبق معمول همیشــه در ماه سپتامبر
(شهریور) معرفی می شود .اگرچه تا ماه عرضه
ی این محصول مدت زیادی باقی مانده است،
اما شــایعات مربوط به آیفون  ۷ســر زبان ها
هستند .شــایعاتی از قبیل تغییرات بزرگ در
طراحــی آنها مانند جک هدفون ،قابلیت ضد
آبــی و  ،eSIMهمچنین شــایعات مربوط به
تغییرات صفحه نمایشگر را شنیده ایم .کسی
دقیقا نمی داند که آیا اندازه ،انحنا ،قدرت لمس
و سایر ویژگی های آنها متفاوت خواهد بود یا
خیر .تنها از یک چیز مطمئن هســتیم ،آیفون
 ۷با پرداشگر  ،A10کمک پردازنده ی M10
و رم  ۲گیگابایتی ،قطعا عملکرد ســریعتری
خواهد داشت.
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پرچمداران گوشی های هوشمند

نکسوس ۶گوگل ۲۰۱۶

بهره مندی از تراشــهی اسنپ دراگون ،820
این گوشی را قدرتمند تر کرده است.شایعات
حول نکســوس  ۶خیلی زود منتشر شده اند،
گوشــه ای از آن بدین شــرح است :تولید این
گوشــی هوشمند را شرکت هوآوی در دست
دارد .بهره مندی از تراشــه ی اسنپ دراگون
 ،۸۲۰این گوشــی را قدرتمند تر کرده اســت.
قابلیت شارژ سریع  ۳.۰و بهره وری موثر انرژی
را می توان از ویژگی های دیگر نکسوس  ۶نام
برد .عالوه بر تمام موارد ذکر شده ،این گوشی
ها سیســتم عامل اندروید  Nرا پشتیبانی می
کنند و احتماال در ماه اکتبر آماده می شوند .این
فبلت با نمایشگر بزرگ آن پورت  USBمدل
 Cرا در گوشــی های اندرویدی برای انتقال
اطالعات و شارژ گوشی ،پشتیبانی می کند.

HTC One M10

با اینکه شاهد عرضه ی HTC
 One M9در مــاه اکتبر (مهر)
بوده ایــم ،اما انتظار داریم که
شرکت  HTCاز گوشی جدید
خــود با نام ،HTC One M10
در کنفرانس جهانی موبایل در
ماه مارس ( 2016اســفند) رونمایی کند.با اینکه شــاهد
عرضــه ی  HTC One M9در مــاه اکتبر (مهر) بوده ایم،
اما انتظار داریم که شــرکت  HTCاز گوشــی جدید خود
بــا نــام  ،HTC One M10در کنفرانــس جهانی موبایل
در ماه مارس ( ۲۰۱۶اســفند) رونمایی کند .این شــرکت
معمــوال گوشــی های تولید خــود را در کنفرانس جهانی
موبایل به نمایش می گذارد و این بار ســخنگوی شرکت،
خانم شر ونگ وعده داده است که نوآوری و طراحی های
چشمگیری را در گوشی پرچمدار  HTCخواهیم دید .تنها
مســاله ای که گوشــی های  HTCرا از رقبایش عقب می
اندازد ،نمایشگر های آن هستند.

ال جی G5

از زمان عرضه ی ال جی  G4زمان زیادی نگذشــته اســت ،با اینحال ال جی  G5تا پایان بهار  2016آماده ی فروش
خواهد بود.از زمان عرضه ی ال جی  G4زمان زیادی نگذشــته اســت ،با اینحال ال جی  G5تا پایان بهار  ۲۰۱۶آماده
ی فروش خواهد بود .اطالعات موجود از گوشــی پرچمدار بعدی ال جی بســیار اندک اســت .شــایعات بر این مبناست که
شرکت ال جی برای تعبیه ی اسکنر های آیریس در گوشی های ال جی  G5با شرکت  Irienceهمکاری می کند .این
مساله کمی شگفت انگیز است چرا که گوشی های ال جی  G4حتی از ویژگی اسکنر اثر انگشت برخوردار نیستند .این
تکنولوژی جدید نیست و ما در گوشی های  UMI Ironشاهد آنها بوده ایم ،اما این اولین بار است که تکنولوژی آیریس
به کاربران بریتانیایی معرفی می شود.
وان پالس  ۲مینی

وان پالس  Xاخیرا معرفی شــد ،با اینحال شــایعاتی به گوش رســیده اســت که شرکت قرار است گوشی دیگری را که از
گوشی پرچمدار وان پلس  2کوچکتر است ،معرفی کند،
وان پالس  Xاخیرا معرفی شــد ،با اینحال شــایعاتی به گوش رســیده اســت که شرکت قرار است گوشی دیگری را که از
گوشی پرچمدار وان پالس  ۲کوچکتر است ،معرفی کند ،و این گوشی سومین گوشی وان پالس خواهد بود .این گوشی
جدید از وان پالس  Xکوچکتر اســت و عملکرد آن مشــابه وان پالس  ۲خواهد بود .بنابراین به نظر می رســد درصورت
تولید وان پالس  ۲مینی ،قیمت آن بین این دو مدل باشد.
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نژال پیکانیان

هنری

علی ضیا که این روزهــا برنامه «فرمول
یک» با اجرای او از شــبکه یک به روی آنتن
میرود سه ماه ممنوعالفعالیت بود و این دوران
ت حرفهایاش
را ســختترین دوران فعالیــ 
میداند.
«برنامه صبحگاهی مثل زندگی اســت
ممکن اســت یــک روزش خوب باشــد روز
دیگرش نه ،اما من تمام تالشــم را میکنم تا
خوب نبودنم به کمترین حالتش برســد ».اینها
جمالتی اســت که علی ضیا مجــری برنامه
صبحگاهی «فرمول یک» میگوید .برنامهای
که نزدیــک به یک ماه از شــروع پخشاش
میگذرد و مجریاش هم تــا به حال از روند
برنامه راضی است.
«فرمول یک» بعد از چندین سال پخش
مســتمر «صبــح بخیر ایران» از شــبکه یک
جایگزیــن ایــن برنامه صبحگاهی شــد ،آن
هم در شــرایطی که تنها شبکه سه برنامهای
صبحگاهی «حــاال خورشــید» را روی آنتن
میفرســتد .طرفدراان ضیا از بازگشت مجری
محبوبشان با این برنامه خوشحال شدند ،اما
منتقدان او از همان ابتدا مخالفتهایشــان را
شروع کردند و چند روزی هم هست که دوباره
بحث بر ســر حرفهایی که ایــن مجری در
برنامه زنده درباره فوتبال زد باال گرفته اســت.
فارغ از همه این حواشــی بــا علی ضیا درباره
اجرایش در «فرمول یک» ،شرایط اجرا و این
توگو کردیم.
روزهایش گف 

بعد از حاشــیههایی کــه برایتان به وجود
آمد و منجر به ممنوعالفعالیتیتان شــد با ویژه
برنامه شب یلدا و بعد از هم آن هم عید نوروز به
تلویزیون بازگشتید که البته هیچ کدام ادامهدار
نبودند .اما چطور شد به این نتیجه رسیدید که
«فرمول یک» که یک برنامه صبحگاهی است
میتواند بازگشــت خوبی به اجرا برایتان به
حساب بیاید؟

درســت اســت ،شــب یلدا و نــوروز در
تلویزیون برنامه داشتم و در واقع دوران ممنوع
التصویریام نزدیک به سه ماه طول کشید .این
مسئله در شب یلدا برطرف شد و شب عید هم
دوباره برنامه داشتم .عمال برنامه شب یلدا که
تمام شد سراغ پیش تولید برنامه نوروز رفتیم.
از همان شب عید تصمیم بر این بود که ما بعد
از ماه رمضان و دقیقا در شــب عید فطر برنامه
جدیدمان را روی آنتن ببریــم .البته آن موقع
ایده یک برنامه عصرگاهی مطرح بود که فرمی
جذاب داشت و دربارهاش خیلی فکر کردیم .در
این فاصله زمانی یکسری تغییرات در سازمان
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ایجاد شد ،طبیعی بود که برنامه نیز دستخوش
تغییراتــی شــود .کمی صبــوری کردیم تا در
نهایت تصمیم مدیران بر این شــد که برنامه
بعدازظهر به گروه دیگری ســپرده شود و از ما
خواستند برای صبح طرح دهیم .ما یعنی من به
همراه افشین حسینخانی طرحی را ارائه دادیم
که نتیجهاش شد «فرمول یک».

به تغییرات در ســازمان صدا و سیما اشاره
کردیــد ،فکر میکنید پیامدهای این تغییرات
برای شما مثبت بود یا منفی؟

مــن مطمئنم کــه مدیران قبلــی که در
ســازمان بودند خیلی تــاش کردند و خیلی
هم عزیز و دوســت داشــتنیاند .اما االن من
خوشــبختانه راحت کار میکنم و این موضوع
برایم دلپذیر است.

دوران ممنوع الفعالیتی جدای از فاصلهای که
برای کار کردن یک مجری در رسانه میاندازد
اما آنقدر حاشیه دارد که گاهی اوقات به بیشتر
مطرح شدن یک نفر کمک میکند .فکر میکنید
این دوران به نفعتان بود یا به ضررتان؟

مــن یــک اصطالحــی دارم ومیگویم
خــدا ممنوعالفعالیتــی را بــرای یزیــد هم
نخواهد،برای اشقی االشقیا هم نخواهد .روزگار
ممنوعالفعالیتــی به طور کلی روزگار ســختی
اســت .راســتش من کار دیگری بلد نیستم،
االن هم در ســی سالگی دیگر نمیتوانم بروم
و شــغل دیگری پیدا کنم .از  19ســالگی در
رادیو بودم و ســالهای طوالنی از آن دوران
گذشــته و حاال حرفه و شــغلم این است و از
این راه امرار معاش میکنم .شــغل ما سخت
و پر استرس اســت ،همه مان سالمتیمان را
پایش گذاشــتیم .من االن تقریبا کلکسیونی از
مریضیها را در ســی سالگی دارم که همهاش
به خاطر فشارها و استرسهای کاری است .اما
با همه این سختیها بهتر است ممنوعالفعالیتی
هیچ وقت برای هیچ کس حتی دشمن آدم هم
پیش نیاید.

یعنی میگویید حواشی به ضررتان شد؟

مــن این بازی ضرر و نفــع را نمیچینم،
خداســت که همه چیز را تعییــن میکند .من
روزی که مجری شــدم فکــر نمیکردم کارم
بگیرد و هنوز به یک ســال نکشــیده عکسم
روی جلد تمام مجالت باشد .این پروسه برای
همه مجریها طول میکشد اما لطف و عنایت
خدا بود که من یک شــبه ره صد ساله را رفتم
و االن با مجریانی مقایســه میشوم که الاقل
 12-10سال سابقه کاری بیشتری از من دارند.
اما تنها چیزی که میدانم این اســت که من
روزگار سختی را گذراندم.

با این حساب آدم خوش شانسی هستید که
به قول خودتان یک شــبه ره صد ساله را طی
کردید؟

بــه نظرم لطف خدا بــوده .ببینید مثال ما
االن میخواهیــم یک برنامه بســازیم و همه
ابعاد و جزئیات کار هم خوب است ولی برنامه
نمیگیرد ،من میگویــم آن نمک آخر متعلق
به خدا و امام حســین (ع) اســت .ما تالشمان
را میکنیــم اما نتیجه چه شــود به لطف آنها
بستگی دارد.

برویــم ســر «فرمول یک» که به نســبت
ســابقهای که برنامههای پیشین صبحگاهی
در شــبکه یک داشــتند یک برنامه نوپاست.
برنامههای صبحگاهی در شــبکههای مختلف
به جز یکی دو مورد اســتثنا ،بقیه چندان موفق
نبودند .در «فرمول یک» چقدر ســعی کردید
به استانداردهای برنامه سازی نزدیک شوید؟

ما یک تجربه خیلی موفق داشتیم که در
زمان خودش موفقترین برنامه صبحگاهی بود،
«ویتامین ســه» .آن برنامه هم دقیقا در همین
ســاعتی که «فرمول یک» روی آنتن میرود
پخش میشــد .آن برنامه به ما نشان داد اتفاقا
مهمترین برنامــه تلویزیون برنامه صبحگاهی
است .خیلی از مردم سر صبح تلویزیون را برای
تماشای برنامههای صبحگاهی روشن میکنند
و بعد سر کار میروند.

در همه جــای دنیا همینطور اســت ،اما در
تلویزیون ما تجربه نشــان داده ســاخت این
برنامهها از طرف مدیران هم زیاد جدی گرفته
نمی شوند!

واقعیت این است که االن من میبینم این
اتفــاق از طرف مدیران خیلی هم جدی گرفته
میشود .مدیران محترم ما تقریبا هر روز صبح
بیدار میشوند و برنامه ما را میبینند .نظرات و
ایدههای خودشــان را به ما میدهند .من فکر
میکنم برنامههای صبحگاهی برای مردم هم
خیلی مهم اســت .به نظرم ذهنیت پررنگی که
مردم از من دارند بیشــتر بــه خاطر «ویتامین
سه» است .پس قطعا این برنامهها مهم هستند
که من را هنوز با اســم آن برنامه میشناسند.
فقط ما باید تالش کنیم زمان گرفتن برنامه در
کوتاهترین مدت اتفاق بیفتد.

پــس در مورد «فرمول یــک» آن اتفاقی که
باید هنوز نیفتاده؟

من میگویم افتــاده ،همین چندی پیش
بــود که در کانالهای تلگــرام بدون اینکه ما
هزینهای برای تبلیغات داشته باشیم ویدئوهای
برنامه دست به دست میشد .بیشتر کانالهای
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مجــری برنامه صبحگاهی باید بانشــاط و
پویا باشــد تا حس انرژی ســر صبح را بتواند
به مخاطبش منتقل کند .بعد از «ویتامین ســه»
چقدر این حس برایتان تازگی دارد؟

االن دارم لذت میبرم ،در «ویتامین سه»
هم همینطور بود و دوســت داشتم .البته این را
هــم باید بگویم که تیم واقعا من را ســاپورت
میکننــد در «ویتامین ســه» هــم همینطور
بــود و تالش دوســتان این بود کــه من به
غایت اســتراحت کنم .در «فرمول یک» هم
خوشبختانه برنامهریزیها به گونهای است که
ما بعد از برنامه جلساتمان را برگزار میکنیم.
تیم نویسندگان به همراه تهیه کننده این فضا
را فراهم کردند تا ســاعت  7شب هر شب که
جلسه اتاق فکر داریم تا درباره اتفاقهای فردا
صحبت و بعد از آن تمرینکنیم من استراحت
کنم .جالب اســت هر شــبی هم کــه تمرین
میکنیــم خودم حس می کنم فردایش اجرایم
خیلی بهتر است .اتفاقا روز به روز هم استرسم
بیشتر میشود.

چرا؟ هر چه جلوتــر میروید که قلق برنامه
باید بیشتر دستتان بیاید.

به نظرم طبیعی اســت ،چون پای آبرویم
وســط اســت .یک زمانی من را نمیشناختند،
روی منفی هم میایســتادم موردی نداشت تا
اینکه برســم به صفر .اما حاال تو را میشناسند
و باید روز به روز با خودت رقابت کنی و باالتر
بیایــی و هر چقدر هم باالتر بیایی درســتتر

یکــی از ویژگیهــای مهــم برنامههای
صبحگاهی بعد خبررســانی آنهاست که این
روزها به دلیل گسترش فضای مجازی و سریع
رد و بدل شــدن اخبار شــاید تا حدودی کار را
برای رسانهای مثل تلویزیون سخت کرده .این
محدودیت برای شما هم در برنامه وجود دارد یا
از مزایای فضای مجازی بهره میبرید؟

نکتهای به آن اشاره کردید کامال درست
اســت ولی این موضوع باعث میشود کار ما
ســختتر شــود .البته من معتقــدم باید هنر
استفاده متفاوت از هر چیزی وجود داشته باشد،
مثال هنــر انجام یک گفت و گوی متفاوت .ما
ســعی میکنیم این اصل را در برنامه رعایت
کنیم و به اتفاقهایی که شــاید به قول شــما
مــردم خیلی زودتــر از آنهــا از طریق فضای
مجــازی خبردار شــدهاند از زاویــهای کامال
متفــاوت بپردازیــم .برای مثــال در ماجرای
همان مامور شهرداری و برخوردش با آن خانم
شاید ویدئو منتشــر شده را خیلی شب قبل در
صفحات اجتماعی دیده بودند اما ما فکر کردیم
چطور بــه آن بپردازیم کــه تازگی خودش را
داشــته باشد و به این نتیجه رسیدیم که اخراج
آن کارمند شهرداری هم کار اشتباهی است .در
واقع ما برای درمان یک آســیب اجتماعی یک
آســیب دیگر هم ایجاد میکنیم .حرفی که ما
در آن برنامه زدیــم این بود که این روش هم
کار اشتباهی است .متاســفانه فرهنگی که در
جامعه استفاده میشود و پر از بداخالقی است
فرهنگ ما نیســت .ما در عین حال که آن کار
ناپسند را محکوم کردیم اما با یک آسیب دیگر
به مخالفت پرداختیم .اما جایگاه من در برنامه
مدعی العموم است و جایی که نیاز باشد از همه
چیز دفاع میکنم و تا قانع نشوم بحث را ادامه
میدهم .من متناسب با زاویههای مختلفی که
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مهم در همان ساعات ابتدایی صبح ویدئوهای
برنامه را به اشــتراک میگذاشتند و این یعنی
برنامه دیده میشــود که بخشهایی از آن را
در کانالشــان میگذارند .االن حدود یک ماه
است که از شروع «فرمول یک» میگذرد ،مثال
ساعت  11شب قبل از برنامه خبری در فضای
مجازی میپیچد ،ما دقیقا ساعت  6صبح فردا
بــه آن پرداختیم و این بــه نظرم اتفاق نادری
در تلویزیون اســت .چندی پیش ویدئو کارمند
شــهرداری و برخوردش با خانم دســتفروش
منتشر شد و فردا صبحاش شهردار فومن روی
آنتن بود .همه این موارد نشــان دهنده سرعت
عمل تیم «فرمول یک» و اهمیت موضوعاتی
اســت که اتفاق میافتد .این مســائل برای ما
هم مهم اســت و پیگیریشــان را در برنامه
انجام میدهیم و تــاش میکنیم نتیجه آنها
در تلویزیون دیده شــود .البته به ثمر رســیدن
این موضوعات مرهون تــاش و تعامل همه
دوســتان ما در برنامه و شبکه است .به نظرم
همه اینها نشــان دهنده پویایی برنامه است و
اینکه برنامه مسیرش را درست طی میکند.

است وگرنه در جا بزنی و مثل سال گذشتهات
باشــی اتفاق خاصی برایت نمیافتد و فایدهای
هم ندارد .ما بــرای جلوگیــری از یکنواختی
و حتی در وظایــف نوشــتاری اعضای گروه
هــم تغییراتی انجــام میدهیم ،مثال کســی
کــه قبال متن طنز مینوشــت بعد از مدتی به
گــروه طراحی ســوال میپیونــدد و برعکس
مثال طراح ســوال متن مینویســد .این کار را
برای این منظور انجام میدهیم که ســلیقهها
و واژگان متعددی را داشــته باشیم .البته این
را هــم بگویم که متنهــای طنز در یک اتاق
فکر  6-5نفره جداگانه نوشته میشوند که من
هم در آن حضور دارم و آقای حسینخانی هم
که سرپرست آن هستند ،سردبیرمان هم حامد
فرحبخش است.
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برای گفت و گویمان انتخاب میشود مباحث را
پیش میبرم .اما اگر قرار باشد ما همیشه منتقد
باشیم و از یک زاویه به اتفاقها نگاه کنیم آن
موقع تکراری میشویم.

فکر میکنید با اجرای این ســبک برنامهها
چقدر اجرایتان به سمت پختهتر شدن برود؟

اجرای صبــح یک ویژگی دشــوار دارد،
اینکه باید ســرزنده باشی و در عین حال جدی
باشــی .بانمک باشــی اما وقارت را هم حفظ
کنی .شــوخی کنی که مردم سر صبح بخندند
اما حواســت باشد که مفهوم حرفهایت جا به
جا نباشــد .من ســعی کردم همه این نکات را
در گفــت و گو ایجاد کنم .ممکن اســت هنوز
نتوانسته باشــم و امکان دارد نیاز به ویرایش
داشته باشم که قطعا دارم اما تالشم را میکنم
که این اتفاقها به شکل درستی در برنامه و در
گفت و گوها بیفتد.
منظورم این است برنامهای با این موضوعات
جدی چقدر این بستر را برای علی ضیا به عنوان
یک مجری جوان فراهم میکند تا خودش را به
عنوان یک مجری جدیتر به مخاطب معرفی
کند؟

زیاد دوســت ندارم این حرفی که شــما
میگوییــد نمــود پیــدا کند .ژانــری که من
انتخاب کردم این اســت ،فاصله بین شوخی و
جدی که یــک جاهایی بتوانم گاف دهم ،یک
جاهایی بتوانم بخندم و مثال گاهی اوقات رها
باشم .دوســت دارم اینطور باشم چون معتقدم
تلویزیون موقعی درســت است که مثل زندگی
باشد .وقتی مثل زندگی رفتار کنی ،فاصله قاب
تلویزیون و مخاطــبات را هم بر میداری و
مردم احساس میکنند این مجری در خانهمان
نشســته و با ما حرف میزند .من سعی کردم
فاصلهام با آن کســی که در زندگی شخصیام
هســتم و آن فردی که در تلویزیون است ،کم
باشد .من در زندگی شخصیام عمدتا آدم بگو و
بخندی نیستم اما روی آنتن سر حال و شاداب
هستم .اما این مرز را میشناسم و سعی میکنم
رعایت کنم.

اواخر ســال گذشته بود که زمزمههایی مبنی
بر حضور فرزاد حسنی در تلویزیون شنیده شد
و مدتی بعد هم او با «اکسیر» به اجرا برگشت.
ممنوع الکاری شــما هم در شب یلدا برطرف
شد و از ابتدای امسال هم رضا رشیدپور «حاال
خورشــید» را اجرا میکند .به نظر میرســد
مدیران تلویزیون بســتری را فراهم کردند که
مجریان سابق که هر کدام به دالیلی مدتها از
اجرا فاصله گرفته بودند دوباره برگردند .شــما
چقدر با این موضوع موافق هستید؟
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خودرو

محصوالت ايكاپ به يك قدمي خط توليد رسيدند

اجراي نخستين قرارداد پسابرجامي
در ايران خودرو

انتخاب عنوان اقتصاد مقاومتي ،اقدام و عمل از سوي مقام معظم
رهبري براي سال  ،95گروه صنعتي ايران خودرو به عنوان قطب
اصلي توليد و صنعت ايران را بر آن داشت تا همسو با سياست هاي
دولت تدبير و اميد نسبت به طرح ريزي آنچه تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتي است ،اقدام كند.
بر همين اســاس ايران خودرو تبديل شــدن به خودروساز جهاني
با همكاري و مشاركت خودروسازان برتر جهاني و البته با تقويت
تــوان توليــد داخلي را مصرانه پيگيري كرده اســت .همكاري با
توليدكنندگان معتبر و مطرح آسيايي و اروپايي رهيافتي براي دست
يابي به اهداف ترســيم شــده در سياست هاي اقتصاد مقاومتي در
گروه صنعتي ايران خودرو اســت .بر همين اســاس اولين قرارداد
پســابرجامي در حوزه صنعت خودرو توسط ايران خودرو به مرحله
اجراييرســيدهوباپايهريزيشــركتمشتركايكاپوبرگزاري
اولين جلســه هيات مديره اين شــركت ،برنامه ريزي براي توليد
محصول مشترك انجام شده است.
در آبان ماه امســال اولين بدنه محصول پژو 2008رنگ شــده و با
تجهيز سالن هاي توليد ،اولين محصول شركت ايكاپ در اسفندماه
وارد بازار خواهد شد.
در ايــن مقــال نگاهي بر عملكرد و فعاليت هاي اخير بزرگ ترين
خودروساز خاورميانه خواهيم داشت.
انتقال فناوري روز توليد قطعات
مطابق با مفاد ايران قرارداد توليد محصول مشترك ايران خودرو
و پژو در سال سوم فعاليت به 70درصد توليد داخلي خواهد رسيد.
مشــاركت قطعه ســازان ايراني و اروپايي خود عامل بسيار مهمي
در انتقال فناوري و به روز رساني توليدات قطعه سازان و افزايش
كيفيتقطعاتتوليديخواهدبود.برهميناساسبهموازاتاجراي
قرارداد پژو مذاكرات قطعه ســازان دو شركت براي ايجاد جوينت
ونچر در حوزه قطعه سازي با رويكرد انتقال دانش و فن آوري توليد
قطعه درحال انجام است كه بخشي از آن به سرانجام رسيده است.
در برنامــه ایران خــودرو صادرات محصوالت ايكاپ به بازارهای
هدف پژو تدارک دیده شــده اســت .از ديگر سو هر محصولی که
توســط پژو طراحی و تولید شــود و توجیه اقتصادی داشته باشد در
شرکت ایکاپ تولید خواهد شد.
تقويت برند ملي
در كنــار همــكاري هاي بين الملل ،گــروه صنعتي ايران خودرو
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تقويت برند ملي و عرضه محصوالت جديد با نشان داخلي را نيز
دنبال مي كند .به گونه اي كه در راهبرد اين شــركت 40 ،درصد
از سبد محصوالت توليدي متعلق به برند ملي خواهد بود .ارتقاي
محصوالتفعليبابرندمليازجملهآناست«،دنا»بهبوديافتهكهاز
محصوالتموردپسندمشترياناستبهزوديواردبازارخواهدشد.
درحال حاضر ايران خودرو توانســته با توليد روزانه حدود دوهزار و
 400دستگاه انواع خودرو سواري و وانت كه مجموع آن از ابتداي
ســال تا روزهاي پاياني آبان ماه از  400هزار دســتگاه فراتر رفته،
دغدغــه ي براي تيراژ توليد نداشــته و بــه فكر كيفيت و ارتقاي
محصوالت خود باشد.
چه آنكه افزايش و بهبود كيفييت محصوالت نيز از رئوس اصلي
برنامــه هاي ايران خودرو اســت .برهمين مبنا پروژه هاي كيفي
متعددي در خطوط توليد اين شركت به اجرا گذاشته مي شود كه
نتايج ارزيابي هاي شركت بازرسي نيز مويد روند رو به بهبود كيفيت
محصوالت اين شركت است.
خدمــاتپسازفــروشوفعاليتهايامداديبه
مشتريان
شركت خدمات پس از فروش ايران خودرو ،ايساكو ،با تدوين برنامه
هايجامعوبهروز،بهدنبالكســبرضايتحداكثريمشــتريان
اســت.اينشــركتموفقشدهتاميانگينمدتزمانانتظاربراي
دريافت خدمات امدادي را به  28دقيقه كاهش دهد .درحال حاضر
با هدف گذاري صورت گرفته در تالش است تا اين شاخص را به
 25دقيقه كاهش دهد.
براســاس اعالم نتايج ارزيابي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد
ايرانشركتايساكوتوانستهباكسببيشترينامتيازدرارايهخدمات
خودرويي در صدر جدول ارزيابي سال  94اين شركت قرار گيرد.
شركت ايساكو مقام اول خدمات پس از فروش را در حالي در بین
 39شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش خودرویی تثبیت كرد
كه در هفت دوره متوالي این ارزيابيها که توسط سازمان بازرسی
کیفیت و اســتاندارد انجام شــده و به تائید وزارت صنعت ،معدن و
تجارت رسیده ،همواره در جايگاه نخست قرار داشته است .ویژگی
مهم این دوره از ارزیابیها تغییر کلی مدل ارزیابی و نزدیک شدن
آن به اســتانداردهای جهانی بود که باعث شــد ،بررسیها بسیار
سختگیرانهتر صورت گیرد.
ايســاكو براي ارايه خدمات مطلوب پس از فروش به مشــتريان
محصوالت جديد ايران خودرو اعالم آمادگي كرده است .با توجه

بــه برنامهريزي ايرانخودرو براي ورود خودروهاي جديد به بازار،
ايساكو به عنوان متولي خدمات پس از فروش اين خودروساز ،آماده
خدمترساني به مشتريان است و در حال حاضر خدمات خودروي
«اچ 30کراس» در شبکه خدمات ایساکو ارايه مي شود .تعدادی از
نمایندگیهایايساكوازطریقمدیریتآموزشفني،آموزشهای
الزم براي ارايه خدمات پس از فروش این خودرو را کسب کردهاند.
حفظ سهم بازار
گروهصنعتيايرانخودروموفقشــدهدرســالگذشتهسهمبازار
محصوالت خود را به  54درصد برساند .اين شركت درصدد است
با توليد و عرضه محصوالت متنوع و جديد ســهم فعلي را حفظ
كرده و حتي افزايش دهد.
افزايشقابلتوجهميزانفروشمحصوالتدرسالجاريحكايت
از افزايش رونق محصوالت ايران خودرو در بازار و اقبال مشتريان از
آن است .بديهي است كه اين افزايش حاصل سياست گذاريهاي
مناسب ايران خودرو در حوزه بازار است.
در سال  95روش هاي منعطف و متنوعي براي فروش محصوالت
فعلي ايران خودرو درنظر گرفته شد .تامين نياز و سليقه گروههاي
درآمدي مختلف مبناي تصميم گيري هاي ايران خودرو در زمينه
فروش محصوالت است .فروش نقدي و اقساطي با ارايه تسهيالت
مناسب زمينه خودرودار شدن بسياري از مشتريان را فراهم كرده
است.
معاونت بازاريابي و فروش ايران خودرو پيش از عرضه محصول
جديد مطالعات گســترده اي براي بررســي وضعيت بازار انجام
ميدهد .برگزاري كلينيك محصول يكي از روش هاي ارزيابي
بازار براي پذيرش محصول جديد و بررســي تقاضاي مشتريان
براي آن است.
گام هاي ايران خودرو در بازارهاي صادراتي
توليد بدون ســرمايه گذاري از راهبردهاي اصلي ايران خودرو در
كشورهاي صادراتي هدف است .ايران خودرو در طبق تفاهم نامه
اي كه در بهار امسال با كشور آذربايجان به امضا رسانده بود عمليات
ســاخت خط توليد محصوالت خود براي مونتاژ محصوالت خود
در اين كشــور را آغاز كرد .ايران خودرو هيچ گونه ســرمايه گذاري
در آذربايجان انجام نداده و مشاركت به صورت ارايه خدمات فني
و مهندسي براي راه اندازي خط مونتاژ است .این پروژه با سرمایه
گذاری14میلیوندالریطرفآذربایجانیوباظرفيتتوليدساالنه
 10هزار دســتگاه خودرو ،نيمه نخست سال آینده به بهره برداری

خودرو
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خواهد رســید و محصوالت برند ایران خودرو شــامل خودروهای
دنا،رانا ،سمند و سورن در آن تولید خواهد شد .به گفته مديرعامل
ايران خودرو هدف بعدی و فاز توسعه ای در این خط ،تولید اتوبوس
خواهد بود و این خودرو تجاری نیز در این خط به تولید خواهد رسيد.
از ديگر اقدامات ايران خودرو در بازارهاي بين المللي ،آغاز صادرات
خودروهاي پليس به تركمنستان است .يكي از برنامه هاي ايران
خودروافزايشسهمدربازاركشورهايآسيايميانهوقفقازازطريق
اتحاديهگمركاينكشــورهااســتوبرهميناساسصادراتبه
كشورهاي تركمنستان ،بالروس و راه اندازي سايت آذربايجان و
قزاقستان را در دستور كار قرار داده است.
مطابق با اهداف ترســيم شــده براي سال 30،95درصد صادرات
ايران خودرو به كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز ( )CISخواهد بود
كه تعداد  6تا  9هزار دستگاه هدف گذاري شده است .بخش ديگر
صادرات محصوالت ايران خودرو به كشور عراق است كه عالوه
بر خودروي سواري به صورت قطعات منفصله ،صادرات كاميون
به صورت آماده نيز برنامه ريزي شده است.
در سال جاري گروه صنعتي ايران خودرو با هدف توسعه بازارهاي
بين المللي بيش از  300دستگاه دنا به الجزاير صادر كرد و به اين
ترتيب بازار ايران خودرو در بازارهاي شمال آفريقا احيا شد.
الجزايــربــهعنواندومیــنبازارقارهآفريقاهمــوارهموردتوجه
خودروســازان برتر جهاني بوده اســت .پس از صادرات دنا به بازار
الجزاير و استقبال مردم ،بنابر درخواست بخش خصوصي ،احداث
سايت مونتاژ در اين كشور برنامه ريزي شده است .برهمين اساس
شــركت جوينت ونچري با ســرمايه گذاري  80درصدي طرف
الجزايري به نام «آيام كو» ايجاد شده و هم زمان با صادرات بيش
از  300دستگاه دنا ،تجهيزات خطوط توليد كه سهم ايران خودرو

در اين مشاركت است ارسال شده است.
نتايج ارزيابي كيفيت محصوالت
در آخرين نتايج ارزشيابي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران
بيشتر محصوالت ايران خودرو سه ستاره كيفي را كسب كرده اند.
براساس نتايج ارزشيابي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران
منتهــي به مهرماه  ،95محصــول  206صندوق دار ايران خودرو،
با ارتقاي كيفيت موفق به دريافت سه ستاره كيفي شده است.
در كالس قيمتي  25تا  50ميليون ،تندر  90ايران خودرو و رانا نيز
سه ستاره كيفي را كسب كرده اند.
محصول گراندويتارا كه در ايران خودرو خراسان توليد مي شود نيز
مانند دوره هاي گذشته ارزيابي توانسته سه ستاره كيفيت را از آن
خود كند .درجدول كيفي خودروهاي كار ،محصول وانت تندر ايران
خودرو صدرنشين بوده و توانسته سه ستاره كيفي را كسب كند.
همچنين در آخرين ارزيابي صورت گرفته از ســوي شــركت رنو،
محصوالترنوتوليديدرشركتايرانخودرو(تندر)درمرزطاليي
كيفيت شركت رنو قرار گرفته و عنوان كيفيت برتر محصوالت تندر
درخاورميانه ،آفريقا و هند را كسب كردند.
پيشرفت ها در حوزه قواي محركه
صنعت خودرو جهان به ســمت اســتفاده از موتورهاي سه سيلندر
توروبو شــارژ با قدرت بيشــتر همزمان با مصرف سوخت و ميزان
آاليندگي كمتر حركت كرده اســت .با اين رويكرد گروه صنعتي
ايران خودرو و شركت ماهله آلمان قرارداد طراحي و توليد خانواده
اي از موتورهاي سه سيلندر را امضا كردند.
براســاس ايــن قرارداد ايران خودرو و ماهلــه آلمان موتور خودرو
طراحي و توليد مي كنند .موتورهايي كه براساس اين قرارداد 5هزار
ميليارد ريالي ،طراحي و توليد خواهند شد 120 ،تا  160اسب بخار

قدرت و  285نيوتن بر متر گشتاور و از نظر آاليندگي نيز دستكم
استانداردهاي يورو  6را خواهد داشت .مصرف سوخت  7/4لیتر در
یکصد کیلومتر در واحد محصول و در سبد تولید محصوالت به 4
لیتر در یکصد کیلومتر کاهش پیدا خواهد کرد.
کاهش زمان توسعه محصول از  46ماه به  30ماه را از جمله ویژگی
اين قرارداد همكاري اســت كه  57میلیون یورو از رقم کل پروژه،
توسط مهندسان و کارشناسان ایران خودرو انجام خواهد شد.
از ديگر اقدامات ايران خودرو در سال جاري در حوزه قواي محركه
راه اندازي پيشرفته ترين خط توليد گيربكس در شركت چرخشگر
اســت«.جي.اچ.كيو»نســلجديديازگيربكسهايدستيواز
نوع ديفرانسيل بسته است كه به دليل برخورداري از سیستم کالج
هیدرولیکی ،عوض کردن دنده را راحت تر می کند.
سرمايه گذاري در بخش قالب سازي

صنعت خودرو در جهان بزرگترين مشــتري صنعت قالب و ابزار
است ،بر همين اساس شركت ساپكو سرمايه گذاري براي طراحي
وســاختقالبهايســهخودرويجديدمشتركبهشركتپژو
را 100ميليون دالر را برنامه ريزي كرد .افزون بر آن ،با توجه به
برنامه توليد 700هزار دســتگاه ايران خودرو براي ســال45،96
ميليون دالر به عنوان هزينه بازسازي و نوسازي قالب ها تخمين
زده شده است.
گــروه صنعتي ایران خــودرو يقين دارد که با بهرهگیری از دانش،
تجربه و تخصص در آمیخته با تالش و کوشش كاركنان مجموعه
مي تواند با برنامه ها و اهداف جامع ترسيم شده ،در مسير تحقق
شــعار اقتصاد مقاومتي ،اقدام و عمل گام بردارد تا از اين رهگذر
يادگارارزشــمنديرادرحفظوتوســعهصنعتپيشروكشوربراي
آيندگان برجاي بگذارد.

49

جدول

50

9
1
نخستین ماهنامه اقتصادی -اجتماعی دوزبانه  /شماره  / 14آذر ماه 1395

سرگرمی

Bilingual Economic Monthly

6
4
2

3

8

5

7

سرگرمی

Bilingual Economic Monthly
نخستین ماهنامه اقتصادی -اجتماعی دوزبانه  /شماره  / 14آذر ماه 1395

رمز جدول شماره قبل:
افق تازه بخوانید

به  3نفر از خوانندگان محترم
که رمز درست جدول را برای
ما پیامک کنند مبلغ یک میلیون

حل جدول شماره قبل

ریال به صورت نقدی اهدا
میشود
شماره پیامک02186022778 :

اسامی برندگان
فیض اهلل امینی از رشت
امین موسوی از تهران
بهارشیرازی از اهواز

51

Bilingual Economic Monthly
نخستین ماهنامه اقتصادی -اجتماعی دوزبانه  /شماره  / 14آذر ماه 1395

سرگرمی

جدول ترجمه

52

سواالت انگلیسی را به فارسی جواب دهید

Bilingual Economic Monthly

نخستین ماهنامه اقتصادی -اجتماعی دوزبانه  /شماره  / 14آذر ماه 1395

53

1395  آذر ماه/ 14  شماره/  اجتماعی دوزبانه-نخستین ماهنامه اقتصادی

Bilingual Economic Monthly

International entrepreneurs are eyeing Iran as the most important market
opening up to major equity investors.
“An economy bigger than Thailand’s
and oil reserves rivaling those of Canada” is how investment bank Renaissance
Capital sees the country.Officials from
Iran and P5+1 sealed a historic accord
on Tuesday, which will see all sanctions
by the US, UN and Europe on the country lifted.
Renaissance sees the Islamic Republic’s stock market opening to investors
in early 2016, with inflows totaling $1
billion in the first year.“We are confident
that Iran opening up will be one of the
most interesting and positive developments for the emerging and frontier
market asset class in many years,”
Renaissance’s Charles Robertson and
Daniel Salter wrote.“Iran is the largest
and most important economy in our
view that is still closed to institutional
investors.”Iran’s stock market has been
one of the best performing in the Middle East even under crippling US-led
sanctions. Over 450 companies listed on
the Tehran exchanges have a combined
capitalization of more than 3,644 trillion
rials ($110.5 billion). In 2014, Tehran
Stock Exchange’s All-Share Price Index
TEPIX rose a record 130%.According
to Emirates NBD PJSC, Dubai’s biggest
bank, Iran’s growth is set to accelerate
from 2016, with gross domestic product
expanding 7.9%.The accord will have
“significant implications for both the
Iranian economy and global energy markets”, economists Khatija Haque and
Jean Paul Pigat wrote.“The impact on
domestic consumption, investment and
trade in Iran would be enormous.”Iran
has a diversified economy. Unlike many
emerging market frontier countries, it is
not saddled with a massive public debt.
The country has an educated population
of around 80 million and a GDP of $419
billion, with a market capitalization size
of $170 billion.
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It is obvious that the US is
enacting a containment strategy
towards Iran by use of gradually
tightening sanction as it once did
against the Soviet Union during
the Cold War and Iraq in 1990s.
In the contemporary debate
among various scholars and in
the media, the pivot is seen as
a strategy based on American
hegemony, financial monopoly,
oil security, global governance or
the military industrial complex’s
need for an opponent. Although
US policymakers don’t reject
the notion of containment, but
they believe that, it is a kind of
policy engagement which could
be highly successful in a number
of spheres, including Iran foreign
trade and financial resources.
This means that the US has been
enacting a much more nuanced
policy than simple containment.
Rather, the US and Iran need
to enact a policy that could be
characterised as hedging policy
because of uncertainty which
could be described as structural
in relations between two countries. Relation between two sides
illustrates a crucial uncertainly
and lack of trust, so policymakers
are genuinely uncertain which
line to pursue and analysts are
confused and just make assumptions, but there is not any facts
and intentions of US policy for
this matter and no one knows
how far two countries willing to
go without putting region at a
new war risk. In order to mitigate
a hedging strategy, one must only
address the causes of uncertainty
in the relationship. Some of those
are structural and difficult to address, but others are well within
the reach of policymakers, such
as trust and confidence building
measures.
Appropriated from the financial
world, the basic assumption
is that hedging means a state
spreads its risk by pursuing two
opposite policies towards another
state. In international relations,
states carry out two contradictory
policy directions simultaneously:

balancing and engagement. A
state prepares for the worst by
balancing, maintaining a strong
military, building and strengthening alliances, while also preparing for the best and engaging,
building trade networks, increasing diplomatic links, and creating
binding multilateral frameworks.
The concept of “hedging,” to
be useful, needs to be defined
properly. To have any coherent meaning, hedging must be
distinguished from balancing,
containment, bandwagoning,
buckpassing, and other more
straightforward strategic choices.
For instance, while it may be
argued that hedging strategies
encompass balancing or containment, they must be shown significantly to differ from these, either
through the inclusion of significant engagement and reassurance
components, or more importantly
the demonstration that apparent
containment strategies such as
alliances are regarded as means
to ends that are substantively
different from those of straightforward balancing or containment
(Goh, 2006)[1].
Generally speaking utilisation of
a hedging strategy by any state
demonstrates that its policymakers are undecided on whether the
other state constitutes a threat
or not? And this is true about
Iran as well. Because hedging is
not simply defined by a state’s
actions, but by its intentions and
it is different from two opposing
policies of balancing and engagement. So it is difficult to develop
policy without strong knowledge
of what the other state intends.
While this uncertainty exists at
some level between all states,
diplomatic custom, international
government organizations, and
multilateral rule systems (like
the WTO) minimize this uncertainty by imparting predictability
to state-to-state relations. This
predictability is enhanced by
diplomacy, transparency, and on
occasion, espionage (Hemmings,
2013).[2]
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Iran has many potential aspects
to be as a rising power at least
in regional level in the first step
and US denies Iran true abilities
to project its power in an engagement policy towards region. This
means that US is unclear about
Iran power and influence in the
region and the perception of how
much of these will eventually be
used in this game or Iranian new
role. And more importantly it is
difficult for US to confirm that
does Iran have any willingness to
use force to pursue this claim and
its ability.
On the other side there is a very
important cultural difference
which will have a significant
effect on this matter. Iranian
foreign policy running makes it
relatively difficult to read and
understand; its foreign policy-making system is comparatively opaque for some reason,
contrast to the US, where foreign
diplomats can access US policy
intentions by spending time in
Congress, visiting think tanks,
reading media, and so on. But it
is important to think about a situation and design a relevant policy
when US is hedging against Iran,
what is the optimum policy reaction for Iran?
For example US policy makers
can use their experience towards
China in 1990s in US-Iran
relation instead of containment.
Hemmings (2013) states that”
One advantage of the hedging
discourse over a containment
discourse was that Chinese
leaders didn’t need to take the
defensive. They could attempt
to persuade the US and regional
powers of China’s benign intentions through a re-engagement
of China’s 1990s soft diplomacy.
Beijing could begin by shelving
or de-prioritising a number of
issues. The Chinese leadership
might opt for trust-building
through new institutions and customs while resurrecting neglected
ones”. So sanction is not the way
to treat with Iranian people and
government.
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Iran, Czech exchange
level to hit $500m in 2 years
Iran’s Economic Affairs and Finance
Minister Ali Tayyebnia expressed hope
for the exchange volume between
Iran and the Czech Republic to reach
$500m in two years.
Addressing the Joint Economic Commission meeting in Prague, Tayyebnia
said on Friday that the volume of trade
exchange between the two countries
amounted to about $52m in 2015.
He said there is still room for both
countries to work to grow the figure.
He reiterated that Iranian government
has put developing exchanges on the
agenda and regarding the variety of
economic capacities and many competitive advantages in Iran and also
variety of fields and sectors, taking
advantage of foreign technical and

financial capacities is classified as fundamental principles of the government.
There are many capacities for cooperation in infrastructural and developmental projects, namely in constructing railways and roads, developing
airports, subway lines, building power
plants with focus on renewable energies, constructing steel factories, study,
exploration, exploitation and development of oil and gas fields building
petrochemical complexes and developing agricultural activities, he noted.
He added that Iran and the Czech Republic have no limitation in developing
economic cooperation.
‘Due to lifting crippling financial and
banking sanctions imposed on Iran and
Iranian banks’ commitment to interna-

tional principles and rules in fighting
money laundering, terrorism financing
and the clarification of international
banking ties, we expect to see practical
and serious steps to resume banking
ties with Iranian banks’, Tayebnia said.
Based on Czech statistical administration, economic ties between Iran and
the Czech Republic showed a 5-percent growth in 2015 and the volume of
exchange was $52m.
The figure, indicating a 10% rise,
reached $27,100,000 during the first
half of 2016 while the figure stood at
$24,236,000 during the same period
last year.Tayyebnia has travelled to
Prague to attend the 1st Iran-Czech
Republic Joint Economic Commission
session.
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BUPC undertaking 3
GSU projects
By: Behnaz Hossein Gholipour
The Construction Director of Bushehr
petrochemical company (BUPC)
Abdolreza Irani says his company is
busy with three gas sweetening projects
near phases 6, 7 and 8.Irani told IRNA
correspondent who was on a tour of
Assaluyeh that the gas the BUPC
receives are sour and made available
by the phases six, seven and eight and
they are them sweetened and then the
ethane and methane gases are separated
from it.He said his company produces
324,000 cubic feet of ethane and 850
cubic feet/day ethyl.He added that the
ethane is the olefin unit of the BUPC
built in phase two.The official said the
project will be pre-commissioned as
early as the new Iranian calendar year
of 1396 (to start on March 20).He said
2,400,000 tons of gas are annually sent
to the BUPC and 400 tons of sulfur is
obtained out of it. The ethane, methane
and propane are then separated out of
the bulk and 1,250,000 tons of methane,
9,500 tons of ethane, 126,000 tons of
propane are hence obtained.Annually,
1,740,000 tons of methanol are annually
produced, according to the official.
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Irani said 8,200 tons/year butane gas
is collected and set to reserves for
exports.‘Our major export item is methanol. ‘The BUPC is going to export
wide spectrum of its projects according
to the official.The BUPC is one of the
major petrochemical projects in Iran
which yields more than five million
tons/year sulfur, ethylene, polyethylene,
methanol, acetic acid, ethylene glycol,
and vinyl stat monomer.Some sixty
percent of the BUPC capital is shared
by Sata Investment Company and 40
percent by Maroon Petrochemical Company.The executive operations of the
project started in Pars Energy Special
Economic Zone in Assaluyeh, covering
about 70 hectares of lands.The capital
needed for the project is 1.9 billion euros plus 25000 billion rials.It comprises
three sites: Site one produces olefin,
MEG, HDPE, acetic acid, the site two
produces C2 recovery and methanol,
and site three presents gas sweetening,
sulfur recovery, acetic acid and VAM
not yet located by NPC.The sweetening
units and ethane recovery consumes
2,862,000 tons of sour gas as feed
and yields one million tons of ethane,
85,000 tons of methane, 154,000 tons

of propane and 33,500 tons of butane.
The process for production of methanol out of methane gas comprises gas
desulphurization, saturation of reformed
gas with condensates, reforming, reformed gas cooling, methanol synthesis
and methanol storage and unloading.
The methanol production project of the
BUPC uses 101,500 tons of methane,
20,100 tons of carbon dioxide, 32,500
tons of hydrogen and 108,000 tons
of oxygen a year.It yields 1,654,000
tons of methanols.The olefin unit uses
1,300,000 tons of ethane to produce one
million tons of ethylene and 85,000 tons
of three carbon cut.The MEG unit uses
methane, oxygen and ethylene as feed
and produces MEG, DEG, TDG, CO2
(dry basis-HA catalyst) and CO2 (dry
basis-HS catalyst).The BUPC operates
on 2,198,000 euros plus 2.5 million
rials investment.China is the major
financier.Technip of France and Nargan
Co. of Iran are major licensors of the
olefin unit of the BUPC.The IPIP is the
licensor and EIED the consultant of the
ethane and the sweetening units of the
BUPC, while Gazale and Pidek are the
licensor and consultant of the methane
unit of the BUPIC respectively.

crease in crude sales. Per the policies
of the Economy of Resistance, this is
considered not only as an infrastructural value but also as final objective.
Selling crude is never considered as an
advantage and based on the theory of
natural resources curse or the paradox
of plenty, it will entail adverse economic and social consequences.
Economists maintain that even under
the circumstances prepared for selling
crude at prices times higher than the
price for the processed goods, one
should refuse doing it so that the
value chain continues and maximum
economic capacity is employed. On
this basis, the establishment of the
Special Economic and Energy Zones
to complete the chain of production
of oil and gas industries will facilitate circulation of the value chain,
reaping windfall income out of exports
through increasing the value-added.
The Pars Special Energy and Economic Zone (PSEEZ) is one of the regions
put into operation to extract, refine
and process independent and joint gas
resources. The project for establishment of PSEEZ was approved by the
Supreme Council of Free Trade Zones
on October 9, 1998.The region lies on
northern coastline of the Persian Gulf,
covering 46,000 hectares of land in
Bushehr Province. The Pars I region
(South Pars), covering 14,000 hectares
of land, including Assaluyeh city, Pars
II (Kangan) region, covering 16,000
hectares of land from Kangan city and
Pars III (North Pars) region, covering
16,000 hectares of land around the cities of Dayyer, Tangestan and Bushehr.
South Pars region consists 16 phases
for gas processing, 16 petrochemical
facilities and downstream petrochemical industries and various related
industries and semi-heavy industries.
Pars II region includes eight refinery
phases and an LNG project. Pars III
is also aimed to protect development
project of certain key hydrocarbon
fields. North Pars, Golshan, Ferdowsi
and Farzad A and B gas fields also fall
in the same zone.On the issue, Director of the Public Relations Department
at the Non-Industrial Operations Pars
Pasargad Company (Assaluyeh site),
affiliated to Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC), Ali
Hassanzadeh told a group of IRNA
reporters visiting Assaluyeh Site that
PSEEZ is the economic capital of

Iran. In the area, gas is not only used
as fuel for industrial facilities but
for production of the downstream
chemical products.Assaluyeh site
comprises such facilities as Sadaf
Petrochemical Assaluyeh Company
(SPAC) commissions a project for
production of the environment friendly
tire and asphalt polymer with well
credited Italian Eni as its licensor. Jam
Petrochemical Co. (JPC) produces
olefin for the polyethylene market.
Sasol Polymer Company having
German Basel, French Technip and
South African Sasol as its licensors
and Bushehr petrochemical company
(BUPC) is another such facility. All
the facilities serve as complementary
to the chain of petrochemical products
in the region, addressing needs of the
domestic and foreign markets through
15 chemical and container jetties in the
vicinity.In fact, the motto of ‹Action
and Implementation› suggested by the
Supreme Leader of Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei,
who emphasized implementation of
the policy of Economy of Resistance,
designating the year 1395 as the year
of the Economy of Resistance, is well
reflected in the chain of petrochemical production. This means that raw
materials are turned into products
and goods and sold in domestic and
foreign markets, thus checking waste
of domestic capital.Director of the
Public Relations Department at Arya
Sasol Polymer Company, Faramarz
Parizi, told IRNA reporter on the
sidelines of the tour of the reporters to
Assaluyeh that the motto of ‹Economy
of Resistance: Action and Implementation› that was referred to in the new
year message of the Supreme Leader,
is fully reflected in his company.
Parizi said Arya Sasol has not only
been successful to draw in domestic
and foreign capital into the downstream and upstream industries, but
also followed the outlook of skilled
manpower training, thus no longer
being in need of foreign consultants.
Undoubtedly, the huge and remarkable
achievements in the industry today are
due to the round-the-clock services and hard-working of directors,
engineers and workers who managed
to repel challenges and solve them
gradually despite such problems as
lack of insurance coverage, no money
and equipment transfer, falling exports
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and disinterest of Iranian and foreign
licensors to transfer technology to
Iran.One year into signing of the
Joint Comprehensive Plan of Action
(JCPOA) and with President Hassan
Rouhanis in office in the last three
years, brighter prospects are before the
oil and gas industry while the requisite
to achieve the targets is stronger
support for the industry. Attraction
of new domestic and foreign capital,
using new technologies, renovation
of equipment, training and recruiting
specialized workforce, employing the
locals, and enhancing the capacity
along with production of new products
will be possible through financial
assistance and regulations, that part of
which are accessible by new model of
oil contracts known as Iran Petroleum
Contracts (IPC).If fundamentals of the
Economy of Resistance are theorized
in such inter-disciplinary fields of
political-economy and then applied
to industrial fields, one can suggest
petrochemicals as a key to attain
self-sufficiency and economic vitality
of the country. The petrochemical
industry has the potential to help the
country get rid of the deflationary inflationary conditions, provide creative
and non-inflationary jobs, and even
meet the targets of the strategic non-oil
export development.All the southern
coastlines of our country provide
God-given opportunity for economic
and industrial development, but just
a fracion of the potential has been
tapped. Of course, the western half
of the stretch in northern part of the
Persian Gulf has attained considerable
growth in the past couple of years.
However, the eastern side in northern
part of Oman Sea has not attained
the progress it deserves. Development of Chabahar Port in far eastern
bank of the band and launching of
petrochemical facilities in the port,
which is located in the Oman Sea, will
guarantee further flourishment of the
knowledge-based and entrepreneurship industry in the future.
To guarantee success of the policies
of the Economy of Resistance, the
successful strategy of petrochemical
industry development, especially the
experience with the PSEEZ, can be extended to other economic, commercial
and industrial fields of our country.
Translator: Behnaz H. Gholipour
Editor: Safar Sarabi
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Petchem industry, successful
model for Economy of Resistance
As one of the countries possessing world›s massive proven hydrocarbon reserves, Iran has launched a successful model
of petrochemical industry to go ahead with Economy of Resistance.Facing such oil and gas rich states as its rivals in the
Persian Gulf and the Middle East, Iran is the world›s second petrochemical power, having 25 percent share in general
capacity of petrochemical products.Despite restrictions over nuclear sanctions and primarily due to the eight-year imposed
war (1980-88), the industry is now vanguard of materialization of the Economy of Resistance and is considered as base of
the country›s self-sufficiency. As the 24-point strategic and macro directives of the Economy of Resistance, drawn up by
the Supreme Leader, was brought to the notice of the heads of the three branches of government on February 12, 2014, and
following the Executive Branch of Power›s issuance of an 11-point directive to the executive organs, the roadmap for development of the petrochemical industry was drafted in seven detailed volumes by the Ministry of Petroleum.

Touraj Shiralilou
Deputy Director General
IRNA Foreign News
Department

The executive document has specified the steps towards addressing the
goals of the Economy of Resistance
in the industry.It should be noted that
Economy of Resistance does not mean
closing the doors or getting drawn in
international isolation; rather, it means
creating a dynamic atmosphere inside
and using the domestic and foreign
potential in line with the specified objectives. The prelude to the policies of
Economy of Resistance asserts, ‹With
the goal of guaranteeing dynamic
growth and improving indices of economy of resistance and to achieve the
goals of the 20-Year Vision Plan, general policies of the Economy of Resistance with Jihadi, flexible, opportunity
making, generative and progressive
approach, are hereby issued.›Besides
the content and general approach of
the document, the articles 14 and 15 of
the policies contain a series of phrases
which explicitly highlight the role of
the oil, gas and petrochemical industry
in the Economy of Resistance:
The Article 14 envisions increasing
strategic oil and gas reserves of the
country to influence the world oil
and gas market, while emphasizing
preservation and development of the
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capacity for production of oil and gas,
especially in the joint fields.
And the Article 15 foresees increasing
the value-added through completion
of the chain of value of the oil and gas
industry, developing production of
the goods with optimal return (based
on the index of strength of energy
consumption) and raising exports of
electricity, petrochemical products and
oil derivatives with an emphasis on
protective and sustainable extraction
from resources.Consequently, the executive documents underline the need
for development of the downstream
petrochemical industry to put into
operation and exploit new petrochemical units and increase the capacity for
production and refining.Iran›s petrochemical production capacity stands at
45 million tons a year and following
operation and exploitation of new
units, the production is pegged at 130
million tons to 180 million tons a year
by 2020 and 2025 respectively.
Deputy Minister of Petroleum for
Petrochemical Affairs and Managing
Director of the National Petrochemical
Company (NPC) Marzieh Shahdaie
has put the country›s current capacity
for production of petrochemical products at 63 million tons a year.
She said that the capacity will reach
130 million tons by 2020 and 180
million tons by 2025 based on the
plans made. Shahdaie also said that
19.1 million tons of petrochemicals
are also to be exported and the figure
will be as much as 65 million tons a

year by 2020.Meanwhile, Member of
the Board of Directors of the NPC Farnaz Alavi said that capacity of Iranian
petrochemical production will increase
by 50 to 60 million tons in the Sixth
Five-Year Economic Development
Plan (2016-21).Alavi told Shana that
$35 billion has been allocated for new
petrochemical projects in the Sixth
Plan and the budget has been defined
for various phases based on various
financial resources dedicated for the
purpose. It depends on power of the
investor in attracting foreign partners
and international financial creditors.
She also said that 50 to 60 million tons
of increase in the production capacity
is expected in the Sixth Five-Year Development Plan. ‹Part of the products
will be consumed by the units as basic
products and about 40 to 50 percent
of the total will be marketed inside
and internationally as marketable final
product.›As the above figures show,
due to the value-added it creates from
changing raw materials into processed
substances, the petrochemical sector is
of considerable economic importance.
Put it simply, the petrochemical chain
starts from the current hydrocarbons in
crude oil, gas condensates and natural
gas and then turns into new chemical
products after processing in chemical
and petrochemical procedures. At the
end, the downstream petrochemical
industry turns the final products into
goods and consumer products.Any
step of progress in the petrochemical
industry will lead to a stepwise de-

medicine, receiving foreign exchange at the official rate of
12,260 rials per dollar, followed by other categories with
lower priorities, which are mostly intermediate goods used
in industrial production.The government has been promising to do something for the import of these non-essential
but important commodities, which account for about
two-thirds of Iran’s imports, offering them some
sort of preferential treatment. But the Central
Bank was slow to respond and those producers who did not want to wait bought their
currency needs in the parallel market,
competing with speculators and people
taking their money out of the country.
The uncertainty about the sanctions,
bewildering pronouncements from
government officials in Iran,
and hype over a possible Israeli
attack, all combined to throw this
market into chaos.
To protect Iran’s producers from
what the government considers
the consequences of “psychological war”, the Central Bank
set up a “Currency Exchange
Center” and invited licensed
importers and exporter to
trade their foreign currencies
there, hoping that the auction
rates reached there would
be more stable and lower
than the parallel market rate.
When the Exchange Center
opened just two weeks ago,
the volume of transactions
quickly jumped from $10 to
$181 million per day, with most
of the supply likely coming from
the Central Bank. The Exchange

Center diverted some of the supply of currency away from
the parallel market, which I believe caused the rate there to
soar.
Curiously, the Central Bank had predicted the opposite: that
by arranging trade in the Exchange Center it would help
lower the rate in the parallel market. This miscalculation
added to the confusion and fear that the government did
not know what it was doing. While the Exchange Center
has produced a lower rate than the parallel market and can
potentially shield producers from the worst psychological
effects of sanctions and war, the shock to the parallel market
has caused a serious political if not economic crisis for the
government of Mr. Ahmadinejad.
Does all this mean that Iran’s economy is on the verge of
collapse, as Israel’s Finance Minster reportedly said? The
answer is no, because most of the economy is shielded from
this exchange rate, though not from the ill effects of the
sanctions, which will continue to bite for a while. Would it
cause sufficient economic pain that would push the Iranian
government to make concessions in its nuclear standoff with
the West? The answer is not likely. The multiple exchange
rate system, as inefficient as it is, will protect the people
below the median income, to whom the Ahmadinejad
government is most responsive.But the government can ill
afford to ignore millions of Iranians, mostly upper income
Iranians, who are affected by the gyrations of the parallel
market. Among them are millions of people who are seeking
a safe place for their savings, parents who send money to
their children for education abroad or need to travel there to
see them. They are not all importers of luxury items or those
who want to take their money out of Iran. In allocating its
limited — perhaps shrinking supply of for foreign currency
— the government has a difficult time balancing the needs
of the lower middle class and the poor with those of upper
income Iranians that it cannot rely on for political support.
- Djavad Salehi-Isfahani is a professor of economics at Virginia Tech and a nonresident senior fellow at the Brookings
Institute.
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Understanding
The Rial’s
Freefall
Djavad
Salehi-Isfahani

The sharp drop in the value of the rial in the last two weeks
has created much excitement in Iran and abroad, but mostly
for the wrong reasons. In the parallel (or free) market for
foreign currencies, the rial fell by 15% in one day this week,
reaching its lowest value ever — 35,000 rials per US dollar
— down by more than 50% compared to a month ago and
300% to last December when international sanctions tightened against Iran.
What all the related excitement overshadows is that this
devaluation is not comparable to those in other countries
where large devaluations caused severe shocks to the
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economy, such as those that swept through
Asia in 1997-98. That’s because in those
situations all prices were affected because
all foreign exchange was traded at the
same (rising) rate. This is not the case in
Iran because nearly all foreign exchange
is earned by the government, which has
decided to sell most of it at a lower rate
for the import of goods and services that
it deems essential.
The rial devaluation that has created the
media excitement is actually taking place
in a narrow market that is shrinking in size
and diminishing in importance. Iran’s Central Bank has classified a long list of goods
into categories with priorities 1 through 10,
leaving it to the parallel market to take of all
other needs. Priorities 1 and 2 are food and
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