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| سخنی با خوانندگان |

فساد در ایران !! ...
میثم قاسمزاده

مقدمه

با توجه به اینکه در چند ماه آینده،
از یک سو داراییها و پولهای بلوکه
شده ایران آزاد خواهند شد و از
سوی دیگر محدودیتهایی که برای
فروش نفت ایران در بازارهای جهانی
اعمال شده است ،برطرف میشوند،
دغدغههایی مبنی بر بروز فسادهای
جدید در دولت به دلیل دسترسی
بیش از پیش به درآمدهای نفتی
و منابع ارزی خارجی وجود خواهد
داشت .در این نوشتار عالوه بر تشریح
جایگاه ایران از نقطه نظر شاخص
فساد در جهان ،به عمده دالیل بروز
فساد در کشور و دستگاههای اداری
و همچنین راههای برون رفت از این
منجالب اشاره خواهد شد.

اهمیت فساد

توجه به فساد در سه دهه اخیر و در مقیاس
جهانی ،به صورت چشمگیری افزایش داشته
است .از دیدگاه تمامی ادیان توحیدی و از
دیدگاه همه حکومتها ،حداقل در سطح
شعار و تبلیغات ،فساد مالی به عنوان یک
پدیده مذموم در نظر گرفته شده است .امروزه
فساد اداري و مالي به يك معضل جهاني
تبدیل شده است .دولتها آگاهند كه فساد
باعث آسيبهاي بسياري ميشود و هيچ حد
و مرزي هم نميشناسد ،همان طور كه نتايج
و پيامدهاي آن نيز بنا بر نوع سازمان سياسي
و اقتصادي و سطح توسعه يافتگي ،گوناگون
است .این پدیده در دنیای امروز و به ویژه در
كشورهای درحال توسعه ،به عنوان یكی از
مهمترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه،
مطرح شده و صدمات جبران ناپذیری را بر
روی سرعت حركت چرخ توسعه جامعه ایجاد
كرده است.

جایگاه ایران

هیچ کشوری نمیتواند ادعا کند که عاری
از هرگونه فساد اقتصادی است .اقتصاد
ایران هم سالهاست با این پدیده شوم
روبروست .انحصارات وسیع ،ساختار رانتی،
سطح پایین کیفیت قوانین و عدم شفافیت
گسترده موجب شده است که متأسفانه ایران
در زمره کشورهای فاسد محسوب شود.
سازمان شفافیت بینالملل ساالنه وضعیت
همه کشورها را از نظر سطح فساد بررسی
و رتبهبندی میکند .یکی از پارامترهای
ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی
کشورها ،شاخص فساد اقتصادی میباشد.
این نوع فساد ،سوء استفاده از اعتماد مردم
در جهت منافع شخصی است که معموال در
قالب رشوه ،اختالس ،تقلب ،کالهبرداری و
اخاذی ظهور میکند .نگاهی به جایگاه و
رتبه ایران از منظر شاخص فساد در  10سال
اخیر ،به خوبی گویای عمق فساد در نظام
اداری کشورمان میباشد.
این بررسی در سالهای گذشته بین 180
کشور دنیا انجام شده و کشورهایی مثل
دانمارک ،فنالند و زالندنو در باالی جدول
و در زمره پاکترین کشورها و کشورهایی
همچون کرهشمالی ،افغانستان و سومالی
نیز در انتهای جدول و در میان فاسد ترین
کشورها قرار گرفتهاند.
بررسی روند حرکتی ایران در  10سال
اخیر نشاندهنده حرکت ما به سمت فساد
بیشتر بوده است .بدترین رتبه کشور در سال
 2009رقم خورده است که در میان 180
کشور مورد بررسی جایگاه  168را به خود
اختصاص داده است .جالب آنجاست که در
گزارش سازمان شفافیت بینالملل در سال
 2010صریحا عنوان شد که در سال 2009

هرمجله ،روزنامه ،و یا نشریه باهر موضوع (علمی ،فرهنگی،
اجتماعی ،و سیاسی )...در پس همه مطالبی که نشر میدهد
پیامی برای خوانندگان دارد .در پژوهشگاه علوم انسانی هم
که به لطف مسئوالن امور فرهنگی پژوهشگاه ،انتشار این
نشریه دانشجویی میسر شده است ،همه مطالب به قلم
دانشجویان و همکاری آنان نوشته میشود .دانشجویانی
که سرکالسهای درس مینشینند و گوش میدهند و
میخوانند و وقتی در هیاهوی خیابانهای شهر قدم میزنند،
میدانند که فصل فصل این کتابهای قطور باید یک جایی
به دردشان بخورد .میدانند که باید بنویسند و نقد کنند.
آنجایی که تیتر درشت روزنامه های صبح درباره فساد مالی،
آمارسرانه پایین مطالعه و بحران آب و تکدیگری در سطح
شهر و ...تناسب ذهنشان را در مورد هستها و بایدها به هم
میریزد .این نشریه طرفدار هیچ خط فکری و جناح سیاسی
خاصی نیست بلکه دراین دنیای پر مکافات اپلیکیشنها و
موبایلها و زنگ مکرر پیامها و اخباری که مثل دارکوب
روح و روانمان را به هم میریزند ،حرفهایش را روی کاغذ
یآورد تا مخاطبش به انتخاب خود آن را بخواند" .بیان"
م
آمده است تا بتوانیم مسئول باشیم در برابر نوشتههایمان و
فارغ از ترس گمشدن در دنیای پر هیاهوی وب از مشکالت،
امیدها ،آرزوها و ایدهآلهایمان بنویسیم؛ تا بدانیم کجا
شبینی کرده
ایستادهایم و به کجا میرویم .چه درست پی 
است سرنوشتمان را آن مرد بزرگ ،هایدگر ،که «تقدیر
بشر مدرن بی خانمانی است» .چه اتفاقی افتاده است که
ما -این غمگینترین فرزندان بشر ، -فیسبوکنشینانی
یهایمان را در
یها و دوست 
شدهایم که جواب همدل 
یکنیم و تمامیتمان به
قسمت نوتیفیکیشنها جستجو م 
سها و
یک صفحه پروفایل تقلیل یافته است و پشت عک 
لبخندهای«بگو سیب» پنهان شدهایم؟ در روزمرگی فجایع
و دنیای بی تفاوتیها چنان درگیر فضای مجازی شدیم که
انگار گوشیهای موبایل جزیی ازوجودمان شدهاند .نمیدانم
شاید زندگی پس از مرگمان را هم درگیر کرده باشند .شاید
آنجا هم به جای سوال و جواب فقط حساب کاربریمان را
بپرسند .این همه خوف و ترس از دنیای غیر قابل پیش
بینی نباید ما را از اصلها دور کند شاید هیچوقت همه
حقیقت برایمان نمایان نشود اما امید ،تالش و مبارزه کاری
است که در برابر این فجایع ازآنها ناگزیریم.
شکوفه کریمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه
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بیش از  12میلیارد دالر رشوه در چارچوب
قراردادهای نفتی ایران با شرکتهای نفتی
خارجی جابجا شده که بر مبنای شاخص
فساد این مبلغ حداقل میزان رشوهای است
که مقامها و واسطههای نفتی در ایران طی
سال  2009میالدی دریافت کردهاند .قطعا
عوامل زیادی در شکلگیری این نارسایی
نقش داشته و دارند .در ادامه ،به اختصار
برخی از مهمترین عوامل موثر در ایجاد فساد
را معرفی خواهیم کرد.

عوامل موثر در بروز فساد

 .1حضور برخی نهادهای دولتی برخوردار از
اطالعات و انحصارات دولتی یا توانایی
اعطایی ویژه در فعالیتهای اقتصادی.
این نوع فساد از مهمترین عوامل ایجاد
فضای غیررقابتی و ناسالم است که
سرمایهگذاران را ناامید و فراری میکند.
کشورهایی که با پدیده فرار سرمایه روبرو
میشوند ،مفاسد اقتصادی زیادی گریبان
گیر اقتصادشان خواهد شد .پیامدهای
منفی این فساد بسیار عمیقتر و
تهدیدکننده تر از رشوه خواری در ادارات
دولتی است ،زیرا این نوع فساد به کاهش
سرمایهگذاری و حتی فرار سرمایه منجر
میشود.
 .2پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات.
سیستم های بانکی ،گمرکی ،مالیاتی و
امثالهم در کشور آن قدر پیچ و خم دارند
که بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح
میدهند یا اص ً
ال در آن وارد نشوند و یا
از طرق غیر قانونی و با پرداخت رشوه و
زدوبندها هرچه زودتر خارج از سیستم
پیچیده اداری به مقصود خود برسند که
این زمینه ساز مفاسد اقتصادی و اداری
خواهد بود.
 .3خویشاوندگرایی .پیچیدگی و فراگیری
پدیده خویشاوندگرایی به عنوان یکی از
بارزترین الگوهای فرهنگی در ایران ،یکی
از مهمترین عوامل فساد درنظام اداری و
تضییع حقوق عامه مردم به نفع خواص
است.
 .4عوامل اداری وتربیتی شامل تفسیر بیش
از پیش قوانین و مقررات ونبود انگیزه

رتبه ایران از منظر شاخص فساد در جهان
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
سال
136 144 133 120 146
168 141 131 105
رتبه ایران 93
منبع :گزارشهای سازمان بینالمللی شفافیت در  10سال گذشته
ناشی ازعدم وجود نظام تشویق و تنبیه
مناسب ،نبود شفافیت پاسخگویی در
فعالیتهای نظام اداری ،عدم توجه
به شایسته ساالری و همچنین فقدان
وجدان کاری کارمندان از دیگر عوامل
بروز فساد اداری است.

راه حلها

جهت بهبود وضعیت سالمت اقتصادی باید
ضمن توجه به عوامل بروز فساد ،راههایی را
برای ممانعت از تحقق آنها در پیش گرفت و
انرژی خود را بر محدودکردن علل مخرب فساد
متمرکز نمود .موارد ذیل جهت کاهش سطح
فساد در ایران قابل اجرا و مؤثر به نظر میرسد:
 .1سادهسازی قوانین :هر چه اقتصادی
دولتیتر باشد با رانت و عدم شفافیت
گستردهتری نیز همراه است .لذا از یک
طرف حذف برخی محدودیتهای غیر
منطقی حاکم بر مناسبات اقتصادی
در بخشهای گمرکی ،بازرگانی،
فضای کسب و کار و بخش بانکی و از
طرف دیگر سادهسازی و شفافسازی
قوانین و مقررات حاکم بر سازمانها
و نهادهای مختلف اقتصادی و اداری
کشور و همچنین تصویب قوانین نظارتی
کارآمد میتواند موجب رفع زمینههای
فسادآفرین باشد.
 .2استقالل دستگاه قضا و نهادهای نظارتی:
تا زمانی که قوه قضائیه مستقل است،
دادگاهها تعامالت فاسد قدرتمندان یک
کشور را تهدید میکنند .سیستم قضایی
و نظارتی با دوری از مسائل جناحی و
سیاسی میتواند با تأکید بر مدت زمان
الزم برای برخورد با مفسدین و هم
تناسب شدت مجازات ،بر میزان فساد
مؤثر واقع شود .رسیدگی به موقع به
پرونده مفسدین و اعمال مجازات مناسب

بدون نگاه به جایگاه و مقام فرد ،عاملی
اثرگذار بر جلوگیری از وقوع فساد است.
 .3ایجاد جریان آزاد اطالعات :شفافسازی
قوانین و آگاهی همه مردم از فرصتها و
امکانات یکی از مهمترین موانع بروز فساد
است .آزادی مطبوعات و رسانهها اصلیترین
زیرساخت برای جریان آزاد اطالعات میباشد.
مطبوعاتی که آزاد باشند ،میتوانند فساد را
کنترل کنند ،زیرا ضمن آگاهسازی جامعه،
مسئولین را نیز در رصد خود خواهند داشت.
 .4بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان
دولت :فقر و عدم تأمین مالی زندگی
افراد یکی از زمینههای بروز فساد است.
لذا هر آنچه موجب افزایش درآمد ملی
سرانه ،تقویت رشد و بویژه بهبود دریافتی
کارکنان دولت گردد مانعی برای پیدایش
فساد خواهد بود .برخی مطالعات نشان
میدهد که حقوق پایین ،مستخدمین
دولتی را وادار به تکمیلکردن درآمدشان
از طرق نامشروع میکند.

سخن پایانی

در انتها باید به این نکته اشاره کنیم که،
فساد پدیده شومی است که تقریباً تمامی
کشورها در سطوح مختلف با آن روبرو
هستند .با توجه به آثار زیانبار فساد بر
بخشهای مختلف اقتصادی الزم است
هر کشور برای کاهش سطح این معضل
تمهیداتی را بیندیشد .کنکاش در آمارهای
سازمان شفافیت بینالملل نشان میدهد
جایگاه ایران از نظر شاخص فساد نامناسب
است .در نتیجه مسئولین سه قوه و مردم باید
در جهت هر چه کمترشدن این پدیده شوم
قدمهایی اساسی را بردارند تا حرکت امروز
کشور به سمت توسعه و پیشرفت با تأخیر
کمتری به سر منزل مقصود برسد.
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نگاهی خاص از چشم آسمان
امین رمضانعلی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه
گاهی با دیدن یک عکس به این فکر میافتیم
که آیا میشود هنر عکاسی را با هنرهای
دیگری مانند شعر و ادبیات و موسیقی ویا با
دیگر خالقیتهای تجسمی تلفیق کرد؟
با خواندن و البته بهتر بگویم با دیدن دقیق
کتاب "چشم آسمان" میتوان تمام این
تلفیقها را هم دید و هم به عمق آن از دید
یک عکاس پی برد .این کتاب مجموعهی
عکس نوشتههای آقای یونس کالهدوز
است.
در این مجموعه با نگاهی کامال متفاوت
از زاویهای بسیار متفاوتتر که به زندگی
شده برخورد میکنیم ،نگاهی که در آن
زندگی جاری است و طبیعت حرف اول را
میزند و زیباییهای آفرینش خدا به شکل
ملموستری قابل درک است.
عکس باال یکی از عکسهای بی نظیر این

که تر ،با نفس عشق شده
همرهم باش در این راه پراز حادثه تا
دوش بردوش به فردا برسیم
و بیا در بر این چشمهی شوق
چای با هیزم صافی وصداقت نوشیم
باز وقت سفر است "
باخواندن شرح هر عکس ،بیشتر به حاالت و
روحیات عکاس میرسیم .حس زنده بودن
عکسها در این کتاب و نگاه آن که از آسمان

در اﯾن ﻋﮑس ﮐﮫ ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب در ﮐﺗﺎب اﺳت ،ﺗﺻوﯾری را از ﻣﺣل

بر زمین است همچنین درک بهتری از عکس
مربوطه بویژه با دیدی تخیل گونه و شاعر
مسلک موجی از انرژی را به مخاطب منتقل
میکند.
در بین عکس های کتاب هم طبیعت سرسبز
را داریم و هم کویر خالص ،هم عناصر انسانی
وجود دارند و هم آثار ادغام تکنولوژی و
طبیعت .این تلفیقها است که باعث میشود
با دیدن عکسهای کتاب ناخودآگاه با آن
محیط احساس نزدیکی کنیم؛ هرچند شاید
در زندگی چنین محیطهایی را به طور
ملموس ندیده باشیم.
در این عکس که یکی دیگر از نمونههای
بسیار خوب در کتاب است ،تصویری را از
محل ضایعات خودروهای فرسوده از باال
میبینیم .چنین تصویری مفهوم فرسودگی
و کهولت را بهخوبی به مخاطب میرساند اما
کمی که در عکس نگاه میکنیم و شرح عکس
آن را میخوانیم به مفاهیم و دید متفاوتی از
آن میرسیم .ماشینهای اسقاطی که بصورت
خوابیده بر روی زمین رها شدهاند و اجزای
آنها از هم جدا شده و هر تکه در گوشه ای

ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺧودروھﺎی ﻓرﺳوده از ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم .ﭼﻧﯾن ﺗﺻوﯾری ﻣﻔﮭوم ﻓرﺳودﮔﯽ و ﮐﮭوﻟت را

ﺑﺧوﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺧﺎطب ﻣﯽرﺳﺎﻧد اﻣﺎ ﮐﻣﯽ ﮐﮫ در ﻋﮑس ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺷرح ﻋﮑس آن را

ﻣﯽﺧواﻧﯾم ﺑﮫ ﻣﻔﺎھﯾم و دﯾد ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ از آن ﻣﯽرﺳﯾم .ﻣﺎﺷﯾﻧﮭﺎی اﺳﻘﺎطﯽ ﮐﮫ ﺑﺻورت

ﺧواﺑﯾده ﺑر روی زﻣﯾن رھﺎ ﺷدهاﻧد و اﺟزای آﻧﮭﺎ از ھم ﺟدا ﺷده و ھر ﺗﮑﮫ در ﮔوﺷﮫ ای اﻓﺗﺎدهاﺳت

ﮐﮫ ﺑرای ﻋﮑﺎس ﺻﺣﻧﮫای زﯾﺑﺎ از اﺳﺑﺎب ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﮐودﮐﺎن و رھﺎ ﺷدن آﻧﮭﺎ ﺑرروی زﻣﯾن

ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورده و در ﺷرح ﻋﮑس ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن اﯾﻧﮕوﻧﮫ آورده:

نگاهیآﺳﻣﺎن واز آسمان
مجموعه است که در آن با
ﻋﮑس ﺑﺎﻻ ﯾﮑﯽ از ﻋﮑسھﺎی ﺑﯽ ﻧظﯾر اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﺳت ﮐﮫ در آن ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ از
و به اصطالح از طریق چشم آسمان به زمین
ﺑﮫ اﺻطﻼح از طرﯾﻖ ﭼﺷم آﺳﻣﺎن ﺑﮫ زﻣﯾن و طﺑﯾﻌت ﻧﮕﺎه ﺷدهاﺳت .درﺧﺗﺎن در زاوﯾﮫی ﻋﻣود
و طبیعت نگاه شدهاست .درختان در زاویهی
هستند ﮐﮫودرآن دوﻧﻔر ﻗدم
ردﯾف درﺧﺗﺎن ﮐﺎج آﻣده
لنز ﺟﺎده ﺑﯾن دو
ھﺳﺗﻧد و ﻣﺳﯾر
ﻟﻧز دورﺑﯾن
مسیرزﻧﺎنجاده بین
دوربین
عمود
ردیف درختان کاج آمده که درآن دونفر
دو
درﺣﺎل ﺣرﮐت ھﺳﺗﻧد.
قدم زنان درحال حرکت هستند.
اﮔر اﯾن ﻋﮑس را ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﭼﺎپ ﻣطﻠوب ﺑﺑﯾﻧﯾد اوﻟﯾن ﺣﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻣﯽرﺳﯾم  ،ﯾﮏ ﺣس
اگر این عکس را با کیفیت چاپ مطلوب
ی در ﺑﺎﻻ و
اﻟﻌﺎدهای
ﺷﮑل ﻓوق
اولینﺑراﺛر ﺗﺎﺑش ﻣﺎﯾل
ﺳﺎﯾﮫی درﺧﺗﺎن
زﻧده ﺑودن اﺳت.
رسیم  ،یک
آن م
ﺧورﺷﯾد ﺑﮫبه
حسی که
ببینید
براثر
حس زنده بودن است .سایهی درختان
ﺷرح اﯾن ﻋﮑس را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺗﯽ ﺷﻌر ﮔوﻧﮫ و ﺑﮫ ﻗﻠم ﻣوﻟف در اﯾن ﮐﺗﺎب آﻣده اﺳت ،در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﺧواﻧﯾم :
تابش مایل خورشید به شکل فوق العادهای
" ﺑﺎز وﻗت ﺳﻔراﺳت
در باال و شرح این عکس را که به حالتی شعر
به ﺧﺷﮑﯽ
دوﺳت ،ﻧﺎن
ﮐوﻟﮫ ﺑﺎرم ای
قلماﺳتمولف در این کتاب آمده است،
گونه و
در اینجا می خوانیم :
" باز وقت سفراست
کوله بارم ای دوست ،نان خشکی است

ھﻧوز ﺑزرگ ﻧﺷدهام

افتادهاست که برای عکاس صحنهای زیبا
از اسباب بازیهای کودکان و رها شدن آنها
برروی زمین به ارمغان آورده و در شرح
عکس مربوط به آن اینگونه آورده:
هنوز بزرگ نشدهام
هنوز زندگی را چون بازیهای کودکانهام
میبینم
با اسباب بازیهای متفاوت
وگم شده در میان رویاهای کودکی
هنوز بزرگ نشدهام...
یونس کالهدوز معلم خلبانی پروازهای فوق
سبک است و در مقدمه کتاب مینویسد:
«این کتاب نگاهی است از آسمان به زمین
و زندگی ،فارغ از قواعد معمول عکاسی ،با
تمرکز به جزئیات تصاویر ،برخالف آنچه در
عکسهای هوایی رایج است .کتاب عکس
نوشتههای یونس کالهدوز با نام «چشم
آسمان» توسط انتشارات تحریر خیال منتشر
شد.
این کتاب در قطع خشتی و  ۶۰صفحه
به صورت تمام رنگی با تیراژ  ۱۰۰۰نسخه
توسط نشر «تحریر خیال» منتشر شده و از
طریق کتابفروشی نشر سوره مهر قابل تهیه
است.
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خودروسازی طی ماههای اخیر از مباحث
مهم مطرح در کشور بوده است .اگرچه
مشکالت خودروسازی سالهاست که از
جانب صاحبنظران مطرح میشود ،اما این
بار تصمیمات گرفته شده در این زمینه ،امواج
خبری پس از آن و مردمیشدن این موضوع
در میان شبکههای اجتماعی ما را بر آن
داشتهاست که ضمن مطرحکردن عقاید،نظرات
و عکسالعملهای مطرحشده در رسانهها
گزارشی از رویدادهای اخیر ارائه کنیم .همچنین
با استفاده از نظرات بیان شده توسط اقتصاددانان
صاحبنظر در این زمینه به عنوان معیار علمی
به تحلیل و بررسی بیطرفانه موضوع بپردازیم.
با توجه به نیم قرن فعالیت و نیروی کار کافی
در این صنعت آیا ما در این صنعت دارای مزیت
نسبی هستیم ؟

تاریخچه خودروسازی در ایران:

اولين كارخانهاي كه توانست مونتاژ و سپس
ساخت خودروی سواري در ايران را به عهده
گيرد ،كارخانه جيپ ايران بود كه در سال1336
تاسیس شد و هرساله تعداد محدودی خودرو
تولید میکرد .بعد ازآن در سال  1338شركت
مرتب (لندرور) تاسیس شد و چند سال بعد
فعاليتشراآغازكرد.شركتصنعتيسايكا(فيات)
نیز در سال  1339راهاندازی شد كه هر سال،
تعدادي سواري توليد و تهيه ميکرد .همزمان
با تاسيس شركت صنعتي سايكا ،شركت سهامي
خاور(مرسدس بنز) اولين كارخانه كاميونسازي
را در ايران تأسيس كرد .در سال  1341شرکت
سهامی -صنعتی کارخانجات « ایران ناسیونال »
برای تهيه اتوبوس ،وانت ،استيشن ،مينيبوس
و آمبوالنس نيز به اين گروه پيوست و در سال
 1345توليد پيكان را آغاز کرد .همزمان با آن
کارخانه « لیالندموتور » نيز در زمينه ساخت
كاميونهاي سنگين دست به فعاليتهايي زد .سال
بعد شرکت« زامیاد»(ولوو) كه غير از ساخت و
مونتاژ كاميون ،فعاليت عمدهی ديگرش تهيه
تراكتور بود ،بوجودآمد.
در سالهاي پس از آن نيز بتدريج شركت
سهامي كارخانجات صنعتی « پارسلوکس» كه
در تهيه اتوبوس و مينيبوس شهرت داشت -

| صنعت خودرو |
شركت ايرانپيما ،شركت سهامي كارخانجات
اتوبوسسازان تهران و كارخانه سيروس
ارجمند -كه ماشينهاي آتشنشاني را تهيه
ميكرد ،در اين زمينه شروع به فعاليت کردند.
همزمان با توليد پيكان ،مونتاژ سيتروئين شروع
شد و در سال  1347بهرهبرداري آغاز شد .در
سال  1352کارخانجات «جنرالموتور» ايران
مورد بهرهبرداري قرارگرفت و به توليد اتومبيل
شورولت ايران پرداخت .بطور كلي در سال
 ،1354تعداد سيزده واحد توليدي در صنعت
اتومبيلسازي فعاليت داشتند كه  %38از كل
واحدهاي مذكوراتومبيل سواري توليد ميكردند.
اين نسبت در سال  1345حدود  % 31بوده
است .در اين رابطه عمده واحدهاي توليدي داير
شده ،به دليل دسترسي به بازار مواد اوليه ،بازار
مصرف و نيروي كار و نيز نزديكي ،در تهران
مستقرشدهبودند.
برای آشنایی بیشتر با ساختار صنعت
خودروسازی در ایران ،به نقل  12نکته اساسی
که توسط اقتصادنیوز مطرح شده می پردازیم که
عبارتند از :
 18 -1کارخانه خودروسازی در ایران وجود
دارد.
 -2ایران خودرو در پنج استان تهران ،فارس،
آذربایجان شرقی ،خراسان رضوی و
مازندران کارخانه تولید خودرو دارد.
 -3سایپا پنج کارخانه در ایران دارد که سه
کارخانه سایپامرکزی ،پارسخودرو و بنرو
در تهران و دو کارخانه در آذربایجان شرقی
و کاشان مشغول فعالیت هستند.
 -4استان کرمان بعنوان قطب سوم خودروسازی
کشور سه کارخانه راین ،مدیران و
کرمانموتور را در خود جای داده و بخش
بزرگی از خودروهای چینی را به خود
اختصاص داده است.
 -5ایران خودرو  10نوع سواری به تولید
میرساند که یک نوع آن چینی ،یک نوع
ژاپنی ،یک نوع از رنو ،سه برند ملی و  4برند
آن پژو است.
 -6سایپا نیز در شرکتهای خود پنج نوع خودرو
پراید ،برلیانس ،سراتو ،تیبا و ال 90را تولید
میکند.

 -7از مجموعه  18کارخانه در هفت ماه گذشته
 11کارخانه زیر  50هزار دستگاه و  7کارخانه
زیر پنج هزار دستگاه به تولید پرداخته اند.
 9 -8کارخانه خودرو ساز در مهرماه با رشد
منفی مواجه بودهاند.
 -9پژو پارس ،پژو  206و سمند پر تیراژترین
خودروهای ایران در هفت ماهه نخست سال
بودهاند.
 -10ایرانخودرو و سایپا در مجموع بیش از
200هزار نفر نیروی کار دارند و ماهانه باالی
200میلیارد تومان حقوق به کارکنان خود
پرداخت میکنند.
 -11ایرانخودرو روزانه 40میلیارد تومان به
قطعه سازان پرداخت میکند.
 19 -12نوع خودرو سواری چینی در ایران
مونتاژ میشود و  %10مونتاژ خودرو در
ایران را در اختیار گرفتهاست.
بررسی شش ماهه نخست امسال درمورد صنعت
خودروسازی بعد از به ثمر رسیدن مذاکرات
هستهای و کمپین نخریدن خودروی داخلی،
ایرانیهایی که مدتها است از پژو و پراید استفاده
میکنند و خودروهایی را سوار میشوند که فقط
شکل ظاهری آنها بعضا تغییر میکند و موتور و
قطعات همان است که بود ،با شنیدن اخبار ورود
غولهای خودروسازی اروپایی و آمریکایی به ایران
ذوقزده شدند و خود را چند قدم به رویاهایشان
نزدیکتر دیدند.
رویای استفادهکردن از خودروهای لوکس و
باکیفیت غافل از اینکه همه اینها سرابی بیش
نخواهد بود ،چرا که حتی با حضور غولهای
خودروسازی ،وقتی دنا ۵۰میلیون قیمت
دارد ،مسلما کادیالک در صورت حضور در
ایران باالی ۱۰۰میلیون نرخ گذاری میشود!
به این ترتیب ،هر چند بسیاری از مردم نیز
تصور میکنند با برداشتهشدن تحریمها و
ورود خودروهای قدر اروپایی و آمریکایی به
کشور و حتی به تولید رسیدن آنها در کشور،
خودروهای گران  ،ارزان خواهد شد .اما به نظر
میرسد تا تعرفههای باالی ورود خودرو به کشور
وجود دارد و تا زمانی که بازار خودرو در کشور
انحصاری است ،گشایشی در این موضوع صورت
نخواهد گرفت.
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در واقع لغو تحریمها تنها به رونق خودروسازان
سرمایهدار و واردکنندگان ثروتمند کمک
میکند و در عمل تفاوتی برای قشر متوسط و
ضعیف کشور ایجاد نمیشود .در هر حال با توافق
هستهای ،جرقههای تولید خودروهای خارجی
در بازار ایران روشن شدهبود .واردکنندگان نگران
افت قیمت و لوکسسواران منتظر گشایشهای
جدید در واردات خودرو بودند .موج جدیدی از
فروش خودروهای وارداتی هم به راه افتادهبود.
در این بین  ،محمدرضا نعمتزاده ،وزیر صنعت،
معدن و تجارت نیز در به صراحت اعالم کردهبود
با توافق هستهای ،قیمت خودروهای خارجی باید
سیر نزولی را آغاز کند .اگرچه او معتقداست که
اتفاق خاصی در بازار خودروهای داخلی نیفتاده
است و قرار هم نیست که انتظار کاهش قیمت
خودروهای داخلی را داشت اما به صراحت اعالم
کرد ،که با کاهش احتمالی نرخ ارز بعد از توافق،
قیمت خودروهای خارجی باید حتما و حتما
کاهش یابد و همین امرخودروسازان را نگران کرد.
در همان روزها کمپینی با هدف تحریم خرید
خودروی داخلی ،با عنوان «خرید خودروی صفر
ممنوع» در کشور به راه افتاد که در آن مردم را از
خرید خودروهای ساخت داخل در راستای بهبود
کیفیت و یا کاهش قیمت منع میکردند .این
کمپین در شبکههای اجتماعی و دنیای مجازی
فعالیت بسیار زیادی داشت و با فاصلههای کم
عکسهایی از انبارهای خودروسازان داخلی و یا
آماری از تعداد خودروهای به فروش نرفته ارائه
میدادند تا ادعای خود را ثابت کنند .کمپین
تحریم خرید در همه جای دنیا یک شیوه مبارزه
با تغییر ناگهانی و غیرقابل قبول کیفیت یا قیمت
یک کاال با هدف مذاکره است نه نابودی آن کاال.
به بیان دیگر درخواست این گروه این بود که
مردم برای ارزان شدن خودروهای داخلی از
خرید خودروهای صفر خودداری کنند تا شورای
رقابت و دیگر نهادهای دخیل در تعیین قیمت
خودرو قیمت ها را کاهش دهند .برخی تحلیلها
نشان از این داشت که این تحریمهای داخلی تا
حدودی موفق بوده و کارخانجات خودروسازی
ایرانی هم اکنون اقدام به فروش محصوالت خود
به شکل اقساطی کردهاند و مشکالتی برای آنها
به وجود آمده است .از سوی دیگر برخی معتقد
بودند که این تحریمهای داخلی از بسیاری
جهات با سیاستهای ملی اقتصاد منافات دارد.

در بسیاری از جلسات این موضوع مطرح شده
است که مردم باید از محصول ایرانی حمایت
کنند تا این دوران گذار به اتمام برسد و پس
از آن صنعت بتواند روی پای خود بایستد و
محصولی رقابتپذیر در بازارهای جهانی را
تولید کنند که عالوه بر تولید ارزش افزوده برای
شکوفایی اقتصاد نیز اقداماتی را به انجام برساند.
حال این موضوع در مورد صنعت خودرو که
لقب «صنعت صنعت» را گرفته بیشتر صدق
میکند زیرا این صنعت به لحاظ اشتغال در
رده بزرگ قرار میگیرد و عالوه بر این تعداد
زیادی از اصناف و کارخانجات تولیدی با این
صنعت ارتباط داشته و ملزومات قبل و بعد از
تولید خودرو را فراهم میآورند و با توجه به اینکه
میزان زیادی شغل به واسطه آنها ایجاد می شود
اهمیت فراوانی در توسعه اقتصاد پیدا میکنند.

تسهیالت  25میلیونی خرید
خودرو

سرانجام با اعالم شرایط چگونگی پرداخت وام
 25میلیون تومانی ،بسیاری از افرادی که قصد
خرید خودرو را داشتند در روزهای گذشته با
حضور در نمایندگیهای خودرو نسبت به
دریافت این وام اقدام کردند .با وجودی که از
اول گفتهشده بود که دوره بازپرداخت این وام
 7ساله است اما معاون وزیر صنعت با تکذیب
این مساله عنوان کرده که حداکثر  7سال برای
دوره بازپرداخت در نظر گرفته شده است .از
سوی دیگر ،ابتدا قرار بود که دوره بازپرداخت
وامهای ۲۵میلیون تومانی ۷ ،ساله و با نرخ بهره
 ۱۶درصد باشد که برای نخستین بار این خبر
را ولیاهلل سیف ،رئیس کل بانک مرکزی در
نشست مشترک سه عضو اقتصادی دولت برای
رونمایی از بسته سیاستهای جدید اقتصادی در
نیمه دوم سال اعالمکرد اما مردمی که برای ثبت
نام و آگاهی از شرایط فروش خودروها با این وام،
به نمایندگیها مراجعه کردند ،ناگهان متوجه
شدند دوره بازپرداخت طرح ،به جای اینکه ۴
تا  ۷ساله باشد ،به  1تا  ۴ساله تغییر یافتهاست!
همچنین میزان اقساط و نحوه دریافت چکها
هم متفاوت شدهاست به طوری که بازپرداخت
این وام  ۲۵میلیون تومانی ،بهره  %۱۶نخواهد
داشت بلکه بهرهها ،مرکب و با توجه به شرایط
بازپرداخت متفاوت است؛ به این معنا که اگر
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فردی از این تسهیالت استفاده کرده و اقساط
آن را ماه به ماه تسویه کند ،مشمول دریافت
وام با بهره  ۱۶درصدی خواهد شد ،در غیر این
صورت باید منتظر اعمال بهره مرکب توسط
مجریان باشد و به بیان دیگر بهره  %۱۶تنها در
صورتی برای مشتری در نظر گرفته میشود که
فرد متقاضی نسبت به بازپرداخت اقساط آن در
هر ماه اقدامکند و در غیر اینصورت باید فرمول
بهره مرکب بانک برای بازپرداخت اقساط خود
را بپذیرد.
به عقیده بسیاری از افراد با این طرح استقبال
مردم ،کمپین تحریم خودرو شکست خورد و
پارکینگ خودروسازان از خودروها خالی شده
است .اما سوالی که پیش میآید این است که
واقعا چه طیفی از مردم از این طرح استقبال
کردهاند؟
دسته اول مشتریانی هستند که از توانایی مالی
کافی برای خرید نقدی و اقساطی عادی لیزینگها
برخوردار نیستند .هرچند برخالف روال سالهای
گذشته که حتی کارگران ساده هم از پس خرید
اقساطی خودروهای ارزان قیمت برمیآمدند ،اما
در حال حاضر تعداد کمتری از حقوق بگیران
میتوانند از این وام استفاده کنند چرا که مبلغ
اقساط بیش از  %50حقوق پایه اعالمی وزارت
کار برای همان تیپ خودرو است .دسته دوم
کسانی هستند که از خودرو استفاده تجاری
میکنند مثل آژانسهای تاکسی تلفنی و اما دسته
آخر دالالنی خواهند بود که به امید محدود بودن
تعداد این وامها برای دریافت آن اقدام میکنند
و خودروی دریافتی اقساطی خود را بعد از اتمام
دوره وامدهی به مشتریانی که نتوانستهاند از این
تسهیالت استفاده کنند بفروشند.

تحویل خودروها چگونه است؟

قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان
اینکه تحویل خودروها فوری خواهد بود و فروش
مدتدار در دستور کار قرار ندارد ،تصریحکرد:
«خودروساز متناسب با تولید و ظرفیت خود،
خودروها را تحویل میدهد و حتما حداکثر ظرف
مدت یک هفته پس از انعقاد قرارداد خودرو
تحویل داده خواهدشد .وی در ادامه گفت که ۲۶
نوع خودرویی که مشمول طرح استفاده از وام
 ۲۵میلیون تومانی شدند ،طی سال گذشته۹۵۷
هزار دستگاه تولید داشته که از این رقم سهم
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ایران خودرو و سایپا  %۹۵بودهاست .خسروتاج
افزود« :در این میان ،خودروهای چینی از جمله
خودروسازان رایـن ،ایران خودرو ،کرمان موتور
و مدیران خودرو در این طرح حضور دارند
چراکه هدف دولت این بود که به تمام تقاضاهای
مشتریان پاسخ داده شود ».وی در خصوص
اجرای طرح خرید اعتباری کاال نیز گفت که
هیچگونه رانتی برای انتخاب تولیدکنندگان در
اجرای طرح خرید اعتباری کاال در نظر گرفته
نشده و هم اکنون فضایی از سوی وزارت صنعت
برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است تا
در یک فضای رقابتی وارد اجرای این طرح شوند.
وی گفت  «:تولیدکنندگانی که از کارت اعتباری
برای فروش کاالهایشان استفاده میکنند ،باید
بدانند که در یک فضای رقابتی قرار دارند و باید
به مشتریان خود تخفیف دهند .قائم مقام وزیر
صنعت در خاتمه تصریح کرد « :در مرحله اول
تاکید ما این است که آن دسته از کاالهایی در
طرح ما قرار گیرند که %۹۰تولید داخل دارند،
اما در مراحل بعدی کاالهایی که با مشارکت
تولیدکنندگان داخلی مونتاژ میشوند هم در این
طرح قرار میگیرند» .

انتقادات نسبت به ارائه تسهیالت
به مونتاژکاران

مخالفان ارائه تسهیالت 25میلیون تومانی به
مونتاژکاران معتقدند که بسته خروج از رکود
به منظور حمایت از تولید داخل صورت گرفته
شده است ،بنابراین اختصاص این تسهیالت
به مونتاژکاران که به تولید خودروهای چینی
میپردازند موجب دور شدن از اهداف این
سیاست که در خصوص کمک به صنعت
خودروی داخلی است میشود .در این زمینه
اما سعید لیالز ،کارشناس مسائل اقتصادی
معتقد است که هدف دولت باید حمایت از
تولیداتی باشد که داخل کشور مشغول به کار
هستند هرچند موافقان در پاسخ به این انتقاد
این موضوع را مطرح میکنند که مونتاژ این
خودروها در داخل کشور صورت میگیرد و
موجب ایجاد اشتغال داخلی شده است پس ارائه
تسهیالت به مونتاژکاران نیز به نوعی در تحریک
تولید موثر خواهد بود.

مصاحبه اختصاصی با دکتر
نوش عضو هیأت
اسداهلل فرزی 
علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه
تهران در تاریخ 94/8/23
 -1آیا ما در صنعت خودروسازی دارای مزیت
نسبیهستیم؟
به گفته ایشان در مسائل مربوط به مزیت نسبی
عواملی وجود دارد .به عنوان مثال اوکراین در بحث
جنگل و طبیعت مزیت نسبی دارد و ما در بحث
جنگلداری فاقد مزیت نسبی هستیم و در تولید
زعفران مزیت نسبی داریم که در دنیا بی نظیر است.
در صنعت خودروسازی مزیت نسبی وجود ندارد
و این موجب نمیشود که ما صنعت خودروسازی
را تعطیل کنیم برای مثال کره جنوبی  4 ،3سال
بعد از ایران در صنعت خودرو شروع به فعالیت
کرد و اکنون خودروهای باکیفیت تولید میکند
که در کشور ما هم دیده میشوند..
 -2آیا ما نمیتوانستیم به این رشد برسیم؟ صد
درصد میتوانستیم ولی مشکل اینجاست که ما
اهل کار نیستیم .با این وضع تأسف بار ما در
این صنعت مزیت نسبی نداریم اگر ما خوب کار
کنیم من به شما قول میدهم ظرف  10تا 15
سال آینده به این مزیت و رشد مناسب خواهیم
رسید ولی باز هم مشکل در این است که ما اهل
کار نیستیم و حوصله انجام کار را نداریم.
 -3در کره جنوبی ،آلمان ،آمریکا و  ...آیا
واردکردن خودرو از خارج جرم است؟
خیر در صورتی که میبینیم اتومبیلهای
فرانسه ،آمریکا و  ...وارد میشوند و مورد استفاده
قرار میگیرند .در آسیا کره جنوبی بعد از ژاپن
در مقام دوم خودروسازی قرار دارد که دیرتر از
ما شروع به فعالیت کرده است ،کشوری کوچکتر
از ایران با شرایط آب و هوایی خاص با این تفاوت
که آنها بیشتر تالش کردهاند.
مثال ما در صنعت پتروشیمی مزیت داریم ولی
اگر میزان صادرات ما در این زمینه پایین است
به این دلیل است که ما قابلیت صادر کردن را
نداریم.
ما در بحث گاز اول یا دومیم و در نفت سوم یا
چهارمیم ولی باز هم اهل کار نیستیم.
 -4اوضاع صنعت خودروسازی ایران بعد از لغو
تحریم ها چه تغییری خواهد کرد؟
بعد از لغو تحریمها باز هم به دلیل تعرفههای

وارداتی باال خودروهای لوکس در صورت حضور
در داخل کشور از قیمت باالیی برخوردارند و
عمال روی کیفیت خودروسازی ما اثر مثبتی
نخواهد گذاشت ،یکی از دالیل آن این است
که بعد از لغو تحریمها عمال انگیزه خودروسازان
ما تغییر نکرده است .یعنی کار را باید درست
انجام داد در هر زمینه ای و این مشکل ماست
که کار را درست انجام نمیدهیم .باید به فکر
این باشیم که بعد از لغو تحریمها با کدام
خودروسازان قرارداد ببندیم تکنولوژی و فناوری
بیشتر و کیفیت باالتر میرود نه اینکه با کدام
خودروسازان راحتتر میشود قرارداد بست.
باالبردن کیفیت و انتقال تکنولوژی کار یک سال
و دو سال نیست بلکه باید مداوم انجام شود.
 -5دید شما نسبت به تسهیالت اعطایی دولت
در زمینه خودرو چگونه است؟
در مورد وام اعطایی خودرو ،احتماال خودروسازان
احساس ورشکستگی میکردند و دولت هم از
خطرات بیکاری وسیعی که در امتداد آن ایجاد
میشد با خبر بود که این طرح را عملی کرد
و این طرح عمال کیفیت خودروهای داخل را
بهبود نخواهد بخشید ولی اگر به عنوان یک قدم
موقت باشد ایرادی ندارد.

نظر دکتر حمید ابریشمی عضو هیأت
علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
در تاریخ94/8/23 :

از دید ایشان در مورد صنعت خودروسازی و عدم
وجود مزیت نسبی در این صنعت و همچنین
نتایج و دالیل ارائه وام خودرو به مردم ،ایشان
خاطر نشان کردند در حال حاضر به صورت
بالفعل مزیت نسبی در این صنعت وجود ندارد
و باید با اصالح ساختارها و مالزمات این مزیت
کسب شود و به صورت بالقوه درآید.
در رابطه با وام خودرو هم نتایج و فروش خودروها
چیز عجیبی نیست چون در کشور ما انتظارات
تورمی باال است و مردم بالفاصله با ارائه این طرح
اقدام به خرید خودرو کردند تا از فرصت بدست
آمده نهایت استفاده را بکنند تا مبادا در آینده
قیمت از این هم گرانتر شود.
لیال امیری فرد
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
حسین سعادت
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
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| هنر حل مسئله |
در شماره ی پیش گفتیم که مساله زمانی
ایجاد میشود که بین حالت فعلی و حالت
دلخواه ما فاصلهای باشد و ما برای برداشتن
این مانع ،راهحل فوری در دست نداشته
باشیم .در یک تقسیمبندی اولیه مسائل را
به دو دستهی مسائل خوبتعریفشده و
بدتعریفشده تقسیم کردیم .در این شماره
قصد داریم که این دو قسم مساله را بیشتر
بشناسیم .اولین کاری که در برخورد با یک
مساله انجام میشود ،بازنمایی آن است .این
بازنمایی میتواند منجر به حل مساله شود و
یا حالل مساله را فرسنگها از پاسخ دور کند.
بازنمایی به زبان ساده ،تعریف کردن مساله
برای خود است .اگر بتوانیم یک بازنمایی
صحیح انجام دهیم ،دستکم میتوانیم
ماهیت مجهوالت مساله را دریابیم ،حتی
اگر در ابتدای کار راهحلی برای آنها نداشته
باشیم.
همهی آدمها مسائل را شبیه هم بازنمایی
نمیکنند ،میزان دانش افراد در حوزهی
خاص مورد نظر مساله در چگونگی نگاه به
مساله تاثیر بسزایی میگذارد .بدیهی است
که بازنمایی یک دانشآموز ابتدایی از ضرب
دو عدد سه رقمی با معلمش بسیار متفاوت
است .مسائل بر حسب چگونگی بازنمایی در
طبقهی خوبتعریفشده یا بدتعریفشده
میگنجند .اگر برای یافتن مجهول یک مساله

بتوان الگوریتمی روشن پیشبینی کرد ،با
مسالهای خوبتعریفشده روبهرو هستیم.
مسائل ریاضی دوران مدرسه عموما در این
دسته جای میگیرند ،اما در واقع بسیاری از
مسائلی که ما هر روزه با آنها مواجهیم مسائل
بدتعریفشده هستند .مسائلی که بازنمایی
دوباره را میطلبند .فردریکسن در مقالهی
 1984خود چنین تعریفی برای این مسائل
میدهد  :مسائلی که دارای پیچیدگی بیشتر
و معیارهای قطعی کمتری برای مشخص
کردن پاسخ هستند و عالوه بر این ،همهی
اطالعات الزم برای حل مساله را در اختیار
فرد قرار نمیدهند .بنابراین به دو صورت
میتوانیم نسبت به این مسالهها عکسالعمل
نشان دهیم :
 .1تصمیمی برای پر کردن فاصلهی وضعیت
کنونی نامطلوب و حالت هدف مطلوب
بگیریم.
 .2قبل از این که مساله را کامل بفهمیم ،به
درون آن بپریم.
برای مثال شما قصد دارید منزل را ترک
کنید که ناگهان خواهرتان از شما میخواهد
برای روز مادر از طرف وی کادویی خوب
بخرید .خواهرتان مسالهی بدتعریف شدهاش
را با واگذار کردن مسئولیت خرید به شما،
حل کردهاست و حاال شما دچار آن مساله
شدهاید و برای حل آن باید تصمیمی بگیرید.

مهارت زندگی
چقدر بر رفتار خود کنترل دارید؟ آیا در
لحظات سخت ،خود را مدیریت میکنید؟
حتما تا بهحال برای همهی شما پیشآمده
که در یک رابطه ،از یک اتفاق ،برخورد ،و یا
حرف کسی ناراحت شوید و تحمل شرایط
برایتان سخت باشد .حتما تجربه کردهاید
که در آن شرایط ،تصمیمگیری برای ادامهی

آن رابطه چقدر سخت است .تقریبا همهی
ما ،نسبت به آن شرایط واکنش آنی نشان
میدهیم و اوضاع را به مراتب بدتر از قبل
خواهیمکرد.
اگر " مدیریت بر خود " را بلد باشیم ،حتما
در آن لحظات حساس و بحرانی ،در زمانی
کوتاه ،بهترین تصمیم را خواهیمگرفت.

وقتی در نهایت کادو را خریداری کردید،
به مساله فائق آمدهاید .ایجاد کردن چنین
مسائلی برای دیگران بسیار ساده است .اگر
در یک رستوران انتخاب غذا را به عهدهی
پیشخدمت بگذارید ،او را در دام یک
مسالهی بدتعریفشده انداختهاید .گفتیم
که دومین اقدامی که در برخورد با چنین
مسائلی انجام میدهیم پریدن به درون آنها
قبل از درک کاملشان است.
ماهیت این مسالهها بر ما آشکار نخواهند
شد تا وقتی که به طور جدی برای حلشان
تالش کنیم .فرض کنیم قرار است مقالهای
در مورد انرژی خورشیدی برای مخاطبان
ده سالهی مجلهای بنویسیم .تا وقتی شروع
به نوشتن نکردهایم ،نمیدانیم که قرار است
چه مسالهای را حل کنیم .وقتی نوشتن
آغاز میشود انبوهی از سواالت ما را احاطه
میکنند .انرژی خورشیدی چگونه حاصل
میشود؟ چگونه این انرژی تبدیل به انرژی
مورد نیاز بشر میشود؟ معموال این مسالهها
را تا وقتی به طور تقریبی حل نکردهایم،
نمیتوانیم تعریف و بازنمایی کنیم .در
شمارهی بعد در مورد مراحل حل یک مساله
بیشتر خواهیم نوشت.
صبا عنایتی
کارشناس ارشد زبانشناسی

بتول مهدیزاده
دانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی
کنترل فردی یکی از عادتهای مثبت است
که تمام زندگی هر فرد را تحت تاثیر قرار
خواهدداد .با تمرینکردن هر یک از گامهای
مدیریت رفتار فردی ،میتوانیم روز به روز
نسبت به دیگران موفقتر باشیم و به یک
رضایت نسبی از خود برسیم.
 -1با موقعیت پرتنش ایجاد شده مقابله کنیم
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و آرامش خود را حفظ کنیم.
 -2از گفتن هر حرف و از انجام هرکاری که
شرایط را بدتر خواهدکرد ،دوری کنیم.
خودمان را عادت دهیم تا در این شرایط،
درست فکر کنیم.
 -3برای درست فکرکردن ،باید یاد بگیریم تا
بتوانیم احساسات خود را کنترل کنیم.
به بیان دیگر ،کنترل احساسات ،کنترل
فشارهای روحی است.
 -4یاد بگیریم که اگر اشتباه از خود ما
بودهاست ،آن را بپذیریم .اگر اشتباه
از طرف مقابل بودهاست ،به او فرصت
دهیم تا از خودش دفاع کند و یا اینکه

با توضیحاتی ما را قانع کند .هرگز با
پیشداوری و بد قضاوتکردن ،رابطهها
را از بین نبریم.
 -5زمانی که توانستیم خود را کنترل کنیم
و از میزان فشارهای روحی کم کنیم،
ضمن اینکه میتوانیم از همفکری
دیگران هم استفاده کنیم ،شرایط برای
تصمیمگیری مهیا است.
از یک ناراحتی و دلخوری تا گرفتن یک
تصمیم درست و بجا ،فقط چند گام کوتاه،
فاصله داریم .اگر تمرین کنیم که این گامها،
عادات رفتاری ما بشوند ،یکی از مهارتهای
زندگی را ،که کنترل فردی نام دارد ،به
خوبی آموختهایم .کلید اصلی برای کسب
عادات و ایجاد تغییر در رفتار فردی مستلزم
تمرین است .برای ایجاد تغییر ،یک برنامهی
پیگیرانهی خوب نیز ما را در رسیدن به
نتیجهای که خواهانش هستیم ،کمک خواهد
کرد.
عملکردمان در مواجهه با چنین شرایطی،
ممکن است در ابتدا ناقص و همراه با مشکل
باشد ،اما با تمرین و ممارست ،زیاد هم دور
نیست روزی که کنترل فردی و مدیریت بر
خود را به خوبی آموخته باشیم و در درونمان
نهادینه کردهباشیم .به امید آن روز...

کتاب ؛ سرچشمه رویشها

فهیمه مزرعه
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

یاد گرفتیم که همیشه یک کار را با نام خدا
آغاز کنیم و سرآغاز کتاب زندگی همه ما
خداست.
پس به یادش ....به نامش.....
خدای متعال در اولین آیاتی که بر رسول
گرامی اش نازل کرده ،خود را چنین معرفی
فرموده است :الذی علّم بالقلم؛ پروردگاری
که با قلم آموخت .این آیه شریفه گواه
اهمیت آموزش و نیز نگارش و نیز ارزش
واالی کتاب و کتابت در تفکر اسالمی است.
پس هرگز روا نیست که کتاب را سبک
بشماریم و خود را از آن بینیاز بدانیم بلکه
باید قدر کتاب را بشناسیم و آن را ارج نهیم.
در مملکت ما وضعیت کتاب و آب مثل
هم هستند؛ هر دو به بحران رسیدهاند.
این مصرفش کم و آن یکی بیرویه است.
کاش کمی جدیتر فکر کنیم .با توجه به
اينكه  ۸۰درصد جمعيت کشور را قشر با
سواد تشكيل ميدهد ،سرانه مطالعه ما با
كشورهايي چون افغانستان ،بنگالدش و يا
چند كشور آفريقايي برابر است .در مورد
شمارگان (تيراژ) كتاب هم وضعيت اسفناك
است .با توجه به جمعيت ۷۰ميليوني ايران،
ناشران از ترس اين كه كتاب هايشان به
فروش نرود كتابها را حداكثر در ۳۰۰۰
نسخه چاپ ميكنند .در صورتي كه در
كشور فرانسه با جمعيت ۵۵ميليون نفري،
شمارگان كتب به ۳۵۰هزار جلد ميرسد.

در طول يكسال از هر ۱۰ايراني ،تنها يك
نفر يك جلد كتاب خريداري كرده كه بنا
به نظر كارشناسان همين يك جلد نيز
احتماال درسي يا كمك درسي است و به
طور میانگین هر ايراني در هر ۱۸۹۲روز
(حدود ۵سال) تنها يك كتاب ميخواند.
بهار همیشه خیلی زود میگذرد .بهار جوانی
هم با یک چشم بر هم زدن میگذرد .اما
همان مدت کوتاه سرمایه همه زندگی است.
کمی جدیتر فکر کنیم تا این سرمایه به
بطالت نگذرد.کتاب مثل نسیم بهاری روح
و روان انسان را طراوت میبخشد و تشنگی
جان را سیراب میکند و در سایهسار
همصحبتی و همدمی با کتاب وجود انسان
آرامش را حس میکند.
اگر کتاب از خوبیها  ،زیبائیها و راستیها
بگوید ،درخت زندگی پربار و محکم خواهد
بود .البته مطالعه فقط خواندن نیست ،رفتن
یک راه است .پابهپای جمالت ،دستدردست
کلمات و لمس نزدیک همه آنچه که در
کتاب است .در واقع کتابخوانی هنر است.
به امید روزی که فارغ از این همه بحث
در مورد عدم رغبت ملیونها نفر به کتاب
و کتابخوانی ،ساعتی فارغ از گرفتاریهای
روزمره زندگی ،از قفسه کتابخانه کتابی را
بردارید و شروع به خواندن کنید.
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