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سیاست اب چاشین مدیریت

یــک  ســتایش  در 
یــی ا جد

بررســی ســاختار سیاســی و اقتصــادی ایــران گــذاره ای کالن 
و بســیار پیچیــده اســت کــه نــه تنهــا تشــکل هــای دانشــجویی 
بلکــه دولــت هــا و حکومــت  هــا و مجالــس متفــاوت همــواره 
ســعی در وارســی ایــن مفهــوم داشــته و دارنــد چراکــه هــر 
بــار بررســی ســاختاری مــوارد مــورد بحــث نکاتــی جدیــد و 
مهــم بــرای عرصــه سیاســتگذاری و اجــرا نصیــب مدیــران 
می¬کند.وجهــه دیگــر امــا صرفــا عیــب جویــی هــای معمولــی 
اســت کــه آدمیــزاد تــا بــوده ایــن اخــالق را در درون خویــش 
داشــته و بــا آن کلنجــار رفتــه و چوبــش را هــم خــورده اســت.
نقــد صــرف و غــر زدن هــای رایــج در فضــای سیاســی ایــران 
همــواره یــک چالــش جــدی پیــش روی پژوهشــگران عرصــه 
علــوم انســانی باالخــص بــوده و هســت.در ایــن یادداشــت 
امــا ســعی خواهــم کــرد در کنــار بررســی و ارائــه نقطــه نظرات 
واضــح و روشــن و کمــک از آمارهــای مرتبــط بــرای فهــم بهتــر 
موضوعــات در خــالل بحــث راهکارهــا و تجربــه هــای موفــق 

دیگــران را مــورد بررســی قــرار دهــم.
اقتصاد سیاسی یا سیاست اقتصادی

سیاســت و قوانیــن حکمرانــی یکــی از تعییــن کننــده تریــن 
زمیــن  کــره  نقطــه  هــر  در  آدمــی  سرنوشــت  بخشــهای 
هســتند.اینکه در کشــوری بــا سیاســت¬های دموکراتیــک 
زندگــی کنیــد یــا حاکمــان کشــور شــما دیکتاتورانــی مســتبد 
باشــند همــواره و همیشــه عاملــی تاثیرگــذار بــر فرآینــد رشــد 
و نمــو آدمــی بــوده است.سیاســت تــا آن جــا بــرای مــردم هــر 
ــی پراهمیــت شــمرده مــی شــود کــه ایشــان  کشــور و مملکت
ــران و حاکمــان خــود  ــه مدی ــادآوری هــای سیاســی ب ــرای ی ب
یــا بــه عنــوان مثــال بــرای اعتراضــات سیاســی حاضــر بــه 
از دســت دادن جــان خــود میشــوند تــا تنهــا صــدای خــود 
را بــه گــوش مدیــران عرصــه سیاســت در کشــور خویــش 
برســانند.حال امــا ســوال اینجاســت کــه آیــا بایــد سیاســت 
را در همــه فرآیندهــا و زمینــه هــای فعــال در یــک جامعــه 
دخیــل کــرد و آیــا ایــن معجــون هفــت قلمــی کــه اســمش را 
ــی  ــد دوای ــا مــی توان ــرای هــر درد م ــم ب سیاســت گذاشــته ای
قطعــی و یــا حتــی احتمالــی باشد؟!پاســخ بــه اعتقــاد نگارنــده 
منفــی اســت.اقتصاد بــه عنــوان یــک بخــش مهــم و تاثیرگــذار 
دیگــری کــه در فرآینــد حکمرانــی بــه آن توجــه می¬شــود و 
زیســت انســانی مســتقیما تحــت تاثیــر آن اســت همــان درد 
بــی درمانــی اســت کــه نبایــد بــه هیــچ وجــه دوای سیاســت 
را برایــش تجویــز کرد.تــا اینجــای کار ســخن جدیــدی نیســت 
کــه تصمیمــات اقتصــادی نبایــد سیاســی گرفتــه شــوند امــا 
نگارنــده معتقــد اســت ایــن نســبت تضــاد چیــزی بیــش از 

ایــن هــا غلظــت و رنــگ دارد، چیــزی همچــون نســبت عســل 
ــران اســالمی در حــال  و خربزه.آنچــه در حــال حاضــر در ای
وقــوع اســت یــک تضــاد مدیریتــی در تمــام ابعــاد وجودی آن 
اســت.به ایــن معنــا کــه سیاســت و اقتصــاد بــه زشــت تریــن 
حالــت ممکــن درهــم تنیدنــد و نتیجــه چنــان افتضــاح هســت 
کــه هیــچ بنــی بشــری آن را گــردن نمی¬گیــرد.در فضــای 
اقتصــادی بســیاری معتقدنــد هــر سیاســتی کــه بــرای جامعــه 
بــه عنــوان یــک کل مفیــد باشــد می¬توانــد بــرای هــر فــرد 
حاضــر در جامعــه نیــز بــه شــکلی کامــال اختصاصی ســودمند 
باشــد تنهــا بدیــن صــورت کــه بــرای جبــران خســارت بازندگان 
از برنــدگان مالیــات گرفتــه شــود تــا هرکســی منفعتــی ببــرد.
ــا فضــای  ــق فضــای سیاســی ب ــاط عمی ــن اعتقــاد گــواه ارتب ای
اقتصــادی و تصمیمــات متداخــل ایــن دو اســت.در ایــران امــا 
صحبــت بــه ایــن ســادگی نیســت.مدتی اســت کــه بســیاری 
بــا کلمــه فســاد سیســتماتیک بــازی می¬کننــد و آن را در 
می¬کنند.امــا  بیــان  خــود  بررســی¬های  و  نقدهــا  ادامــه 
حقیقتــا فســاد سیســتماتیک یعنــی چه؟فســاد سیســتماتیک 
اقتصــادی. فضــای  بــه  سیاســی  فضــای  دهــی  بــاج  یعنــی 
فســاد سیســتماتیک یعنــی تســلط قــدرت هــای اقتصــادی بــر 
مدیــران سیاسی.فســاد سیســتماتیک یعنــی افزایــش نفــوذ و 
تــوان کســب و کارهــا و کاهــش نفــوذ و تــوان دولــت ها.ایــن 
تعاریــف همــه در کشــور مــا مصداق¬هــای روشــنی دارنــد.
کافــی اســت نکاهــی بــه آمارهــا بیاندازیم.طبق گــزارش دیوان 
محاسبات کشور در سال 97 پیش بینی دولت برای میزان 
ــم 2 هــزار و  ــی در ســند بودجــه رق ضــرر شــرکت هــای دولت
475 میلیــارد تومــان بــوده اســت.اما بررســی¬های دیــوان 
نشــان می¬دهــد ایــن رقــم در عالــم واقــع چیــزی حــدود 45 
هــزار میلیــارد تومــان بوده.ایــن اتفــاق در ســال بعــد یعنــی 
98 نیــز رخــداده و پیــش بینــی دولــت در اســناد بودجــه 
بــرای میــزان ضــرر شــرکت هــای دولتــی کــه بخوانیــدش نفــوذ 
اقتصادی¬هــا در بدنــه سیاســت رقــم 3 هــزار و 300 میلیــارد 
ــن  ــوان نشــان می¬دهــد ای ــاز بررســی دی ــا ب ــوده ام تومــان ب
رقــم چیــزی حــدود 53 هــزار میلیــارد تومــان اســت.اگر از 
شــرکت هــای دولتــی فاصلــه بگیریــم می¬تــوان بــه گــزارش 
دو رییــس فعلــی و ســابق بانــک مرکــزی پرداخــت کــه بــه 
هزینــه  دالر  میلیــارد   350 از  بیــش  چیــزی  ایشــان  گــواه 
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اســم  ارز  نــرخ  اســت.کنترل  شــده  ارز  نــرخ  کنتــرل  بــرای 
رمــز منتفــع کــردن صاحبــان کســب و کار خصوصــی اســت 
ــن رفاقتــی و  ــوده و دی ــران دولــت هــا ننزدیــک ب ــه مدی کــه ب
سیاســی بــر گردنشــان دارند.یــا در گــزارش وزیــر مســکن 
دولــت یازدهــم بــه مجلــس رقمــی حــدود 250 میلیــارد دالر 
از پــول بــی زبــان ایــن کشــور بــه دلیــل داللــی هــای مــالکان 
ــه هــای خالــی صــرف  ــر خان و عــدم وجــود نظــارت صحیــح ب
ســودجویی¬های ایشــان شــده اســت.به تفــاوت هــا دقــت 
کنید.ایــن تــاوان بــاج هــای سیاســی بــه فعــاالن اقتصــادی 
اســت کــه قــدرت و ثــروت را در اختیــار خــود گرفتــه انــد و 
مدیــران سیاســی را بــه معنــی واقعــی کلمه بــازی می¬دهند.
شــرکت¬های دولتــی یــا خصولتــی بخــش عظیمــی از اقتصــاد 
ایــران را تشــکیل می-دهنــد کــه در بســیاری از آن هــا فعــاالن 
اقتصــادی یــا دارای ســمت انــد یــا نفــوذ مدیریتــی جــدی 
دارند.واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن چرخــه معیــوب ســال هــا 
اســت در حــال چرخیــدن اســت بــه ایــن شــکل کــه صاحبــان 
مراکــز اقتصــادی بــا نفــوذ بــر سیاســتمداران پایه¬هــای نهــاد 
سیاســت را تضعیف می کنند، این تضعیف در میان مدت 
منجــر بــه ناکارآمــدی سیاســی و مدیریــت و بعــد بحــران های 
اقتصــادی مــی شــود و در نتیجــه بحــران اقتصــادی شــکاف 
طبقاتــی و کاهــش چشــمگیر تقاضــا نتیجــه ای اســت کــه 
حاصــل شــدنش قطعــی اســت.در پایــان ایــن چرخــه امــا در 
کنــار کاهــش تقاضــا بــاز ایــن صاحبــان کســب و کار هســتند 
کــه دچــار کاهــش فــروش و ســود مــی شــوند و در نتیجــه 
دســت بــه ســرمایه گــذاری هــای نوآورانــه و صحیــح نمــی زنند 
و ترجیــه مــی دهنــد نســبت بــه کســب درآمــد از بازاهــای 
ــروت  ــول ث ــی و خــواب پ ــگاه داری و دالل ــه همچــون بن ثانوی

کســب کننــد.
راهکار احتمالی

طــالق، جدایــی و عــدم دخالــت شــاید کوتــاه تریــن پاســخ بــه 
ایــن ســوال باشــد کــه چــه بایــد کرد.بررســی تجربــه بســیاری 
کشــورهای توســعه یافته همچون چین، ســنگاپور یا بریتانیا 
در قــرن 19 نشــان مــی دهــد جدایــی فضــای اقتصــادی و 
سیاســی بــه ایــن مضمــون کــه راهبردهــای حاکم در سیاســت 
ــرای راهبردهــای  ــری ب ــن تاثی همچــون دموکراســی کوچکتری
اقتصــادی نداشــته باشــند نــه تنهــا منجــر بــه شکســت نشــده 
بلکــه بســیار موفقیــت آمیــز بــوده.در واقــع در توضیــح ایــن 
راهبــرد بایــد گفــت نبایــد بــه عناصــر سیاســی اجــازه داده 
شــود کــه در اســناد و راهبردهــای اقتصــادی کشــور دخالــت 
قــرار دهند.شــاید  الشــعاع  کــرده و مدیریــت آن را تحــت 
از ایــن گــذاره بــوی کمــی یکجانبــه گرایــی و عــدم مشــارکت 
پذیــری آن هــم از شــیوه مدیریتــی بــه مشــام برســد کــه بــه 
اعتقــاد نکارنــده دقیقــا همینطــور اســت.در بســیاری مواقــع 
مــا مردمــان کوچــه و خیابــان و یــا حتــی فعالیــت سیاســی و 
اجتماعــی گمــان مــی کنیــم دموکراســی یــا حــق اظهــار نظــر 
در هــر موضوعــی مهــم تریــن دغدغــه و تنهــا راهــکار خــروج 
از مشــکالت اســت، امــا شــاید بــد نباشــد کــه کمــی تامــل 
ــم و از خــود بپرســیم شــاید اشــتباه مــی کنیــم. و تفکــر کنی
تجربــه هــای جهانــی و داخلــی بــه خوبــی بــرای مــا روشــن مــی 
کنــد کــه فضــای اقتصــادی بایــد فضایــی بــدون دموکراســی و 
کوچکتریــن دخالــت هــر عامــل سیاســی باشــد.اصال دلیــل 
ــه برنامــه هــای توســعه  ــر تهی ــر معظــم انقــالب ب ــد رهب تاکی
4 ســاله کــه توســط دولــت هــا آن هــم در اواســط هــر دولــت 

انجــام مــی گیــرد شــاید بخشــی مربــوط بــه همیــن دغدغــه 
اســت کــه مدیــران سیاســی نبایــد در راهبردهــای بلنــد مــدت 
مملکــت نظــرات سیاســی گــروه و دســته خــود را ادغــام کننــد 
اســت حاصــل  مــا  پیــش روی  آنچــه  ای جــز  نتیجــه  اال  و 
نخواهــد شــد.حضرت آقــا همــواره نســبت بــه تهیــه ســندهای 
باشــد  قانونگــذاران  و  مجریــان  راه  چــراغ  کــه  باالدســتی 
اهتمــام ورزیــده و بــه عنــوان مثــال ســند افــق 1404را معیاری 
دقیــق بــرای پیــاده ســازی برنامــه هــای اقتصــادی دولــت هــا 
یــک  انــد.در بســیاری کشــورهای جهــان اقتصــاد  دانســته 
متولــی غیــر دولتــی دارد همچــون فــدرال رزرو در آمریــکا 
کــه یــک نهــاد خصوصــی اســت نــه دولتی.شــاید بــد نباشــد 
مــا هــم بــه ایــن بیاندیشــیم کــه نهــادی ســازمانی جایــی بیایــد 
و متولــی فضــای اقتصــادی کشــور باشــد تــا در حداقــل تریــن 
حالــت ممکــن بشــود او را بازخواســت کرد.بشــود راهبردهــای 
بلنــد مــدت اش را دیــد و نقــد کــرد و اگــر سیاســت هایــش 
شکســت خــورد او را مذنــون دانســت نــه همچــون اوضــاع 
فعلــی مــان کــه هــر دولــت سیاســی تقصیــرکار کمبودهــا و 
عقــب ماندگــی هــای اقتصــادی را دولــت سیاســی قبلــی و 

قبلــی اش مــی دانــد.
برای مدیران آینده

ــارغ التحصیــل شــدن از رشــته  ــا ف ــا اســت ب ــی کــه بن مدیران
هــای مدیریــت بــه دامــن سیســتم هــای دولتــی و خصوصــی 
ایــران زمیــن رفتــه و مشــغول بــه فعالیــت شــوند خــوب اســت 
از خــود بپرســند کــه آیــا ایــن منافــع کشــور و مــردم اســت 
کــه برایشــان ارجــح اســت یــا جیــب مبــارک خویشــتن؟خوب 
نفــوذ  و  قــدرت  از  حاضرنــد  آیــا  کــه  کننــد  تامــل  اســت 
مدیریــت خــود بــه نفــع و صــالح جامعــه صــرف نظــر کننــد 
یــا نه؟همــه مــا خــوب اســت از خــود بپرســیم در هیمنــه 
فســاد هــای سیســتماتیک موجــود کــه احتمــاال در آینــده نیــز 
وجــود خواهنــد داشــت قــرار اســت در کــدام ســمت میــدان 

بایســتیم؟تصمیمات ســخت یــا منافــع شــخص؟

امیرحسین شادمان
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نكات و رازهای مهم بقا و 
موفقيت در بورس

اصول و قوانین تجريب داد و ستد
تجربــي  قوانيــن  از  يكــي   : بياموزيــد  را  پولتــان  •مديريــت 
معاملــه ايــن اســت كــه همــواره درصــدي از پولــي را كــه وارد 

ــد. ــگاه داري ــول نقــد ن ــه صــورت پ ــد ب ــه كــرده اي معامل
•بــر اســاس اميــدواري و خــوش بينــي معاملــه نكنيــد. بلكــه 
بــر اســاس منطــق مطالعــه و قوانيــن تــان معاملــه كنيــد . 
اگــر چــه اميــد يــك حــس مقــدس در عرصــه هــاي مختلــف 

زندگــي اســت امــا در معاملــه مــي توانــد يــك مانــع باشــد.
•دنبالــه رو جمعيــت نباشــيد. معاملــه گــران موفــق اغلــب در 

اقليت هســتند.
•اظهــار نظرهــاي ديگــران را بــه عنــوان معيــار تصميــم لحــاظ 
نكنيــد بلكــه بــه عنــوان يــك ورودي در تصميمــات بــه آن 

ــه اطالعــات غيــر موثــق تكيــه نكنيــد بنگريــد. ب
•تــا زمانــي كــه بــه اطمينــان كامــل نرســيده ايــد دســت نگــه 
داريــد. معاملــه گــران مبتــدي فكــر مــي كننــد كــه هــرروز 
بايــد دســت بــه معاملــه بزننــد وبــراي ايــن كار كارمــزد زيــادي 

مــي پردازنــد.
•معاملــه كــردن زيــاد دليــل بــر موفقيــت نيســت. همانطــور 

كــه كار زيــاد دليــل بــر بهــره وري بيشــتر نيســت.
•در مــاه هــاي فعــال ســال بيشــتر معاملــه كنيــد. هميشــه در 
بــازار مــاه هايــي وجــود دارد كــه فعاليــت و نوســانات بــازار در 

آنهــا بيشــتر اســت.

•همزمان در چند بازار معامله نكنيد.
•به صورت پله اي معامله كنيد

•هرگز به يك باره وارد معامله نشويد )شيرجه نزنيد(
•هرگز به معامله اشتباه اضافه نكنيد.

•به سود اجازه پيشروي بدهيد.
•به دنبال فرصت ها وشانس هاي خوب باشيد.

•سود هاي باد آورده را از دست ندهيد.
•در صــورت شناســايي فرصــت بــراي ورود بــه معامله ســخت 

گيــر و محاســبه گــر )يــك قــران و دوزار( نباشــيد.
را  قيمــت  اصلــي  رونــد  كنيــد.  اجــرا  را  رونــد  •مديريــت 
كانــال  نزولــي,  كانــال  صعــودي,  دهيد.)كانــال  تشــخيص 

ثبــات(
•ميزان تغييرات بازار را بررسي كنيد.
•به دنبال ايجاد درآمد پايدار باشيد.

•قيمت جذاب خريد  و جذاب فروش را از دست ندهيد.
•بــه تئــوري جايگزينــي دارايــي هــا توجــه كنيــد و آن را بــكار 

بگيريــد.
•آناليز اقتصاد را فراموش نكنيد.

•مديريت ريسك را فراموش نكنيد.
•سهام طال و سهام آهن قراضه را از هم جدا كنيد.

•به مديريت سهام بيش از خريد آن توجه كنيد.
•بخشــي از ســود خــود را بــه عنــوان پــاداش از بــازار بيــرون 

ببريــد.
•با كارگزار خود رابطه سازنده داشته باشيد.

•صبور باشيد و عجول نباشيد.
•قاضي نهايي بازار است.

•در بــازاررو بــه رشــد اقــدام بــه فــروش ســهام و شناســايي 
ــد. ســود نكني

هستی مرادی



مایل و 
رسمایه گذاری

پولت رو بانک نذاز!
 می توانیــم همیــن اول مطلــب بگوییــم در شــرایط اقتصــادی 
ایــن روزهــا و نوســان قیمت هــا و گــران شــدن مــداوم همــه 
چیــز، پس انــداز پــول اصــال بــه صرفــه نیســت و حتمــا بایــد 
آن را ســرمایه گذاری کــرد تــا ارزش پــول در برابــر تــورم حفــظ 

شــود
زیــرا اگــر پولمــان را در بانــک بگذاریــم و نقــد نگــه داریــم 
ارزش پولمــان روز بــه روز کمتــر مــی شــود ، ولــی حتــی 
گــذاری  ســرمایه  نیســت،  زیــاد  تــورم  کــه  کشــورهایی  در 
یکــی از مهم تریــن کارهایــی اســت کــه مــردم بــا پول شــان 
انجــام می دهنــد. ایــن موضــوع اهمیــت ســرمایه گــذاری در 

بازارهــای مالــی را نشــان می دهــد
رسمایه گذاری چیست؟

ســرمایه گــذاری یعنــی در زمــان حــال از چیــزی بگذریــم بــه 
امیــد اینکــه در آینــده ارزش افــزوده ای را بــه دســت آوریــم. 
البتــه انــدازه یــا کیفیــت ایــن ارزش معمــوال دقیقــا مشــخص 
نیســت. مثــال پــول نقــدی کــه می توانیــم بــا آن کاالی مصرفی 
بخریــم را صــرف خریــد ســهام یــک شــرکت می کنیــم، بــه ایــن 
امیــد کــه ارزش ســهام آن افزایــش یابــد و در آینــد ســود 

ببریــم.
چرا ابید رسمایه گذاری کنیم؟

بــه ایــن دلیــل کــه قــدرت خریدمــان روز بــه روز در حــال 
کاهــش اســت. بــه عنــوان مثــال در ســال 1355 قیمــت یــک 
خــودروی پیــکان جوانــان حــدود 27 هــزار تومــان بــود، االن 
هــم بــا اینکــه از رده خــارج شــده اســت ولــی اســقاطی اش 
را حــدود 2 میلیــون تومــان می خرنــد! در حالــی کــه بــا 27 
هــزار تومــان االن( زمــان نوشــتن ایــن مقاله(می تــوان 9 لیتــر 
بنزیــن آزاد زد. پــس ایــن فکــر کــه اگــر پول مــان را جمــع کنیــم 
و روی هــم بگذاریــم تــا روزی ثروتمنــد شــویم، احمقانــه بــه 

نظــر می رســد.

    گزینه هــای زیــادی بــرای ســرمایه گذاری پــول نقــد وجــود 
دارد، از خریــد طــال و ســکه و ارز و ملــک گرفتــه تــا خریــد 
کاالهــای بــا ارزش مثــل خــودرو. امــا ایــن مــدل پس انــداز بــه 

درد کســانی می خــورد کــه درآمــد زیــادی دارنــد و می تواننــد 
قبــل از افزایــش ناگهانــی قیمت هــا، کاالیــی کــه می خواهنــد 

را بخرنــد. 
قبــال اگــر کســی می خواســت دارایــی اش را طــوری ســرمایه  
گــذاری کنــد کــه ارزش آن حفــظ شــود، یــا ملــک می خریــد 
یــا طــال و ســکه. امــا ایــن روزهــا پس انــداز کــردن پــول بــه 
هــوای خریــد طــال و ســکه یــا ملــک، اصــال بــه صرفــه نیســت، 
چــرا کــه قیمت هــا نســبت بــه درآمدهــا بــا ســرعت بیشــتری 
افزایــش پیــدا می کننــد و تــا پــول خریــد یــک ســکه جمــع 
می شــود، ارزش هــر گــرم طــال و در نتیجــه قیمــت ســکه 
نســبت بــه قبــل بیشــتر شــده اســت. درمــورد خریــد خــودرو 

و ملــک هــم همیــن اســت.
یعنــی پولــی کــه تــا دیــروز می شــد بــا آن یــک ســکه طــال 
خریــد، حــاال نمی شــود؛ همیــن موضــوع نشــان می دهــد کــه 
ارزش دارایــی مــا هــم روز بــه روز کمتــر می شــود. پــس شــاید 
بهتــر باشــد بــا گزینه هــای دیگــر ســرمایه  گــذاری آشــنا شــویم 
کــه نیــاز بــه ســرمایه زیــادی ندارنــد. ولــی قبــل از آن بایــد بــه 

چنــد ســوال پاســخ دهیــم:
هدف مان از رسمایه گذاری چیست؟

 هدف هــا از ســرمایه گذاری های اقتصــادی یکســان نیســت. 
ممکــن اســت یــک نفــر کارمنــدی باشــد کــه هــر مــاه مقــداری 
بازنشســته ای  کارمنــد  یــا  می مانــد،  اضافــه  حقوقــش  از 
کــه بــه تازگــی ســنواتش را گرفتــه و اگــر ایــن پــول را تــوی 
کــم می شــود. حتــی ممکــن  ارزشــش  از  بانــک رهــا کنــد، 
اســت یــک نفــر کارمنــد یــک شــرکت بــزرگ بــا درآمــد بــاال یــا 
حتــی کارخانــه دار باشــد، امــا همیشــه ایــن نگرانــی را داشــته 
ــا کارخانــه اش ورشکســت کــرد چــه  باشــد کــه اگــر شــرکت ی

می شــود؟
    برخــی می خواهنــد پول شــان را جایــی ســرمایه  گــذاری 
کننــد کــه ســود ماهیانــه بگیرنــد و ایــن ســود را صــرف مخــارج 
روزمــره یــا اجــاره خانــه یــا ( کننــد. برخــی می خواهنــد پولــی 
را بــرای آینــده فرزندان شــان ســرمایه گذاری کننــد تــا ســال ها 
بعــد بتواننــد از افزایــش آن و ســودی کــه داشــته، مخــارج 

دانشــگاه یــا ازدواج فرزندشــان را تامیــن کننــد. 
ــن اولیــن ســوالی کــه قبــل از شــروع ســرمایه  گــذاری  بنابرای
ــازار ســرمایه  ــن اســت کــه از ب ــد از خودمــان بپرســیم، ای بای

چــه می خواهیــم؟
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در رسمایه گذاری خود چقدر یم توامن ریسک کمن؟
یکــی از مهم تریــن عواملــی کــه ســرمایه گذار بایــد قبــل از شــروع ســرمایه گذاری از آن مطلــع باشــد، میــزان ریســک پذیــری 
خــودش اســت. برخــی ترجیــح می دهنــد یــک مقــدار ســود ماهیانــه بخــور و نمیــر داشــته باشــند امــا خیال شــان از اصــل 
سرمایه شــان راحــت باشــد و مطمئــن باشــند چیــزی از آن کــم نمی شــود. ایــن گــروه احتمــاال ســپرده گذاری در بانــک را 

ترجیــح می دهنــد و بــه ســود ســالیانه بانــک هــم رضایــت دارنــد.
برخــی دیگــر حاضرنــد روی پول شــان ریســک کننــد، در صورتــی کــه بداننــد حاصــل ایــن ریســک می توانــد یــک ســوددهی 
خــوب و قابــل قبــول باشــد. در دنیــای ســرمایه گذاری هــم قانونــی وجــود دارد کــه می گویــد هــر چــه ریســک بیشــتر باشــد، 

بازدهــی و ضــرر احتمالــی هــم بیشــتر اســت.
چه مقدار از پومل را رسمایه گذاری کمن؟

تنهــا چیــزی کــه  اهمیــت دارد ایــن اســت کــه شــما فقــط و فقــط از ســرمایه بــال اســتفاده خــود کــه مــی خواســتید در بانــک 
بگذاریــد و ســود بگیریــد در بــازار هــای مالــی ســرمایه گــذاری کنیــد و بــه هیــچ عنــوان ماشــین یــا محــل ســکونت خــود را بــه 

هــوای ســرمایه گــذاری نفروشــید  زیــرا ایــن ریســک غیــر قابــل قبولــی اســت و اصــال کار معقولــی نیســت!
ضمــن اینکــه بایــد در هــر بــازاری کــه قصــد ســرمایه گــذاری داریــد ابتــدا آمــوزش هــای مرتبــط بــا آن را تهیــه کنیــد و آمــوزش 
ببینیــد و ســپس بــه ســرمایه گــذاری اقــدام نمایید.پیشــنهاد مــی شــود مقالــه هــای سیســتم معامالتــی چیســت و 3 اصــل 

سینا معافمعاملــه گــران موفــق را کــه در همیــن نشــریه منتشــر کردیــم بخوانیــد.
سيستم معامالتی

همانطــور کــه در مقالــه 4 اصــل معاملــه گــران موفــق قــول 
داده بــودم سیســتم معامالتــی را برایتــان در ایــن شــماره  

شــرح دادم:
قوانینــی  مجموعــه  ســاده،   بیــان  بــه  معامالتــی  سیســتم 

پیــروی  آن  از  معامله گــر  کــه  اســت 
ــازار( روشــن  ــا مارکــت )ب ــا اوال تکلیفــش را ب ــد ت می کن

بــا شــرایط مختلــف  نمــوده و هنــگام مواجــه 
غافلگیــر نشــود.دوما بتوانــد در بلندمــدت 

ــه براینــد مثبتــی دســت یابــد. ب
سیســتم  کــه  کســی  واقــع  در 

معامالتــی دارد طبــق اصــول پیــش 
شــایعات  بــر حســب  و  رود  مــی 

کنــد نمــی  عمــل 
سیســتم  یــک  کــه  ســواالتی 
پاســخ  آنهــا  بــه  بایــد  معامالتــی 

: هــد بد
)آیــا  کــمن؟  معاملــه  را  چیــزی  1.چــه 

یــا  کنــم  انتخــاب  را  الــف  ســهام 
را؟( ب  ســهام 

سیســتم معامالتــی اوال مشــخص مــی 
کنــد کــدام ســهام هــا ارزش بررســی دارنــد 

و ثانیــا بــه مــا مــی گویــد بیــن آن ســهام هایــی 
کــه ارزش بررســی و تحلیــل را دارنــد کــدا م ســهام 

بیشــترین نــرخ نوســان و کــدام کمتریــن نــرخ را دارنــد )در 
آینــده در همیــن مجلــه توضیــح خواهــم داد کــه چــرا نــرخ 

نوســان باالتــر  بهتــر اســت(
۲. چــه نــوع معاملــه ای انجــام دهــم؟ آیــا بخــرم یــا بفروشــم؟ آیــا 
همــان معاملــه قبلــی را نگهــداری کنــم یــا از بــازار خــارج 

بشــوم؟
سیســتم معامالتــی دقیقــا بــه مــا مــی گویــد کــی وقــت خریــد 

اســت و کــی وقــت فــروش و کــی وقــت صبــوری!
۳. در چــه نقطــه ای ابیــد وارد ابزار بشــوم؟ )قیمــت مناســب بــرای 
آغــاز معاملــه کــدام اســت؟ زمــان مناســب چــه وقت اســت؟(
مهــم تریــن چیــز همیــن اســت کــه در نقطــه درســت وارد 

مهــم تریــن چیــز همیــن اســت کــه در نقطــه درســت وارد 
بــازار بشــویم تــا ســودمان حتمــی باشــد همــان چیــزی کــه 

90درصــد مــردم نمیداننــد!
۴. چــه حجمــی از رسمایــه ام را درگیــر ایــن معاملــه کــمن؟ )چــه 
ــن  ــه ای ــد درصــد از ســرمایه ام را ب ــم؟ چن مقــدار ریســک کن

معاملــه اختصــاص دهــم؟(
بــه  معامالتــی  سیســتم  را  ریســک  میــزان 
بــا توجــه  مــا مــی گویــد  و مــی توانیــم 
بــه میــزان ریســکی کــه مــی خواهیــم 

نماییــم اقــدام  شــویم  متحمــل 
۵. در چــه نقطــه ای از ابزار خــارج شــوم؟ 
)حــد ســود و حــد زیــان مــن کجــا 
باشــند؟ حداکثــر چــه مــدت بــا 
ایــن ســهم باقــی خواهــم مانــد؟(
ایــن همــان چیــزی اســت کــه در 
گــران  معاملــه  اصــل   3 مقالــه 
آن  بــه  مجلــه  همیــن  در  موفــق 
گــران  معاملــه  کــه  کــردم  اشــاره 
آماتــور بــا ســهام و ســود  ازدواج مــی 
کننــد یعنــی حتــی در صــورت زیــان بــار 
بــودن آن ســهام آن را بــه قــدری نگــه مــی 
ــه  ــل ب ــان 5 درصــدی تبدی ــد کــه یــک زی دارن

یــک زیــان مخــرب 50 درصــدی بشــود
چندات سیسمت معامالیت وجود دارد؟

در  و  بی شــمار  معامالتــی  سیســتم های  تنــوع  و  تعــداد 
اســت! گــران  معاملــه  تعــداد  بــا  برابــر  واقعیــت 

صــورت  در  معاملــه  سیســتم  و  روش  گــر   معاملــه  هــر 
مجموعــه  بــه  می توانــد  نیــز  را  دیگــری  ســواالت  نیــاز، 
اینکــه، در  بــه عنــوان مثــال  فــوق اضافــه نمایــد  ســواالت 
چــه روزهایــی معاملــه کنیــم؟! کــدام نســبت های ریســک 
بــه ریــوارد برایمــان مــورد قبولنــد؟ برمبنــای کــدام اندیکاتــور 
ــه فــرد  ــه التــی خــاص و منحصــر ب ــا روش تکنیــکال معامل ی
خــودش را دارد افــراد مختلــف دارای ریســک پذیری، افــق 
ســرمایه گذاری و ســالیق معامالتــی مختلــف هســتند کــه 
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ســرمایه گذاری و ســالیق معامالتــی مختلــف هســتند کــه همیــن امــر موجــب می شــود سیســتم معامالتــی هــر تریــدر کامــال 
متفــاوت از دیگــری باشــد.

 طی سال های متمادی هزاران سیستم معامالتی توسط تحلیلگران مختلف طراحی و به بازار معرفی شده اند.
برخــی از آنهــا در ابتــدا مــورد اقبــال قــرار داشــتند امــا بــه تدریــج کارایــی خــود را از دســت دادنــد. و برخــی دیگــر هنــوز هــم 

بــه خوبــی عمــل نمــوده و طرفــداران بســیاری دارنــد.
چرا سیستم های معامالتی قدیمی منقضی شده اند؟

 دلیــل اینکــه سیســتم های معامالتــی معمــوال تاریــخ انقضــا داشــته و بــه تدریــج راندمــان خــود را از دســت می دهنــد، ناشــی 
از ماهیــت پویــا و زنــده ی بــازار اســت )روانشناســی بازارکــه در آینــده توضیــح خواهــم داد(

بــازار یــک سیســتم ثابــت و راکــد نیســت، بلکــه موجودیــت کامــال زنــده و پویــا دارد و مرتبــا تغییــر کــرده و رفتارهــای خــود 
ــد. را عــوض می کن

بــه همیــن دلیــل سیســتم های معامالتــی کهنــه، بــه ویــژه اگــر برمبنــای اصــول صحیــح و بــا شــناخت کافــی ماهیــت بــازار، 
طراحــی نشــده باشــند، معمــوال بــه تدریــج و بــا تغییــر رفتــار مارکــت، دچــار کاهــش بازدهــی گشــته و یــا حتــی بطــور کامــل 

از کار مــی افتنــد.
اصول مهم هستند نه فروع!

ــا یــک سیســتم معامالتــی جدیــد ســعی کنیــد توجــه خــود را بــر روی اصــول و مفاهیــم اصلــی طراحــی   هنــگام آشــنایی ب
ــد. ــات نکنی ــر جزیی ــان را درگی ــد و خودت سیســتم بگذاری

جزییــات کامــال ســلیقه ای و قابــل تغییرنــد، درحالــی  کــه ایــن اصــول و محورهــای اصلــی طراحــی سیســتم  هســتند کــه ثابــت 
بــوده و عمومــا در همــه برهه هــای زمانــی و در انــواع بازارهــای مالــی برقرارنــد.

سیستم روند محور و بازگشتی
برخــی سیســتم های معامالتــی )روندمحــور( هســتند و هــدف آنهــا پیــدا کــردن رونــد حاکــم بــر بــازار و ســوار شــدن بــر روی 

امــواج همســو بــا رونــد اســت.
درحالــی کــه برخــی سیســتم های دیگــر )بازگشــتی(  هســتند و تــالش می کننــد نقــاط بازگشــت رونــد را جســتجو نمــوده و 

آنهــا را بــه موقــع شــکار کننــد.
سیســتم های روندمحــور معمــوال خطــای کمتــری دارنــد در حالــی کــه سیســتم های بازگشــتی اغلــب دارای خطــای بیشــتر و 

درعــوض ریســک بــه ریــوارد بــه مراتــب بهتــر هســتند.
اینکــه کدامیــک از ایــن دو روش را بــرای خــود انتخــاب می کنیــد کامــال ســلیقه ای بــوده و بســتگی بــه نــوع نــگاه معامالتــی 

شــما دارد
اپیان!

در پایــان از شــما تقاضــا مندیــم کــه در هــر بــازاری کــه فعالیــت داریــد ابتــدا آمــوزش هــای مرتبــط بــا آن بــازار را ببینیــد و 
سیســتم هــای معامالتــی کــه داخــل کالس هــا بــه شــما آمــوزش مــی دهنــد را فرابگیریــد و بــه کار ببندیــد تــا بتوانیــد میــزان 

ریســک خــود را تــا حــد بســیار خوبــی کاهــش دهیــد و پــول خوبــی بــه جیــب بزنیــد!

سینا معاف
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صندوق بين المللی پول
صنــدوق بیــن المللــی پــول یــک نهــاد پولــی مســتقل جهانــی 
اســت کــه در ســال ۱۹۴۵ بــه وجــود آمــد و هیــچ ارتبــاط 

تشــکیالتی بــا ســازمان ملــل نــدارد.
پایــه  بــر  اقتصــادی جهانــی در ســال ۱۹۴۵  ایــن ســازمان 
سیســتم برتــون وودز بنیانگــذاری شــد و از ســال ۱۹۴۷ کار 
رســمی خــود را آغــاز کــرد. ایــن ســازمان اهــداف مهمــی چــون 
بســط همــکاری بیــن المللــی در زمینــه مســائل پولــی و رفــع 
محدودیــت  هــای ارزی، تثبیــت نــرخ  هــای ارز، و تســهیل 
کارکــرد نظــام پرداخــت هــای چنــد جانبــه بیــن کشــورهای 

عضــو را دنبــال مــی کنــد.
در ســال ۱۹۸۸ صنــدوق دارای ۱۵۱ عضــو بــود. مفــاد قــرارداد 
صنــدوق از کشــورهای عضــو می خواســت تــا نــرخ ارزی را 
رعایــت کننــد کــه نوســان هــای آن محــدود بــه ۱+ درصــد 
ــر حســب دالر  ارزش اســمی ارز باشــد. ایــن ارزش اســمی ب
ــا طــال  ــی ب ــز رابطــه ثابت ــود کــه آن نی ــکا تعییــن شــده ب آمری
داشــت. تــا اکتبــر ۲۰۱۹ شــمار اعضــای آن بــه ۱۸۹ کشــور 

ــه اســت.  افزایــش یافت
در دســامبر ۱۹۷۱ کشــورهای گــروه ۱۰ در نشســت مؤسســه 
محــوری«  »ارزشــهای  ســر  بــر  واشــنگتن  اسمیتســونین 
جدیــدی بــرای پولهــا بــه توافــق رســیدند تــا از ایــن راه بــه 
۱۰درصــد ارزش کاهــی دالر بــا ۲/۲۵ درصــد نوســان مجــاز 
دســت یابنــد. هــر کشــور عضــو ملــزم بــه پرداخــت ســهمیه 
تعییــن شــده بــه صنــدوق بــه صــورت ۲۵ درصــد طــال و ۷۵ 
پــس، ســهمیه هــا  از آن  بــود، و  رایــج خــود  پــول  درصــد 

تاکنــون چندیــن بــار افزایــش یافته انــد.
در ســال ۱۹۸۷ مجمــوع ســهمیه هــای صنــدوق بــه حــدود ۹۰ 
میلیــارد دالر، حــق برداشــت مخصــوص می رســید. منابــع 
ــراز پرداخــت  مالــی صنــدوق صــرف رفــع مشــکالت موقــت ت
هــا و بــرآن اســاس، تثبیــت نــرخ ارز کشــورهای عضــو مــی 
ــری  ــده ســطح وام گی  شــود. ســهمیه هــر کشــور تعییــن کنن
و نیــز حــق رأی او در صنــدوق اســت. در اوایــل دهــه ۱۹۸۰ 
)میــالدی( بــر پایــه ســهمیه هــای تعییــن شــده، حــق رأی 

آمریــکا نزدیــک ۲۲ درصــد و جامعــه اقتصــادی اروپــا ۲۷ 
درصــد بــود؛ از آنجــا کــه هــر تغییــر عمــده ای در صنــدوق 
نیازمنــد ۸۵ درصــد آرا اســت لــذا هــم ایــاالت متحــده آمریــکا 
در صنــدوق  وتــو  حــق  از  اروپــا  اقتصــادی  هــم جامعــه  و 

بوده انــد. برخــوردار 
هــر کشــور عضــو کــه بــا مشــکل کســری موقــت تــراز پرداخــت 
هــا روبــرو شــود مــی  توانــد بــر پایــه پــول خــود، ارز مــورد 
نیــاز خــود از صنــدوق را دریافــت دارد؛ کــه البتــه ایــن ارز 
دریافتــی بایــد ظــرف مــدت ســه تــا پنــج ســال، بــاز خریــد 
شــود. در مقابــل، اعضایــی کــه دچــار کســری شــده باشــند 
بــر پایــه مفــاد قــرارداد، ملــزم بــه مشــورت بــا صنــدوق جهــت 

بهبــود تــراز پرداخــت هــای خــود هســتند.
کارکرد و اهداف صندوق بین امللیل پول

تصمیم  های صندوق بین المللی پول، تاثیرات چشــمگیری 
بــر وضعیــت اقتصــادی کشــورهای جهــان دارد. از صنــدوق 
بیــن المللــی پــول عمدتــا بــه عنــوان آخریــن پناهــگاه بــرای 
کــه  هنگامیکــه  یعنــی  یــاد می شــود.  مالــی  کمــک  گرفتــن 
بــرای  بــا بحــران مالــی جــدی روبــرو مــی  شــوند  کشــورها 

ــد. ــن ســازمان رجــوع میکنن ــه ای ــی ب دریافــت کمــک مال
یــک نهــاد  المللــی از طریــق  بیــن  -ایجــاد همــکاری مالــی 
ثابــت کــه ابــزار الزم بــرای مشــاوره و تشــریک مســاعی در 

مشــکالت مالــی جهانــی را فراهــم مــی  آورد.
تجــارت  تعدیــل  و  توســعه  بــرای  الزم  تســهیالت  -ایجــاد 
بــازار کار  جهانــی و همــکاری در جهــت پیشــبرد و حفــظ 
ــرای  ــع درآمــد زا ب ــز توســعه مناب و درآمدهــای حقیقــی و نی
تمــام اعضــا بــه عنــوان هــدف اساســی در سیاســت گذاریهــای 

اقتصــادی.
-تقویــت ثبــات در بــازار تبدیــل ارز و حفــظ نظــام یکپارچــه 
در مبــادالت ارزی میــان اعضــا ونیــز اجتنــاب از افــت ارزش 

ارز بــه دلیــل رقابــت  هــای نادرســت در بــازار جهانــی.
-کمــک بــه بنــا نهــادن نظــام چند جانبــه پرداخت ها در حوزه 
مبــادالت جــاری میــان اعضــا و در حــذف محدودیت هــای 
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تبدیل ارز خارجی که مانع رشد تجارت جهانی می شود.
-ایجــاد دسترســی موقــت اعضــا بــه منابــع صنــدوق بــا رعایــت 
جوانــب امنیتــی الزم بــرای تســهیل در اصــالح تــراز هــای 

ــا هماهنــگ. پرداخــت ن
صنــدوق  ایــن  تشــکیل  اصلــی  هــدف  خالصــه،  طــور  بــه  
ارتقــای میــزان همــکاری مالــی، جلوگیــری از فقــر، کمــک بــه 
ــازار کار در ســطح بیــن المللــی و ایجــاد  رشــد اقتصــادی و ب
تســهیالت مالــی بــرای کشــورهایی کــه خواســتار تنظیــم تــراز 
بنیانگــذاری  زمــان  از  میباشــد.  هســتند،  شــان  پرداخــت 
صنــدوق بیــن المللــی پــول تــا بــه امــروز تغییــری در اهــداف 
ایــن ســازمان بــه وجــود نیامــده اســت. امــا نــوع عملکــرد آن 
کــه نظــارت، کمــک تخصصــی و مالــی اســت همــگام بــا رشــد 

ــر کــرده اســت ــاز و تقاضــای کشــورهای عضــو تغیی نی
وظایف صندوق بین امللیل پول

ماموریــت اساســی صنــدوق بیــن المللــی پــول اطمینــان از 
ثبــات سیســتم پولــی بیــن المللــی اســت. ایــن کار را از ســه 
طریــق انجــام مــی دهــد: پیگیــری اقتصــاد جهانــی و اقتصــاد 
کشــورهای عضــو. اعطــای وام بــه کشــورهایی کــه مشــکل 

تــراز پرداخــت دارنــد. و کمــک عملــی بــه اعضــا.
نظارت اقتصادی

صنــدوق بیــن المللــی پــول بــر سیســتم پولــی بیــن المللــی 
نظــارت دارد و سیاســت هــای اقتصــادی و مالــی 190کشــور 
عضــو خــود را رصــد مــی کنــد. بــه عنــوان بخشــی از ایــن 
فراینــد ، کــه هــم در ســطح جهانــی و هــم در کشــورهای 
جداگانــه صــورت مــی گیــرد ، صنــدوق بیــن المللــی پــول 
خطــرات احتمالــی ثبــات را برجســته مــی کنــد و در مــورد 

اصالحــات مــورد نیــاز سیاســت هــا مشــاوره مــی دهــد.
وام دادن

صنــدوق بیــن المللــی پــول بــرای کمــک بــه آنهــا در بازســازی 
ذخایــر بیــن المللــی ، ثبــات ارز هــای خــود ، ادامــه پرداخــت 
بــرای واردات و بازگردانــدن شــرایط رشــد اقتصــادی قــوی ، 
ضمــن اصــالح مشــکالت اساســی ، بــه کشــور هــای عضــو کــه 
ــا بالقــوه هســتند ،  ــراز پرداخــت واقعــی ی دارای مشــکالت ت

وام مــی دهــد.
توسعه ظرفیت

صنــدوق بیــن المللــی پــول بــرای مدرنیــزه کــردن سیاســت 
هــا و  نهادهــای اقتصــادی خــود ، و آمــوزش مــردم خــود 
ــا دولــت هــای سراســر جهــان همــکاری مــی کنــد. ایــن بــه  ب
کشــورها کمــک مــی کنــد اقتصــاد خــود را تقویــت کننــد ، 

رشــد را بهبــود بخشــند و شــغل ایجــاد کننــد.
نظارت صندوق بین امللیل پول

بــر  مســئولیت اصلــی صنــدوق بیــن المللــی پــول نظــارت 
بــر سیاســت هــای  المللــی و نظــارت  بیــن  پولــی  سیســتم 
اقتصــادی و مالــی ۱۹۰ کشــور عضــو آن اســت، فعالیتــی کــه 
بــه نظــارت معــروف اســت. صنــدوق بیــن المللــی پــول بــه 
عنــوان بخشــی از ایــن فراینــد کــه در ســطح جهانــی، منطقــه 
ای و کشــوری صــورت مــی گیــرد، خطــرات بالقــوه ای را بــرای 
ثبــات شناســایی مــی کنــد و تعدیــالت سیاســتی مناســب 
مــورد نیــاز بــرای تــداوم رشــد اقتصــادی و ترویــج ثبــات مالــی 

ــد. ــه مــی کن و اقتصــادی را توصی
چرا نظارت صندوق بین امللیل پول مهم است؟

نظــارت هوشــیارانه صنــدوق بیــن المللــی پول برای شناســایی 
ثبــات و خطــرات رشــد کــه ممکــن اســت نیــاز بــه تعدیــالت 

سیاســت درمانــی داشــته باشــد، ضــروری اســت. همچنیــن 
تــالش هــا در  ایــن  المللــی در مــورد  همــکاری هــای بیــن 
اقتصــاد یکپارچــه جهانــی امــروز حیاتــی اســت کــه در آن 
مشــکالت یــا سیاســت هــای یــک کشــور مــی توانــد بســیاری 
دیگــر را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. عضویــت صنــدوق بیــن 
المللــی پــول کــه شــامل همــه بــه جــز تعــداد انگشــت شــماری 
از ملــت هــای جهــان اســت، مــی توانــد ایــن همــکاری را 
تســهیل کنــد. نظــارت صنــدوق بیــن المللــی پــول شــامل هــر 
دو نظــارت دوجانبــه، متمرکــز بــر کشــورهای عضــو فــردی، و 
نظــارت چنــد جانبــه، یــا نظــارت بــر اقتصــاد جهانــی اســت.

مشاوره اب کشورهای عضو
نظــارت صنــدوق بیــن المللــی پــول بــه طــور معمــول شــامل 
بازدیــد ســاالنه از کشــورهای عضــو اســت. در جریــان ایــن 
مقامــات  پــول  المللــی  بیــن  صنــدوق  کارکنــان  بازدیدهــا 
دولتــی و بانــک مرکــزی را در بحــث هایــی در مــورد خطــرات 
ناشــی از ثبــات داخلــی و جهانــی درگیــر مــی کننــد. ایــن 
بحــث هــا عــالوه بــر اصالحــات ســاختاری کالن انتقــادی، 
بــر نــرخ ارز، سیاســت هــای پولــی، مالــی و نظارتــی متمرکــز 
اســت. کارکنــان صنــدوق بیــن المللــی پــول همچنیــن تــالش 
مــی کننــد تــا بــا دیگــر ذینفعــان از جملــه اعضــای قــوه مقننــه 
و  کارگــری  هــای  اتحادیــه  تجــاری،  جامعــه  نماینــدگان  و 
جامعــه مدنــی در میــان گــروه هــای دیگــر دیــدار کننــد. 
ــا آرایــه وســیعی از گــروه هــا منجــر بــه  بحــث هــای جامــع ب
ارزیابــی هــای بهتــر سیاســت هــا و چشــم انــداز اقتصــادی 

هــر کشــور مــی شــود.
پــس از اتمــام ارزیابــی کارکنــان صنــدوق بیــن المللــی پــول 
گزارشــی را بــرای بحــث بــه هیئــت اجرایــی ارائــه مــی دهنــد. 
بــه  گــزارش  ایــن  مــورد  در  مدیــره  هیئــت  نظــرات  ســپس 
مقامــات کشــور منتقــل مــی شــود و فراینــدی را به نتیجه می 
رســد کــه بــه مشــاوره مــاده چهــارم معــروف اســت. در ســال 
هــای اخیــر نظــارت شــفاف تــر شــده اســت و اکثــر کشــورهای 
عضــو هــم اکنــون یــک اطالعیــه مطبوعاتــی منتشــر مــی کننــد 
کــه خالصــه گــزارش کارکنــان و تحلیــل همــراه و همچنیــن 

دیــدگاه هــای هیئــت مدیــره اســت.
ارکان تشکیالت صندوق بین امللیل پول

هیئت مدیره
عالــی تریــن مرجــع تصمیــم گیــری در صنــدوق بیــن المللــی 
پــول مــی باشــد. جلســات هیئــت بــه صــورت عــادی و یــا 
فــوق العــاده معموالهــر ســاله تشــکیل مــی گــردد. وظیفــه 
هیئــت مدیــره بررســی وضــع کلــی اقتصــاد جهانــی و بررســی 
مشــکالت سیســتم پولــی بیــن المللــی و مســائلی نظیــر اینهــا 

اســت.
هیئت اجرایی

بــر اســاس اساســنامه اداره امــور و عملیــات کلــی صنــدوق بــر 
عهــده ی هیئــت اجرایــی اســت کــه مرکب از 22نفر میباشــد.
ایــن هیئــت الاقــل هفتــه ای یکبــار بــه ریاســت مدیــر عامــل 
تشــکیل جلســه مــی دهــد و کلیــه ی امــور جــاری صنــدوق را 

تصــدی و هدایــت مــی کنــد.
مدیر عامل

مدیــر عامــل توســط هیئــت اجرایــی و بــرای مــدت 5 ســال 
کارکنــان  مقــام  باالتریــن  عامــل  مدیــر   . میشــود  انتخــاب 
اجرایــی صنــدوق اســت و ریاســت هیئــت اجرایــی را بــر عهده 
دارد ولــی نمــی توانــد یکــی از اعضــای هیئــت اجرایــی باشــد.
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کارکنان
  کارمنــدان صنــدوق بیــن المللــی پــول از سراســر جهــان مــی 
آینــد. آنهــا در مقابــل صنــدوق بیــن المللــی پــول مســئول 
هســتند و نــه در برابــر مقامــات کشــورهایی کــه شــهروند 
ــا  آنهــا هســتند. کارمنــدان صنــدوق بیــن المللــی پــول عمدت
در مناطــق ســازمان یافتــه انــد. عملکــردی و مســئولیت هــای 

ــی ، رابطــی و پشــتیبانی. اطالعات
منابع مایل صندوق بین امللیل پول

ــره: ایــن قــاچ شــامل آن گونــه وجوهــی اســت کــه  ــاچ ذخی 1. ق
پرداختهــای  محــل  از  و  داشــته  نــگاه  نــزد صنــدوق  اعضــا 

اعضــای 
ــه صــورت طــال و ارز تامیــن  صنــدوق بابــت ســهمیه شــان ب
شــده اســت. اســتفاده از ایــن ذخایــر بــدون قیــد و شــرط 
اســت و بــه صــرف مواجــه بــودن کشــور عضــو بــا کســری 

موازنــه پرداخــت هــا قابــل برداشــت اســت.
2. قــاچ هــای اعتبــاری: در صنــدوق چهــار قــاچ اعتبــاری وجــود 
دارد کــه میــزان هــر یــک معــادل 25 درصــد ســهمیه هــر 
یــک از اعضــا مــی باشــد. چنــان کــه هــر عضــو مــی توانــد تــا 
ــار  ــه صــورت اعتب 100درصــد ســهمیه خــودش در صنــدوق ب
اســتفاده کنــد. شــرط اســتفاده از قــاچ هــای اعتبــاری آن 
اســت کــه کشــورهای عضــو عــالوه بــر روبــرو بــودن بــا مشــکل 
تــراز پرداخــت هــا اجــرای سیاســتهای پیشــنهادی صنــدوق را 

ــد. بپذیرن
3. تهسیــالت مــایل اضــایف: صنــدوق وامهــای بیشــتر و دراز 
مــدت تــر نســبت بــه قــاچ هــای اعتبــاری از طریــق تســهیالت 
مالــی اضافــی در اختیــار اعضــا قــرار مــی دهــد . کشــورهایی 
مشــمول ایــن نــوع تســهیالت مــی شــوند کــه تــراز پرداختهــا 
یشــان ناشــی از عوامــل ســاختاری و ســازمانی در اقتصــاد 
ملــی آنهــا باشــد. صنــدوق در پرداخــت ایــن گونــه وام هــا 
ــل مــی  ــده تحمی ــه کشــور وام گیرن شــرایط دشــوار تــری را ب
کنــد. کشــورهای واجــد شــرایط مــی تواننــد تــا 140 درصــد 
بــاز  مــدت  بگیرنــد.  وام  محــل  ایــن  از  خودشــان  ســهمیه 

ــن وام هــا بیــن 7/5تــا 10 ســال اســت. پرداخــت ای
4. منابــع گســرش یافتــه صنــدوق: صنــدوق بیــن المللــی پول از 
طریــق منابــع گســترش یافتــه خــود بــه کشــورهایی وام مــی 
دهــد کــه از طریــق قــاچ هــای اعتبــاری و تســهیالت مالــی 
اضافــی نتوانــد مشــکالت تــراز پرداخــت هــای خودشــان را 
بــر طــرف کننــد. وامهایــی کــه از ایــن طریــق داده مــی شــود 
عــالوه بــر مشــروط بــودن بــه صــورت مرحلــه ای و نظــارت 
شــده اســت. در حــال حاضــر هــر کشــور میتوانــد بــرای مــدت 
3 ســال و ســاالنه 95 تــا 115 درصــد و یــا طــی 3ســال کال 
285 تــا 345 درصــد ســهمیه خــودش در صنــدوق از محــل 

منابــع گســترش یافتــه وام بگیرنــد.
بــه  عضــو  کشــور  هــر  مخصــوص:  برداشــت  حــق  حســاب   .5
نســبت ســهمیه اش در صنــدوق در حســاب حــق برداشــت 
مخصــوص اعتبــار دارد و مــی توانــد از ایــن اعتبــار در صــورت 
کســری تــراز پرداخــت هــا و یــا تقلیــل ذخایــرش بــدون قیــد و 
شــرط اســتفاده کنــد. بــاز پرداخــت ایــن وام هــا مــدت معینــی 
نــدارد لیکــن صنــدوق انتظــار دارد بــا بهبــود وضعیــت موازنــه 
پرداخــت هــای کشــور وام گیرنــده بــاز پرداخــت وام صــورت 
بگیــرد. نــا گفتــه نمانــد کــه بــه ایــن گونــه اعتبــارات صنــدوق 

بهــره تعلــق مــی گیــرد.
6.  منابــع دیگــر صنــدوق: ایــن منابع قــرار احتیاطی و تســهیالت 

تســهیالت مالــی جبرانــی اســت کــه فقــط به کشــورهای صادر 
کننــده مــاد اولیــه و مــواد خــام اختصــاص دارد و قــرارداد 
عمومــی اســتقراض کــه مختــص کشــورهای صنعتــی اســت.

اعضا و عضویت ایران در صندوق بین المللی پول
اعضــای صنــدوق بیــن المللــی پــول190 کشــور عضــو ســازمان 
ملــل متحــد هســتند. اعضــای پیشــین آن کوبــا )کــه در ســال 
۱۹۶۴ ســازمان را تــرک کــرد( و جمهــوری چیــن )تایــوان( )کــه 
در ۱۹۸۰ پــس از پذیــرش جمهــوری خلــق چیــن اخــراج شــد( 

بودند.
دولــت ایــران جــزو ۴۴ کشــور دعــوت شــده بــه کنفرانــس 
برتــون وودز در ســال ۱۹۴۴ بــود و اعضــای هیئــت چهار نفره 
اعزامــی آن در کمیســیون هــای مربــوط بــه تهیــه اساســنامه 
صنــدوق بیــن المللــی پــول و بانــک جهانــی شــرکت داشــتند.
نخســتین اســتفاده ایــران از منابــع مالــی صنــدوق در ســال 
۱۳۳۰ در اثــر مشــکالت ارزی حاصــل از ملــی شــدن صنعــت 
نفــت بــود کــه دولــت بــر پایــه ســفته هــای ریالــی معــادل ۲۵ 
درصــد ســهمیه اعتبــاری خــود در صنــدوق، دالر بــه دســت 
آورد. بــه دلیــل کوتاهــی مــدت اعتبــارات صنــدوق، دولــت 
ایــران موظــف بــود هــر ســاله بخشــی از اعتبــار مزبــور و دیگــر 

اعتبــارات دریافتــی خــود بــه دالر را بــاز خریــد کنــد.
از نتایــج عضویــت ایــران در صنــدوق بیــن المللــی پــول و 
بانــک جهانــی، موظــف شــدن دولــت بــه محاســبه جــداول 
موازنــه پرداخــت هــای کشــور بــود کــه نخســتین  بــار بنــا بــه 
درخواســت صنــدوق انجــام گرفــت و دولــت متعهــد بــه ارائــه 

ــه صنــدوق شــد. اطالعــات اقتصــادی الزم ب
ایــران یکــی از کشــورهای برتــون وودز بــود کــه بــا ســهمیه 
آمریــکا در صنــدوق  پنــج میلیــون دالر  و  بیســت  معــادل 
عضویــت یافــت . هــم اکنــون ســهمیه ایــران بالــغ 1497204 
میلیــون حــق برداشــت مخصــوص مــی باشــد ، از ایــن میــزان 
25 درصــد طــال و ارز تبدیــل بــه صنــدوق پرداخــت شــده 
اســت و 75 درصــد بــه بســتانکار حســاب ریالــی صنــدوق نــزد 

بانــک مرکــزی ایــران منظــور شــده  اســت .
هــر کشــوری عضــو صنــدوق یــا عضویتــش 250 رای ثابــت 
دارد و بــه ازای هــر یکصــد هــزار حــق برداشــت مخصــوص 

ــه مــی شــود . ــه رای هایــش اضاف ــک رای ب ســهمیه ی
جمهــوری اســالمی ایــران از ســال 1972 ریاســت کشــورهای 
الجزایــر ، افغانســتان ، پاکســتان ، مراکــش ، تونــس ، غنــا را 

بــر عهــده داشــته و یــک عضــو در هیئــت مدیــره دارد .
رییس بانک مرکزی نماینده ایران در صندوق می باشد . 
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نتیجه گیری
از نــگاه منتقــدان، صنــدوق بیــن المللــی پــول، بــا دشــوار کــردن اوضــاع بــرای بدهــکاران، فشــار خــود را بــر ایــن دولت هــا 

افزایــش میدهــد تــا آن هــا را وادار بــه انجــام تغییــرات موردنظــر صنــدوق کنــد. 
نهادهــای مالــی بیــن المللــی، وســیله ای بــرای دســتیابی بــه وام هــا و شــرایطی هســتند کــه چــون ســالحی در دســت 
تروریســم مالــی عمــل مــی کنــد. خــودداری از دادن وام هــای نقــدی می توانــد مســیر نفتکش هــا را در میانــه اقیانــوس هــا 
تغییــر دهــد و مانــع رســیدن خــوراک بــه مــردم گرســنه ای شــود کــه دولت هــای آن هــا بــا دیپلماســی نهادهــای مالــی بیــن 

المللــی همــکاری نمی کننــد.
 بســیاری بــه دشــواری می پذیرنــد کــه راه حــل نولیبرالیســتی صنــدوق بیــن المللــی پــول، یــا بــه  طــور کلــی، علمــی نیســت 
یــا بــه واقــع بدیلــی در برابــر منطــق بــازار خالــص اســت. منتقــدان اعتقــاد دارنــد کــه نهادهــای مالــی بیــن المللــی عامــالن 
اجرایــی ســرمایه مالــی هســتند. بــه گفتــه جفــری ســاکس: »صنــدوق بیــن المللــی پــول ابــزاری اســت کــه بــا آن وزارت خزانــه 

داری ایــاالت متحــده آمریــکا در کشــورهای در حــال توســعه دخالــت مــی کنــد.«

محمدرسول مالجعفری
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به وقت تـــجـــــارت
ــد  ــره واح ــامانه پنج ــی س ــد و بررس نق

 )EPL( تجــارت فرامــرزی
پنجــره واحــد تجــارت فرامــرزی بــه منظــور ترخیــص کاال در بســتر وب ایجــاد شــده و هــدف از آن تســریع در فراینــد ترخیــص 

و امــور گمرکــی در مقولــه تجــارت کاال اســت و از ســال ۱۳۹۲ فعالیــت خــود را آغــاز کــرد.
 دالیل راه اندازی EPL  چه بود؟ 

1( صاحبان کاال بتوانند فرایند ترخیص کاالی خود را به صورت اینترنتی دنبال کنند   
2( از مشکالت مراجعه حضوری جلوگیری شود  

 استفاده از سامانه ای پی ال چه مقدار سودمند است ؟
امنیــت بــاال و در دســترس بــودن اطالعــات کاال از زمــان بارگیــری کاال از مبلــغ ارســال جلوگیــری از قاچــاق کاال و کاهــش 

تخلفــات بازرگانــی و افزایــش ســرعت و دقــت در مبادلــه کاال و امــور گمرکــی از مزایــای ســامانه مذکــور مــی باشــد.
سامانه ای پی ال دارای زیرسامانه های آن ذیل است:

-کدینگ  
- احراز  

- مانیفست الکترونیکی  
 تمامی این سامانه ها در کنار یکدیگر سامانه جامع گمرکی را تشکیل می دهند .

EPL مشکالت سامانه
- بزرگتریــن مشــکل ســامانه مذکــور قطــع شــدن هــای مــداوم آن اســت.  مراجعــان ســاعت ها معطــل می شــود   
امــا EPL وصــل نمــی شــود بــا قطــع اینترنــت ســامانه مذکــور از کار مــی افتــد و همیــن تاخیــر هــا منجــر بــه افزایــش زمــان 

ترخیــص کاال مــی شــود .
ــی شــدن بررســی اظهارنامــه توســط کارشناســان مجــازی و نگــه داشــتن اســناد تــا ۲ روز و گاهــی اوقــات  - طوالن  
کارشــناس مجــازی علــی رغــم وجــود گــزارش ارزیابــی اقــدام بــه ارجــاع مجــدد ارزیابــی می نمایــد کــه همیــن اجــرا و تاییــد 

مجــدد  منجــر بــه اتــالف وقــت و افزایــش هزینــه انبــارداری و دمــوراژ کانتینــر میشــود.
- اعمال سلیقه های شخصی در ارزش گذاری کاال به ویژه در مورد کاالهای وارداتی   

- قطــع سیســتم یکپارچــه و برخــط ســامانه جامــع گمرکــی در ســاعات اداری و اشــکال در ارتبــاط بــا ســامانه جامــع   
بانــک مرکــزی  و  تجــارت 

- اضافــه نمــودن اســناد و بارگــذاری آن هــا پــس از ثبــت اظهارنامــه )اخــذ کوتــاژ( بســیار زمــان بــر بــوده و مــی   
بایســت ابتــدا توســط واحــد آی تــی گمــرک بررســی و اصطالحــاً ســند بازگردانــی شــده و بــه تاییــد رئیــس ســرویس و 
کارشــناس مربوطــه برســد طــی نمــودن ایــن مرحلــه حداقــل ۲ روز کاری زمــان نیــاز دارد کــه خــود از معضــالت ایــن ســامانه 

مــی باشــد.
جمع بندی

ســامانه مذکــور در مجمــوع توانســته گام بلنــدی را در فراینــد ترخیــص کاال و تســهیل و تســریع امــور گمرکــی بــه عمــل آورد 
و منجــر بــه کاهــش مراجعــات غیــر حضــوری بــه گمــرکات را فراهــم نمــوده و وضعیتــی منجــر بــه ثبــت اطالعــات جریــان 
واردات کاال از ابتــدا تــا انتهــای خــروج کاال از گمــرک مــی گــردد اگــر ایــرادات مذکــور رفــع شــود  ایــن ســامانه در نــوع خــود 

سارا عوادزادهگام بســیار موثــر و مطلوبــی در فراینــد ترخیــص کاال بــه حســاب مــی آیــد.
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مجموعــه واژگان بازرگانــی بیــن المللــی تحــت عنــوان اینکوترمــز ارائــه شــده توســط اتــاق بازرگانــی بیــن المللــی از ســال 1936 
در اختیــار بازرگانــان قــرار گرفــت و آخریــن نســخه آن در ژانویــه 2020 منتشــر شــد. ایــن مجموعــه حــاوی روش هایــی 
جهــت تســهیل روابــط تجــاری بیــن المللــی بیــن تجــار بــود. اینکوترمــز مشــخص کننــده محــدوده ریســک هــا و مســئولیت 
هــای خریــدار و فروشــنده مــی باشــد و از ایــن جهــت حائــز اهمیــت بســیار اســت ولــی هیــچ الزامــی بــرای اســتفاده از ایــن 

روش هــا وجــود نــدارد.
اینکوترمــز شــامل 11 تــرم اســت کــه 7 تــرم آن مربــوط بــه همــه ی روش هــای حمــل و نقــل و 4 روش آن مختــص روش 

حمــل و نقــل دریایــی کــه رایــج تریــن روش حمــل و نقــل اســت مــی باشــد.
توضیح برخی مفاهیم قبل از توضیح اینکوترمز 2020 :

ــک  ــه ی ــل ب ــد شــخص اســت کــه در صــورت تحمی ــن چن ــی بی ــان هــای احتمال ــوژی بیمــه تقســیم ریســک زی بیمــه: ایدئول
شــخص مــی توانــد او را از کار بیانــدازد. در تجــارت بیــن المللــی ســه ســطح بیمــه کلــوز A ، کلــوز B و کلــوز C ارائــه مــی 

ــه مــی دهــد. شــود کــه در کلــوز A بیشــترین تعهــدات و کلــوز C کمتریــن تعهــدات را در قبــال بیمــه گــر ارائ
مراحــل حمــل و نقــل : شــامل ســه مرحلــه اولیــه )از مبــدا تــا محــل بارگیــری( ، اصلــی )از محــل بارگیــری بــه محــل 

بارگــذاری( و ثانویــه )از محــل بارگــذاری تــا مقصــد نهایــی(

ترم های شامل کلیه روش های حمل :

فروشــندگان،  بــرای  روش  تریــن  دردســر  کــم  و  بهتریــن 
روش Ex Works مــی باشــد. در ایــن روش خریــدار مــی 
انبار،دفتر،کارخانــه  در  را  شــده  کاالی خریــداری  بایســت 
یــا محــل کار فروشــنده یــا محــل تعییــن شــده در قــرارداد 
تحویــل بگیــرد و پــس از تحویــل تمامــی مســئولیت هــا و 
ریســک هــا برعهــده وی خواهــد بــود. فروشــنده الزامــی بــرای 
بارگیــری کاال روی وســیله حمــل نــدارد و فقــط تولیــد، تنظیــم 
اســناد و بســته بنــدی بــر عهــده وی خواهــد بــود. در ایــن تــرم 
بیشــترین میزان مســئولیت و ریســک متوجه خریدار اســت 

ــا هزینــه و  از بارگیــری و اخــذ مجــوزات صادراتــی تــا حمــل و ترخیــص نهایــی. الزم بــه ذکــر اســت کــه خریــدار میتوانــد ب
مســئولیت خــود کاال را روی وســیله حمــل در مبــدا بارگیــری نمایــد، چنیــن خواســته ای در برخــی از خریــد و فــروش هــا 
بــه علــت تخصصــی کــه فروشــنده در حیطــه تولیــد و بســته بنــدی و بارگیــری کاالی خــود داراســت و اطالعاتــی کــه از کــم و 
کیــف کاالی خــود دارد معقــول بنظــر میرســد .همچنیــن هزینــه هرگونــه بازرســی اجبــاری و اختیــاری نیــز برعهــده خریــدار 
میباشــد. توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه بــه محــض اعــالم فروشــنده مبنــی بــر آمادگــی کاال مطابــق قــرارداد تحویــل 
انجــام مــی گیــرد و خریــدار از همــان لحظــه ریســک را قبــول مــی نمایــد و موظــف اســت مبلــغ کاال را پرداخــت کنــد حتــی 

اگــر کاال هنــوز در یــد فیزیکــی فروشــنده باشــد.

در این روش نســبت به روش Ex Works خریدار ریســک و 
مســئولیت کمتــری دارد و فروشــنده برخــی از مســئولیت هــا 
را بــر عهــده میگیــرد. در روش FCA فروشــنده بایــد کاال را بــر 
روی وســیله حمــل در مبــدا تحویــل خریــدار یــا شــرکت حمــل 
قابــل توجــه آن اســت کــه متصــدی  خریــدار بدهــد. نکتــه 
حمــل توســط خریــدار تعییــن میشــود. فروشــنده در ایــن روش 
در قبــال اخــذ مجــوز هــای الــزم بــرای صادرات،صــدور اســناد 
تشــریفات  همچنیــن  و  بارگیــری  و  بنــدی  بازرگانی،بســته 
ــدار  ــل خری ــرای صــادرات مســئول میباشــد.در مقاب گمرکــی ب
تشــریفات گمرکــی وارداتــی و باقــی مســئولیت هــا را بــر عهــده 
دارد.الــزم بــه ذکــر اســت هرگونــه بازرســی اجبــاری کاال بــا 
هزینــه و مســئولیت فروشــنده و هرگونــه بازرســی اختیــاری 
 FCA کاال بــا هزینــه و مســئولیت خریــدار خواهــد بــود. روش
مناســب تریــن روش بــرای حمــل کاال بیــن اروپــا و آســیا اســت.
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ــا ایــن تفــاوت کــه در  ایــن روش مشــابه روش FCA اســت ب
ایــن روش فروشــنده بایــد هزینــه و مســئولیت حمــل کاال را 
ــا محــل تعییــن شــده در قــرارداد در مبــدا بــر عهــده بگیــرد  ت
و نقطــه انتقــال ریســک در ایــن روش محــل تحویــل کاال در 
مبــدا مــی باشــد یعنــی فروشــنده پــس از تحویــل کاال در مبــدا 
بــه شــرکت حمــل دیگــر مســئولیتی نــدارد امــا هزینــه حمــل را 
تــا مقصــد پرداخــت مــی نمایــد و مســئولیت انعقــاد قــرارداد با 
شــرکت حمــل و نقــل را نیــز بــر عهــده مــی گیــرد .مزیــت ایــن 
روش نســبت بــه روش FCA ایــن اســت کــه برخــی خریــداران 

بــا شــرکت هــای حمــل کشــور فروشــنده آشــنایی ندارنــد یــا شــرکت حمــل مطمئنــی پیــدا نمــی کننــد و هچنیــن آنکــه فروشــنده 
بــا اطــالع و شــناختی کــه از کاالی خــود دارد بهتــر مــی دانــد کــه آن را بــه چــه صــورت حمــل نمایــد تــا آســیبی بــدان نرســد.

ایــن روش کامــال بــه روش CPT شــبیه اســت لیکــن یــک 
ایــن روش فروشــنده ملــزم  تفــاوت بســیار مهــم دارد. در 
اســت کاال را در محــل تعییــن شــده در مبــدا تحویــل خریــدار 
دهــد و هزینــه حمــل را تــا مقصــد بــر عهــده دارد و همچنیــن 
انعقــاد قــرارداد حمــل بــا فروشــنده اســت و تفــاوت اساســی 
کــه ایــن روش بــا روش هــای قبــل دارد در بیمــه میباشــد.در 
ــا مقصــد بیمــه  ــن روش فروشــنده موظــف اســت کاال را ت ای
نمایــد. قابــل توجــه اســت کــه در اینکوترمــز 2010 در ایــن 
روش فروشــنده ملــزم بــه بیمــه کــردن کاال مــی بــود و باتوجــه 

بــه اینکــه اکثــر فروشــندگان بیشــتر از هــر چیــز بــه ســود و منفعــت خــود مــی اندیشــند لــذا کمتریــن حــد بیمــه را بــرای کاال 
در نظــر مــی گرفتنــد امــا در اینکوترمــز 2020 فروشــنده ملــزم اســت تــا بیشــترین و باالتریــن حــد بیمــه را بــرای کاال خریــداری 
نمایــد. در روش CIP در اینکوترمــز 2020 فروشــندگان ملــزم بــه تهیــه بیمــه کلــوز A مــی باشــند کــه کاال را قبــال هرگونــه 
فســاد و تلــف بیمــه کنــد مگــر اینکــه خریــدار بیمــه پاییــن تــری را درخواســت کنــد. برخــی از کاال هــا نیــازی بــه بیمــه کلــوز 
A ندارنــد مثــال خریــد تیرآهــن نیــازی بــه بیمــه حــد بــاال نــدارد زیــرا حتــی کلــوز C در بیمــه نیــز تلــف ایــن کاال را جبــران مــی 

نمایــد.

طبــق ایــن روش هــا، تشــریفات واردات و ترخیــص بــر عهــده خریــدار اســت و تمــام هزینــه هــای و مســئولیت هــا تــا رســیدن 
 DPU فروشــنده الزامــی بــه بارگــذاری کاال نــدارد ولــی در روش DAP کاال بــه مقصــد بــه عهــده فروشــنده اســت، در روش
محــل دقیــق تخلیــه کاال مشــخص شــده اســت و فروشــنده ملــزم بــه بارگــذاری کاال در محــل مشــخص شــده در قــرارداد مــی 

باشد.
 DPU بر روی وســیله حمل به محض رســیدن به مقصد مشــخص شــده و در روش DAP نقطه انتقال ریســک در روش

بــه محــض تخلیــه کاال در مقصــد اســت.

تــا مقصــد و  بــه حمــل کاال  ایــن روش فروشــنده ملــزم  در 
همچنیــن انجــام تشــریفات وارداتــی و پــس از ترخیــص در 
گمــرک مقصــد کاال را تــا محــل تعییــن شــده در قــرارداد اعــم 
از انبــار خریــدار یــا کارخانــه وی روی وســیله حمــل تحویــل 
خریــدار دهد.تفــاوت ایــن روش بــا روش DAP در ایــن اســت 
کــه در ایــن روش انجــام کلیــه امــور وارداتــی اعــم از اظهــار 
کاال در گمــرک و اخــذ مجوزهــای الــزم جهــت ترخیــص کاال 
در مقصــد بــر عهــده فروشــنده مــی باشد.فروشــنده در قبــال 

اخــذ مجوزهــای الزم،صــدور اســناد بازرگانی،بســته بنــدی و بارگیــری کاال،تشــریفات گمرکــی صادراتی،حمــل اولیــه و حمــل 
اصلی،تشــریفات وارداتــی کاال و اخــذ مجــوز هــای الزم در مقصــد و همچنیــن پرداخــت حقــوق و عــوارض قانونــی و نهایتــا 
حمــل ثانــوی کاال مســئول میباشــد. نقطــه انتقــال ریســک در ایــن روش نیــز هماننــد روش DAP در محــل تعییــن شــده در 

ــدارد.ُ ــه تخلیــه کاال ن ــود و فروشــنده الزامــی ب مقصــد روی وســیله حمــل خواهــد ب
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ترم های شامل حمل و نقل دریایی :

فروشــنده ملــزم و میگــردد تــا کاال را در کنــار کشــتی تعییــن 
 FAS بنــدر مبــدا تحویــل خریــدار دهــد.در روش  شــده در 
بارگیــری نموده،مجوزهــای  بنــدی و  فروشــنده کاال را بســته 
صادراتــی مربــوط و همچنیــن اســناد بازرگانــی را فراهــم میکنــد 
و نهایتــا حمــل اولیــه و تشــریفات گمرکــی صادراتــی را نیــز 
انجــام مــی دهــد و ســپس کاال را در کنــار کشــتی توافــق شــده 
بــا خریــدار تحویــل وی مینمایــد. الــزم بذکــر اســت اگــر نقطــه 
خاصــی در بنــدر مقصــد توســط خریــدار بــرای بارگیــری کاال 

روی کشــتی مشــخص نشــده فروشــنده میتوانــد بهتریــن نقطــه را بــه انتخــاب خــود تعییــن نمایــد. نقطــه انتقــال ریســک در 
ایــن روش نقطــه تخلیــه کاال در کنــار کشــتی خواهــد بــود بــدان معنــی کــه بــه محــض تحویــل کاال توســط فروشــنده در بنــدر 
مبــدا در کنــار کشــتی مســئولیت هــای وی بــه پایــان رســیده و مســئولیت هــای خریــدار آغــاز خواهــد شــد لــذا تامیــن هزینــه 
هــای ترمینالــی در مبــدا حمــل نیــز بــا خریــدار میباشــد. الــزم بــه ذکــر اســت کــه بنــدر حمــل مبــدا و مقصــد بایــد تعییــن 
ــه  ــه حمــل ب ــر بارگیــری شــده فروشــنده بیشــتر مایــل اســت کــه کاال را در یــک پایان گــردد. در مــواردی کــه کاال در کانتین
حمــل کننــده تحویــل دهــد تــا در کنــار کشــتی، لــذا در چنیــن مــواردی اســتفاده از اصطــالح FAS مناســب نبــوده و توصیــه 

میگــردد کــه از اصطــالح FCA اســتفاده شــود.

در ایــن روش فروشــنده بایــد کاال را بســته بنــدی و بارگیــری 
کنــد و ســپس حمــل تــا بنــدر مبــدا نیــز برعهــده وی خواهــد 
بود.پــس از آن تشــریفات گمرکــی صادراتــی را انجــام داده و 
کاال را تحویــل کشــتی تعییــن شــده میدهد.بــه محــض بارگیــری 
ــه  ــار کشــتی مســئولیت فروشــنده ب ــا انب ــر روی عرشــه ی کاال ب
پایــان رســیده و مســئولیت خریــدار آغــاز میگــردد. ایــن بــدان 
معنــی اســت کــه نقطــه انتقــال ریســک در ایــن روش بارگیــری 

کاال بــر روی کشــتی مــی باشــد.
ــدارد و در تبــادالت بیــن  *فــوب مقصــد در اینکوترمــز وجــود ن

ایــاالت متحــده امریــکا و کانــادا رایــج اســت.

ــر تحویــل کاال بــه کشــتی در  در ایــن روش فروشــنده عــالوه ب
بنــدر مبــدا بایــد کلیــه هزینــه هــای حمــل تــا مقصــد را نیــز 
بــر عهــده بگیــرد یعنــی در ایــن روش نیــز فروشــنده ملــزم بــه 
بســته بنــدی و بارگیــری کاال و ســپس حمــل اولیــه تــا بنــدر 
مبــدا و پــس از آن انجــام کلیــه امــور تشــریفاتی صادراتــی 
و نهایتــا تحویــل کاال بــه کشــتی و پرداخــت هزینــه حمــل تــا 
مقصــد مــی باشــد. نقطــه انتقــال ریســک نیــز در ایــن روش 
پــس از بارگیــری کاال بــر روی انبــار یــا عرشــه کشــتی مــی باشــد 

یعنــی بــه محــض بارگیــری کاال بــر روی کشــتی مســئولیت و ریســک هــا بــه خریــدار منتقــل میگــردد. انعقــاد قــرارداد حمــل و 
پرداخــت هزینــه صرفــا بــا فروشــنده اســت امــا تحویــل و انجــام کلیــه امــور تشــریفاتی وارداتــی برعهــده خریــدار خواهــد بــود.

مبنــای اصلــی محاســبات گمرکــی در ایــران ایــن روش حمــل 
ــر  ــن روش فروشــنده موظــف اســت کــه عــالوه ب میباشــد.در ای
ــا بنــدر مبــدا و انجــام  بســته بنــدی و بارگیــری و حمــل اولیــه ت
بــه کشــتی  کاال  تحویــل  نهایتــا  و  تشــریفاتی صادراتــی  امــور 
حداقــل بیمــه را بــرای کاال تهیــه نمایــد. اگــر خریــدار درخواســت 
نمایــد میتوانــد بــا پرداخــت تفــاوت بیمــه کلــوز A و کلــوز  C از 
فروشــنده درخواســت بیمــه باالتــری داشــته باشــد.نقطه انتقــال 
ریســک در ایــن روش نیــز پــس از بارگیــری کاال بــر روی عرشــه 

یــا انبــار کشــتی خواهــد بــود و فروشــنده در قبــال پرداخــت هزینــه حمــل تــا مقصــد و همچنیــن ابتیــاع حداقــل پوشــش بیمــه 
بــرای کاال مســئول میباشــد همچنیــن هرگونــه بازرســی اجبــاری بــر عهــده فروشــنده و بازرســی اختیــاری بــر عهــده خریــدار 

خواهــد بــود.
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ــا  ــا ایــن توضیــح کــه قوانیــن اینکوترمــز ب بایــد دانســت کــه اینکوترمــز از ســری قوانیــن تکمیلــی و غیــر ضــروری میباشــد ب
ــه اســتفاده از روش خاصــی در اینکوترمــز نیســتند و  ــزم ب تراضــی طرفیــن اتخــاب میشــود یعنــی هیچکــدام از طرفیــن مل
اصــال ملــزم بــه اســتفاده از اینکوترمــز نیــز نمــی باشــند و اتــاق بازرگانــی بیــن المللــی فقــط جهــت تســهیل و تکمیــل مقــررات 
تجــاری بیــن المللــی اقــدام بــه ابــداع ایــن واژگان کــرده اســت لــذا انتخــاب اینکوترمــز در تجــارت بیــن المللــی ضــروری نیســت 
امــا بــه جهــت تســهیل و تعییــن مقــررات تجــاری بیــن المللــی تجــار معمــوال در تجــارت هــای بیــن المللــی خــود از اینکوترمــز 

محمدمهدی تورکاســتفاده مــی نماینــد.

بعــد از فهــم کســب وکار و آشــنایی کوتــاه بــا ســاختارهای ۴گانــه مالکیــت شــرکت ها، کــه در شــماره قبــل اشــاره شــد، ایــن 
ــن اطالعــات ســایت  ــع ای ــم. منب ــن اســاس طبقه بنــدی می کنی ــر ای ــم و ب ــدازه می روی ــه ســراغ کســب وکارها از نظــر ان ــار ب ب

می باشــد.  Investopedia
ــک  ــل ی ــا مالکیــت شــخصی )مث ــازه بزرگــی را شــامل می شــوند. از کســب وکارهای کوچــک ب ــدازه ب کســب وکارها از نظــر ان
رســتورانی کــه اعضــای یــک خانــواده راه انــدازی می کننــد( تــا شــرکت های چنــد ملیتــی )مثــل جنــرال الکتریــک( را می تــوان 

دو ســر ایــن بــازه درنظــر گرفــت.
بــا بــزرگ شــدن انــدازه کســب وکارها مســائلی مثــل ســهام مطــرح می شــود و موضوعاتــی مثــل ســهام و مالکیــت شــرکتی، 
تاثیــری مســتقیم بــر عملیــات مالــی شــرکت دارنــد. از طــرف دیگــر اگــر بخواهیــم از ایــن مســائل دوری کنیــم، شــرکت های 
کوچــک در آن ســوی طیــف مشــکل کمبــود منابــع را دارنــد و گاهــی بــا وجــود ایــن مشــکل نمی تواننــد ادامــه فعالیــت بدهنــد، 
ایــن موضــوع بــه خصــوص در شــرایط بــازار رقابتــی، بــا شــدت بیش تــری قابــل مشــاهده هســت. ولــی در عــوض، شــرکت های 
ــه  ــری ب ــاز کم ت ــد و نی ــری دارن ــد، ریســک کم ت ــر باشــند و ســریع تر در مســیر رشــد حرکــت کنن ــد چابک ت کوچــک می توانن

پاســخ گــو بــودن بــه ذی نفعــان برایشــان مطــرح اســت.
موضــوع مهــم دیگــری کــه می تــوان بــرای مقدمــات کســب وکار اشــاره کــرد، صنعــت اســت. اهمیــت صنعتــی کــه یــک 
کســب وکار در آن حــوزه فعالیــت می کنــد، بــر کســی پوشــیده نیســت، دلیــل ایــن موضــوع هــم ایــن اســت کــه کســب وکارها 
فعالیــت روزانــه ای در آن صنعــت دارنــد، بــازاری بــرای خودشــان دارنــد کــه مربــوط بــه محیــط آن صنعــت اســت و کارهایــی 

کــه انجــام می دهنــد بــا توجــه بــه همــان صنعــت معنــا پیــدا می کنــد.

انــدازه کســب و کار و 
اهميــت صنعــت

حمیدرضا نیک نژاد
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آمــوزه: جهــان همــوارخ در حــال تغییــر اســت و ثبــات در 
جهــان جایــی نــدارد.

خطــای شــناختی: مــی تــوان بــه حریــم امنــی سرشــار از ثبــات 
در جهــان دســت یافــت.

راهبــرد موالنــا: بــرای رســیدن بــه آرمــاش و ســازگاری بــا ایــن 
تغییــر و تحــول بایــد خودمــان تغییــر کنیــم.

این همه بی قراری از طلب قرار توست
طالب بی قرار باش تا که قرار آیدت

آمــوزه: هســتی چیــزی بیــش از مجمــوع پدیــده هــا اســت. 
کل چیــزی بیــش از جمــع اجــزا اســت.

خطــای شــناختی: بــا شــناخت اجــزاء و پدیــده هــا همــه چیــز 
را مــی توانیــم در مــورد جهــان بدانیــم. بــا شــناخت اجــزاء 

فیــل مــی توانیــم ادعــا کنیــم همــه چیــز را شــناخته ایــم.
بــه جهــان شــبیه  راهبــرد موالنــا: توجــه کنیــم نســبت مــا 
نســبت یــک انســان کــور بــه فیلــی عظیــم الجثــه هســت کــه 

میخواهــد آن را بشناســد.

ــر از آن اســت کــه بتوانیــم  آمــوزه: جهــان هســتی پیچیــده ت
آن را بــه طــور کامــل درک کنیــم پــس همــواره میــان حقیقــت

جهان و آنچه که ما از آن میشناسیم فاصله وجود دارد.
خطــای شــناختی: مــی تــوان جهــان هســتی را بــا قطعیــت 

کامــل و بــه طــور کامــل شــناخت.
راهبــرد موالنــا: توجــه بــه ایــن کــه گــر بریــزی بحــر را در کــوزه 

ای چنــد گنجــد قســمت یــک روزه ای؟

ــر  ــای تفك آموزه ه
ــتمی سيس

آمــوزه: هســتی فراســوی پدیــده هــا اســت. درک پدیــده هــا بــه 
معنای شــناخت هســتی نیســت.

خطــای شــناختی: مــی تــوان درک پدیــده هــا را بــه درک کل 
هســتی تســری داد و ادعــا کــرد کــه جهــان را مــی شناســیم.

و  دانــم  نمــی  اظهــار  بــه  جــرات  داشــتن  چیســتا:  راهبــرد 
انســان علــم  محدودیــت  پذیــرش 

آمــوزه: بودهــا واقعیــت هــای موجــود در جهــان هســتند و 
نمودهــا ادراک مــا از آن واقعیــت هــا. نمودهــا بــا بودهــا برابــر 

نیســتند.
خطای شناختی:

1.واقع گرایی خام: یکی دانش بود یا نمود
2.ذهــن گرایــی: انــگار بودهــا و تقلیــل جهــان بــه ســاحت 

نمــود
راهبــرد بیــدل: تصدیــق ایــن کــه در عیــن حکایــت نمــود از 

بــود میــان آن هــا تفــاوت وجــود دارد.
بیگانه وضعیم یا آشناییم/پنهان نبودیم تا وانماییم

پیــدا نگشــتیم خــود را از چــه پوشــیم/پنهان نبودیــم تــا وا 
نماییــم

محسن حسن نژاد
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نقشه راه کارآفرینی
الزامــاً  آنچــه در نقشــه راه کارآفرینــی می گوییــم،  طبیعتــاً 
شــبیه یــا جایگزیــن آنچــه بــه عنــوان کارآفرینــی در دانشــگاه 
هــای کشــور آمــوزش داده می شــود نیســت؛ بلکــه بیشــتر، 
تــالش بــرای پاســخ بــه دغدغــه  هــا و چالش هایــی اســت کــه 
ممکــن اســت ذهــن جوانــان بــا آن هــا مشــغول شــده باشــد.
در گام اول پاســخ دادن بــه ایــن ســوال را از جملــه ضروریــات 

شــروع بحــث میدانــم:
آیــا یــک کارآفریــن موفــق حتمــاً بــه آمــوزش رســمی کارآفرینــی 

نیاز دارد؟
افــراد  و  کارآفرینــی  علــم  بیــن  رابطــه ی  دیگــر،  عبــارت  بــه 
ذهــن  بــه  معمــوالً  کــه  اســت  چیــزی  عکــسِ  کارآفریــن، 
می رســد: بیــش از آن کــه کارآفرین هــا بــه دانــش کارآفرینــی 
تجربــه  نیازمنــد  کارآفرینــی  دانــش  باشــند،  داشــته  نیــاز 

اســت. کارآفرینــان 
با این حال نباید یک نکته را فراموش کنیم:

ایــن  و  بینیــم  مــی  را  موفــق  هــای  آفریــن  کار  معمــوال  مــا 
خــورده  کارآفرینــان شکســت  تعــداد  کــه  اســت  حالــی  در 

اســت. موفــق  آفرینــان  کار  از  بسیاربیشــتر 
بــا ایــن حــال اگرچــه آمــار و اطالعــات در کشــور هــای مختلف 
ــه  ــک نکت ــج مختلفــی داشــته اند،امــا همــه ی آنهــا در ی نتای
مشــترک هســتند و آن هــم ایــن اســت کــه درصــد بســیار 
ــد و  ــج ســال دوام دارن کمــی از کســب و کار هــا بیــش از پن
بســیاری از کســب و کارهــای جــوان بــه ســرعت ورشکســت 
میشــوند و برخــی از آنهــا هــم بعــد از چنــد اشــتباه توســط 
شــرکت هــای بــزرگ و ســازمان هــای فرصــت طلــب بلعیــده 

میشــوند و در نهایــت هضــم و جــذب میشــوند.
بنابرایــن، اگــر بــر آمــوزش آموزش کارآفرینی تأکید می شــود، 
)بحث هــای  کارآفرینــی  دانــش  کــه  اســت  علــت  ایــن  بــه 
می توانــد  کارآفرینــان(  تجربه هــای   + مدیریتــی  تئوریــک 
احتمــال خطــا و ســطح خطــر را بــرای کســب و کارهــای جــوان 

کاهــش دهــد.
گام دوم:

آیا حتماً باید از کسب و کار فعلی خود جدا شوید؟
بــه کارآفرینــی و کســب و کار مســتقل فکــر  کســانی کــه 

کــرد: تقســیم  دســته  دو  بــه  می تــوان  را  می کننــد 

آن هایی که در حال حاضر، مشغول به کار هستند.
یــا ســازمان خاصــی  کار  اکنــون در کســب و  کــه  کســانی 

نیســتند. شــاغل  و  ندارنــد  حضــور 
ــا یــک چالــش مهــم  ــا گــروه دوم، ب گــروه اول در مقایســه ب

ــرو هســتند: هــم روب
 با کسب و کار فعلی خودم چه کنم؟

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه  کارآفرینــی الزامــاً بــا تــرک شــغل 
فعلــی انجــام نمی شــود.

دو گزینــه ی دیگــر هــم وجــود دارد کــه نبایــد از آن هــا غافــل 
شــوید:

گزینه ی اول: کارآفریین درون سازماین
اگــر مدیــران و همــکاران شــما در محــل کار در شــغل فعلــی، 
هوشــمندی کافــی را داشــته باشــند، ممکــن اســت بتواننــد 
فضایــی را ایجــاد کننــد کــه بــه یــک کارآفریــن درون ســازمانی 

تبدیــل شــوید.
کســی  ســازمانی  کارآفریــن  یــا  ســازمانی  درون  کارآفریــن 
اســت کــه بــرای ارزش آفرینــی و نــوآوری، ســاختار و کســب 
و کار فعلــی خــود را تــرک نمی کنــد و البتــه قــدرت و اختیــار 
بیشــتری بــه او داده می شــود تــا بتوانــد ایده هایــش را عملــی 

کنــد.
گزینه ی دوم: کارآفریین اپره وقت

ممکــن اســت فضــای شــغل فعلــی شــما به گونــه ای باشــد کــه 
ــن  ــه ای ــان فراهــم نشــود. ب امــکان کارآفرینــی ســازمانی برایت
معنــا کــه یــا مدیــران و اطرافیــان، چنیــن ظرفیتــی ندارنــد، و 
یــا این کــه اصــالً زمینــه  ای کــه مــد نظــر شماســت، ارتباطــی بــا 

محــل کار فعلی تــان نــدارد.
در ایــن حالــت، یــک گزینــه می توانــد کارآفرینــی پاره وقــت 
باشــد. بــه ایــن معنــا کــه زمان هــای خــارج از ســاعات کار 
رســمی خــود را بــه راه انــدازی کســب و کار جدیــد اختصــاص 

دهیــد.
البتــه ایــن شــیوه ی کار کــردن، امــا و اگر هــای خــودش را هــم 
ــد وقــت  ــد، نیازمن ــالً این کــه ممکــن اســت کار جدی دارد. مث
و منابــع بیشــتری باشــد. و نیــز این کــه کارآفرینــی پاره وقــت 
را نمی تــوان بــرای مــدت طوالنــی ادامــه داد و بــه هــر حــال، 
بایــد در نقطــه ای، از کســب و کار فعلــی خــود جــدا شــوید.

گام سوم:
آیا مدل کسب و کار شما مشخص است؟

کــم نیســتند کســانی کــه ابتــدا تصمیــم می گیرنــد کارآفریــن 
کــه  حــاال  کــه  می کننــد  فکــر  خــود  بــا  ســپس  و  شــوند 
دســت مان  از  کاری  چــه  شــویم،  کارآفریــن  می خواهیــم 

یــد؟ برمی آ
بــه  را  دیگــر  بــه کشــوری  برنامــه مهاجــرت  بخواهیــم  اگــر 
عنــوان یــک اســتعاره مفهومــی از خلــق کســب و کار در نظــر 
بگیریــم – بــا کمــی قربانــی کــردن دقــت علمــی – می  توانیــم 

ــم: بگویی
مــدل کســب و کار، در حــد فکــر کــردن بــه مقصــد ســفر، 
ارزیابــی ذهنــی )و تحقیــق اولیــه(  در مــورد عملــی بــودن 
مســافرت و فرصتهــا و تهدیدهــای آن و نیــز فکــر کــردن بــه 
مکانیــزم هــای کســب درآمــد و هزینــه هــای زندگــی در کشــور 

مقصــد اســت.
مســافرت،  تاریــخ  مســافرت،  وســیله  تجــاری،  طــرح 
هزینه هــای ســفر، هزینه هــای اقامــت، فراینــد جســتجوی 
خــوردن  صــورت شکســت  در  احتمالــی  جایگزیــن  شــغل، 
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ــا عــدم انتخــاب شــریک  برنامــه مهاجــرت و حتــی انتخــاب ی
در ایــن مهاجــرت را در برمی گیــرد.

اگــر چــه واژه مــدل کســب و کار، بــا بحــث کســب و کارهــای 
اینترنتــی رایــج شــد و گســترش یافــت، امــا بــه خاطــر داشــته 
باشــیم کــه ایــن مفهــوم امــروز، همــه ی انــواع کســب و کار از 
کســب و کار ســاده ی خانگــی تــا بزرگتریــن کســب و کارهــای 
تولیــدی یــا بازرگانــی یــا تکنولوژیــک جهــان را زیــر چتــر خــود 

قــرار می دهــد.
تــا زمانــی کــه یــک مــدل کســب و کار مشــخص در ذهن تــان 
شــکل نگرفتــه، مراحــل اجرایــی و عملیاتــی کارآفرینــی را آغــاز 

نکنید.
قبــل از تعریــف دقیــق مــدل کســب و کار، شــما در بهتریــن 

حالــت
 یک عالقه مند به کارآفرینی هستید و نه بیشتر.

گام چهارم:
مدل کسب و کار و آشنایی با مفهوم کسب و  کار کوچک
ً  به داخل استخر کارآفرینی بپریم. ما نمی توانید مستقیما

چــاره ای نیســت جــز اینکــه تکلیــف برخــی مفاهیــم مقدماتــی 
را بــا هــم مشــخص کنیــم.

ایــن کار را ماننــد همــان مثــال کالســیک تیــز کــردن تبــر در 
ــرد. ــد. زمــان می ب نظــر بگیری

کارهــای  و  کســب  مدیریــت  فضــای  از  بهتــری  امــا درک   
داد: مــا خواهــد  بــه  کارآفرینــی  و  کوچــک 

تعریف کسب و کار کوچک چیست؟
شاید چنین سوالی به نظر بدیهی برسد.

امــا فرامــوش نکنیــم کــه انــدازه کســب و کار را بــه شــیوه هــای 
متفاوتــی می تــوان ســنجید.

 مــوارد زیــر تنهــا بعضــی از معیارهــای ســنجش ابعــاد کســب 
و کار هســتند:

بر اساس تعداد کارکنان
بر اساس گردش مالی ساالنه یا میزان درآمد ساالنه

بر اساس تعداد مشتریان
بر اساس سرمایه گذاری اولیه

بر اساس سن کسب و کار
گاهــی یــک کســب و کار بازرگانــی ســه نفــری، ده هــا میلیــارد 
تومــان در ســال گــردش مالــی دارد و گاه یــک کســب و کار 
صــد نفــری کارگاهــی، بــا یــک میلیــارد تومــان اداره می شــود.

گاهــی یــک کســب و کار، فقــط بــر روی یــک مشــتری بنــا 
از چنــد ســال،  پــس  و  بــزرگ(  یــک ســازمان  )مثــالً  شــده 
نتوانســته مشــتریان جدیــد جــذب کنــد. یــا  نمی خواســته 
گــردش مالــی و تعــداد کارکنــان زیــاد اســت. امــا بــازار آن 

کســب و کار هنــوز کوچــک اســت.
و  کســب  مدیریــت  و  کارآفرینــی  بحــث  مــا  کــه  آنجــا  از 
کارهــای کوچــک را در کنــار هــم قــرار داده ایــم، فرض مــان 
بــر ایــن اســت کــه کســب و کار کوچــک، بــا حداقــل یکــی از 

می شــود: شــناخته  زیــر  شــاخص های 
تعــداد کارکنــان کــم )شــاید کمتــر از ۲۰ نفــر( و ظرفیــت پایین 

بــرای ایجاد اشــتغال
کارآفرینی با سرمایه کم

سن کم )در دوران تولد و رشد اولیه(
عــرف صنعــت  نســبت  )بــه  پاییــن  اولیــه  گــذاری  ســرمایه 

خــودش(
همچنیــن مســتقل از ســاختار مالکیــت شــرکت )دولتــی یــا 

خصوصــی بــودن(  فــرض می کنیــم کــه دســت مدیــران کســب 
و کار در تصمیــم گیــری و اجــرا تــا حــدی بــاز اســت و گرفتــار 

قواعــد ســفت و ســخت ســازمان های بــزرگ نیســتند.
همچنیــن مســتقل از ســاختار مالکیــت شــرکت )دولتــی یــا 
خصوصــی بــودن(  فــرض می کنیــم کــه دســت مدیــران کســب 
و کار در تصمیــم گیــری و اجــرا تــا حــدی بــاز اســت و گرفتــار 

قواعــد ســفت و ســخت ســازمان های بــزرگ نیســتند.
در ایــن قســمت بایــد بــه یــک مبحــث مهــم اشــاره کنــم و 
آن هــم تاثیــرات ایــن کســب و کار هــای کوچــک در اقتصــاد 
ملــی کشــور اســت کــه البتــه ممکــن اســت ایــن بحــث از نظــر 
افــرادی کــه ایــن مطلــب را مطالعــه میکننــد کمــی کلیشــه ای 

بــه نظــر برســد امــا بایــد بــه آن پرداختــه شــود.
اقتصــاد  در  کوچــک  کارهــای  و  کســب  اهمیــت  و  نقــش 

کشــورها
کارهــای کوچــک در  و  و ســهم کســب  نقــش  بــا  آشــنایی 

کــه: می شــود  باعــث  ملــی  اقتصــاد 
کارآفرینان و فعاالن در کسب و کارهای کوچک،  احساس 
بهتــری نســبت بــه فعالیــت خــود داشــته باشــند  و بتواننــد 
در همــکاران و کارکنــان و اعضــای تیــم خــود نیــز، احســاس 
بهتــری را ایجــاد کننــد. بســیاری از کارآفرینــان، فکــر می کنند 
کــه کوچــک بــودن کســب و کار یــک مرحلــه ی نامطلــوب امــا 
ضــروری اســت کــه بایــد آن را ماننــد درد زایمــان تحمــل کــرد 
تــا بتواننــد پــا بــه دنیــای کســب و کارهــای بــزرگ بگذارنــد. در 
ــد  ــدن می توان ــی کوچــک مان ــودن و حت ــی کــه کوچــک ب حال
یــک انتخــاب باشــد. ضمــن اینکــه کســب و کارهــای کوچــک 
بخــش ارزشــمندی از اقتصــاد کشــورها هســتند و فعالیــت در 

آنهــا می توانــد کامــالً افتخــار آمیــز و غرورآفریــن باشــد.
ــا زود  ــر ی ــازی کارآفرینــی مــی رود، دی ــه ســراغ ب کســی کــه ب
وادار خواهــد شــد در نقــش یــک متقاعــد کننــده روبــروی 
ــواده، همــکاران و دوســتان قدیمــی، مدیــران بانک هــا و  خان
ســرمایه گــذاران و افــراد مختلــف بایســتد و از خــود و ایــده 
و کســب و کارش دفــاع کنــد. فــرد  کارآفریــن هــر چــه بهتــر 
ــر و  ــگاه خــودش را بشناســد، از موقعیــت و موضــع بهت جای

قدرتمندتــری در مذاکــره هــا بهره منــد خواهــد بــود. 
و  اقتصــادی  شــرایط  و  دولت هــا  سیاســت های  طبیعتــاً 
معــادالت بیــن المللــی، می تواننــد جایــگاه کســب و کارهــای 
بهبــود  اقتصــاد کشــور را در مقاطــع مختلــف  کوچــک در 
بخشــیده یــا تضعیــف کننــد. مدیــر یــا بنیــان گــذار کســب 
و کار، بــه عنــوان یــک استراتژیســت، بــا شــناختن جایــگاه 
اثــر  می توانــد   اقتصــاد،  در  کوچــک  کارهــای  و  کســب 
مواضــع دولتهــا و نیــز قوانیــن بــر روی اکوسیســتم کســب و 
کار کشــور  را تحلیــل کــرده و  روندهــای آتــی کســب و کار  
خــود وســناریوهای احتمالــی را بــا دقــت و کیفیــت بهتــری، 

طراحــی و ارزیابــی کنــد.
گام پنجم:

مفهوم موفقیت و شکست در کسب و کارهای کوچک
هیــچ کــس نمی خواهــد یــک کســب و کار شکســت خــورده 

داشــته باشــد. ایــن را همــه می دانیــم.
اما اگر بپرسیم که منظورتان از کسب و کار موفق چیست، 
احتمــاالً پاســخ شــفاف و مشــخصی دریافــت نخواهیــم کــرد. 
یــا الاقــل می تــوان گفــت پاســخ افــراد مختلــف بــه پرســش 
معیارهــای موفقیــت کســب و کار، می توانــد بســیار متفــاوت 

باشد.
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نکتــه جالــب اینجاســت کــه بســیاری از مــردم و کارآفرینــان، 
ــزرگ شــدن آن  ــه ب ــک کســب و کار کوچــک را ب ــت ی موفقی

می داننــد.
در حالی که وقتی کسب و کار بزرگ شد، از فضای دیگری 
صحبــت می کنیــم. مــا بایــد بــرای موفقیــت یــک کســب و کار 

در دوران کوچکی معیارهای مشخصی داشته باشیم.
در غیــر ایــن صــورت، ماننــد پــدر و مــادری می شــویم کــه 
موفقیــت و خوشــبختی کودک شــان را در ازدواج و دانشــگاه 

رفتــن و شــغل یافتــن می بیننــد.
ایــن نــوع رویاپــردازی، کودکــی را بــه عنــوان یــک پــل زیــر پــای 

بزرگســالی ویــران می کنــد.
نکته ای قابل توجه در این مورد:

تــا زمانــی کــه ذهنیــت و تعریــف دقیقــی از م.فقیــت کســب 
و کار نداریم،نمیتوانیــم در انتظــار یــک کســب و کار موفــق 

هــم باشــیم.
گام شمش:

شناخت و پرورش مدل ذهنی مناسب کارآفرینی
اگــر چــه گاهــی اوقــات، بــه ســادگی نمی تــوان مــرز صفــات 
شــخصیتی و مــدل ذهنــی را از هــم تفکیــک کــرد، امــا اجــازه 

بدهیــد کــه اینجــا بــا هــم یــک قــرار بگذاریــم:
وقتــی از مــدل ذهنــی حــرف میزنیم،همیشــه ایــن نکتــه را مــد 
نظــر داریــم کــه مــدل ذهنی،بــا مطالعه،تالش،تحقیق،تدبــر 

قابلیــت تغییــر و تطبیــق بــا نیازهــای مــارا دارد.
ایــن نــوع نــگاه بــه مــدل ذهنــی، کامــالً بــا صفــات شــخصیتی 
متفــاوت اســت کــه خیلــی اوقــات نمی توانیــم انتظــار داشــته 
باشــیم تغییــر جــدی کننــد و یــا اگــر هــم چنیــن انتظــاری 
داشــته باشــیم، بیشــتر نیازمنــد گــذر زمــان اســت تــا تغییــر 

ــری. صفــات شــخصیتی از طریــق مطالعــه و یادگی
بخــش قابــل توجهــی از آنچــه بــه عنــوان درس کارآفرینــی 
در مراکــز مختلــف آموزشــی تدریــس می شــود، بــه نوعــی بــه 

ــاز می گــردد. ایــن قســمت ب
همچنیــن قســمت عمــده ی آمــوزش هــای انگیزشــی حــوزه 
کســب و کار، بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــه ایــن 

قســمت تکیــه دارنــد.
ریســک،  بــه  نگــرش  و  پذیــری  ریســک  ماننــد  مباحثــی 
همچنین نگرش به بحث شــبکه ســازی و نیزنگرش مناســب 
نســبت بــه پــول، تنهــا بخــش کوچکــی از مجموعــه گســترده 

ــی اســت. مــدل ذهنــی مناســب بــرای کارآفرین
گام هفمت:

استراتژی برای کارآفرینی
بســیاری از مــا اســتراتژی را مختــص کســب و کارهــای بــزرگ 

می دانیــم.
در کســب و کارهــای کوچــک، یــا از اســتراتژی نامــی نمــی رود 
و یــا اگــر حــرف از اســتراتژی می زنیــم، بــه تعبیــر مینتزبــرگ، 
بیشــتر مفهــوم حیلــه یــا ترفنــد یــا تکنیــک را مــد نظــر داریــم.

احتمــاالً شــما هــم شــنیده اید کــه یــک مدیــر بگویــد: اصــالً 
فکــر نمی کردنــد کــه بــه ســراغ ایــن اســتراتژی بــروم.

اســتراتژی بــرای کســب و کارهــای کوچــک را می تــوان بــه 
چنــد حــوزه ی کلیــدی تقســیم کــرد:

تفکر اسراتژیک:
1.برنامه ریزی استراتژیک برای کسب و کارهای کوچک

2.مدیریت استراتژیک برای کسب و کارهای کوچک
3.تدوین استراتژی خروج

گام هشمت:
مفهوم ایده در کارآفرینی

نمی توانیــم از کارآفرینــی و خلــق کســب و کار بگوییــم و از 
ایــده حــرف نزنیــم.

ایــده کســب و کار کوچــک را می تــوان نطفــه ی آن کســب و 
کار دانســت کــه بــا تــالش و ســرمایه گــذاری بــارور می شــود 
واقعــی  اقتصــادی  یــک مجموعــه ی  کــه  باعــث می شــود  و 

متولــد شــود.
تعریــف ایــده هــم مثــل بســیاری از مفاهیــم مدیریتــی، ســهل 

ممتنع اســت.
ایــده را  همــه می دانیــم ایــده چیســت. امــا اگــر بخواهنــد 
تعریــف کنیــم، نمی توانیــم ایــن کار را بــه ســادگی انجــام 

دهیــم.
از ســوی دیگــر، می دانیــم و آموخته ایــم کــه قبــل از تعریــف 
و  هســتند  کلمــه  صرفــاً  کلمــات  پــردازی،  ایــده  ومفهــوم 

باشــند. مولــد  نمی تواننــد 
در بحــث مربــوط بــه ایــده هــای کســب و کار کوچــک، ســه 
موضــوع کلیــدی وجــود دارد کــه بایــد مــورد توجه قــرار بگیرد:

ایده چیست؟
ایده هارا چگونه ارزیابی کنیم؟
از کجا ایده به دست بیاوریم؟

دو موضــوع اول، قابــل درک و مهــم هســتند. امــا موضــوع 
ســوم، بحثــی اســت کــه خیلــی اوقــات بــه فراموشــی ســپرده 

می شــود.
کلمــه ی ایــده معمــوالً بــا مفاهیــم خالقیــت و نــوآوری گــره 
خــورده اســت. در حــدی کــه گاهــی اوقــات آنهــا را بــه صــورت 
ــرای وزن و  ــا ب ــد و ی ــه کار می برن ــواده ب ــا هــم خان ــرادف ی مت

قافیــه جملــه، آنهــا را در کنــار هــم قــرار می دهنــد.
گام هنایی:

طراحی اولیه پیشنهاد به بازار )پیشنهاد بازاریابی(
نمونــه هایــی از برنامــه ریــزی هــای مــورد نیــاز در مدیریــت 

کســب و کار بــه شــرح زیــر اســت:
 طرح تجاری یا طرح کسب و کار:

ــا طــرح کســب و کار،  ــا Business Plan ی  طــرح تجــاری ی
بــر خــالف تصــور بســیاری از مــا کــه آن را ابــزاری بــرای قانــع 
کــردن بانکهــا بــه وام دادن یــا مجــاب کــردن ســرمایه گــذاران 
بــه شــراکت در کســب و کار می دانیــم، پیــش از هــر چیــز و 
بیــش از هــر چیــز، بایــد بتوانــد تصویــری کامــل و شــفاف از 

آینــده کســب و کار در ذهــن مــا ایجــاد کنــد.
ــه ای همــراه  ــا یــک طــرح کســب و کار حرف ــی اگــر ب کارآفرین
نشــود، در بهتریــن حالــت بــه صــورت یــک ایــده باقــی خواهــد 
مانــد و در بدتریــن حالــت، بــه یــک ورشکســتگی شــرم آور 

تبدیــل خواهــد شــد.
پــس برنامــه ریــزی هــای عملیاتــی و تشــکیل تیــم و بهــره 
گیــری از طــرح هــای مالــی و تجــاری در ایــن قســمت خیلــی 

مهــم هســتند.
فرزانه بهرامی
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روانشنایس کار

توجيه اخالقی عامل 
نابودی بشریت

ــرس  ــدون ت ــه کــه ب ــی در مغــز میوفت ــون چــه اتفاق ــه نظرت ب
دســت بــه هــرکاری میزنیــم؟

هیتلــر ،ســیگار نمیکشــید و بــه نقاشــی خیلــی عالقــه منــد 
بــود ومیخواســت بــه مدرســه هنــر بــره! حتــی از آزاردیــدن 
ــود چــه  ــط زیســت ب ــات ناراحــت میشــد وحامــی محی حیوان

روحیــه لطیفــی!
خــب ایــن مــرد لطیــف و بــا احساس،کشــتار بزرگــی رو در 
تاریــخ جهــان رقــم زد! ایــن ویژگــی هــا در کنــار ایــن حجــم از 

کشــتار تضــاد بزرگیــه! 
چه اتفاقی رخ میده که دست به هر کاری میزنیم؟

ایــن هســت:چطور  کــه مطــرح میشــه  واقــع ســوالی    در 
انســان هایــی کــه بــه ارزش هــای اخالقــی پایبنــد هســتند،در 
بخــش هایــی از زندگــی دســت بــه اعمالــی میزنــن کــه بــا 

ارزش هاشــون متفــاوت هســت؟
بــه  دســت  معمــوال  که:«افــراد  بگــم  عزیز،بایــد  دوســتان 
اعمــال ناپســند نمیزننــد مگــر انکه،جنبــه هــای غیــر اخالقــی 

آن را،بــرای خــود توجیــه کــرده باشــند«.
اینــو مــن نمیگــم،روان شــناس و اســتاد دانشــگاه اســتنفورد، 

آلبــرت بنــدورا میگــه.
مثــال تروریســت هــای انتحــاری بــا همیــن روش،یعنی توجیه 
کــردن خودشــون دســت بــه ایــن کار میزنن،اونــا فکــر میکنــن 
دارن زمیــن رو از گنــاه پــاک میکنــن و بــا ایــن کار قــراره راهــی 

بهشــت موعــود بشــن ولــی زهــی خیــال باطــل!
بنــدورا بعــد از »توجیــه اخالقــی« چنــد مکانیســم دیگــر هــم 
معرفــی کرده،کــه باعــث غیرفعــال شــدن مکانیســم شــناختی 

رفتــاری میشــن:
اولیش تلطیف لغوی هست یا همون حسن تعبیریعنی:به 

یک فعل بد،یه اســم قشــنگ بزاریم..
 مثــال فرماندهــان ابوغریــب از لفــظ نــرم کــردن بــه جــای 

میکــردن. اســتفاده  شــکنجه 
مورد بعدی:

مقایسه با دیگران برای توجیه ایراد خود.
ــه دوســتان،این مــورد هــم خیلــی رایــج هســت و احتمــاال  بل
همــه تجربــه کردیم.تــو ایــن روش،فــرد بــا مقایســه رفتــار 
ــر از دیگــران،از عــذاب وجــدان  ــه هــای بدت ــا نمون خــودش ب
خــودش کــم میکنه)غافــل از اینکــه داره خــودش چــه بالیــی 
ســر خــودش میــاره چــون بــا ایــن مکانیســم صرفــا  فقــط داره 

این حس بد رو سرکوب میکنه(.
مورد بعدی:

تغییر مسئولیت.
ــا دلتــون بخــواد توکودکــی اینــکارو کردیــد. تــو ایــن حالــت  ت
خارجــی  عامــل  یــک  گــردن  بــه  رو  مســئولیت  میــاد  فــرد 
میندازه،یــا حتــی بــه افــراد مختلفــی ربــط میــده. البتــه بعضی 
هــا توکودکیشــون بــد عــادت میشــن وایــن خصوصیــت تــو 
ــا حــاال شــده اشــتباه خــودت  بزرگســالی هــم حفــظ میکنن.ت
رو بنــدازی گــردن یــه فــرد دیگه؟بله،خــب شــما هــم یــک 

انســانی بــا مکانیســم دفاعــی هــای انســانی.
مــورد بعــدی خیلــی پیچیــده س امــا ســعی میکنــم ســاده بگــم 
براتون.تــو ایــن مــورد کــه »انســانیت زدایــی از قربانــی« نــام 

دارد 
از اتفاقاتی که رخ میده این هست:

در این روش،ذات انسان بودن از سایرین گرفته میشه و به 
اون فــرد یــا افــراد بــه دیــد انســان نــگاه نمیشــه. مثال:کاکاســیا 
خونــدن بــرده هــا یــا کــم عقــل و ناقــص دونســتن زن هــا یــا 

ضعیــف شــمردن جنــس زن.
بیشــتر  قربانــی  انســانی  کیفیــت  چرا؟هرچــی  میدونیــن 
خدشــه دار شه،اســیب رســوندن بــه اون اســون تــر میشــه. 

بلــه، و ایــن هســت کل ماجــرا.
مراقــب خودتــون باشــید و بــا دقــت افــراد رو گزینــش کنیــد 
تــا بتونیــد افــراد ســالمی رو از نظــر روانــی در کنــار خودتــون 
داشــته باشــین هــم در محیــط کار وهــم در زندگــی شــخصی 
تــون بایــد توانایــی گزینــش کــردن داشــته باشــین دوســتای 
من،شــک نکنیــد کــه ایــن مهــارت خیلــی کار ســاز هســتش.

فاطمه خوش نژادروز و روزگار خوش 
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و اما اسراتژی های پیشهنادی :
۱- پــرورش شایســتگی هــای فــردی ، حرفــه ای و اجتماعــی 

ــردی  ــان از طریــق آمــوزش هــای کارب زن
 Family( خانــواده  دوســتدار  هــای  ســازمان  ۲-تاســیس 

)organization
۳-توجه به نقش های چندگانه 

توانمنــد در  زنــان  ۴- فراهــم آوردن فرصــت هــای حضــور 
مدیریتــی  هــای  ســمت 

بــا هــدف جانشــین  ۵-قــرار گرفتــن در شــغل هــای ســایه 
بانــوان  توانمنــدی  افزایــش  بــرای   ، پــروری 

و  پــروری  ،شایســته  گزینــی  شایســته  نظــام  تدویــن   -۶
جنســیت  از  فــارغ  ســاالری  شایســته 

و  تشــویقی  هــای  سیســتم  کارگزینــی  بــه  و  ۷-طراحــی 
ــان شــاغل در ســازمان هــای  الگوهــای انگیزشــی مناســب زن

کشــور  کالن 
۸- تعریــف شــاخص هــای کلیــدی عملکــرد در جهــت ارتقــا و 
توســعه توانمنــدی هــای زنــان شــاغل در ســازمان هــای کالن 

کشور 
۹-تخصیــص بودجــه و اعتبــار بــه منظــور تقدیــر از ســازمان 

هــای دارای نــرخ رشــد بــاال در ارتقــا زنــان 

بعــد از ایجــاد و ترویــج و تکثیــر ایــن اســتراتژی هــا شــاید آمــا. 
درآمــد و مالکیــت زنــان از ۱۰٪ و ۱٪ کمــی جابــه جــا شــوند. 

بــه امیــد روزی کــه نــه روی تعصــب و نــه بــه خاطــر جنســیت 
، بلکــه بــه خاطــر تــالش هــر فــرد ، در هــر جایگاهــی بــه 

شایســتگی حقوقشــان ادا شــود .

ســومین قســمت را با آمارهایی از یونســکو در مورد وضعیت 
کار و اشــتغال ، مالکیت و  درصد درآمد آغاز می کنیم؛

طبق آمار یونسکو ؛
۵۰٪ جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند.
همچنین ۵۰٪ کارِ ثبت شده توسط زنان است. 
و تنها ۱۰٪ درآمد جهانی متعلق به زنان است!

و نیز ۱٪ مالکیت ثبت شده به نام زنان است ...
و طبــق گــزارش مجلــه ی فورچــون و ارائــه ی لیســت ۵۰۰ 

شــرکت برتــر دنیــا ؛
۳۲ مدیر عامل زن 

۲۲ زن در باالترین مسند قدرت سیاسی جهان اند. 
ــان تشــکیل  ــد را زن و ۳۳ درصــد مســند هــای دولتــی در هن

ــد  داده ان
و اما در کشورمان ؛ 

۱۴ درصــد ســهم اشــتغال متعلــق بــه زنــان اســت و تنهــا 
! اســت  زنــان  اختیــار  گیــری در  ۴درصدِ مشــاغل تصمیــم 

و نتیجه گیری با شما ...
و حــال بعــد از ارائــه ی برخــی آمــار هــا در حــوزه اشــتغال 
و مدیریــت زنــان بــا یــک تحلیــل SWOT در ایــن خصــوص 
پیــدا  دســت  حــوزه  ایــن  هــای  نشــیب  و  فــراز  بــه  بیشــتر 

خواهیــم کــرد.

گردآورنده: فاطمه سارا شهسواری
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مدیریت دولیت
از  بایــد  آنچــه 
دموکراســی بدانيــم 

از  دمــو + کراســی ســاخته شــده اســت ؛ بــه معنــای مــردم + 
حکومــت کــه مقصــود همــان حکومــت مردمــی یــا حکومــت 

مــردم ســاالرانه اســت.
بــر  اکثریــت  حکومــت  و  اســت  ایــده آل  یــک  دموکراســی 
اقلیــت می باشــد کــه امــروزه حکومــت اقلیــت بــر اکثریــت 

دارد. جریــان 
ویژگــی هــای دموکراســی عبارتنــد از : حاکمیــت قانــون ، 
آزادی بیــان و مطبوعــات و رســانه ، انتخابــات آزاد و عادالنــه 

، شــفافیت ، شــهروندی و مشــارکت عمومــی.
بــه طــور صــد در صــد   اصــول دموکراســی  ایــن   همــه ی 
صــورت نمــی گیــرد و حکومــت هــا و دولــت هــا درصدهــای 
مختلفــی از ایــن ویژگی هــا را بــه کار مــی گیرنــد و هــر چقــدر 
آن  در  دموکراســی  می گویــم  باشــد  بیشــتر  درصدهــا  کــه 

حکومــت بیشــتر اســت.
 انواع و اشکال دموکراسی عبارتند از : 

 ۱.دموکــرایس مســتقیم :  مــردم بــه شــکل مســتقیم حضــور 
داشــته باشــند. 

ــده : نماینــده هــا از جانــب مــردم تصمیــم  ــرایس مناین ۲.دموک
مــی گیرنــد .

۳. دموکــرایس الکرونیــی : بــرای تصمیــم گیــری از رای گیــری 
هــای الکترونیکــی اســتفاده مــی کنیــم. 

ــان : در اینجــا معیــار ایــن اســت  ــر گفمت ــین ب ــرایس مبت ۴.دموک
کــه افــراد برابــر باشــند و آزادانــه نظراتشــان را بیــان کننــد 
و مــردم بــه طــور آزادانــه و بــدون تــرس و نیــروی قهــر و 
را  نظراتشــان  و  کننــد  همدیگــر صحبــت  بــا  اجبــار  و  زور 
بیــان کننــد. حــال ســوال پیــش مــی آیــد کــه اصــالً ایــن نــوع 
دموکراســی امــکان تحقــق دارد؟ مــی دانیــم هــر چــه مــردم 
بیشــتر باشــند مشــروعیت نیــز بیشــتر اســت امــا اینکــه همــه 

مــردم امــکان حضــور داشــته باشــند وجــود نــدارد یعنــی بایــد 
در مقیــاس صرفــه جویــی کــرد و در کل امــکان صحبــت همه 
وجــود نــدارد و همــه از قــدرت یکســان برخــوردار نیســتند 
مگــر اینکــه نماینــده ای از جانــب مــردم انتخــاب شــود تــا 
بتوانــد در مــورد نظــرات آنهــا صحبــت بکنــد و بازهــم مشــکلی 
کــه اینجاســت ایــن اســت کــه تضمینــی وجــود نــدارد کــه 
نماینــده افــکار عمومــی را لحــاظ کنــد .حــال مثــال می توانیــم 
بگوییــم کــه راه حــل ایــن اســت کــه از مــردم صرفــا در مــورد 
مســائل و قوانیــن اساســی  نظــر خواهــی کننــد کــه خــب ایــن 
پــاک کــردن صــورت مســئله میباشــد و یــا از بعضــی افــراد 
دعــوت کنیــم در حــوزه عمومــی صحبــت کننــد در صورتــی 
کــه منافعشــان بــا منافــع افــراد دعــوت نشــده یکــی باشــد و 
افــرادی کــه دعــوت مــی شــوند از نظــرات افــراد دعــوت نشــده 
هــم اســتفاده کننــد کــه بــاز هــم تضمینــی وجــود نــدارد کــه 

ایــن اتفــاق صــورت بگیــرد.
در کل  با توجه به گســتردگی جمعیت و پراکندگی شــهرها 

امــکان دموکراســی مبتنــی بر گفتمــان وجود ندارد.
نــوع  ایــن  در   : دیجیتــال  گفمتــان  بــر  مبتــین  دموکــرایس   .۵
دموکراســی مشــکلی کــه بــه وجــود می آیــد ایــن اســت کــه 
آیــا دولــت اجــازه می دهــد مــردم در فضــای مجــازی صحبــت 
انــدازه  بــه یــک  نــه و اینکــه همــه افــراد جامعــه  یــا  کننــد 
بــه اینترنــت دسترســی دارنــد یــا خیــر کــه همــان  شــکاف 

هستی عقیلیدیجیتــال مــی باشــد.
فائزه صالحی اقدم

24


