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نخست سخن 
به نام خدا

وخارزم؛ 
برای نسل ها«  آفرینی پایدار  نماد »ثروت 

 هر نفس نو می شود دنيا و ما
 بی خـبر از نو شـدن اندر بقـا
 آنکه غافل بود از كشت و بهار
 او چه داند قيمت اين روزگار

 نو شدن زمين و زمان در بهاران هر سال را، رازی است كه يزدان پاک برای 
ما خاكيان تدارک ديده است تا غافل نمانيم از قيمت روزگاری كه بی درنگ 
می گذرد. بايسته آن است كه درنگ كنيم در راز خلقت و نوشدن پی در 
پی آن، تا دريابيم كه آفريننده هستی، نو شدن را دوست تر دارد و برآمدن 
دوباره را وعده داده است. چه برآمدن آفتاب از پس سياهی شب باشد و چه 

برآمدن بهار از سردی جانسوز زمستان. 
 هم از اين روست كه در آستانه نوشدن زمين و زمان، شركت سرمايه گذاری 
تازه  جهان  دو  تا  بگويد  تازه  سخنی  تا  است  كرده  آن  عزم  نيز  خوارزمی 
شود. اكنون شانزده سال تمام از آفرينش اين شركت می گذرد و شـانزده 
سالگی می تواند اوج بلوغ به شـمار آيد. مديران، كار شناسان و كاركنانی كه با 
پشت گرمی سهامداران، بی دريغ سنگ روی سنگ گذاشتند تا بنايی استوار 
پی افکنند، اكنون در پی آنند كه تدبيری فراهم آورند كه اين بنا سالهای 
سال پايدار و استوار، از باد و باران نيابد گزند. چاره آن است كه زندگی نو 
و تازه ای برای خوارزمی انديشيده شود تا در بلوغ خويش، اوج گيرد و اين 
تجربه فراوان آزموده ای است كه هرگاه شركت ها در سراسر جهان، به آنچه 
داشته اند بسنده كرده و در روزمرگی خود فرو رفته اند، فرو تر رفته اند و در 
بلعيده  توانمند تر  و  بزرگ تر  رقيبان  دست  به  يا  و  شده اند  بسته  يا    نهايت 

شده اند. 
 اين دغدغه مبارک، گروه مديران و كار شناسان خوارزمی را از ابتدای پاييز 
گذشته، برآن داشت كه به بازنگری در برنامه های راهبردی گروه روی آورند. 
چه آنکه هم فضای كسب و كار در اثر رويش اميد و تدبير در پی نوشدن بود 
و هم خوارزمی در پی بالندگی در بازار اوراق بهادار و فرا تر رفتن از بيست 
آنچه  از  استوار تر  را  راه  تا  نو،  تدبيری  نيازمند  دارايی،  ريال  ميليارد  هزار 
آمده است دوام بخشد. بدين گونه بود كه در روزهای آغازين آذرماه گذشته 
از  انداز رسيدن به جايگاه يکی  كليات برنامه راهبردی نهايی شد و چشم 
پنج شركت بر تر هلدينگ و سرمايه گذاری ايران در آستانه سال يك هزار و 
چهارصد خورشيدی و دارای باال ترين نرخ بازده سرمايه گذاری، پيش روی 
كاركنان گروه خوارزمی قرار گرفت. چرا كه مأموريت بزرگ شركت چيزی 
جز افزايش ثروت سهامداران آن، از طريق خلق سودی پايدار و با كيفيت 
مستمر،  و  مناسب  نقدی  سود  به  دستيابی  طريق  از  كه  گونه ای  به  نبود، 
شركت بتواند هم نيازهای نقدينگی سهامداران را همه ساله برآورده كند و 
هم نيازهای نقدينگی توسعه متوازن و پايدارش را. و از آنجا كه اين مأموريت 
خطير نبايد هيچ گاه از ديدگان اعضای گروه به دور بماند، شعار گروه بر آن 

قرارگرفت كه وظيفه ما جز اين نيست: ثروت آفرينی پايدار برای نسل ها. 
 ساده انگاشتن است اگر پنداشته شود كه با دست روی دست گذاشتن و 
بلندپروازانه پيش گفته  انداز  امور كردن، چشم  اداره  افتد و دانی،  چنانکه 

تحقق می يابد. باور همکاران خوارزمی اين است كه دستيابی به هدف های 
كاست  و  بی كم  اجرای  و  عملياتی  برنامه های  تدوين  گرو  در  شده  تعيين 
آن هاست و البته باور قوی  تر آن است كه طی اين مرحله پس از توكل به 
فضل بی كران الهی، نيازمند همراهی تمام ذی نفعان راهبردی گروه است 
كه سهامداران خوارزمی در رده نخست آن قرار دارند، اگر چه نقش مديران 
عهده تك  بر  كه  وظيفه ای  واسطه  به  و  نيست  كمتر  نيز  گروه  كاركنان  و 
تحقق  برای  جز  و  بربندند  همت  كمر  پيش  از  بيش  بايد  است،  آنان  تك 
چشـم انداز به چـيز ديگری نينديشند. گروه ديگر از صاحبان حق در اين 
و  همراهی  با  جز  كه  است  خوارزمی  گروه  بزرگ  خانواده  اعضای  راسـتا، 

پشتيبانی آنان، موفقيت خيال باطل بستن است. 
 و بدين سبب بود كه »و خارزم« متولد شد. جريده ای كه بتواند هر ماه به 
ميان اعضای گروه و خانواده های آن ها برود و فکرهای بزرگ را به اشتراک 
بگذارد و وسيله ای شود برای تبادل نظر، پيام رسانی، طرح ايده  ها و انديشه ها 
و شايد گله ها و تشويق ها، تا تصميم گيران، كاركنان و نمايندگان سهامداران 
در خوارزمی از يك سو و سهامداران و مشتريان و گروه ها و بنگاه های همکار 
از سوی ديگر، با همفکری و همکاری راه را برای رسيدن به آن مقصد عالی 
نماد  از  ماهنامه  نام  است هموار سازند.  اهداف چشم انداز  تحقق  همانا  كه 
برای گروهی كه دل در گرو  باشد  نمادی  تا  بورس گرفته شد  شركت در 
ارزش آفرينی در بازار سرمايه دارند و پس از اين وخارزم را نه به عنوان تنها 
نماد بورسی، كه به عنوان وسيله كارآمدی برای زنده نگه داشتن ارتباط با 
اعضای بی شمار آن می دانند. واقعيت آن است كه اين كارآمدی نيز جز با 
نمی رسد.  كمال  به  وخارزم  آفرينان  نقش  و  خوانندگان  تمامی  مشاركت 
و  نشود  تبديل  سويه  يك  بلندگويی  به  كه  است  آن  ماهنامه  بنای  پس، 
از كار شناسان و مديرانی مجرب در عرصه  اين رو، در كنار بهره گيری  از 
روزنامه نگاری، دست نياز به سوی شما می گشايد تا در باروری و بالندگی اش 

ياری رسان باشيد و از هيچ لطفی دريغ نکنيد. 
 شماره نخست وخارزم در آستانه نو شدن سال و فرا رسيدن بهار جان ها، 
افزايش  ريال  ده هزارميليارد  به  گروه  سرمايه  كه  می يابد  انتشار  حالی  در 
يافته و گاه، گاه نوشدن قدم ها برای اوج گيری بزرگ اين سرمايه ی ارزشمند 
پايدار  توسعه  آفرينی، در  ثروت  و در پی  به سهم خود  تا خوارزمی،  است 
ايران اسالمی از يك سو و كمك به خلق جهان بدون فقر از سوی ديگر، 
و  گذاران  راستين دست اندركاران، سياست  باور  بردارد.  اثرگذاری  گام های 
فراهم آورندگان وخارزم همانند سياست گذاران و مجريان گروه خوارزمی بر 
آن است كه بايد با عزم جزم و به دور از هرگونه ترديد و هراس، با اتکال 
به خداوند جان آفرين، قدم در راه بی برگشت رشد و تعالی گذاشت تا بلکه 
اندكی از دينی كه جامعه بر گردن هر كنشگری در اقتصاد می گذارد را ادا 
كنند. اولين گام در اين راه سپردن بی دريغ تن به باد بهار است كه خود 
بهاری بزرگ تر را نويد می دهد، بهاری كه فصل تازه شدن جان ها و جهان 

است كه موالی روم فرمود: 
 گفت پيغمبر به اصـحاب كبار/ تن مپوشـانيد از باد بهـار 

 كانچه با برگ درختان می كند/ با تن و جان شما آن می كند

دکترحجتالهصیدي،مدیرعاملشرکتسرمایهگذاريخوارزمي
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له برای جهش بزرگ 7سا برنامه 

عملكرد گزارش 

تببین جايگاه
بازار بورس اوراق بهادار سال 1391 را در شرايطی 
چندان  نه  عملکرد  مانند  عواملی  كه  كرد  شروع 
بازدهی  افزايش  ها،  شركت   1390 سال  مطلوب 
بازارهای موازی از جمله بازار ارز، سکه و مسکن، 
و  به چشم انداز ظرفيت های كسب  نسبت  نگرانی 
سياست های  از  ناشی  كشور  پايه  صنايع  در  كار 
سود  نرخ  افزايش  همچنين  كشور،  ارزی  و  پولی 
سپرده های بانکی باعث خروج بخش قابل توجهی 
از نقدينگی از بازار سرمايه شده بود. با اين وجود 
كاهش  باعث  ای  هسته  مذاكرات  مثبت  روند 
خوارزمی  و  شد  و سکه  ارز  بازار  ركود  و  بازدهی 

هم توانست بازدهی متناسب با اين تحوالت داشته 
 ،1392 سال  در  خوارزمی  سرمايه گذاری  باشد. 
بورسی  خبری  مهمترين  شايد  اما  شد.  17ساله 
درباره سرمايه گذاری خوارزمی در سال گذشته كه 
می توان به آن اشاره كرد ، افزايش سرمايه 113 
فوق  باشد. مجمع عمومی  هلدينگ  اين  درصدی 
تشکيل   1392/11/20 درتاريخ  خوارزمی  العاده 
مبلغ  از  شركت  سرمايه  افزايش  آن  در  و  شد 
4/685/307 ميليون ريال به مبلغ 000ر000ر10 
از  ميليون ريال )مبلغ 3/117/873 ميليون ريال 
محل مطالبات و آورده نقدی و مبلغ 2/196/820 
ميليون ريال از محل اندوخته سرمايه ای( تصويب 

شد. در ادامه اين جلسه با افزايش سرمايه شركت 
مبلغ  به  ريال  ميليون   10/000/000 مبلغ  از 
و  مطالبات  محل  از  ريال  ميليون   15/000/000
آورده نقدی و اندوخته سرمايه ای هم موافقت شد 
و مجمع اختيار عملی نمودن آن را به مدت 2 سال 
به هيات مديره شركت واگذار كرد تا پس از اخذ 
مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انجام 

آن اقدام نمايد. 
از  را  هلدينگ  اين  رويدادهای  تقويم  روی  اگر 
از  كه  می بينيم  را  سال هايی   ، بگذرانيم  نظر 
تاريخ  در  عطفی  نقطه  و  شده  جدا  سال ها  بقيه 
است  سالی   1384 روند؛  می  شمار  به  شركت 
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به  فعاليت ها و ورود  باهدف توسعه  كه خوارزمی 
عرصه صنعت سرمايه گذاری كشور، به سهامی عام 
خوارزمی  كه  است  سالی   1389 كرد،  پيدا  تغيير 
بعد  كه   1391 سال  و  شد  پذيرفته  فرابورس  در 
اوراق بهادار، نماد شركت به  از پذيرش در بورس 
تقويم  پايين  در  و...  يافت  انتقال  بورس  دوم  بازار 
به  خوارزمی  سرمايه گذاری  ساله   17 فعاليت های 
20 /1392/11  می رسيم؛ روزی كه مجوز افزايش 
سرمايه شركت در اختيار هيات مديره قرار گرفت و 
عالوه بر مسيوليت سنگين برای مديران، خوارزمی 
افزايش  داد،  قرار  بزرگ  يك جهش  آستانه  در  را 
شركت  اين  سهامداران  اعتماد  از  كه  سرمايه ای 
نشات گرفته است؛ سرمايه ای كه در ابتدا و در بدو 
تاسيس گروه مبلغ 100 ميليارد ريال بوده و طی 
چند مرحله در سال های 1384، 1389، 1390 و 
1391 به مبلغ 4.685 ميليارد ريال افزايش يافته 

بود.

افزايش سرمايه و افق بلند مدت
نيازمند  شركت،  113درصدی  سرمايه  افزايش     
طراحی افق و چشم انداز برنامه ريزی شده ای برای 
بهره گيری مناسب از آن درجهت توسعه و پيشرفت 
خانواده خوارزمی است، از همين رو مديريت هلدينگ 
با شناسايی ظرفيت ها و نيازهای گروه تدارک برنامه 
7ساله ای را ديده كه شركت ديگرگونه ای را در سال 
1400برای حضور در بازار رقابت آماده می كند. در 
اين برنامه متناسب با افزايش بودجه تصويب شده در 
تا  هيئت مديره، راه خوارزمی در سال های 1392 
1399 پيش بينی شده و به اين سوال كه خوارزمی 
چگونه وارد سال 1400 می شود، پاسخ داده شده 
است و هدف هايی همچون داشتن باالترين نرخ بازده 
دارايی بين شركت های سرمايه گذاری پذيرفته شده 
در بورس اوراق بهادار و كسب حداقل سود خالص 
85.809 ميليارد ريال از مواردی است كه خوارزمی 

قصد رسيدن به آن ها را دارد.

اهداف بلند مدت سرمايه گذاری خوارزمی
سرمايه گذاری  شركت  مديران  هدف  مهم ترين 
خوارزمی اين است كه طبق برنامه 7ساله بايد در 
در  برتر  شركت   50 از  يکی  بتوانند   1399 سال 
كشور و همچنين يکی از 5 شركت سرمايه گذاری 
مهم ترين  باشند.  ايران  در  برتر  هلدينگ  و 
فعاليت های خوارزمی تاسيس، تشکيل و مشاركت 
در سرمايه گذاری، خريد سهام، راه اندازی و بهره 
انواع شركت ها، فروش و واگذاری سهام،  برداری 
آماده كردن شركت های مورد سرمايه گذاری جهت 
ورود به بورس اوراق بهادار و پذيره نويسی سهام 

بهادار  اوراق  و  سهام  به  مربوط  معامالت  انجام  و 
افزايش  به  توجه  با  كه  است  خارجی  و  داخلی 

سرمايه و پتانسيل موجود در اين هلدينگ می توان 
به افزايش حوزه های فعاليت شركت اميدوار بود.

سبد سرمايه گذاری مديريتی شركت خوارزمی بايد 
بنابر چشم انداز برنامه 7ساله ،باالترين نرخ بازدهی 

دارايی بين شركت های سرمايه گذاری را تا سال 1400 
داشته باشد. در ساختار هلدينگ خوارزمی، شركت های 
سرمايه پذير مديريتی و شركت های سرمايه پذير غير 
مديريتی وجود دارند. شركتهای سرمايه پذير مديريتی 
خوارزمی شامل بيمه، ساختمان، سيمان، IT، انرژی، 
مواد دارويی، بازرگانی و واسطه گری مالی ميشوند. 
شركت های سرمايه پذير غير مديريتی هم در زيرشاخه 
قطعات،  ساخت  و  خودرو  ساختمان،  بخش های 
بانك داری و مواد شيميايی قرار می گيرند. برای نمونه، 
شركت البراتوارهای سينادارو جزو شركت های سودآور 
گروه خوارزمی به شمار می آيد. اين شركت با سرمايه 
100ميليارد ريال در زمينه ساخت، توزيع و فروش 
كليه مواد و محصوالت شيميايی، دارويی و بهداشتی و 
امور بازرگانی مرتبط فعاليت می كند و ميزان مالکيت 
گروه خوارزمی 49/52 درصد است. سينا دارو توانسته 
رتبه اول را از نظر حاشيه سود در ميان شركت های 

دارويی به خود اختصاص دهد.
آخرين تركيب سهامداران خوارزمی  را می توانيد بر 
اساس تعداد سهام و درصد مالکيت در جدول اين 

صفحه بعد ببينيد:

تركیب سرمايه گذاری ها 
و ساختار درآمدی خوارزمی

سرمايه گذاری  شركت  سرمايه گذاری های  مجموع 
خوارزمی در سال مالی منتهی به 1392/03/31رشد 16 
درصدی داشته است ؛ به طوری كه سرمايه گذاری های 

عملكرد گزارش 

درباره  بورسی  خبری  مهمترین 
سال  در  خوارزمی  گذاری  سرمایه 
اشاره  آن  به  توان  می  که  گذشته 

درصدی   113 سرمایه  افزایش   ، کرد 
مجمع  است.  هلدینگ  این 

خوارزمی  العاده  فوق  عمومی 
درتاریخ 1392/11/20 تشکیل شد و در 
آن افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 
4/685/307 میلیون ریال به مبلغ 

)مبلغ  ریال  میلیون  000ر000ر10 
از محل  3/117/873 میلیون ریال 
مبلغ  و  نقدی  آورده  و  مطالبات 
از محل  2/196/820 میلیون ریال 
شد  تصویب  سرمایه ای(  اندوخته 
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كوتاه مدت شركت با رشد 63 درصدی از مبلغ 311 
ميليارد ريال به مبلغ 507 ميليارد ريال افزايش يافته 
است. سرمايه گذاری های بلندمدت بورسی و غيربورسی 
شركت نيز به ترتيب رشد 10 و 19 درصدی را طی 
سال مالی منتهی به 1392/03/31 داشته اند تا در 
مجموع رقم سرمايه گذاری های بلندمدت شركت با 
رشد 14 درصدی از مبلغ 6.594 ميليارد ريال به 

مبلغ 7.522 ميليارد ريال افزايش يابد. 
روند صعودی سود حاصل از سرمايه گذاری ها و 
سود حاصل از فروش سرمايه گذاری ها در سال 
رشد  به ترتيب   1392/03/31 به  منتهی  مالی 
18و7 درصدی را نشان می دهد؛ به  طوری كه سود 
ميليارد   202 معادل  سرمايه گذاری ها  از  حاصل 
ريال و سود حاصل از فروش سرمايه گذاری ها به 
ميزان 52 ميليارد ريال افزايش داشته است. رشد 
سود حاصل از فروش سرمايه گذاری های شركت 

نيز طی سال مالی 1392 نسبت به سال 1391 
بنابراين كيفيت سود كسب شده  و  بوده  كمتر 

افزايش يافته است. 

سود حاصل از سرمايه گذاری های خوارزمی
 در سال 1392

با  طی سال مالی 1392 سود عملياتی شركت 
25 درصد رشد از مبلغ 1.748 ميليارد ريال به 
است.  يافته  افزايش  ريال  ميليارد  مبلغ 2.186 
مالی  سال  در  شركت  خالص  سود  همچنين 
درصدی   25 رشد  با   1392/03/31 به  منتهی 
 1.945 مبلغ  به  ريال  ميليارد   1.557 مبلغ  از 
ميليارد ريال )معادل 388 ميليارد ريال( افزايش 

يافته است.

نحوه  تقسیم سود شركت در سال 1392
شركت  مديره  هيأت  پيشنهاد  به  توجه  با 
)به  سود  تقسيم  برای  خوارزمی  سرمايه گذاری 
ميزان هر سهم 200ريال (، ميزان سود تقسيمی 

برای سال مالی  منتهی به 1392/03/31 بالغ 
بر و 1.171 ميليارد ريال بوده است)250 ريال 
به ازای هر سهم(.سود تقسيمی شركت به ازای 
هر سهم طی سالهای 1390 و 1391 به ترتيب 

150 و 228 ريال بوده است. 

مازاد ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری 
سرمايه گذاری ها

مقايسه اقالم دفتری و ارزش بازار سرمايه گذاری های 
اين شركت نشان دهنده مازاد ارزشی بالغ بر 4.979 
ميليارد ريال در تاريخ 1392/03/31 است كه در 
سال  پايان  در  پرتفوی  ارزش  مازاد  با  مقايسه 
از  ريال(  ميليارد   3.899 )معادل  ماقبل  مالی 

رشد 28 درصدی برخوردار بوده است.

خالص ارزش دارايیهای شركت
 در تاريخ 1392/03/31

شركت   )NAV( دارايی های  ارزش  خالص 
شركت  ذاتی  ارزش  نشان دهنده  سرمايه گذاری 
)ارزش  سهام  صاحبان  حقوق  جمع  از  و  بوده 
شده  ايجاد  بازار  ارزش  مازاد  و  شركت  ويژه( 
برآورد  می آيد.  به دست  شركت  پرتفوی  در 
كارشناسی خالص ارزش دارايی هر سهم شركت 
تاريخ  بالغ بر 2.932 ريال در  از ارزشی  حاكی 
1392/03/31 و رقمی بيش از 3.397 ريال در 
تاريخ 1392/06/31 بوده است. بررسی همزمان 
خوارزمی  سرمايه گذاری  شركت   NAV روند 
شاخص  و  است  شركت  ذاتی  ارزش  بيانگر  كه 
مالی  سال  طی  بورسی  سرمايه گذاری  صنعت 
ارزش  خالص  كه  می دهد  نشان  گزارش،  مورد 
خوارزمی  سرمايه گذاری  شركت  دارايی های 
با تحوالت صنعت سرمايه گذاری  عمدتاً همگام 

در حركت بوده است.

وضعیت سهام شركت در بورس اوراق بهادار 
ماه  اسفند  در  خوارزمی  سرمايه گذاری  شركت 
سال 1389، در بازار اول فرابورس پذيرفته شد 
مورد   1390/03/02 تاريخ  از  شركت  سهام  و 
بورس  پذيرش در  از  و پس  قرار گرفت  معامله 
نماد  با  شركت  سهام  معامالت  بهادار،  اوراق 
)وخارزم( در تاريخ 1391/07/30 در بازار دوم 
بورس اوراق بهادار تهران انجام می گيرد. شركت 
سرمايه گذاری خوارزمی از منظر ارزش بازار در 
در  را  اول  رتبه   ،1392 سال  ماه  خرداد  پايان 
و  بورس  سرمايه گذاری  شركت های  كليه  ميان 

فرابورسی كشور كسب كرده است.
همچنين در سال مالی منتهی به 1392/03/31 
ميليون   973 تعداد  معامالتی،  روز   189 طی 
ميليارد   1.338 ارزش  به  جمعاً  شركت  سهام 
به طور  كه  است  گرفته  قرار  معامله  مورد  ريال 
متوسط تعداد سهام معامله شده روزانه شركت 
از حدود 2 ميليون سهم در سال مالی منتهی 
سهم  ميليون   5 از  بيش  به   1391/03/31 به 
در سال مالی منتهی به 1392/03/31 افزايش 
گزارش  مورد  دوره  طی  همچنين  است.  يافته 
متوسط ارزش معامالت روزانه سهام شركت نيز 
از 3.918 ميليون ريال به 7.082 ميليون ريال 

افزايش يافته است.

سرمایه گذاری  شرکت 
از منظر ارزش  خوارزمی 
بازار در پایان خرداد ماه 

سال 1392، رتبه اول را در 
شرکت های  کلیه  میان 
و  بورس  سرمایه گذاری 
کسب  کشور  فرابورسی 

کرده است

ترین هدف مدیران  مهم 
گذاری  سرمایه  شرکت 

خوارزمی این است که 
باید در  7ساله  برنامه  طبق 
از  1399 بتوانند یکی  سال 
50 شرکت برتر در کشور و 

5 شرکت  از  همچنین یکی 
و هلدینگ  گذاری  سرمایه 

ایران باشند برتر در 
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جدول آخرين تركیب سهامداران خوارزمی



شيراز همايش 

مشخصه های اقتصاد كالن ايران
اتاق های خود  و  به شيراز رسيده  مهمانان شب قبل 
را تحويل گرفته اند و حاال – چهارشنبه - روز شلوغ 
همايش است. 50 مهمان همايش در سالن سمينار 
هتل چمران واقع در طبقه 22 آن قرار گرفته اند وجلسه 
پس از قرائت قرآن كريم با سخنان كوتاه دكترحجت 
اله صيدی ، مديرعامل گروه سرمايه گذاری خوارزمی 
به  خوشامد  ضمن  دكترصيدی  است.  گرديده  آغاز 
حضار، هدف و چرايی تشکيل اين همايش را تخصيص 
زمان كافی و توجه الزم و ايجاد همدلی برای درک 
و همراهی با اهداف استراتژيك وبرنامه های شركت 

سرمايه گذاری خوارزمی در 1392 تبيين می كند. 
اولين سخنران علمی همايش دكتر حسن درگاهی، 
دانشگاه  سياسی  و  اقتصادی  علوم  دانشکده  دانشيار 
خود  9:15 صحبت های  ساعت  رأس  بهشتی،  شهيد 
»چشم انداز  او  سخنرانی  موضوع  می كند،  شروع  را 
اقتصادی«  بنگاه های  بهره وری  نقش  و  ايران  اقتصاد 
برگی   20 جزوه  يك  در  آن  اصلی  كه خطوط  است 

پيشاپيش در اختيار مهمانان قرار گرفته است. 
 دكتر درگاهی با ارائه مقدمه ای در مورد عوامل مؤثر 
در فرايند پيچيده رشد اقتصادی، به اهميت دو عامل 
يادآور  و  پرداخت  منابع  بهره وری  و  منابع  موجودی 
شد كه رشد اقتصادی در گرو تعامل منطقی دولت، 
به  سپس  او  است.  مدنی  جامعه  و  خصوصی  بخش 
وی  داشت.  اشاره  ايران  كالن  اقتصاد  مشخصه های 
روند كاهنده رشد اقتصادی به رغم افزايش درآمدهای 
ارزی  درآمدهای  به  توليد  وابستگی  افزايش  نفتی، 
سياست  اختالل زايی  فزاينده  روند  واردات،  و  نفت 
افزايش شاخص ريسك   ، اقتصادی دولت وقت  های 
افزايش تراز عملياتی بودجه  در فضای كسب و كار، 
دولت و كاهش رقابت پذيری بنگاه  ها از مشخصه های 
بخش  در  كرد.  توصيف  اقتصاد  حقيقی  بخش  مهم 
وجود  چون  هايی  ويژگی  نيز  اقتصاد  مالی  و  پولی 
تبديل  و  نقدينگی  حجم  شديد  افزايش  باال،  تورم 
شدن آن به يك تهديد بالقوه بحران زا در بازار دارايی 
های مالی، تشديد عدم توازن منابع و مصارف نظام 
بازار  بانکی و بحث تأمين مالی بنگاه  ها، آسيب پذيری 
بورس و همچنين هدف گذاری نامناسب نرخ ارز مورد 

در  بهشتی  شهيد  دانشگاه  استاد  گرفت.  قرار  اشاره 
وضعيت  به  خود  مباحث  از  بخش  اين  جمع بندی 
نامطلوب ركود تورمی ايران در سال های 91 و 92 
را عوامل داخلی و  اشاره كرد و مهمترين داليل آن 
شوک های  اقتصادی،  سياست های  همچون  خارجی 
اجتماعی  های  برنامه  ضعيف،  مديريت  و  بزرگ 
بلندپروازانه بدون تأمين منابع الزم )مانند هدفمندی 
به  توجه  عدم  عدالت(،  سهام  مهر،  مسکن  يارانه ها، 
همچنين  و  عرضه،  سمت  اقتصادی  های  سياست 
تحريم های  ويژه  به  تحريم،  از  ناشی  محدوديت های 
نفتی و مالی، دانست. در ادامه نيز چشم انداز سال93 
رادر چارچوب سياست های پولی، مالی، ارزی و اصالح 
قيمت انرژی مورد بحث قرار داد و پيش بيني هايی برای 

رشد اقتصادی و وضعيت تورم سال آينده ارائه كرد.

عوامل مؤثر بربهره وری بنگاه های اقتصادی
بعد از پذيرايی ميان برنامه ، دكتر درگاهی صحبت هايش 
بهره وری  و موضوع  اقتصادی  بنگاه های  با محوريت  را 
به دو  را  بنگاه  ها  بهره وری  بر  دنبال كرد وعوامل موثر 
خرد  عوامل  نمود.  تقسيم  كالن  و  خرد  عوامل  دسته 

ی تازه فق ها ی ا خیزش به سو
شیراز سرمایه گذاری خوارزمی در  گروه  همایش مدیران  حاشیه  و متن  از  گزارشی 

»نفحات نفت« نام كتابی است كه با حسن سلیقه همراه با 
برگه ای كه در آن اطالعات هتل، اطالعات پرواز، اوقات شرعی 
و وضعیت آب و هوا آورده شده است، در كنار جزوات ارائه 
سخنرانان در بسته آماده شده برای مديران حاضر در همايش 
جای گرفته است. با دست گذاشتن روی نام شهری كه در 
وسط تصوير روی جلد كتاب درج شده، به شیراز می رويم 
و با گزارش سه روز همايش مديران شركت سرمايه گذاری 
خوارزمی همراه می شويم. شركتی كه با سپری كردن دوران 
نوجوانی  خود نزديک به دو دهه سابقه فعالیت دارد و دنبال 
تدوين نقشه راهی جديد برای توسعه مجموعه خويش است؛ 
به آن امید كه با طرحی ديگرگونه و متمايز از ديگر فعاالن 
بازارسرمايه و با آينده پژوهی مناسب برارزش سهامدارانش 
بیفزايد وبه پیشرفت اقتصاد كشور نیز ياری برساند.

امیرهاتفينیا

روز اول؛

6
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كه می توانند بهره وری يك بنگاه را نسبت به بنگاه ديگر 
بهبود دهند و معموال در اختيار بنگاه هستند، مثل درجه 
مالکيت، هزينه تحقيق  نوع  بنگاه،  اندازه  بازار،  انحصار 
نيروهای  تركيب  و  سرمايه گذاری  صادرات،  توسعه،  و 
ماهر. عوامل كالن هم به عنوان عوامل محيطی شامل 
متغيرهای غير قيمتی )شاخص بی ثباتی اقتصاد كالن، 
شاخص اختالل زايی دولت، شاخص محيط كسب و كار(، 
متغير قيمتی )نسبت قيمت جهانی به قيمت داخلی( و 
درآمد ارزی نفت معرفی شد. دكتر درگاهی در ادامه به 
نتايج آمار توصيفی و مدل سازی رفتار بنگاه های بزرگ 
در سطح خرد می پردازد و به اين نکته اشاره می كند 
كه بهره وری بنگاه های بزرگ كمتر از بهره وری بنگاه های 

كوچك و متوسط است. دكتردرگاهی می افزايد:
تفاوت  صنعتي  فعاليت هاي  رشته  از  يك  هيچ  در   
خصوصي  بزرگ  بنگاه هاي  بهره وري  بين  معناداري 
در  اقتصادي،  ادبيات  در  نمي شود.  مشاهده  دولتي  و 
مالکيت منجر  تغيير  رقابتي است كه  اقتصاد  شرايط 
اين  مويد  موضوع  اين  مي شود.  كارايي  بهبود  به 
بزرگ  بنگاه های  بهره وری  ارتقای  كه  است  واقعيت 
و  اقتصادی  آزادسازی  با  بلکه  خصوصی سازی  با  نه 
تجاری سازی اين واحدها به دست می آيد. بنابراين به 
نظر مي رسد كه بهره وري بنگاه هاي بزرگ بيشتر تحت 
تاثير شرايط اقتصاد كالن و سياست هاي مداخله گرانه 
با  بزرگ،  كه  بنگاه هاي  عملکرد  بهبود  است.  دولت 
وجود تعداد كم، سهم بااليي از ارزش افزوده و اشتغال 
مشکالت  رفع  گرو  در  آن که  از  بيش  بسيار  دارند  را 
عوامل  كال  و  مديريت  كيفيت  ارتقا  بنگاه،   سازماني 
كار  و  محيطی كسب  شرايط  بهبود  تابع  باشد،  خرد 
اين  كه  صورتی  در  است.  كالن  اقتصاد  وضعيت  در 
نتيجه در ارتباط با بنگاه های متوسط و كوچك صدق 
نمی كند. به اين معنی كه عوامل خرد، كه در اختيار 
بنگاه ها هستند، می توانند در بهره وری كل بين بنگاه ها 
تمايز ايجاد كنند. به همين جهت اين بنگاه  ها بايد به 
عوامل مهمی چون ارتقای فناوری و آموزش )توليد، 
انتقال و جذب دانش فنی(، توسعه صادرات گرايی و 
دسترسی به بازارهای جديد، پيشرفته كردن عمليات 
بنگاه  ها در  فعاليت های  بنگاه ها، سازماندهی  داخلی 
توجه  جديد  مالی  تأمين  شيوه های  و  صنعت  درون 

داشته باشند.

دكتر  صحبت های  جذابيت  و  است   12:20 ساعت   
درگاهی مديران را روی صندلی ها نگه داشته و برنامه 
زمان بندی شده 20دقيقه جابه جا شده است. باالخره 
زمان پرسش و پاسخ فرا می رسد و دكتردرگاهی به 
سوال های مديران كه در مورد بهره وری بنگاه ها،  تورم 
بعد  كمی  می دهد.  پاسخ  است،  كسب وكار  فضای  و 
هم مديران همايش برای اقامه نماز و صرف ناهار در 
طبقه 24 هتل، سالن سمينار را ترک می كنند تا برای 
»چشم انداز  موضوع  با  بعدازظهر  سخنرانی  شنيدن 
آماده  افق 1399«  گروه سرمايه گذاری خوارزمی در 

شوند.

تبیین افق هفت ساله با طعم شعر
دكتر  كه  گذشته   14 ساعت  از  دقيقه  چند 
از  او  می گيرد.  قرار  تريبون  پشت  حجت اله صيدی 
اهميت برگزاری اين همايش می گويد و اين نکته را 
كه چنين رويکردی برای اولين بار در گروه خوارزمی 
سخنرانی  دكترصيدی  می شود.  يادآور  افتاده،  اتفاق 

خود با عنوان »راه خوارزمی« آغاز می كند: 
فضای  اقتصادی  و  سياسی  تغييرات  به  توجه  »با 
سرمايه  بازار  رشد  مثل  خرد  تغييرات  كسب وكار، 
خوارزمی  شركت  سرمايه گذاری  مبانی  تغييرات  و 
نو  برنامه  يك  تهيه  ضرورت  جديد  درشرايط 
اين  پرسش  اولين  راستا  .دراين  می شد  احساس 
است كه می خواهيم بدانيم چگونه شركت وارد سال 
ثروت  افزايش  ما  ماموريت  درواقع  می شود؟   1400
كيفيت  با  و  پايدار  سود  خلق  طريق  از  سهام داران 
كرد  خواهيم  سعی  خوارزمی  در  براين،  عالوه  است. 
بازار  كارايی  افزايش  و  كشور  اقتصادی  توسعه  به 
به شعار شركت  سرمايه كمك كنيم.« دكتر صيدی 
پايدار  »ثروت آفرينی  كه  خوارزمی  گذاری  سرمايه 
برای نسل ها« تعيين شده اشاره می كند و به تبيين 
بيانيه چشم انداز در 1399/3/31 می پردازد: »در اين 
افق، خوارزمی يکی از پنج شركت برتر سرمايه گذاری 
و هولدينگ خواهد شد، باالترين نرخ بازدهی دارايی 
بين شركت های سرمايه گذاری را به دست می آورد و 
حداقل كسب سود خالص آن 85 هزار و 800 ميليارد 

ريال می شود.«
دكترصيدی در ادامه به تبيين خالصه برنامه عملياتی 
عملياتی  اهداف  و  می پردازد  آينده  سال  هفت  برای 

از رشته  دکتر حسن درگاهی: در هیچ یك 
بین  معناداري  تفاوت  صنعتي  فعالیت هاي 

و دولتي  بزرگ خصوصي  بنگاه هاي  بهره وري 
در  اقتصادي،  ادبیات  در  مشاهده نمي شود. 

مالکیت  تغییر  که  است  رقابتي  اقتصاد  شرایط 
این موضوع  کارایي مي شود.  بهبود  به  منجر 
ارتقای بهره وری  واقعیت است که  این  موید 

با  بلکه  با خصوصی سازی  نه  بزرگ  بنگاه های 
این واحدها  اقتصادی و تجاری سازی  آزادسازی 

به نظر مي رسد که  بنابراین  به دست می آید. 
تاثیر  تحت  بیشتر  بزرگ  بنگاه هاي  بهره وري 

مداخله گرانه  سیاست هاي  و  کالن  اقتصاد  شرایط 
بزرگ،  بنگاه هاي  عملکرد  بهبود  است.  دولت 

 که با وجود تعداد کم، سهم باالیي از ارزش افزوده 
از آنکه در گرو رفع  و اشتغال را دارند بسیار بیش 

مدیریت  کیفیت  ارتقا  بنگاه،   سازماني  مشکالت 
تابع بهبود شرایط  و کال عوامل خرد باشد، 

اقتصاد کالن  و کار در وضعیت  محیطی کسب 
است...
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لبخندی  او  می دهد.  نشان  نمودار  و  آمار  با  را  شركت 
به لب دارد و باصدايی نرم و  در عين حال مصمم ، از 
»فعاليت  می گويد:  ارزش ها  و  كسب وكار  اصلی  برنامه 
خوارزمی در شش بخش اصلی است كه شامل بازرگانی، 
بانکداری، ساختمان و مسکن، معدن و صنايع، انرژی و 
فناوری اطالعات می شود. ما عزم جدی برای راه اندازی 
هولدينگ پتروشيمی هم داريم.« دكترصيدی به بررسی 
ميزان بازدهی شركت های زيرمجموعه می پردازد و در 
ابرازرضايت  فعاليتشان  نحوه  و  آن ها  اكثر  از  مجموع 
كه  فعاليت  عرصه  جز شش  »به  می گويد:  و  كند  می 
صرافی،  بورس،  مثل  زمينه هايی  در  شد،  مشخص 
فعاليت  هم  سرمايه  تامين  و  مالی  بازارهای  ليزينگ، 
می كنيم. البته اين موارد شامل 20 درصد از سرمايه ما 

می شود و برای آن ها برنامه مدون داريم.«
اشاره  شركت  جديد  چارت  به  ادامه  در  صيدی  دكتر   
به  را  سرمايه گذاری  »مديريت  می گويد:  و  می كند 
داده ايم.«  نام  تغيير  توسعه«  و  سرمايه گذاری  »مديريت 
اوسپس به برشمردن ارزش هايی نظير صداقت و پا بندی 
به اصول اخالق حرفه ای و رعايت همه قوانين و مقررات 

حاكم بر فضای كسب وكار می پردازد.

هفت ضرورت برای تحقق چشم انداز
دكترحجت اله صيدی، مديرعامل شركت سرمايه گذاری 
نوگرا  و  كهن  شاعران  آثار  از  بهره گيری  با  خوارزمی 
مهم  ضرورت  هفت  به  كريم  قرآن  آيات  همين طور  و 
می پردازد:  گروه  ساله  هفت  چشم انداز  تحقق  برای 
حرفه ای گری،  گروهی،  هم افزايی  برنامه ريزی،  »باور، 
را  ما  می تواند  مستمر،  پايش  و  سماجت  بودن،  عامل 
جهان  كشورهای  ديگر  اقتصادهای  برساند.  مقصد  به 
هم ممکن الخطا هستند، ما بايد خودمان را باور داشته 
باشيم؛ موانع اقتصادی در همه جا ديده می شود و ما 
بايد با همه كاستی ها كار كنيم. شركت های زيرمجموعه 
هم می بايست در راستای خط مشی اصلی شركت گام 
بردارند.« دكترصيدی با نام بردن از اشخاص موفقی كه 
نقش موثری در توسعه و پيشرفت اقتصاد ايران و جهان 
داشته اند، نشان می دهد كه راه و روش موفقيت آنان را 
درک كرده و به دنبال الگوسازی برای توسعه مداوم و 
به  هم  را  خود  وقت شناسی  دكترصيدی  است  مستمر 
سخنانش   15:30 ساعت  راس  درست  و  می كشد  رخ 

به پايان می رسد.
برنامه  بودن  واقع گرايانه  يا  بلندپروازانه  زمزمه  هنور   
دكتر  كه  بين جمعيت شنيده می شود  در  ساله  هفت 
رياحی، رئيس هيئت مديره شركت سرمايه گذاری آتی 
روشن  را  ميزش  روی  ميکروفون  ايرانيان  سپهر  نگر 
می كند و می گويد: »اين برنامه كامال عملی است و بايد 
برگی  دو  برنامه  حاال  گفت.«  تبريك  صيدی  دكتر  به 
زمان بندی شده همايش می گويد كه وقت پذيرايی ميان 

برنامه است.

ابعاد برنامه راهبردی
و  سرمايه گذاری  امور  مدير  موسوی،  رضا  »دكترسيد 
توسعه شركت سرمايه  گذاری ، سخنران بعدی است كه 
وظيفه تبيين افق هفت ساله با توجه به پتانسيل های 
خوارزمی و تبيين ابعاد راهبردی برنامه های خوارزمی 

را برعهده دارد. او ضمن نگاه واقع گرايانه به اوضاع فعلی 
دست يافتنی.  آرمان های  می زند،  نيزحرف  آرمان ها  از 
وی  جهش متوسط 70 درصدی و افزايش صرفاً يك 
درصدی رشد سود شركت ها پس از آن  را برای رسيدن 
موسوی  كند.  می  ارزيابی  كافی  تدوين شده  اهداف  به 
زيرمجموعه  شركت های  فعاليت  بررسی  به  ادامه  در 
خوارزمی می پردازد و مزايا و معايب هر كدام از شش 
بخش اصلی فعاليت های خوارزمی را برمی شمرد و با 
انتظارات كه  به  تحليل پرتفوی فعلی و پرتفوی هدف 
شامل تدوين نقشه راه و سامان دهی مجدد واحدهای 
توسعه فعاليت ها در قالب دو بعد ايده يابی و تجزيه و 
تحليل فرصت های سرمايه گذاری است، اشاره می كند. 
او از مديران جوان و پرانرژی است كه اگر وقت برنامه 
تا  می توانست  می داد،  اجازه  همايش  زمان بندی شده 
بپردازد،  هولدينگ  برنامه های  تببين  به  ديرهنگام 
می رساند  پايان  به   16:45 در  را  اما صحبت های خود 
مديران  حاال  می شود.  آغاز  پاسخ  و  پرسش  جلسه  و 
هولدينگ مادرمركزی به سوال های مديران شركت های 
جواب های  و  سوال  اكثر  می دهند.  پاسخ  زيرمجموعه 
اين بخش به موضوعاتی مانند نحوه جذب سرمايه گذار 
خارجی، واقع گرايانه بودن چشم انداز هفت ساله و نقش 

عمده شركت های زيرمجموعه مربوط می شود. 

بازديد از حافظیه
در  تدوين شده  برنامه  طبق  است،   18:30 ساعت 
دو  با  همراه  و  اتوبوس  دو  بر  سوار  گروه  تهران، 
حركت  حافظيه  سمت  به  گردشگری  راهنمای 
به  می كند  شروع  راهنما  حافظيه  در  می كند. 
دكتر  و  حافظ،  مقبره  بر  خواندن شعرهای حك شده 
برخی  خوشرويی  با  مدام  مديران  ديگر  و  صيدی 
را  اشعار  بازخوانی  در  مضمونی  و  وزنی  كاستيهای 
گوشزد می كنند. او گرفتن پنج امتياز منفی را قبول 
كه  می خواهد  جمع  از  هم  صيدی  دكتر  و  می كند 
تشويقش كنند. صدای حافظ خوانی احمد شاملو فضا 
ازكارشناسان  دهقان،  است. تالش مجيد  كرده  پر  را 
ارشدگروه خوارزمی ومدير اجرايی همايش مثال زدنی 
هرجا  و  نيست  او  دارد،  قرار  گروه  كه  جايی  است. 
جلوتر  ساعت  نيم  دهقان  او هست.  نيست،  گروه  كه 
چك  برود،  آن جا  به  گروه  است  قرار  كه  را  مکانی 
می كند ودرمتن و حاشيه تمام برنامه هاحضور دارد. 
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تغییرات  به  توجه  »با  دکترصیدی: 
کسب وکار،  فضای  اقتصادی  و  سیاسی 
و  سرمایه  بازار  رشد  مثل  خرد  تغییرات 
شرکت  سرمایه گذاری  مبانی  تغییرات 

ضرورت  جدید  درشرایط  خوارزمی 
می شد.  احساس  نو  برنامه  یك  تهیه 

که  است  این  پرسش  اولین  راستا  دراین 
وارد  شرکت  چگونه  بدانیم  می خواهیم 
ما  ماموریت  درواقع  می شود؟   1400 سال 
خلق  طریق  از  سهام داران  ثروت  افزایش 

عالوه  است.  کیفیت  با  و  پایدار  سود 
خواهیم  سعی  خوارزمی  در  براین، 

افزایش  و  کشور  اقتصادی  توسعه  به  کرد 
کنیم.«  کمك  سرمایه  بازار  کارایی 
برای  پایدار  »ثروت آفرینی  ما  شعار 

چشم انداز  در  و  شده  تعیین  نسل ها« 
شرکت  پنج  از  یکي  خوارزمی  7ساله، 
خواهد  هولدینگ  و  سرمایه گذاری  برتر 
بین  دارایی  بازدهی  نرخ  باالترین  شد، 
دست  به  را  سرمایه گذاری  شرکت های 

آن  خالص  سود  کسب  حداقل  و  می آورد 
می شود  ریال  میلیارد   800 و  هزار   85
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آن قدر كه حتی موقع عکس يادگاری گرفتن ترجيح 
عکس  ثبت  در  را  او  تا  بايستد  عکاس  پشت  می دهد 
مناسب تری كمك كند. او مدام در رفت وآمد است تا 
بی دليل  را  ها  برنامه  روان  و  برگزار ی صميمانه  ما  
)همان طور  45دقيقه ای  بازديد  پايان  از  بعد   . ندانيم 
گروه  حافظيه،  از  است(  شده  مشخص  برنامه  در  كه 
شام  از صرف  پس  می كندو  حركت  شام  برای صرف 

برمی گردد. به هتل 

تفکر راهبردی در سازمان های آينده نگر
و  چمران  هتل   24 طبقه  در  صبحانه  صرف  از  پس   
گروه  مديران  همايش  دوم  روز   ، سالن  در  استقرار 
با تالوت قرآن  سرمايه گذاری خوارزمی راس ساعت 9 
عضو  آراستی،  محمدرضا  دكتر  می شود.  آغاز  مجيد 
هيئت علمی دانشکده اقتصاد و مديريت دانشگاه شريف 
كه  است  خوارزمی  مديران  همايش  سخنران  آخرين 
به تحليل و تفکر استراتژيك و هم چنين رمز موفقيت 
ديگر  مثل  هم  او  می پردازد.  آينده نگر  سازمان های 
و تحقق  تبريك می گويد  به گروه خوارزمی  سخنرانان 

اين افق را برای گروه خوارزمی آرزو  می كند.
دكترآراستی قصد دارد اهميت تفکر استراتژيك و اولويت 
ميکروفون  او  شود.  يادآور  را  برآن  استراتژيك  تحليل 
به  و  می شود  جدا  تريبون  از  و  برمی دارد  را  ميز  روی 
به  رسيدن  »برای  می گويد:  و  می شود  نزديك  مديران 
ادامه  در  او  كرد.«  وقت صرف  بايد  بلندمدت  افق های 
به تبيين برنامه ريزی استراتژيك و بلندمدت و انواع آن 
آراستی  می كند.  بررسی  را  تفاوت هايشان  و  می پردازد 
سعی دارد به شکل گيری تصور هرچه دقيق تر مديران 
را  فرصت ها  و  تهديد ها  و  كند  كمك  بودجه ريزی  از 
پيش رويشان بگذارد. او مدام تالش می كند كه با سوال 
كردن و جواب گرفتن از مديران مفاهيم اوليه ای را كه 
برای جاانداختن پيامش نياز دارد، معرف كند. آن وقت 
بحث رقابت پذيری شركت ها را با كمك خود مديران باز 
می كند. حاال ديگر مهمانان دعوت شده به همايش كامال 
با همديگر آشنا شده اند و در حين سوال و جواب های 
نقل  با  ادامه  در  آراستی  می كنند.  نظر  تبادل  جلسه 

خاطره حضور در يك شركت به عنوان مشاور، استراتژی 
را  فيلمی  آن  مناسب  تبيين  برای  و  تعريف می كند  را 

پخش می كند ونتيجه می گيرد كه »بدون ترسيم افق و 
چشم انداز نمی شود انتظار پيشرفت داشت«.

های  شركت  بر  نظارت  مدير  ارجمندی،  عباس علی 
شركت سرمايه گذاری خوارزمی ، هم در پايان همايش 
از  دقيقه  پنج  مدت  به  و  می گيرد  قرار  تريبون  پشت 
نحوه برگزاری مراسم می گويد و از عوامل اجرايی تشکر 
به طور  را  »اين همايش ها  ارجمندی می گويد:  می كند. 
فصلی برگزار می كنيم؛ اواخر ارديبهشت   ماه يا اوايل خرداد 
نشست ديگری را به ميزبانی »شركت توسعه ساختمان 
خوارزمی« خواهيم داشت و در آن  جا سعی خواهيم كرد 
كه برنامه های استراتژيکی را كه در شركت  ها تهيه شده به 

بررسی بگذاريم«.
ارجمندی، مجيد دهقان  پايانی  كوتاه   از سخنان  بعد 
بسته  هايی را كه به عنوان سوغات در خروجی طبقه 
24 هتل چمران آماده كرده، به مهمانان تقديم می كند 
و آن ها هم همراه با قدردانی از مديران و برگزار كنندگان 

سالن سمينار را ترک می كنند.

بازديد از مراكز گردشگری وزيارت شاهچراغ
به  همايش  پاسخ  و  پرسش  جلسات  و  سخنرانی ها   
راهنمای گردشگری  با دو  و گروه همراه  پايان رسيده 
اسامی  بردن  ياد  از  درمورد  آن ها  از  يکی  توانايی  كه 
مکان ها و شخصيت ها گاه باعث انبساط خاطر می  شود 
بازار  و  حمام  پارس،  موزه  كريمخانی،  ارگ  سمت  به 
برای  گروه  و  شده   18 می كند.ساعت  حركت  وكيل 
زيارت به شاهچراغ می رسد و نماز مغرب و عشا را به 
امامت آيت اهلل دستغيب اقامه می كند. پس از نماز هم 
هر كدام از مديران كتاب دعايی در دست می گيرند و در 
گوشه ای از حرم شروع می كنند به راز و نياز. گروه برای 
هفت  سنتی  رستوران های  مجموعه  سمت  به  حركت 

خوان آماده می شود.

بازديد ازكاخ های پارسه) تخت جمشید(
پرواز به سمت تهران

ساک های  گروه  افراد  همه  است،  صبح   8:30 ساعت 
تخت  سمت  به  اتوبوس  بر  سوار  و  بسته اند  را  خود 
مديرعامل  قنبری،  دكتر  می كنند.  حركت  جمشيد 
جهان،  صدر  معدنی  صنايع  و  معادن  توسعه  شركت 
)راهنمای  صمدی  آقای  از  را  ميکروفون  هرازگاهی 
گردشگری( می گيرد و قسمتی از نگاره های كتيبه های 
تخت جمشيد را می خواند. مهندس فتاحی، نايب رئيس 
هيئت مديره شركت توسعه ساختمان خوارزمی هم در 
پاسخ دوستانه به او ميکروفون را در دست می گيرد و 

شعری از موالنا می خواند.
طول  ساعت  سه  جمشيد  تخت  مجموعه  از  بازديد   
می كشد و گروه حوالی ساعت دو بعدازظهردر فرودگاه 

حاضر می شود.
و  منسجم  برنامه ريزی  رسيده ايم؛  همايش  پايان  به   
دقيق ، تصور بلندپروازانه بودن ديگر برنامه های گروه 
قوت  با  و همه  است  كرده  دور  از ذهن ها  را  خوارزمی 
گيت ها  از  چشم انداز  تدوين  نحوه  از  اطمينان  و  قلب 
است، خانواده خوارزمی  عبور می كنند. ساعت 15:30 

آماده پرواز است.
* متن كامل سخنرانی های همايش مديران گروه 
بعدی  شماره های  در  خوارزمی  سرمايه گذاری 

ماهنامه منتشر خواهد شد.

شروع  راهنما  حافظیه  در 
شعرهای  خواندن  به  می کند 
و  حافظ،  مقبره  بر  حك شده 
مدیران  دیگر  و  صیدی  دکتر 

برخی  خوشرویی  با  مدام 
مضمونی  و  وزنی  کاستیهای 
گوشزد  را  اشعار  بازخوانی  در 

امتیاز  پنج  گرفتن  او  می کنند. 
دکتر  و  می کند  قبول  را  منفی 

می خواهد  جمع  از  هم  صیدی 
کنند. تشویقش  که 

روز آخر؛
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افزایش سرمایه شرکت کنیم؟ در  چرا 
پرداخت وجه، مالك »سهام جایزه«  شوند بدون  سهامداران خوارزمي مي توانند 

انداز چشم 

شركت ها به منظور تأمين منابع موردنياز برای اجرای طرح های 
توسعه ای و رشد سرمايه گذاری ها، تأمين سرمايه در گردش، 
اصالح ساختار سرمايه و ... اقدام به افزايش سرمايه می كنند. 
عام  سهامی  شركتهای  در  سرمايه  افزايش  اجرايی  مراحل 
پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بدين ترتيب 

است.
شركت های سهامی توسط هيئت مديره اي اداره 
می شوند كه معموالً از بين سهامداران انتخاب 
می گردند. با توجه به اينکه اعضاي هيئت مديره 
افرادی متخصص و با تجربه اند پس از بررسی 
توجيهی  طرح  گزارش  سرمايه،  افزايش  طرح 
شركت های  مشورت  با  كه  سرمايه  افزايش 
تأمين سرمايه تهيه می شود به بازرس قانونی 
شركت ارائه می گردد. در اين گزارش توجيهي 
مواردي مانند مصارف، محل و ميزان افزايش 
سرمايه به طور شفاف تبيين مي شود. گزارش 
مذكور توسط بازرس قانونی شركت كه از ميان 
بررسی  برگزيده مي شود،  حسابرسان مستقل 
گزارش  بازرس،  توسط  تائيد  از   پس  شده، 
و  بورس  به سازمان  افزايش سرمايه  توجيهی 
اوراق بهادار ارائه می گردد. سازمان بورس اوراق 
بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه، گزارش 
توجيهی افزايش سرمايه را بررسی مي كندو در 
صادر  را  سرمايه  افزايش  مجوز  تأييد،  صورت 
می نمايد. پس از انتشار آگهی دعوت به مجمع 
فوق العاده  عمومی  مجمع  فوق العاده،  عمومی 
برگزار مي شود و در صورت موافقت سهامداران، 
افزايش سرمايه به تصويب مجمع می رسد؛ يا 
اينکه مجمع تصميم گيری در خصوص افزايش 
و  می كند  واگذار  هيئت مديره  به  را  سرمايه 
هيئت مديره پس از طی مراحل قانونی و اخذ 

مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به اجرای افزايش 
سرمايه می نمايد. 

روش های افزايش سرمايه
الف( افزايش سرمايه از محل سود انباشته و اندوخته ها:

معموال شركت ها مقداری از سود ساالنه خود را در حساب 
سود انباشته و يا اندوخته ذخيره می  كنند و در زمان مقتضی 
با انتقال موجودی اين حساب به حساب سرمايه و انتشار اوراق 
سهام جديد، سرمايه شركت را افزايش می دهند و سپس اوراق 
سهام جديد را به نسبت سهام قبلی بين سهامداران توزيع می  
كنند. به عبارت ديگر، سودهای تقسيم نشده سالهای قبل 
در جهت جبران مخارج سرمايه گذاری ها و عمليات شركت 

به كار گرفته مي شود و جريان نقدی جديدی وارد شركت 
نمی گردد. به دليل اينکه، در اين حالت سهامداران پولی بابت 
اوراق جديد پرداخت نمی كنند، اصطالحاً به سهام تعلق گرفته 
به سهامداران، »سهام جايزه« می گويند. سهام جايزه متعلق 
به همه سهامداران است و سهامداران بدون نياز به پرداخت 
وجه، مالك سهام جايزه می شوند به طوری كه ميزان مالکيت 

سهامداران پس از افزايش سرمايه تغيير نمی يابد.
ب( افزايش سرمايه از محل آورده نقدی و مطالبات:

زمانی كه شركت، اندوخته يا سود انباشته ای جهت افزايش سرمايه 
در اختيار نداشته باشدو يا تصميم استفاده از اندوخته يا سود 
انباشته برای افزايش سرمايه را ندارد، می تواند از محل مطالبات 
يا آورده نقدی برای افزايش سرمايه استفاده كند. در اين حالت،  
شركت با تصويب مجمع عمومی فوق العاده تصميم می گيرد از 
محل آورده نقدی يا مطالبات سهامداران، افزايش سرمايه خود را 
انجام دهد. بنابراين با توجه به اينکه افزايش سرمايه به اين روش، 
مستلزم تأمين منابع جديد از سوی سهامداران فعلی است، شركت 
ابتدا به سهامداران خود اين حق را می دهد تا در افزايش سرمايه 
شركت كنند و اين حق را به صورت برگه هايی به نام حق تقدم به 

سهامداران خود اعالم می كند. در صورت عدم تأمين منابع توسط 
پذيره نويسی  فعلی، گواهی های مذكور در معرض  سهامداران 
عمومی قرار گرفته و ديگران جايگزين سهامداران فعلی می شوند. 
پس از تصويب افزايش سرمايه توسط مجمع عمومی فوق العاده، 
مراتب از طريق نشر آگهی در روزنامه كثيراالنتشار به اطالع 
صاحبان سهام می رسد. در اين آگهی، اطالعات مربوط به مبلغ 

افزايش سرمايه، مبلغ اسمی سهام جديد و تعداد سهامی كه هر 
صاحب سهام، حق تقدم در خريد آنها را دارد و مهلت پذيره نويسی 
و نحوه پرداخت آن، ذكر می شود. در اين حالت به هر سهامدار 
به نسبت تعداد سهام قبلی، حق تقدم تعلق می گيرد و برگه های 
حق تقدم به آدرس سهامداران ارسال می گردد. سهامداران پس از 
دريافت برگه های حق تقدم در صورت تمايل، مبلغ اسمی سهام 
متعلقه را)كه تعداد آن در برگه حق تقدم مشخص شده است( در 
مهلت مقرر به حساب شركت واريز و پس از امضای برگه تعهد 

سهم، برای شركت ارسال می كنند.
در اين حالت سهامدار بايد به ازای هر سهم جديد، مبلغ يك 
هزار ريال )قيمت اسمی سهم( به حساب شركت واريزكند. 
البته در صورتی كه سهامدار مطالباتی از شركت داشته باشد 
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)مثاًل مطالبات ناشی از سود سهام(، می تواند اين 
مبلغ را از محل مطالبات پرداخت كند.

پس از طی مراحل افزايش سرمايه و ثبت آن 
در اداره ثبت شركتها، برگه های سهام جديد به 

سهامداران اعطا می شود.
در صورتی كه سهامدار به هر علتی، تمايل به 
استفاده از حق تقدم خود نداشته باشد، می تواند 
اين امتياز را به ديگری واگذار كند. نقل و انتقال 
حق تقدم از طريق شركت های كارگزاری بورس 
می پذيرد.   انجام  ايران  فرابورس  و  بهادار  اوراق 
خريداران برگه های حق تقدم، می بايست عالوه 
بر پرداخت مبلغی كه بابت حق تقدم به فروشنده 
می پردازند، مبلغ اسمی حق تقدم خريداری شده 

را نيز به حساب شركت واريز كنند.
شايان ذكراست كه مهلت استفاده از حق تقدم 
زمانی  به دوره  در خريد سهام جديد، محدود 

معينی )60روز( است. 
چنانچه سهامداران در مهلت اعالم شده، اقدام 
به پذيره نويسی نکنند يا از فروش گواهی حق 
تقدم صرف نظر كنند، شركت پس از اتمام دوره 
بورس  در  را  مزبور  گواهی های  نويسی،  پذيره 
)پذيره  عمومی  فروش  معرض  در  بهادار  اوراق 
نويسی عام( قرار می دهد و پس از فروش، مبلغ 
حاصل از فروش را پس از كسر ارزش اسمی و 
هزينه های مربوط، به حساب سهامداران واريز 
می تواند  شخصی  هر  صورت  اين  در  می كند. 
و  كرده  را خريداری  نشده  استفاده  تقدم  حق 

جايگزين سهامداران قبلی گردد.

می توان با پرداخت 1000 ريال
 صاحب دو سهم 3000 ريالی شد

مثال: فرض كنيد شركتی با سرمايه 10.000 
سهم  ميليون   10 به  منقسم  ريال  ميليون 
ميزان  به  سرمايه ای  افزايش  ريالی،   1.000
100درصد  از محل مطالبات و آورده نقدی 
به  اين حالت  دارد. در  نظر  را در  سهامداران 
هر يك از سهامداران، معادل سهام قبلی شان 
امتياز حق تقدم تعلق می گيرد. )به ازای هر  
سهم يك سهم جديد( و سهامدار پس از واريز 
1.000 ريال برای هر حق تقدم، صاحب يك 
از  پس  سهم  قيمت  مي شود.  جديد  سهم 
می شود  محاسبه  اين گونه  معموال  بازگشايی، 
تغييری  سهامداران  از  يك  هر  ثروت  در  كه 
از  قبل  سهم  قيمت  اگر  فرضا  نشود.  حاصل 
مجمع 5.000 ريال بوده باشد، با توجه به اينکه 
بابت هر سهم 1.000 ريال پرداخت شده، دارنده 
هر يك سهم در گذشته، اكنون دارای 2 سهم 
خواهد بود كه هريك از آنها دارای ارزشی حدودا 
سهامدار  واقع  در  است.  بازار  در  ريال   3.000
مذكور، با پرداخت 1.000 ريال صاحب 2 سهم 

3.000 ريالی شده است.
مبلغ  از  مقداری  شركت ها  گاهی  توضيح:   
سود  يا  اندوخته  به صورت  را  سرمايه  افزايش 
برای  مقدار  اين  ولی  دارند،  اختيار  در  انباشته 
افزايش سرمايه مورد نظر كافی نيست. در اين 
حالت شركت می تواند جهت افزايش سرمايه از 
روش اول و دوم به طور هم زمان استفاده نمايد.
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تحوالت  بررسی  به  توجه  با  خوارزمی  سرمايه گذاری  شركت 
اقتصادی جهانی و داخلی، مزيت های نسبی كشور و منطقه 
و همچنين بررسی فرصت های سرمايه گذاری در صنايع مختلف 
برنامه  تدوين  به  اقدام  كارشناسی،  گزارش هاي  بر  مبتنی 

راهبردی هفت ساله )92/03/31 الی 
99/03/31( كرده تا ضمن شناسايی 
فرصت ها و تهديدهای هر يك از صنايع 
موجود در پرتفوی سرمايه گذاری های 
شركت و تجزيه و تحليل صنايع برتر 
در بازار سرمايه در چشم انداز هفت ساله 
پيش روی كشور، در جهت دستيابی به 
سهامداران  برای  سودآوری  اهداف 
مهم ترين  بردارد.  مؤثری  گام های 
اهداف در راستای تحقق برنامه مذكور 

عبارتند از:
افزايش  هدف  با  سرمايه گذاری   -1
ثروت سهامداران از طريق خلق سود 

پايدار و با كيفيت 
2- كمك به توسعه اقتصادی كشور و 

افزايش كارايی بازار سرمايه 
 اين شركت با توجه به برنامه راهبردي 
خود، قرار گرفتن در ميان 5 شركت برتر 
سرمايه گذاري و هلدينگ های كشور را را 
سرلوحه فعاليت های خود قرار داده است.

) با توجه به چشم انداز و مأموريت تعيين شده در برنامه راهبردی، 
شركت سرمايه گذاري خوارزمی در نظر دارد با گسترش فعاليت ها 
در زمينه های مختلف با محوريت سرمايه گذاري در صنايع انرژی، 
ساختمان، معادن و صنايع معدنی، بانکداری، فن آوری اطالعات و 
بازرگانی به يکی از شركتهای برتر سرمايه گذاری تبديل شود و به 
واسطه مديريت حرفه ای، ايجاد زيرساخت هاي الزم با تکيه بر توسعه 
شايستگي هاي منابع انساني و با ايجاد رشد سودآوري، ارزش واقعي 

ثروت سهامداران را افزايش دهد.( 
 در راستای برنامه راهبردی هفت ساله 
و با توجه به مجوز افزايش سرمايه و 
مصوبه مجمع عمومی فوق-العاده در 
تاريخ 92/11/20، شركت سرمايه گذاری 
خوارزمی جهت توسعه فعاليتها، ورود به 
افزوده  ارزش  دارای  كارهای  و  كسب 
سهامداران  منافع  تأمين  و  اقتصادی 
و تأمين مالی مخارج موردنياز جهت 
در  جديد،  سرمايه گذاريهای  تحصيل 
مبلغ 4.685  از  افزايش سرمايه  حال 
ميليارد ريال به 10.000 ميليارد ريال 
)46.9 درصد از محل اندوخته و 66.5 
درصد از محل مطالبات و آورده نقدی( 

است.
با توجه به افزايش سرمايه 113 درصدی شركت، حدود نيمی 
از منابع موردنياز از سودهای تقسيم نشده سالهای قبل بوده 
)46.9 درصد( كه به صورت سهام جايزه در اختيار سهامداران 
قرار می گيرد. به عنوان مثال به فردی كه دارای 1.000 سهم 
بوده،  افزايش سرمايه  از  قبل  خوارزمی  شركت سرمايه گذاری 
تعداد 469 سهم جايزه و 665 حق تقدم خريد سهام جديد تعلق 
گرفته است. يعنی به سهامداران به ازای هر سهم ، مبلغ 469 

ريال به صورت سهام جايزه اعطا می شود.)»سهام جايزه« متعلق 
به همه سهامداران است و سهامداران بدون نياز به پرداخت وجه، 
مالك سهام جايزه می شوند و اين تعداد سهام به سهام قبلی شان 
اضافه می گردد. سهامدارانی كه تمايل دارند از حق تقدم خود 
استفاده كنند، می توانند با واريز مبلغ 
تقدم )1.000  برگه حق  در  مندرج 
افزايش  در  سهم(  هر  ازای  به  ريال 
سرمايه شركت كنند. به عبارت ديگر، 
سهامداران شركت به ازای هر 1.000 
سهم، بايد 665.000 ريال پرداخت 
كرده و مالك 665 سهم جديد شوند.( 
افزايش  ثبت  از  پس  بدين ترتيب، 
سرمايه، سهامدار مالك 2.134 سهم 
)1.000 سهم قبلی + 1.134 سهم 
جديد( می شود. در واقع، سهامداران 
مبلغ  می بايست  سهم،  هر  ازای  به 
665 ريال بابت استفاده از حق تقدم 
خريد سهام واريز نمايند. البته با توجه 
به اينکه تعداد كثيری از سهامداران 
كه در زمان برگزاری مجمع عمومی 
 )92/07/23 )تاريخ  ساليانه  عادی 
هم سهامدار بودند، به ازای هر سهم 
دارند،  طلب  نقدی  سود  ريال   250
كافی است فقط  415 ريال پرداخت 
نمايند. خالصه مطلب اينکه با پرداخت 415 ريال به ازای هر 

سهم، در كل افزايش سرمايه 113 درصدی، شركت كرده اند. 
سهامداران از تاريخ 92/12/11 به مدت 60 روز )تا تاريخ 93/02/10( 
می توانند نسبت به استفاده از حق تقدم از محل سود سنوات قبل و 

همچنين از طريق واريز نقدی اقدام كنند.
عالوه برآن با توجه به برنامه افزايش سرمايه مذكور، خالص ارزش 
 2.000 از  بيش  خوارزمی  سرمايه گذاری  شركت  های  دارايی 
ريال به ازای هر سهم می باشد. در واقع سهامداران با شركت 
پرداخت 1.000  و  سرمايه  افزايش  در 
ريال به ازای هر حق تقدم متعلقه، مالك 
سهمی می شوند كه ارزش روز آن حدود 
1.750 ريال در بازار سهام بوده و دارای 
ارزش ذاتی بيش از 2.000 ريال به ازای 

هر سهم است.
عمومی  مجمع  اينکه  به  توجه  با 
فوق العاده شركت، در تاريخ 92/11/20 
برگزار شده و سهامداران، موافقت خود 
را با افزايش سرمايه اعالم كرده اند ليکن 
در  با  خوارزمی  سرمايه گذاری  شركت 
نظر گرفتن شرايط سهامداران حقيقی، 
افزايش  و  نوروز  ايام  به  شدن  نزديك 
هزينه ها، پذيره نويسی افزايش سرمايه را با 
تأخير شروع كرده تا با توجه به مهلت 60 روزه، سهامداران پس از 
ايام نوروز )تا تاريخ 93/02/10( فرصت داشته باشند در مورد شركت 
در افزايش سرمايه تصميم بگيرند. با توجه به اينکه افزايش سرمايه 
شركت سرمايه گذاری خوارزمی اقدامی مثبت در راستای تامين 
منافع آتی سهامداران است) زيرا منابع مالي جديد در راستای يك 
طرح توجيهی جهت تحقق برنامه راهبردی شركت مصرف می شود( 
اين اقدام افق رشد سودآوري را برای شركت در پی خواهد داشت.

افزايش سرمايه شركت سرمايه گذاری خوارزمی

»سهام جایزه« متعلق به همه 
سهامداران است و سهامداران 

بدون نیاز به پرداخت وجه، مالك 
سهام جایزه می شوند و این تعداد 
سهام به سهام قبلی شان اضافه 
می گردد. سهامدارانی که تمایل 
دارند از حق تقدم خود استفاده 

کنند، می توانند با واریز مبلغ 
مندرج در برگه حق تقدم )1،000 

ریال به ازای هر سهم( در افزایش 
سرمایه شرکت کنند

 92/12/11 تاریخ  از  سهامداران 
60 روز )تا تاریخ  به مدت 

توانند نسبت  93/02/10( می 
از  به استفاده از حق تقدم 
محل سود سنوات قبل 

واریز  از طریق  و همچنین 
کنند  اقدام  نقدی 
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اين اولين بار بود كه من تجربه شركت در چنين سفرهای 
اعتراف  بايد  اما  را تجربه كردم  دسته جمعی آموزشی 
برگزاری منظم و بی نقص  ايده عالی  و  اين  كنم كه 
بود.همايش شيراز در كنار موارد تفريحی و فرهنگی اش 
يك دوره آموزشی بسيار جذاب بود كه توانست نکات 
مهم بسياری را به مديران نشان بدهد. ممکن است ما 
يك ديدكلی نسبت به موارد مطرح شده در اين كالس ها 
داشته باشيم، ولی من شخصاً هيچ وقت به اين صورت 
نبوده ام.  به آن ها مطلع  دقيق و جامع و علمی نسبت 
اين دوره آموزشی می تواند يك دوره فشرده و كاربردی 
برای مديران باشد. دوره ای كه می تواند آنها را بر اساس 
آخرين تغييرات مديريتی به روز كند و نشان دهد كه در 
شرايط كنونی در كجا قرار داريم. در اين دوره اساتيد 
بزرگ دانشگاهی آخرين اطالعات آكادميك خود را در 
بتوانند  آنها  تا  قرار می دهند  اختيار مديران مجموعه 
با پيشرفت علم مديريت در جهت توسعه گام  مطابق 

بردارند و برنامه ريزی كنند. بنابراين مديران مجموعه می 
توانند نقاط قوت و ضعف خود را بهتر بشناسند و با نظريه 

های روز كارشناسان آشنا كنند.  
   اين همايش باعث شد كه با مديران و اعضای ديگر 
صورتی  در  بشويم،  آشنا  خوارزمی  گروه  شركت های 
كه در گذشته تنها نام بعضی از آن ها را شنيده بوديم؛ 
مديران با تبادل ايميل و شماره های همديگر ارتباط قوی 
و صميمی تری در آينده خواهند داشت؛ ارتباط مديران 
هلدينگ هم می تواند در پيشرفت گروه خوارزمی بسيار 
مؤثر باشد. بازخورد چنين همايش هايی را در درازمدت 
بايد ديد و با گذشت زمان مشاهده كرد. البته اگر اين 
دست همايش ها ادامه دار باشد و پی گيری شود می توان به 
نتيجه آن در توسعه و پيشرفت خانواده خوارزمی مطمين 
بود؛ برای نمونه ايده برگزاری فصلی همايش نظر خوب و 
آگاهانه ای است؛ در اين صورت راحت تر می توان اثر آن را 
مشاهده كرد. اين همايش حس خوبی برای مديران ايجاد 

كرد و من واقعاً نکته منفی ای در آن نديدم.
   تبيين افق 7ساله فعاًل با يك ارايه چندساعته در 
شيراز شروع شده است و فرصت واردشدن به جزييات 
در  برنامه ها  اين  هنوز  و  نيامده  پيش  من  برای  آن 
طبيعتاً  است.  نشده  بررسی  مختلف  شركت های 
باشد،  بلندپروازانه و درازمدت  برنامه  بايد يك  برنامه 
هم  اين  جز  خوارزمی  فعلی  پتانسيل  به  باتوجه  كه 
نمی توان انتظار داشت؛ يعنی اگر می خواهيم در بازار در 
اصطالح سری در سرها داشته باشيم بايد باهمين نگاه 
به جلو برويم. افق حداقل های ما بايد باال باشد كه اگر 
از دست داديم،  به آن ها رسيديم، احيانا اگر چيزی را 
خيلی از بازار فاصله نگرفته باشيم. بعد از گذراندن دوره 
بلوغ اوليه چيزی جز اين از خوارزمی انتظار نمی رود و 
بايد از زحمات برگزاركنندگان اين همايش تشکر كرد، 
برای اين كه جمع كردن 50نفر و سرويس دهی به آنان و 

برنامه ريزی كردن برای شان كار دشواری است.

نیاز خوارزمي استیادداشت درازمدت  برنامه 

هادیبیک
مدیرعاملشرکتتجارتگسترانخوارزمی چشم گیر جرقه های  یادداشت

افشینحیدری
مدیرعاملشرکتتوسعهساختمانخوارزمی

در  خوارزمی  سرمايه گذاری  گروه  مديران  همايش   
شيراز اولين همايشی بود كه گروه خوارزمی برگزار كرد. 
فراوانی  اهميت  خوارزمی  برای  همايش  اين  برپاكردن 
بزرگ  جهش  يك  آستانه  در  خوارزمی  چراكه  داشت، 
است. مجوز افزايش سرمايه ای كه در روزهای گذشته در 
اختيار هيات مديره قرار گرفته، مسووليت بسيار سنگينی 
را  برنامه هايی  ما  است.  كرده  ايجاد  خوارزمی  برای  را 
اين  برای  پاسخی  تا  كرده ايم  پيش بينی  راستا  اين  در 
اعتماد سهام داران مان باشد.اين مهم ايجاب می كند كه 
ما از تمام پتانسيل ها و امکاناتی كه در گروه خوارزمی 
و زيرمجموعه هايش موجود است استفاده كنيم تا پاسخ 
مناسبی به سهام داران بدهيم. سعی فراوانی برای دقيق 
و منظم برگزار شدن همايش شد؛ تالش ما براين بود كه 
برنامه هايی كه در سه جلسه همايش پيش بينی شده است 
به نوعی تکميل كننده همديگر باشند. در واقع موضوع هر 

سه سخنرانی در راستايی بود كه به ما كمك كند هم 
ايده هايی كه در خوارزمی طرح شده به شركت كنندگان 
تبيين شود و هم اين كه راهکارها به طور كامل ارايه شود.   
واقعيت اين است كه باتوجه به افزايش سرمايه گروه، 
خانواده خوارزمی مسووليت بسيار سنگينی را پيش رو 
دارد. كار ما تازه شروع شده است و اصاًل كار كوچکی 
در  كه  كرد  خواهيم  اين سعی  از  بعد  ما  نيست.  هم 
با شركت های  را  بر شركت ها جلساتی  نظارت  بخش 
گروه داشته باشيم. جلساتی كه هم برای تبيين هرچه 
كمك  برای  هم  و  خوارزمی  بلندمدت  برنامه  بيش تر 
بايد  است.ما  خود شركت ها  استراتژی های  تدوين  به 
و   گرفته  صورت  های  ريزی  برنامه  اساس  بر  بتوانيم 
متناسب با تغيير و تحوالت سياسی و اقتصادی كشور 
با سرعت بيشتری در مسير توسعه حركت كنيم و با 
بلند مدت سرمايه  و  اهداف كوتاه مدت  به  دستيابی 

را  زير مجموعه اش  گذاری خوارزمی و شركت های 
قرار  رقبا  از  باالتر  و  ها  برترين  و  ها  بهترين  رده  در 
سال  تا  را  خوارزمی  هلدينگ  بتوانيم  بايد  ما  دهيم. 
1399  ارتقا داده و آن را جزو رده بندی 50 هلدينگ 

برتر ايران ببينيم.
 در همين راستا اواخر ارديبهشت  ماه و يا اوايل خرداد 
توسعه  »شركت  ميزبانی  به  را  ديگری  نشست  ماه 
ساختمان خوارزمی« خواهيم داشت و در آن جا سعی 
خواهيم كرد كه برنامه های استراتژيکی كه در شركت ها 
تهيه شده را به نقد و بررسی بگذاريم و كم و كاستی های 
را  نشست هايی  قطعاً  آن زمان  تا  كنيم؛  برطرف  را  آن 
در خود شركت ها برگزار می كنيم تا برنامه ها بررسی و 
تکميل و آثار نهايی آن به بحث گذاشته شود. آن وقت 
است كه همگی دست در دست هم می دهيم و با قدرت 

وانرژی بيش تری برای اجرا پيش می رويم.

تازهیادداشت آستانه تحولي  در  عباسعلیارجمندیخوارزمی 
مدیرامورشرکتهاومجامع

 برگزاری همايش مديران گروه سرمايه گذاری خوارزمی ايده 
بسيار خوبی بود. در درجه اول مديران خوارزمی بايکديگر 
بيشتر آشنا شدند و دردرجه دوم بعد هم باتوجه به مطالبي كه 
»دكتر درگاهی« و »دكتر آراستی« برگزار كردند جرقه های 
بزرگی در ذهن مديران ايجاد شد؛ اما می بايست اثر تغييرات 
را در درازمدت مشاهده كرد. اگر بتوانيم دوره های آموزشی 
را بيشتري برگزار كنيم و برای مثال هر هفته و در روزی 
مشخص؛ آن وقت بازخوردهای مناسب تری خواهيم داشت؛ 
اگر هم بتوانيم جرقه هايی كه در دوره های آكادميك زده شده 
را به صورت عملی اجرا كنيم، اتفاقات خوبی خواهد افتاد كه 

در توسعه و پيشرفت گروه خوارزمی تأثيرگذار خواهد بود. 
همايش شيراز فرصت كوتاه خيلی خوبی بود كه با اهداف 
مديريت عالی آشنا باشيم، بدانيم كه چه ذهنيتی دارند 
و چه افقی برای شركت ها برنامه ريزی كرده اند؛ نکته ای 
كه خيلی برای ما مهم بود و توانستيم ديدگاه هايمان را 

به همديگر نزديك تر كنيم و بدانيم كه برای رسيدن به 
اين اهداف چه ابزاری را الزم داريم و در حقيقيت بايد 
چه فعاليت هايی انجام بدهيم كه بشود طبق برنامه ريزی 
7ساله به آن ها رسيد. اين ها مواردی بود كه در سه روز 
برگزاری همايش به مرور چندباره شان پرداختيم.    ايده 
برگزاری همايش، ايده واقعاً مناسبی بود و به خوبی هم 
برگزار شد؛ اميدواريم كه در دوره های زمانی ديگر هم به 
همين صورت برگزار شود و شکل منسجم تر و پايدارتری 
داشته باشد. برگزاری چنين همايش هايی باعث می شود 
كه برای مدتی از محيط و فضای كاری دور بشويم و 
تمام  می كند  كمك  كه  بدهيم  تشکيل  را  گردهمايی 
سازه هايی كه در ذهن خود داشته ايد را يك بار ديگر مرور 
كنيد؛ مرور مجدد اين سازه ها و از همه مهم تر حضور 
اساتيدی كه اين سازه ها را به صورت آكادميك و با آخرين 
تحوالت روش های سازمانی و علم مديريت می توانند برای 

رسيدن به اهداف تان ايده های خوبی را مطرح كنند باعث 
می شود كه با يك تفکر نوين و بازنگری شده به محيط 
كاری خود برگرديم و آن جا هم نتايج و دست آوردهای 
همايش را به پرسنل خود منتقل كنيم و از آن ها هم برای 
رسيدن به اين اهداف تببين شده كمك بخواهيم. مطميناً 
برای ورود هرگونه تقکر و ايده جديدی به سازمان بايد 
به همين شکل دانش بنيادی را برای آن ايجاد كنيم؛ در 
درازمدت و طی زمان اين فضا آماده می شود و من يقين 

دارم كه می شود كارهای خوبی در اين زمينه انجام داد.
   تحليل افق 7ساله، هم سخت است و هم ممتنع؛ چراكه 
ما ابزار تصميم گيری و پيش بينی قوی ای باتوجه به برخي 
تحوالت سياسی و اقتصادی كشور خود نمی توانيم داشته 
باشيم. اما با اين حال تجربه به ما ثابت كرده است كه 
اهداف هرچه قدر هم كه بلند و بزرگ باشند، درصورت 

برنامه ريزی درست و منسجم دست يافتنی خواهند بود.
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تجارت خارجی را می توان متشکل از سياست ها، اقدامات و 
ابزارهای دولت ها برای توسعه تجارت و در كنار آن مبادالت 
بيرونی آن هستند.  و  تحقق عينی  دانست كه  برون مرزی 
مبادالت از طريق عناصری از جنس رويه ها و ضوابط قانونی، 
فعاليت ها، خدمات و زيرساخت ها صورت می گيرند، كه وجود 
و كارايی هر يك از آن ها  در تسهيل و كارايی فرآيند تبادل 
كاال تاثيرگذار است. حال چنان چه واژه تسهيل را در كنار 
تجارت خارجی قرار دهيم، آن چه به ذهن متبادر می شود، 
ساده تر و آسان تر كردن تجارت است. با اين وصف مقصود 
از تسهيل تجارت را می توان ايجاد كارايی تجارت، كاهش 
هزينه و زمان و نيز روان سازی مبادالت تجاری دانست. برای 
تسهيل تجارت خارجی تعريف واحدی در جهان ارائه نشده 
و نهادهای بين المللی تعاريف مختلفی را كه طيف متفاوتی 
از مصاديق را شامل می شوند، برای اين موضوع ارائه كرده اند. 

تسهيل تجارت خارجی شامل سياست گذاری ها 
عدم  و  زمان  هزينه،  كاهش  جهت  اقداماتی  و 
قطعيت مرتبط با تجارت بين الملل است كه البته 
تعرفه ها، سهميه  از  اعم  تجارت  ابزارهای سنتی 
واردات و ساير موانع غيرتعرفه ای مشابه را شامل 
نمی شود. تسهيل تجارت خارجی طيف متنوعی 
و  ورود  مبادی  بهينه سازی  قبيل  از  اقداماتی  از 
و  رويه ها  هم نواسازی  و  ساده سازی  كاال،  خروج 
و  گمركی  تشريفات  با  مرتبط  دستورالعمل های 
ساير تشريفات قانونی در حوزه های تجارت، بانك، 
بيمه، حمل ونقل و غيره، توسعه زيرساخت های 
حمل  صنعت  ارتقای  و  لجستيك  و  حمل ونقل 
ونقل و لجستيك، به كارگيری فناوری های جديد 
)مانند پنجره واحد تجاری(، اصالح و پياده سازی 

حوزه  در  چندجانبه  و  دوجانبه  توافق نامه های  و  معاهدات 
تجارت و حمل و نقل و نظير آن را دربرمی گيرد.

تسهيل تجارت به ويژه پس از مطرح شدن تجارت جهانی 
و مسائل وابسته به آن به عنوان يك ابزار سياستی مهم در 
محيط بين المللی مورد توجه است. مطالعات صورت گرفته 
در سطح جهانی نشان می دهند كه عدم كارايی مبادالت 
از مهم ترين موانع پيش روی كشورهای در حال  تجاری، 
توسعه در ارتقای جايگاه خود در تجارت بين المللی است. 
كشورها  بين المللی  تجارت  كارايی  جهانی،  ادبيات  در 
از  كه  می شود  سنجيده  مختلفی  شاخص های  توسط 
سهولت  شاخص های  به  می توان  آن ها  مهم ترين  جمله 
و  جهانی(  )بانك  لجستيك  عملکرد  و  كسب وكار  انجام 
اقتصاد(  جهانی  )مجمع  تجاری  توانمندسازی  شاخص 
آخرين  طبق  كرد.  اشاره  آن ها  فرعی  شاخص های  و 
از شاخص های فوق به  ايران در هر يك  گزارش ها، رتبه 
ترتيب 145 )از 155 كشور(، 112 )از 185 كشور( و 117 
)از 132 كشور( است. آمار فوق به تنهايی مويد اهميت 
توجه به موضوع تسهيل تجارت خارجی به عنوان يکی از 
ابزارهای ارتقای جايگاه كشور در حوزه تجارت بين الملل 

)اعم از واردات، صادرات و حتی ترانزيت( است.

با  كمابيش  گذشته  دهه های  از  خارجی  تجارت  تسهيل 
رويکردهای مختلف مورد توجه دولت ها بوده است. اگرچه 
چون  حوزه هايی  در  صورت گرفته  اقدامات  از  بسياری 
حمل ونقل  و  تجارت  موافقت نامه های  انعقاد  گمركات، 
تسهيل  مصاديق  زمره  در  می توان  را  غيره  و  ترانزيت  و 
تجارت در نظر گرفت، اما آن چه در اين جا مدنظر است، 
مواردی است كه مشخصا اصطالح تسهيل برای آن ها به 
كار می رود. در سطح كالن، عمده ترين موارد را می توان 
شامل دو بخش سياست گذاری و ايجاد ساختارهای نهادی 

الزم برای هماهنگی بين نهادی در اين حوزه دانست.
در اين رابطه، در برخی بندهای برنامه های دوم، چهارم و 
پنجم توسعه به موضوعات تسهيل تجارت پرداخته شده 
است. طبق بند ب از تبصره 25 ماده واحده برنامه دوم 
توسعه، به منظور ايجاد تسهيل و توسعه در فعاليت های 

و  مربوط  اجرايی  سياست های  در  ثبات  و  صادراتی 
جلوگيری از عدم هماهنگی، در چهار بند تکاليفی برای 
در  آن ها  مهم ترين  بود.  شده  تعيين  دولتی  دستگاه های 
رابطه با مصاديق تسهيل تجارت عبارت بودند از اختصاص 
و  انبار  ايجاد  گمركات،  تجهيزات  برای  الزم  اعتبارات 
سردخانه و حذف مراحل اداری غيرضروری صدور كاال. در 
ماده 34 برنامه چهارم توسعه، به منظور تسهيل تجارت 
و حمل ونقل، استقرار صنايع  دريايی ،گسترش  گردشگری ، 
كمك  به  بهره برداری  پايدار منابع  شيالتی  و استفاده  بهينه  
كه  بود  تعيين شده  دولت  برای  تکاليفی  مناطق ،  اين   از 
البته هيچ يك از وظايف تعريف شده را نمی توان منحصرا 
مرتبط با تسهيل تجارت خارجی دانست. درنهايت طبق 
بند ز از ماده 163 برنامه پنجم توسعه، به منظور تسهيل 
تجارت، رقابت پذير كردن فعاليت های حمل ونقل با توجه 
ترابری  و خدمات  زنجيره عرضه  در  نسبی  مزيت های  به  
منطقه ای و بين المللی، دولت مجاز به انجام اقداماتی چون 
ايجاد زيرساخت های لجستيك و حمل ونقل،  مکان يابی و 
نيز  و  تركيبی،  حمل ونقل  و  كانتينری  پايانه های  اجرای 
فراهم كردن سازوكارهای الزم برای افزايش حجم ترانزيت 

خارجی كاال شده است. 

اقدامات  به  نهادی، می توان  ايجاد ساختارهای  زمينه  در 
ايجاد  دولت ها در تشکيل كميته ها و كارگروه هايی برای 
و  تصميم سازی  در  ذی نفع  نهادهای  بين  هماهنگی 
اين  در  كرد.  اشاره  تجارت  تسهيل  اقدامات  پياده سازی 
سال  در  شده اند.  ايجاد  تاكنون  متعددی  نهادهای  رابطه 
از  حمايت  منظور  به  تجارت«  تسهيل  »كميته   ،1386
صادركنندگان و رفع مشکال ت آنان تشکيل شد. بررسی 
و  وارداتی  كاال های  ترخيص  فرايند  كاهش  راهکارهای 
صادراتی به عنوان تنها موضوع مرتبط با تسهيل تجارت 
خارجی در مجموعه وظايف تعريف شده برای اين كميته 
بهبود  ويژه  »كارگروه  در سال 1387،  می شود.  مشاهده 
رتبه ايران در شاخص تجارت فرامرزی« به عنوان يکی از 
10 زيرمجموعه  كارگروه بهبود فضای كسب وكار تشکيل 
هماهنگی،  سامان دهی،  »كارگروه   ،1388 سال  در  شد. 
كشور  از  كاال  عبور  خدمات  امر  تشويق  و  توسعه 
جايگزين  ترانزيت  موضوعی  حوزه  در  )ترانزيت(« 
و  هماهنگی  سامان دهی،  )كميته  قبلی  كميته 
 ،1389 سال  در  باالخره  و  شد.  ترانزيت(  توسعه 
با  فرامرزی«  تجارت  الکترونيکی  تسهيل  »كميته 
تشکيل  الکترونيکی  تجارت  توسعه  مركز  رياست 
شد كه هدف آن متمركز كردن همه فعاليت های 
فرامرزی  تجارت  الکترونيکی  تسهيل  با  مرتبط 
الکترونيکی  واحد  پنجره  سيستم  پياده سازی  و 
تجاری به عنوان يکی از راه حل های اساسی تسهيل 

تجاری است.
خارجی  تسهيل  شد،  مشاهده  كه  همان گونه 
با در نظر گرفتن همه  هيچ گاه به صورت جامع و 
و  نبوده  مدنظر  توسعه  برنامه های  در  آن  مصاديق 
اغلب به صورت اقدامات مجزا و غيريك پارچه مطرح شده 
به  اين موضوع  به  است. خوشبختانه طی سال های اخير 
آن  نتيجه  كه  است  شده  توجه  مستقل  حوزه ای  عنوان 
است  ج.ا.ايران«  خارجی  تجارت  تسهيل  »سند  تدوين 
نشده  تبديل  مصوب  سندی  به  و  است  راه  نيمه  در  كه 
است. با اين وجود توجه به تسهيل تجارت در اين سند 
تجاری  واحد  پنجره  توسعه  موضوع  به  محدود  تقريبا  
دارد،  تجارت  تسهيل  در  مهمی  جايگاه  اگرچه  كه  شده 
فارغ  اين،  بر  عالوه  است.  آن  محورهای  از  يکی  تنها  اما 
وهله  در  و  اشاره  مورد  نهادهای  نبودن  يا  بودن  فعال  از 
نيز  و  تعدد  آن ها،  اقدامات  و  تصميم ها  اثربخشی  بعدی 
موضوعات  با  مرتبط  وظايف  انسجام  عدم  و  پراكندگی 
از  يکی  است.  مشهود  مجموعه  اين  در  تجارت  تسهيل 
مهم ترين پيش نيازهای پيشبرد منسجم و يك پارچه امور 
تسهيل تجارت خارجی، وجود تمركز و ساختاريافتگی در 
تصميم سازی و اجرای اقدامات است كه با تدوين يك سند 
راهبردی جامع و كامل در حوزه تسهيل تجارت خارجی و 
ايجاد ساختارهای نهادی متمركز و يك پارچه در راستای 
اجرای اقدامات تعيين شده در سند به صورت هماهنگ و 

اثربخش ممکن خواهد شد.

انداز چشم 

النازمیاندوآبچی،عضوهیئتعلمیموسسهمطالعاتوپژوهشهایبازرگانی

جایگاه تسهیل تجارت خارجی در ایران
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نگاهی کوتاه به کارنامه اقتصادی دولت تدبیر و امید در نیمه دوم سال
»بانك بازرگانی ايران« همان چيزی است 
شده  تبديل  تجارت  بانك  به  امروز  كه 
خصوصی  بانك  اولين  بانك،  اين  است. 
بازرگانی  بانك  می رود.  شمار  به  ايرانی 
ايران  در  بانك خصوصی  اولين  به عنوان 
ماه  بهمن  در  سهامی  شركت  به صورت 
 1329 سال  در  و  شد  تاسيس   1328

فعاليت های بانکی خود را آغاز كرد.
با  خصوصی  بانك  نخستين  بانك  اين 
مالکيت صددرصد ايرانی بود و در محل 
بازار بانك شاهی واقع در  پيشين شعبه 
روبه روی  تهران  بوذرجمهری  خيابان 

در  و  يافت  گشايش  كارمند  نفر   18 با  سلطانی  مسجد 
سال 1329 به علت توسعه فعاليت های بانك در خيابان 

سعدی اقدام به تاسيس شعبه كرد.
ايران  بازرگانی  بانك  بزرگ ترين موفقيت  درسال 1331 
ميليون   5.3 مبلغ  به  شاهی  بانك  محل  خريداری  كه 
تومان بود، تحقق يافت. بانك بازرگانی در 29 شهريور ماه 
1331 بنای ساخته شده توسط قهرمان ميرزا اميرلشکر را 

از بانك شاهی خريداری كرد. 

با  رقابت  در  چشم گيری  فعاليت های  بازرگانی  بانك 
كشاورزی،  ملی، سپه،  بانك های  مانند  دولتی  بانك های 
انواع  ارائه  به  و  كرد  آغاز  صنعتی  و  كارگشايی  رهنی، 
خدمات بانکی مبادرت ورزيد. يکی از اقدامات اين بانك 

در آن زمان افتتاح حساب سيار بود.
می توانستند  دفترچه  وسيله  به  حساب  اين  دارندگان 
در  بانك  كه  شهرستان هايی  تمام  در  خود  موجودی  از 
به  برآن كه  عالوه  كنند.  برداشت  داشت،  شعبه  آن جا 
تعلق  نيز  قابل مالحظه ای  اين حساب ها سود  موجودی 

می گرفت و ساالنه دوبار نيز در ماه های مهر و 
بهمن قرعه كشی برگزار و به برندگان جوايزی 
»بانك  پرداختی  سرمايه  می شد.  پرداخت 
بازرگانی ايران« در پايان اسفند ماه 1349 به 
مبلغ 25 ميليون تومان رسيد. اين بانك پس 
از اجرای ماده 17 اليحه قانونی ادغام بانك ها، 

در سال 1358 در بانك تجارت ادغام شد.
واحد پول ايرانی

و  پول  شد،  گفته  اين  از  پيش  كه  آن طور 
ايجاد  پيش نياز  آن،  به  مربوط  موضوعات 
سيستم بانکی است. برای پول در هر سيستم 
اقتصادی، واحدی درنظر گرفته شده است كه در معامالت 
پول  واحد  اكنون  چند  هر  دارد.  فراوانی  اهميت  روزانه 
كشور ريال است، اما اين واحد از دوره قاجار به بعد در 
اقتصاد ايران رواج يافت. جدول زير تغييرات واحد پولی 
كشور را از دوره هخامنشيان به بعد نشان می دهد. اين 
نکته ضروری است كه بدانيم از چندی پيش زمزمه های 
برداشتن دو يا چند صفر از واحد پول ايران مورد توجه 
قرار گرفته است و هنوز مشخص نيست بانك مركزی و 

تيم اقتصادی دولت در اين مسير چقدر جدی هستند.

روزي روزگاري پول

نخستین بانك خصوصی ایران
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نام
دريك
درهم

درم
دينار
پشیز

زر و دينار جعفری
زردهی

زر شش سری
عباسی

نیم عباسی
صنار

شاهی
بیستی

غاز بیکی-غازيکه

محمودی
يك پول
شاهی

دينار
عباسی

پنج شاهی نقره
ده شاهی نقره

قران
تومان

پناه اباد
اشرفی

پنج هزاری
دو هزاری

غاز-قاز
چندك

ريال

زمان 

هخامنشیان

هخامنشیان   
ساسانیان
ساسانیان
ساسانیان

الرشید هارون 
-

 -
صفويه
صفويه

_

صفويه

صفويه
صفويه

غزنوی محمود  سلطان 
قاجاريه
قاجاريه
قاجاريه
قاجاريه
قاجاريه
قاجاريه
قاجاريه
قاجاريه
قاجاريه
قاجاريه

قاجاريه
قاجاريه
قاجاريه
قاجاريه

اسالمی قاجاريه-پهلوی-جمهوری 

شرح 

سکه طال به وزن 8/35 گرم
معادل93% گرم طال – گرفته شده از دراخمه يونانی

درم فارسی دراخمه يا درهم است. در اين زمان از فلز نقره ضرب می شد.
برابر 20 درم است. فلز آن طال بود.

سکه مسین زمان ساسانیان.
جعفربن يحیی برمکی سکه ها را ضرب كرد و به نام او رايج بود.

اصطالحی برای برابری مقدار سکه با طال بوده است.

اصطالحی برای برابری مقدار سکه با طال بوده است.
ضرب فلز نقره-واحد پول- معادل چهار شاهی-دو صناری-دوصد دينار

صد دينار
مخفف صد ديناراست. سکه ای از مس معادل دو شاهی

پنجاه دينار)واحد پول در زمان قاجار(
2/5 بیستی معادل يك شاهی است. )شکل اين سکه بیضی بود(

يك دهم شاهی )تمام سکه ها مدور بودند به جز بیستی(
برابری آن معلوم نیست. فلز نقره بوده. )تاورينه در سفرنامه خود نوشته(

سکه های كوچك مسین
معادل دو پول

صد دينار برابر با دوشاهی
معادل چهار شاهی

معادل ربع قران
معادل نیم قران

واحد پول ايران در عهد قاجاريه و اوايل پهلوی-نقره به وزن 24 نخود-كلمه عربی معادل هزار دينار
كلمه تركی مغولی سکه ای معادل 10 قران

سکه ای نقره كه در پناه آباد شوش ضرب شده است و بعدا به پناباد رواج يافت معادل نیم ريال
سکه طالی ايران وزن آن 18 نخود

نیم مثقال طال)12 نخود(
ربع مثقال طال)6 نخود(

كوچك ترين واحد پول زمان قاجار )پنج غاز كه پنغاز می گفتند( يك دهم شاهی
برابر دوغاز

گرفته شده از زبان اسپانیايی-معادل با يك قران و پنج شاهی بود. اين كلمه از زمان تسلط اسپانیايی ها و پرتغالی ها در 
خلیج فارس در مراوده ايشان با مردم جنوب ايران رواج يافت و اكنون واحد پول ايران است )يکصد سال جزيره هرمز 

در اختیار پرتغالی ها بود 1514(



ي پیش رو ي ها ی  و دشوار ختار تحول سا
نگاهی کوتاه به کارنامه اقتصادی دولت تدبیر و امید در نیمه دوم سال

اقتصاد روخواني 

چند ماه از آغاز به كار دولت تدبیر و امید می گذرد 
و می توان گفت كه گام های نخست تیم اقتصادی 
دولت در زمینه كنترل بحران اقتصادی ماه های 
اخیر، به بار نشسته است. هرچند برخی از 
كارشناسان اقتصادی، دولت را به وابستگی به 
مسیر طی شده و حتی تکرار اشتباهات گذشته 
متهم می كنند و بر اين باورند كه شهامت اصالح 
شجاعانه طرح های ناموفق گذشته هنوز در دولت 
جديد ديده نمی شود، اما به روايت آمار و ارقام 
موجود شايد بتوان عملکرد اقتصادی شش ماهه 
اول فعالیت دولت يازدهم را موفقیت آمیز نامید.

مریمعربی

روزهای خوب؛ آمارهای بد
دولت يازدهم در شرايطی كشور را تحويل گرفت كه اقتصاد 
بود،  شده  كوچك تر  درصد  به شش  نزديك   91 سال  در 
تورم به حدود 40 درصد می رسيد، شاخص فالكت دو برابر 
ادعای  با  فعلی  دولت  می كرد.  بيداد  بی كاری  و  بود  شده 
خود  انتخاباتی  برنامه های  در  و  آمد  ميدان  به  تورم  مهار 
تاكيد  كشور  اقتصادی  مشکالت  رفع  بر  چيز  هر  از  بيش 
زمان شروع  از  كه  باورند  اين  بر  مردم  از  بسياری  داشت. 
تغيير  اساسی  كاالهای  قيمت  در  يازدهم،  دولت  كار  به 
محسوسی ايجاد نشده و با پايين آمدن نرخ ارز، در واقع 
ارزش دارايی های سرمايه ای مردم پايين آمده است؛ چراكه 
سودهای  درصدی،   40 تورم  وجود  با  اخير،  سال های  در 
و  بورس  ناكارآمدی  و  مسکن  بازار  ركود  بانکی،  ناچيز 
مردم  از  برخی  ارز،  قيمت  افزايش  مهارنشدنی  روند  البته 
ترجيح دادند كه پس اندازهای خود را به ارز تبديل كنند 
تا از سرمايه های خود در مقابل تورم افسارگسيخته اخير، 
محافظت كرده باشند. با اين حال، بايد در نظر داشت كه با 
استناد به گزارش ماه های اخير مركز آمار و بانك مركزی، 
دولت در مهار سرعت رشد تورم موفق ظاهر شده و تورم 
نقطه به نقطه در ماه های اخير، با كاهشی محسوس مواجه 
و  بانك جهانی  از  جمله  بين المللی  نهادهای  است.  شده 
صندوق بين المللی پول ميانگين تورم 29 درصدی و نرخ 
و  می كنند  پيش بينی  ايران  برای  را  درصدی  بيکاری 14 
برخی از دولتمردان هم وعده داده اند كه نرخ تورم تا پايان 

سال آينده به كمتر از 25 درصد برسد.

تورم 25 درصدی؛ واقعیت يا رويا؟
تورم  وعده  دولت،  اقتصادی  تيم  كار  ابتدای  در  شايد 
صد  طی  مردم  معيشتی  وضعيت  بهبود  و  درصدی   25

دولت  وعده های  جنس  از  و  انجام نشدنی  وعده ای  روز، 
كنترل  در  دولت  موفقيت  اما  می رسيد؛  نظر  به  قبلی 
ثباتی  بازگرداندن  و  نقدينگی  رشد  تورم،  رشد  سرعت 
نسبی به بازار طال، ارز و مسکن را شايد بتوان به منزله 
نظر  در  كاری  ماه های  نخستين  در  دولت  قبولی  نمره 
گرفت؛ مسئله ای كه وعده رسيدن به تورم 25 درصدی 
باورپذيرتر و محتمل تر می كند. در مدت كوتاهی كه  را 
شوک های  از  ديگر  می گذرد،  يازدهم  دولت  فعاليت  از 
نادرست  سياست گذاری های  نتيجه  در  كه  منفی 
مانند  و  می شد  وارد  كشور  كالن  اقتصاد  بر  اقتصادی 
دومينو با ضريبی فزاينده وضعيت بد را در ساير بخش ها 
به  بيشتر  بود،  هم  اگر  و  نبود  خبری  می كرد،  تشديد 

شايعاتی مربوط می شد كه به اشتباه به دولتی ها نسبت 
قيمت  افزايش  بحث  در  مثال،  عنوان  به  می شد.  داده 
كه  كرد  تالش  دولت  بنزين،  ويژه  به  انرژی  حامل های 
و  بی مورد  اظهارنظر  هرگونه  از  موضوع،  شدن  قطعی  تا 
مطرح كردن احتماالت و اما و اگرهای موجود خودداری 
و  ننشستند  بيکار  ميان ساير مسئوالن  اين  در  اما  كند؛ 
هر آن چه را كه در ذهنشان می گذشت، رسانه ای كردند. 
اقتصادی جامعه  آرامش  بنزينی،  اين شايعات  نتيجه  در 
و  سودا گران  ميدان داری  برای  شرايط  و  ريخت  هم  به 
سودجويان فراهم شد. با اين حال، اين ناآرامی اقتصادی 
به  باشد،  مربوط  دولتمردان  عملکرد  به  كه  آن  از  بيش 
برمی گردد. اقتصادی  كارشناسان  و  جوسازی مجلسيان 

فاز دوم هدفمندی؛ 
دوراهی سرنوشت  ساز دولت

دوم  فاز  اجرای  بحث  كه  داشت  نظر  در  بايد  حال  هر  به 
افزايش  آن،  بخش  اصلی ترين  كه  يارانه ها  هدفمندی 
قيمت حامل های انر  ژی است، از آن دوراهی های حساس 
قرار  يازدهم  دولت  مسير  در  كه  است  سرنوشت سازی  و 
اساسی  تغييراتی  می تواند  آن  اجرای  چگونگی  و  گرفته 
اقتصادی دولت كه در  اقتصاد كشور رقم بزند. تيم  را در 
حامل های  قيمت  افزايش  به  چندانی  تمايل  كار  ابتدای 
انرژی نداشت، زير فشار كسری بودجه، به ناچار به سمت 
اجرای فاز دوم هدفمندی پيش رفت؛ طرحی كه بر اساس 
تا 10  اجرا 5 /2  پيش بينی های صورت گرفته، در صورت 
مسئله  اين  می كند.  اضافه  موجود  ساالنه  تورم  به  درصد 
موجب شده كه دولت تدبير و اميد كه با رويکرد انتقاد از 
سياست های اقتصادی دولت قبلی به ميدان آمد، خود به 

ادامه رويه دولت پيشين متهم شود. 

باید در نظر داشت که بحث 
اجرای فاز دوم هدفمندی 

یارانه ها که اصلی ترین بخش 
آن، افزایش قیمت حامل های 
انر  ژی است، از آن دوراهی های 

حساس و سرنوشت سازی است 
که در مسیر دولت یازدهم قرار 
گرفته و چگونگی اجرای آن 

می تواند تغییراتی اساسی را در 
اقتصاد کشور رقم بزند
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سبد كاال؛ مناقشه ساز
يکی ديگر از مواردی كه كارشناسان را به سمت مقايسه دولت دهم و يازدهم 
ارائه سبد كاال است؛ طرحی كه عده ای آن را به منزله آغاز  می كشاند، طرح 
شمارش معکوس برای حذف يارانه های نقدی تلقی  كردند و آن را زنده كننده 
خاطره كوپن ها  دانستند. عده ای نيز از اين سبد با عنوان »سبد حقارت« ياد 
كرده و صف های طويل متقاضيان و حواشی بی شمار اين طرح را به دستاويزی 
برای انتقاد از دولت تبديل كردند. اين بار هم منتقدان با استناد به عکس های 
منتشر شده از مردمی كه زير برف و باران حقارت ايستادن در صفوف طوالنی 
اخبار كذب جان دادن و  به  اشاره  با  و  به جان خريدند  را  دريافت سبد كاال 
متهم  قبلی  دولت  راه  ادامه  به  را  دولت  صفوف،  اين  در  مردم  شدن  زخمی 

كردند. 
دولت يازدهم بسياری از سياست های نادرست دولت قبلی را ناشی از نقايص 
موجود در اجرا دانست و در عمل بسياری از همان سياست ها را به شيوه اجرايی 
نسبتا جديد پياده كرد. البته برخی بر اين باورند كه در اين زمينه نمی توان 
به اجرای سياست هايی زده  به دولت خرده گرفت؛ چراكه دولت قبلی دست 
و ميراثی بر جای گذاشته كه دولت بعدی حتی اگر مخالف آن باشد، باز هم 
نمی تواند از زير بار اجرای آن شانه خالی كند. مصداق بارز اين مسئله، همان 
به  تورمی  فشار  اخير  ماه های  در  حال،  اين  با  است؛  نقدی  يارانه های  بحث 
اما  نکنند،  دريافت  نقدی  يارانه  می دادند  ترجيح  مردم  كه  بود  شده  گونه ای 

قيمت ها به وضعيت قبلی برگردد.

دورخیز دولت برای اتمام پروژه های نیمه تمام 
ديگر چالش بزرگ دولت كه باز هم به واسطه ميراث دولت قبلی پيش روی 
دولتمردان قرار گرفته بود، بحث پروژه های نيمه تمام بخش های مختلف عمرانی 
و صنعتی بود. آمار شگفت انگيز پروژه های نيمه تمام بخش اعظم توجه و انرژی 
دولتمردان را در بحث تدوين اليحه بودجه به خود اختصاص داده بود. در اين 
مدت مسئوالن يکی پس از ديگری درباره قابل تحقق بودن بودجه عمرانی و 
و جدل  بحث  بازار  و  كردند  نظر  اظهار  اقتصادی  واقعيت های  به  آن  نزديکی 
برنامه  در  بود.  داغ  بسيار  پروژه های مختلف  به  بودجه  نحوه تخصيص  بر سر 
بودجه ارائه شده برای سال آينده، سقف بودجه های عمرانی دولت از 210 هزار 
ميليارد تومان در سال جاری به 194 هزار ميليارد تومان در سال آينده كاهش 
بر حسب ميزان پيشرفت فيزيکی،  پروژه ها  اولويت بندی  با  پيدا كرد و دولت 
از بهره برداری از 246 طرح عمرانی تا پايان سال آينده خبر داد. بخش اعظم 
مثبت  پروژه ها  اين  به  ساماندهی  خصوص  در  را  دولت  عملکرد  كارشناسان 

ارزيابی كردند.

فرصتی كه بايد به دولت داد
اما بزرگ ترين انتقادی كه در بحث تدوين اليحه بودجه به دولت وارد می شود، 
عدم بازنگری بنيادی در ساختار تخصيص های ارزی و ريالی دولت قبلی است. 
به عنوان مثال، سهم نسبی بودجه شركت ها در بودجه كل كشور بيش از دو 
دنبال  به  را  و فساد  ناكارآمدی  اين مسئله  و  بودجه عمومی است  برابر سهم 
هزينه های  ساختار  در  كه  باورند  اين  بر  كارشناسان  از  برخی  داشت.  خواهد 
نظر  در  بايد  است.  نيفتاده  اتفاق  بنيادينی  بازنگری  هيچ   93 سال  در  دولت 
هم چنين  و  دولت  سياسی  و  اقتصادی  بحرانی  شرايط  به  توجه  با  كه  داشت 
ضرورت اصالح اليحه بودجه سال جاری، برای تدوين اليحه بودجه سال آينده 
زمان كافی در اختيار دولت نبوده و شايد برای قضاوت در اين خصوص كمی 

زود باشد. 
عملکرد اقتصادی دولت در ماه های اخير، قطعا بی نقص نبوده؛ اما همه باور دارند 
كه برآيند تالش های تيم اقتصادی دولت، آينده روشن تری را پيش روی اقتصاد 
كشور قرار داده است. اقتصادی كه در ماه های اخير در تله مذاكرات هسته ای 
گرفتار شده بود و هيچ كوششی برای بهبود نسبی آن به ثمر نمی نشست، حاال 
با خوش بينی بيشتری به آينده نگاه می كند و تالش های دولت در جهت تعامل 
به  نمی توان  كه  است  ارزشمندی  حركت  دنيا  بزرگ  اقتصادی  قدرت های  با 
آسانی از آن چشم پوشی كرد. سفر هيات های اقتصادی بزرگ اروپايی به ايران 
شايد به اين زودی ها به نتيجه نرسد؛ اما قطعا نويدگر بيرون آمدن اقتصاد ايران 

از انزوای چندين ساله است.

لزوم وفاق دولت و مجلس
 برای حمایت از بازار سرمایه 

تهران  بورس  شاخص  سريع  رشد  از  پس 
كه  هم  سر  پشت  ركورد های  شکستن  و 
داشت،  ادامه  نيز  امسال  زمستان  اوايل  تا 
و  شد  آغاز  شاخص«  سقوط  »بهمن 
را  سهام داران  از  بسياری  سرمايه های 

بلعيد.
قله  از  شاخص  سقوط  با  كه  سهام دارانی 
تا   50 هزار،   80 زير  به  واحد  هزار   91
دارايی هايشان  از  تومان  ميليارد  هزار   60
را از دست رفته ديده اند، توقعاتی به حق 
مسئوالن  از  بلکه  كشور،  سهام  بازار  از  نه 
و تصميم گيران كشور در مجلس و دولت 

دارند.
قيمت  خصوص  در  مجلس  در  كه  اظهارنظرهايی  و  تصميم ها  با  حاضر  حال  در 
مالکانه  بهره  درخصوص  كه  بحث هايی  يا  شده  گرفته  پتروشيمی ها  خوراک  گاز 
شركت های سنگ آهنی در مجلس مطرح شد يا اظهارات وزير ارتباطات در خصوص 
تعرفه مکالمه برای شركت های مخابرات و همراه اول يا اظهارنظر های متفاوت در 
از اين قبيل همه و همه باعث  خصوص قيمت بنزين در آينده نزديك و مواردی 
ايجاد ريسك های سيستماتيك در بازار سرمايه كشور شد. از سوی ديگر متاسفانه 
شاهد تصميم گيری هايی در برخی از وزارت خانه ها بوديم كه برای كسب درآمدی 

اندک ريسك هايی را به شركت ها وارد كرد.
نتيجه چنين تصميم ها و اظهار نظرهايی باعث شد تا ريسك های سيستماتيك به 

جايی برسد كه شاخص بورس تهران يبش از 10 هزار واحد كاهش يابد.
بگيرند  تصميم هايی  تا  دارند  انتظار  مجلس  و  دولت  از  سهامداران  تفاسير  اين  با 
كه ريسك های سيستماتيك به بازار سهام تحميل نکند و در مقابل قوانينی را در 
خصوص سياست های مالی و مالياتی مصوب و به اجرا درآورند كه در جهت حمايت 

از بازار سرمايه باشد.
از سوی ديگر اميدهای بسيار به بازار سرمايه وجود دارد، چراكه، هر چند ديرهنگام، 
دولت حمايت های همه جانبه خود را آغاز كرده است و با اتفاقات مثبی كه در صحنه 
اميد  است،  دادن  تحريم ها در حال رخ  برداشته شدن  سياست خارجی در جهت 
می رود كه سال آينده شرايط برای بازار سهام مناسب باشد. هر چند كه در اين ميان 

نياز مبرم به حمايت های نمايندگان مردم در مجلس نيز وجود دارد.
آينده، ممکن  يارانه ها در سال  مرجله دوم طرح هدفمندی  اجرای  دليل  به  البته 
است شاهد واكنش بازار باشيم، اما با توجه به اظهارنظر دولت مردان در خصوص 
شيب ماليم حذف يارانه ها، اميد می رود كه اتفاق ناخوشايندی در بازار نيفتد، چراكه 
صنعت می تواند حذف آرام آرام يارانه ها را تحمل كند، البته به شرط اين كه اين 

اجازه را داشته باشد كه قيمت محصوالت را نيز به تدريج افزايش دهد.
به هر حال سرمايه گذاران انتظار دارند حمايت ها از بازاری كه ورود سرمايه ها به آن 
منجر به تورم نشده و اشتغال و توسعه صنايع كشور را به دنبال می آورد، بيشتر شود 

و ريسك های سيستماتيك درخصوص آن به حداقل ممکن برسد.

علیرضاعسگریمارانی،کارشناسسرمایهگذاری
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اقتصاد روخواني 

روزها با توجه به سخت شدن وضع اقتصادی و معيشتی، باال 
رفتن تورم و نقدينگی، كاهش ارزش پول ملی و گرانی های 
نابسامانی كسب وكار،  و  از گذشته  مانده  جا  به  طاقت سوز 
گردش  به  برای  سرمايه گذاری  فکر  به  مردم  از  بسياری 
داشته  اگر كسی سرمايه ای  درآوردن سرمايه خود هستند. 
باشد، می تواند آن را در راه های مختلفی استفاده كرده و به كار 
ببندد تا بتواند به طور ماهانه يا ساالنه درآمد ثابت يا متغيری 
برای خود كسب كند. يکی سرمايه خود را برای كارهای آزاد 
كار  به  و...  مغازه  فروشندگی در  نمايندگی،  تجاری، گرفتن 
می بندد و ديگری سرمايه اش را در كارهای مرتبط با تخصص 
و حرفه و تحصيالتش به كار می بندد و برای مثال كم نيستند 
كسانی كه اين روزها روی مغازه شان سرمايه گذاری كرده اند و 
از راه فروشندگی و كسب سود برای خود درآمدزايی می كنند. 
اين كار يکی از كارهايی است كه می توان آن را توسعه داد 
با بزرگ كردن مغازه و به كار گيری اعضای خانواده آن را  و 
مديريت كرد. يا هستند مهندسان، پزشکان و دندان پزشکانی 
كه با توسعه كار حرفه ای خود به تاسيس مراكز مهندسی، 
از  اما يکی ديگر  بزرگ روی می آورند.  و درمانی  تحقيقاتی 
راه های سرمايه گذاری هدايت نقدينگی و سرمايه به سمت 
بازارهای پول و سرمايه است. سرمايه گذاران اين بازار می توانند 
به خريدوفروش سهام، ارز، طال، سکه، مسکن و... بپردازند و با 
عملکرد درست و حرفه ای از اين راه سودهای باال و غيرقابل 

تصور به جيب بزنند.
يکی از انواع سرمايه گذاری ها در بازارهای موازی پول اين 
كار  به  سهام  خريدوفروش  برای  را  سرمايه تان  كه  است 
عادی  سرمايه گذار  يك  شما  صورت  اين  در  كه  بيندازيد 
به  دائم  يا  موقت  به طور  كه  می آييد  به حساب  بورس  در 
برای  را  معمولی  و  و سود خوب  می پردازيد  خريدوفروش 

خود كسب می كنيد. حال اگر كسی مدت طوالنی تری در 
آشنا  بازار  اين  زير وبم  با  و  كند  پيدا  حضور  سرمايه  بازار 
بازار  از  نوعی  به  بورس باز  بورس باز می گويند.  او  به  باشد، 
افراد  بورس بازها  می برد.  لذت  سهام  خريدوفروش  بازی  و 
اقتصادی  سرشار  هوش  از  معموال  و  هستند  باتجربه ای 
بهره مندند، زيرا توانسته اند در اين بازار دوام بياورند. برتری 
بورس نسبت به خيلی از بازارهای ديگر، همچون بازار سکه 
و ارز، در اين است كه نوسان بورس بسيار كمتر است؛ به 
بيشتر است.  بورس  امنيت سرمايه گذاری در  همين دليل 
روز  هر  در  4-  درصد  بورس  در  ضرر  سقف  قوانين  طبق 
شرايط  بعضی  در  البته  است.  4+درصد  هم  سود  سقف  و 
سری  اگر  باشد.  بيشتر  بسيار  رقم  اين  كه  است  ممکن 
بسياری  كه  می شويد  متوجه  بزنيد،  بورس  تاالر های  به 
استادان  بانکی،  دولتی،  بازنشسته  و  موفق  مديران  از 
دانشگاهی و جوانان خالق و دارای ذهن رياضی بعضی از 
را شامل می شوند. كسانی كه می خواهند  بورس بازها  اين 
وارد بازار سهام شوند، بايد از روابط عمومی خوبی برخوردار 
باشند و بتوانند سرمايه های اجتماعی را كه همان داشتن 
دوستان و شركای حرفه ای زياد و قابل اعتماد است، برای 
خود ذخيره كنند. يك بورس باز حرفه ای بايد بتواند اعتماد 
كارگزاران را به سمت خود جلب كند و بتواند ارتباط خوبی 
با مديران و كارشناسان كارگزاری های بورس داشته باشد. 
معموال كسانی كه وارد بورس می شوند و بورس باز هستند، 
معنا  آن  به  اين  ولی  ثروتمندتر جامعه هستند.  جزو قشر 
نيست كه آن ها حتما زندگی تجمالتی داشته باشند، زيرا 
آن ها اعتقاد دارند بايد سرمايه را در بازار به گردش درآورد 
و مخارج را تا بيشترين حد پايين آورد. در اين ميان بعضی 
از بورس بازان معتقدند همواره بايد بخش قابل توجهی از 

را در  بتوانند آن  تا  تزريق كنند  بازار  به  را هم  سود خود 
برای  بورس بازی  كنند.  چندبرابر  ممکن  زمان  كوتاه ترين 
رياضی  و  اقتصادی  باهوش  آدم های  را  خود  كه  كسانی 
بااليی می دانند و در ضمن حوصله كارهای فيزيکی ندارند، 
می تواند گزينه مناسبی باشد. ضرورتی ندارد كه بورس بازها 
كنند.  پيدا  حضور  بورس  تاالر  يعنی  خود  كار  محل  در 
تلفن  يك  با  می توانند  تکنولوژی  پيشرفت  با  روزها  اين 
يا نشستن پشت يك كامپيوتر و از طريق اينترنت درآمد 

بااليی كسب كنند.
كه  كسی  تنها  كه  باشد  جايی  تنها  بورس  شايد  درواقع 
رئيس شماست، خود شماييد و شما فقط برای خودتان كار 
می كنيد و برعکس بسياری از شغل ها در بازار سهام ديگر 
فرد بدون يك آقاباالسر كارش را پيش می برد. بورس بازها 
از وقتشان  زيادی  ندارند  درصد  نيازی  كسانی هستند كه 
و  كوتاه  زمان  مدت  در  و  دهند  اختصاص  كارشان  به  را 
مشخصی در طول روز، هفته و ماه می توانند استراتژی شان 
را تغيير دهند يا سهام موردنظرشان را خريدوفروش كنند. 
در اين راه بعضی از اين بورس بازها بلندمدت كار می كنند 
شما  كه  نمی كند  فرقی  كوتاه مدت.  و  ميان مدت  بعضی  و 
حالت  سه  اين  از  كدام يك  سرمايه گذاری تان  زمان  مدت 
باشد، ولی برای هريك بايد دانش، استراتژی و تحليل های 
خاص خودشان را در پيش بگيريد؛ تحليل بنيادی، تحليل 
نوسان گيری،  سهام،  رفتار شناسی  نمودار،  رسم  تکنيکال، 
كه  است  اصولی  و  اصطالحات  و...  سهام  سبد  تشکيل 
زمان  در  بايد  و  هستيد  مواجه  آن ها  با  راه  اين  در  شما 
برگزينيد.  را  كدام يك  كه  بگيريد  را  تصميمتان  مشخص، 
هم  با  را  اين ها  از  تركيبی  می توانيد  بخواهيد،  اگر  البته 
تکنيکال  بنيادی،  سرمايه گذاری  عين  در  و  ببريد  كار  به 

بورس؛
برای  راهي 
شدن پولدار 

این جا همه اميدوارند...

تاالر شیشه ای زير پل حافظ بوی عدد و رقم می دهد؛ اعداد و ارقام مثبت و منفی؛ سبز و قرمز! اين ساختمان به ظاهر بی روح، در تمام اين سال ها، روح بسیاری از 
آدم های اين شهر را در خود غرق كرده و لحظات بسیار شیرين و گاه تلخی را برايشان رقم زده است؛ آدم هايی كه روياهای خود را در باال رفتن ارقام درج شده روی 
مانیتورهای رنگی ساختمان شیشه ای در ذهنشان پردازش می كنند و گويی سرنوشتشان با تک تک اين ارقام پیوندی ناگسستنی دارد. اين ساختمان شیشه ای تنها 
در طول سه ساعت شبانه روز اين چنین مركز توجه قرار می گیرد و پس از پايان معامله در ساعت 12 ظهر، انگار نه انگار كه تا همین چند لحظه پیش چه هیاهويی در 
آن به پا بوده! پس از نیم روز، تاالر خاموش سکوتی معنادار به خود می گیرد و به انتظار می نشیند تا صبح فردا. در اين مطلب می خواهیم شما را با حرفه سرمايه گذاری 
در بورس و بورس بازی آشنا كنیم؛ كسی چه می داند، شايد با خواندن اين گزارش رغبت پیدا كرديد كه وارد اين عرصه شويد و بخت خود را امتحان كنید.

شاهینیاسمی
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كوتاه مدت،  نوسان گيری  با  هم زمان  يا  كنيد،  كار  هم 
دهيد.  تشکيل  خود  برای  هم  بلندمدت  سهام  سبد  يك 
سرمايه گذاران  يا  افراد  ثروتمند ترين  درباره  قدری  اگر 
سرفهرست  كه  می شويد  متوجه  كنيد،  تحقيق  جهان 
ثروتمندترين سرمايه گذاران جهان از آن وارن بافت است. 
بافت بزرگ ترين بورس باز جهان است كه استراتژی او برای 
معامله گری بلندمدت است و سبك خاص خود را در بازار 
و  است  موفق  سرمايه گذار  يك  واقعی  نمونه  بافت  دارد. 
در  نامش  زنان جهان  و  مردان  ثروتمند ترين  فهرست  در 
جايگاه دوم و پس از بيل گيتس قرار دارد. او رويای هر 
سرمايه گذاری  و  می آيد  حساب  به  جهان  در  بورس بازی 
است كه همواره رقبا و همکارانش به تمجيد و تکريم او 
می پردازند. اگر پای صحبت بورس بازان حرفه ای و باتجربه 
بنشينيد، اولين توصيه آن ها به شما اين است كه »همه 
تخم مرغ هايتان را در يك سبد نگذاريد«؛ اين شعار اصلی 
كسانی است كه در بورس سرمايه شان را به كار می اندازند. 
در  را  سرمايه شان  همه  كه  فهميده اند  تجربه  به  آن ها 
بورس به كار نبندند، يا به جای خريد سهام يك شركت 
سهام چندين شركت را بخرند. اما بايد گفت كه اين بازار 
سرمايه، آن طور هم كه می گويند، از در نامردی و خشونت 
با فعاالنش كه همان بورس بازان هستند، وارد نمی شود و 
بسياری را به سقف درآمد بسيار بااليی رسانده است. يك 
بورس باز حرفه ای ايرانی می گويد فردی را می شناسد كه 
در سال 86 با 20 ميليون تومان وارد بورس شده است و 
براساس تحليل های شخصی و اطالعات رانتی به سرمايه 
چهار تا پنج  ميليارد تومانی رسيده است و البته در نقطه 
مقابل كسانی هستند كه دچار سقوط وحشتناک شده اند 
و سرمايه شان را از دست داده اند و 20  ميليون تومانشان 
را در مدت زمان كوتاهی به دليل اشتباهات استراتژيك از 

دست داده اند.

  با چه سرمايه ای بايد وارد بورس شويم؟ 
آگاهی از اين كه چه مبلغی بايد در بازار سهام سرمايه گذاری كنيد ، 
به شکل باورنکردنی در تعيين مسير مالی و سرمايه گذاری شما 
مهم است، همه ما بر اساس ويژگی شخصی، ثروت خالص، و 
ريسك پذيری متفاوت هستيم. يك پيشنهاد ساده اين است كه 
»50 درصد ثروت خالص خود را در بازار سهام سرمايه گذاری 
كنيد.« اين پيشنهاد برای كسی كه قصد آغاز فعاليت در اين مسير 

را دارد، بسيار مبهم و نامعين است.
اين نوشتار سعی می كند به شما نشان دهد كه زمانی كه 
می خواهيد تصميم بگيريد چقدر پول در بازار اوراق بهادار 
سرمايه گذاری كنيد ، چه عواملی مهم است. سرانجام فقط شما 
تصميم خواهيد گرفت كه چه ميزان سرمايه را به بازار سهام 
بياوريد، با اين حال اين ها عوامل مهمی هستند كه شما به 

آن نياز داريد.
و می توانند  دارند  بيشتری  جوان ترها پشتکار    سن شما: 
بيشتر در بازار حضور داشته باشند، زيرا وقت بيشتر برای به 
دست آوردن پولی دارند كه احتماال در بازار از دست داده اند. 
سرمايه گذاران و كسانی كه نزديك به سن بازنشستگی هستند، 
اين نعمت را ندارند و مجبورند به سرمايه گذاری محتاطانه 
استاندارد  وضعيت  در  بازنشسته  اشخاص  زيرا  آورند،  روی 
زندگی خودشان معموال به سود پول سرمايه گذاری شده خود 
متکی هستند. آن ها احتياج دارند كه كمتر سرمايه گذاری 

كنند تا خطرشان هم كاهش پيدا كند.

  چقدر می خواهید فعال باشید؟
 به طور كلی، پذيرش ريسك بيشتر، انتظار از نفع و زيان را باال 

می برد، به عبارت ديگر با سرمايه گذاری بيشتر ريسك بيشتری 
می پذيريد )حتی اگر در سهام كم خطر سرمايه گذاری كنيد(، 
بنابراين از خودتان درباره اهداف فعلی و بلندمدت بپرسيد و 
تعيين كنيد كه به چه ميزان می توانيد در يك دوره زمانی 

فعال باشيد.

  در بورس به خود چه نمره ای می دهید؟
بورس  در  را  خود  خالص  دارايی  25درصد  فقط  من 
سرمايه گذاری می كنم. با وجود اين فکر می كنم برای سال های 
باقی مانده، بايد ريسك بيشتری را بپذيرم، زيرا دانش، مهارت و 
تجربه بيشتری كسب خواهم كرد. شما هم ببينيد كه در حال 

حاضر به خود چه نمره ای در سرمايه گذاری می دهيد.
داريد، سرمايه گذاری  نياز  به آن  برای معيشت  را كه  پولی 
آوريد،  دست  به  نمی توانيد  به سادگی  كه  را  پولی  نکنيد. 
سرمايه گذاری نکنيد. پولی را كه در بازار سهام، سرمايه گذاری 
می كنيد، هرگز، هرگز، هرگز از پولی نباشد كه نمی توانيد از 
عهده از دست دادن آن برآييد. صرف نظر از اين كه چه مقدار 
سرمايه گذاری شده، اگر پولی كه به آن در زندگی خود نياز 
داريد، سرمايه گذاری كنيد، خطر و فشار زيادی را به خودتان 

تحميل كرده ايد.
فقط به اندازه ای سرمايه گذاری كنيد كه به راحتی تحمل از 
دست دادن آن را داشته باشيد. تا زمانی كه همه ما اميدواريم 
در سرمايه گذاری خود موفق می شويم، فرض اين كه احتماال 

نمی توانيم هر مبلغی را كه سرمايه گذاری كرده ايم از دست 
می پرسيد  خود  از  كه  زمانی  پس  است.  غيرواقعی  بدهيم، 
باشيد كه  ياد داشته  به  بايد سرمايه گذاری كنم؟«  »چقدر 
آستانه ای  چه  در  كه  داريد  واقعيت  اين  درک  به  احتياج 
رود،  از دست  را كه سرمايه گذاری كرده ايد  پولی  اگر همه 
راحت هستيد. نه فقط اين مطلب به شما در تعيين سطح 
خطری كه می پذيريد كمك خواهد كرد، بلکه شما را درباره 
سرمايه گذاری تان حساس نخواهد كرد. با تمام اين مفروضات 
كه به آن اشاره شد، شما بايد يك برآورد دقيق از اين كه چه 

مقدار پول بايد سرمايه گذاری شود، داشته باشيد.
به عنوان  بازار سرمايه: من  افسانه های متداول درباره 
تعداد  می كند،  فعاليت  سرمايه  بازار  در  كه  سرمايه گذاری 
بازار سرمايه  باورهای كامال غلط و غيرواقعی درباره  زيادی 
شنيده ام. گاهی اوقات باورهای مضر و عقايد نادرست موجب 
دادن نظرهای غلط و مخرب در قبال سبد سرمايه گذاری شما 
می شود. در ادامه به چند نمونه از اين افسانه ها در بازار آمريکا 

اشاره می شود.
1- فروش استقراضی سهام )Selling Short( يك فعاليت 
ضدآمريکايی است. زمانی كه شما اقدام به فروش استقراضی 
می كنيد، درواقع اعتقاد داريد كه در آينده شركت عملکرد 
می كنيد.  كسب  منفعت  شما  و  داشت  خواهد  ضعيف تری 
با اين كار شما اقتصاد را به سمت شکست و سقوط پيش 
می بريد، در حالی كه واقعيت آن است كه فروش استقراضی 
سهام هيچ تفاوتی با خريد سهام زمانی كه وقت مناسبی برای 

خريد است  ، ندارد. 
2- كسب پول گروهی  به معنی آن است كه گروه ديگر پول 
خود را از دست داده اند. اين عقيده وجود دارد كه بازار سرمايه 
بازاری با مجموع صفر )sum-zero( است، يا به عبارت ديگر 
برد يکی، باخت ديگری را به همراه دارد. در حقيقت طرفداران 
بهادار  اوراق  باور دارند كه پول هرگز در بورس  اين عقيده 
از بين نمی رود، بلکه به سادگی از يك سرمايه گذار نادان به 
يك سرمايه گذار زرنگ منتقل می شود، در حالی كه اين يك 
عقيده و باور نيرنگ آميز بازار سرمايه است كه در بعضی مواقع 
می تواند درست باشد؛ اما به طور كلی بازار سرمايه، بازاری 
با بازی مجموع صفر نيست. چيزی كه اجازه می دهد بازار 
تا  سرمايه بر خالف اين عقيده حركت كند، اين است كه 
زمانی كه بازار روند صعودی دارد، همه سرمايه گذارانی كه 
سرمايه گذاری بلندمدت دارند، سود می برند، بنابراين حتی 
اگر سرمايه گذاری در سال جاری زيان كند، ممکن است با 
خريد سهام ديگر سود كند و در مجموع می توان گفت كه در 

بلندمدت همه سرمايه گذاران سود خواهند كرد.
3- خريد و نگه داری بهترين راهبرد است. بهترين راه برای افزايش 
ثروت اين است كه سهامی را كه دوست داريد، پيدا كنيد و تا 
زمانی كه می توانيد به پای آن بنشينيد؛ زيرا شما نمی توانيد از 
بازار سرمايه پيشی بگيريد و فقط می توانيد برای مدت طوالنی 
منتظر آن بمانيد. متاسفانه اين اصل به عنوان يك اصل درست و 

از سال ها قبل استفاده می شود.
پيشی  بگيريد.  پيشی  سرمايه  بازار  از  نمی توانيد  شما   -4
گرفتن از عملکرد بازار سرمايه ممکن نيست و كسانی كه 
واقعا اين شاهکار را انجام داده اند، اقبال آن ها تا زمان طوالنی 
دوام نخواهد داشت. برای پيشی گرفتن از بازار سرمايه خود را 
به زحمت نيندازيد؛ فقط بپذيريد كه نمی توانيد بر ميليون ها 
سرمايه گذار ديگر كه معتقدند بازار سهام غيرقابل غلبه است، 
پيشی بگيريد. اما واقعيت اين است كه بازار سهام می تواند 
در دوره هايی نسبت به برخی سرمايه گذاران بازدهی كمتری 
داشته باشد. سرمايه گذارانی هستند كه اين كار را هر ساله 
انجام می دهند و بعضی ها هر ساله از بازار پيشی می گيرند. از 

آن جا كه انجام آن آسان نيست، امکان آن بسيار كم است.

خرید و نگه داری بهترین راهبرد 
است. بهترین راه برای افزایش 
ثروت این است که سهامی را 
که دوست دارید، پیدا کنید و تا 
زمانی که می توانید به پای آن 
بنشینید؛ زیرا شما نمی توانید از 

بازار سرمایه پیشی بگیرید
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اقتصاد روخواني 

شاخص های  تدريجی  كاهش  شاهد  اخير  سال  چند  در 
ايران بوده ايم كه درنهايت و در سال  اقتصادی مربوط به 
گذشته ميالدی منجر به رشد اقتصادی منفی، تورم باال، 

بی كاری و در مجموع بدتر شدن فضای كسب وكار شد.
يعنی  اقتصادی،  مهم  شاخص های  از  يکی  ميان  اين  در 
رقابت پذيری نيز در كشور با كاهش قابل توجه روبه رو شده 
اقتصاد  است. بر اساس جديدترين گزارش مجمع جهانی 
در خصوص شاخص رقابت پذيری جهانی، رتبه 66 ايران از 
بين 144 كشور جهان )در سال 2012( به رتبه 82 در بين 

148 كشور در سال 2013 تنزل يافته است.
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد توان رقابت پذيری 
ايران 16 پله سقوط كرده است. براساس گزارش  اقتصاد 
منتشرشده، در بين مولفه های 12گانه شاخص رقابت پذيری، 
وضعيت ايران در سال 2013 فقط در شاخص زيرساخت ها 

نسبت به سال قبل آن بهبود يافته است.
)به ويژه  كالن  اقتصاد  محيط  بی ثباتی  ديگر،  منظر  از   
توان  شدن  بدتر  در  مهمی  بسيار  نقش  باال(  تورم  نرخ 
رقابت پذيری اقتصاد ايران داشته است. بعد از آن، عملکرد 
تضعيف  در  مقررات(  و  قوانين  و  )دولت  نهادها  ضعيف تر 
مالحظه ای  قابل  نقش  ايران  اقتصاد  رقابت پذيری  توان 
مديران  از  به عمل آمده  نظرسنجی  اساس  بر  است.  داشته 
كشور  كسب وكار  فضای  مشکالت  مهم ترين  شركت ها، 
در سال 2013 عبارت اند از: 1- بی ثباتی سياسی )20/1 
 -3 درصد(،   14/4( خارجی  ارز  مقررات   -2 درصد(، 
 12/6( تورم  مالی )13/9 درصد(، 4-  منابع  به  دسترسی 
درصد(،   10/3( دولتی  ناكارآمد  بوروكراسی   -5 درصد(، 
 5( فساد   -7 درصد(،   9( زيرساخت ها  ناكافی  عرضه   -6

درصد(، 8- ساير موارد )14/7 درصد(.
اقتصادی  رشد  كنار  در  رقابت پذيری  توان  تنزل  موضوع 
منفی سال قبل و پيش بينی صندوق بين المللی پول مبنی 
بر تداوم منفی بودن رشد اقتصادی در سال 2013 ميالدی 
)1392 هجری شمسی(، ضرورت توجه به اقدامات زير را 

بيشتر نمايان می كند:
برای  تنها پادزهر هم زمان  1- »ارتقای بهره وری به عنوان 
اقصاد  ركودی  تورم  شرايط  به  توجه  با  تورم«،  و  ركود 

ايران
2- ايجاد »برش برنامه های ارتقای بهره وری سال 1393« 
در همه دستگاه های كشور با رويکرد ارتقای شاخص های 
ملی  سازمان  محوريت  با  و  ايران  اقتصاد  رقابت پذيری 

بهره وری
3- هماهنگی با بخش خصوصی، جهت »ايجاد تقسيم كار 

ملی« ارتقای بهره وری در كشور
4- اختصاص اعتبار ويژه به منظور »انجام طرح های تحول 
ملی«، با هدف كاهش قيمت تمام شده و افزايش كيفيت 

توليد كاال و خدمات در ايران.

تحليل شاهين شايان آرانی در مورد رقابت پذيری ايران
ارشد  كارشناس  آرانی  شايان  شاهين  همين خصوص  در 
اساس  بر  اين چنينی  گزارش هايی  می گويد:  اقتصادی 
مولفه های مختلفی تهيه می شود، هرچند كه نبايد تصور 
بر  درصد   100 دست  اين  از  سازمان هايی  نظارت  كنيم 
اقتصاد ايران حاكم است، اما بايد قبول كنيم كه مشکالت 
سال  چند  در  كه  دارد  وجود  كشور  اقتصاد  در  متعددی 
خصوص  در  او  است.  شده  نيز  بدتر  شرايط  اين  اخير 
كسب وكار  فضای  شاخص های  كاهش  باعث  كه  عواملی 
كرد:  تصريح  است،  شده  ايران  در  رقابت پذيری  جمله  از 
در  بانکی  سيستم  قرارگيری  عدم  تورم،  مانند  عواملی 
راستای تامين منابع الزم برای ايجاد و تکميل طرح های 
مختلف عمرانی و صنعتی، دولتی بودن شديد كسب وكار، 

نفوذ شديد سياسيون در اقتصاد، نظام حقوقی پيچيده در 
كشور، دست به دست هم داده اند تا نهاد ها و شركت های 
دولتی در تمام بخش های اقتصاد، فضای حضور و رقابت را 

برای بخش خصوصی تنگ كنند.
آرانی با تاكيد بر اين كه اين فضا در هشت سال گذشته، 
شرايط  اين  به  افزود:حال  است،  شده  هم  دولتی تر 
با توجه  نيز اضافه كنيد،  را  اقتصادی سنگين  تحريم های 
كامال  امری  اقتصادی  مولفه های  كاهش  وضعيت  اين  به 
طبيعی به نظر می رسد و هر كشور ديگری جز ايران بود 

نيز اين شرايط نامطلوب را داشت.
او معتقد است برای بهبود فضای كسب وكار بايد سه راه حل 
اين كارشناس  كلی را هم زمان به اجرا درآوريم. به گفته 
پويا،  اقتصادی  نظام  ايجاد  راه  نخستين  اقتصادی،  ارشد 
عنوان  به  روزها  اين  كه  است  مشاركت محور  و  هماهنگ 
بايد  مرحله  اين  در  می كنند.  ياد  آن  از  مقاومتی  اقتصاد 
نظام  سرمايه،  بازار  جمله  از  كشور  اقتصادی  بخش های 
با يکديگر  اقتصاد و قسمت های موثر ديگر  بانکی، وزارت 
را  كشور  اقتصاد  شوک پذيری  درجه  تا  باشد  هماهنگ 
بخش  از  حمايت  و  توسعه  بايد  هم چنين  دهيم.  كاهش 
بر  تاكيد  با  و  شود  انجام  همه جانبه  صورت  به  خصوص 
كارآفرينی و نظام های مشاركت مردمی بخش خصوصی را 
تقويت كنند. هر چند در ابتدا مشکالتی برای شركت های 
ادامه  بايد  حمايت ها  اين  اما  می شود،  ايجاد  خصوصی 
خود  سهم  و  وظيفه  بتواند  غيردولتی  بخش  تا  كند  پيدا 
برداشتن  و  كاهش  نيز  سوم  مورد  كند.  اجرا  مرور  به  را 
تحريم های اقتصادی عليه كشورمان است كه خوشبختانه 
در حال پی گيری از سوی دولت است و اميدواريم در آينده 

نزديك اين موضوع به ثمر برسد.

ایران در رقابت پذیری توان  پله ای  سقوط16 
مجمع جهانی اقتصاد ارزیابی کرد

رتبهجهانيشاخصرقابتپذیريایراندرسالهاي2012و2013
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از دهه 1970 پديده كارآفرينی، در كشورهای توسعه يافته 
امروزی مورد توجه ويژه بوده و تقريبا تمامی اين كشورها 
در مراحل مختلف توسعه، ضمن ايجاد فضای كارآفرينی، 
از كارآفرينان در جهت به كارگيری منابع و عوامل توليد و 
رونق اقتصادی و ايجاد ثروت و شغل بهره  بسيار برده اند. 
تخصصی  مراكز  خود  توسعه  روند  در  مذكور  كشورهای 
گوناگونی برای پرورش كارآفرينان تاسيس كرده اند، حتی 
عنوان  همين  تحت  دروسی  رسمی،  آموزش  مراكز  در 
تدريس  حال  در  نيز  بيشتری  تنوع  با  و  شده  تدريس 
است. ژاپن و كره به عنوان كشورهای مورد توجه، مراكز 
خاصی را جهت كاربرد دانش و صنعت و راهکار استفاده 
از كارآفرينان تاسيس كردند. در رابطه با كارآفرينی اشاره 

به چند نکته ضروری به نظر می رسد.
تعاريف مختلفی  واژه كارآفرينی  برای  نظر مفهوم  از   -1
برای  تعريف   جامع ترين  و  كوتاه ترين  اما  دارد،  وجود 
كارآفرين توسط پيتر دراكر نظريه پرداز مشهور مديريت 
ارائه شده است. او كارآفرين را كسی می داند كه »ايده ها 
واقعيت  به  ايده  تبديل  و  می كند«  تبديل  واقعيت  به  را 
و  پردازش  می كند.  طلب  را  خود  مناسب  سازوكار  نيز 
قابليت اجرايی دادن به ايده و درنهايت اجرای آن مراحلی 
است كه در يك فضای توسعه يافته كارآفرينی امکان پذير 
می شود. بنابراين دولت مردان بايد توجه خاصی را مبذول 
نيز گفته می شود يك  ايران  البته در  اين موضوع كنند. 
ديپلم  يك  حداكثر  با  مركزی  بانك  كل  رئيس  راننده 
عمليات  با  را  بانکی  نئوليبرال های  ايده های  همه  ناقص 
سواپ و سويفت و هم چنين يك تازه وارد مهاجر دهه 90 
هجری با 50 ميليون پول )60 هزار دالر به قيمت آن روز( 
بيش از سه هزار ميليارد دارايی ملت را تصاحب و ايده 

سرمايه داری نئوليبرالی را در هم نورديده است.
پيش  كه  موقعيت هايی  و  فرصت ها  از  كارآفرينان   -2
دارند،  توان خالقيت  می كنند،  استفاده  به خوبی  می آيد، 
يعنی قادرند با نگاهی متفاوت به اشيا و پديده ها منجر به 
زايش پديده ای نو شوند و نکاتی را ببينند كه انسان های 
هستند،  نوآور  نيستند.  آن ها  تشخيص  به  قادر  معمول 
نباشد  نوآور  لزوما  انسان خالق  يك  است  ممکن  گرچه 
و نتواند راه حل مناسب را ارائه كند، اما پيش نياز نوآوری 
ممکن  نوآوری  خالقيت،  وجود  بدون  و  است  خالقيت 
قدرت  بودن  دارا  بدون  زيرا  هستند،  ريسك پذير  نيست. 
كارهای  به  دست  نمی توان  حساب شده،  ريسك پذيری 
توان ريسك پذيری  به  تقليد كه  برخالف  زد.  غيرمعمول 
همراه  باال  ريسك  با  هميشه  نوآوری  ندارد،  نياز  بااليی 
می آيد،  به وجود  نو  كامال  شکلی  با  كه  پديده ای  و  است 
گوناگون  خطرات  با  جديد،  محيط  با  سازگاری  برای 
انسان های  تنها  بنابراين  روبه روست،  برون زا  و  درون زا 
ابتکار  و  خودباوری  روحيه  دارای  و  نفس  به  اعتماد  با 
عمل می توانند دست به كارهای نو و بزرگ بزنند. توان 
ايجاد و اداره منابع برای گسترش فعاليت ها ديگر ويژگی 
از  بخشی  يا  تمام  بودن  دارا  با  افرادی  است.  كارآفرينان 
قرار می گيرند.  خصوصيات مذكور، در رديف كارآفرينان 
استعدادهای  می شود  موجب  كارآفرينان  شدن  فعال 

پيدا  تحرک  و  تالش  فرصت  كشور  بلندپرواز  و  برجسته 
كنند. بافت ذهنی آن ها به تدريج تغيير يافته و عامل كار 
به عنوان ارزش مطرح شود و ذهنيت واسطه گری را كه از 

سرمايه گذاری بلندمدت گريزان است، كم رنگ كند.
بنابراين با توسعه فضای كارآفرينی و تغيير ذهنيت نيروی 
كار فرهنگ واسطه گری به تدريج جای خود را به فرهنگ 
ايجاد  و  توليدی،  ظرفيت سازی  كه  داد،  خواهد  توليدی 
خواهد  آن  پيامدهای  بديهی ترين  از  صادراتی  ظرفيت 

بود.
و  كمياب ترين  مهم ترين،  كه  اين  به  عنايت  با 
استراتژيك ترين سرمايه يك جامعه »مديريت كارآفرين« 
كرد،  تقويت  را  كارآفرينی  محيط  بايد  است،  جامعه  آن 
كارآفرينان موجود را كه عمدتا نيروی جوان، تحصيل كرده 
و باانگيزه جامعه هستند )كه بخش قابل توجهی از آنان 
روند  عمدتا  بی توجهی  و  بی مهری  علت  به  متاسفانه 
برگزيده اند( شناسايی  را  به كشورهای خارجی  مهاجرت 
و تحت حمايت قرار داد، مشکالت مختلف كارآفرينان را 
حل كرد و با ايجاد مراكز تربيت و پرورش و يا مراكزی 
برای حمايت های مالی و تخصصی از كارآفرينان فرصت 
رشد آن ها را فراهم كرد. در اين صورت می توان اميدوار 
بود كه راه توسعه صنعت هموار شده و سازوكاری را كه 
كشورهای توسعه يافته سال ها پيش دنبال كرده اند، امروز 
برای كشور ما نيز دستاوردهای ملموسی به همراه داشته 
شايسته ساالری  نظام  استقرار  بدون  مهم  اين  كه  باشد. 

امکان پذير نيست.
3- تامل در مفهوم كارآفرينی و تعمق در راهکارهای توسعه 
طور  به  صنعت  توسعه  و  اعم  به طور  اجتماعی  اقتصادی- 
اخص، اين نکته را آشکار می كند كه بدون ترديد در اين 
برهه از زمان كه جهان با شتابی فزاينده در حال تحول است 
و از سويی با توجه به معضالت جهان كنونی، اتکا به درآمد 
نفت خام به پايان می رسد. كارآفرينان مهم ترين نيروی بالقوه 
مديريت توسعه جامعه هستند كه می توانند نقش تاريخی 
خود را ايفا كنند. بنابراين ايجاد فضا و توسعه كارآفرينی و 
حمايت از كارآفرينان بايد به عنوان يك برنامه ويژه در دستور 
كار قرار گيرد. تا اينان به عنوان ثروت انسانی جايگزين ثروت 

طبيعی جوامع شوند.

در شرايط كنونی كشور از نظر وضعيت اقتصادی، ميزان و 
تركيب جمعيت از نظر جوان بودن و چند صد هزار نيروی 
كاری كه هر ساله وارد بازار كار می شود، هم چنين نيازی 
كه به توسعه صنعت، به عنوان يك الزام برای بقا احساس 
عنصری  كه  كارآفرينی  توسعه  به  ويژه  توجه  می شود، 
امری حياتی  است،  توسعه صنعت  موتور محرک  و  مهم 
ترغيب  و  به كارگيری سرمايه ها  است. كارآفرينی موجب 
سرمايه گذاری، ايجاد زمينه انتقال و توسعه فناوری، ايجاد 
اشتغال، سامان دهی منابع مالی و استفاده از درآمدهای 
آن می شود، ضمن اين كه زمينه نوآوری در توليد، نوآوری 
و  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  برانگيختن  خدمات،  در 
ايجاد و توزيع ثروت را فراهم می كند. توسعه كارآفرينی 
دولت  به  اتکا  از  به تدريج  كشور  اقتصاد  می شود  موجب 
فاصله بگيرد و بيشتر به افکار خالق و نوآور نيروی جوان 
متکی  غيردولتی  بنگاه های  حيطه  در  و  شايسته ساالر  و 
شود. اين تحول ضمن توسعه واحدهای كوچك و متوسط 
برای خيل  و  كرده  نيز حل  را  بی كاری  صنعتی، مشکل 
عظيم نيروی كار جوان و بااستعداد كشور فرصت و ميدان 

فعاليت به وجود می آورد.
از جنبه های  افراد  پيشينه  و  بودن  كارآفرين  بين  گرچه 
و  اقتصادی  شرايط  فرهنگی،  تجربی،  تربيتی،  روانی، 
جايگاه اجتماعی رابطه تنگاتنگ وجود دارد )كه در ايران 
به ضرب برخی رسانه های روزی مزد و معدودی خبرنگار 
معلوم الحال می توان پيشينه تاريخی سياسی و اقتصادی 
هم جعل كرد(، اما به طور قطع بايد پذيرفت كه پديده 
كارآفرينی پديده ای اكتسابی است و فعاليت های آموزشی 
و پروشی می تواند نقش و سهم تعيين كننده ای در ايجاد 
بنابراين  باشد.  داشته  كارآفرينی  توسعه  و  كارآفرينان 
بازنگری اساسی در محتوای برنامه های آموزشی از سطح 
ابتدايی تا سطوح عاليه به عنوان يك ضرورت تام بايد در 
دستور كار مسئوالن قرار گيرد، چراكه بنياد كارآفرينی بر 
فراموش كنيم  نبايد  البته  استوار است.  آموزش  و  دانش 
علم  برتری  برای  فعلی  اقتصادی  كه در شرايط محيطی 
بر ثروت بايد داليل قانع كننده ای در كتاب های درسی به 
دانش آموزان ارائه دهيم كه باور كنند سويفت و سواپ از 

علم برتر نيستند.

انداز چشم 

فرینی  رآ کا با  صنعت  توسعه 
غالمحسیندوانی
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بورس تهران پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئيس 
دولت يازدهم، روزهای رويايی را سپری كرد. اين در حالی 
به دليل  ارز و مسکن  مانند طال،  بازارهای رقيب  بود كه 
ثبات در نرخ ها با استقبال سرمايه گذاران روبه رو نبودند و 

بعد از مدت ها ركود سنگينی را تجربه می كردند.
از طرف ديگر مسئوالن دولت و بازار سرمايه مردم را برای 
سو  يك  از  تا  می كردند  تشويق  بورس  در  سرمايه گذاری 
جلوی تورم را بگيرند و از سوی ديگر با جذب سرمايه ها و 

رونق بورس، صنعت و توليد كشور نيز رونق بگيرد.
سياست  صحنه  در  شرايط  بهبود  مولفه ها،  اين  از  فارغ 
شدن  برداشته  به  اميد  ژنو،  تفاهم نامه  امضای  خارجی، 
تحريم ها، انتشار خبرهايی در خصوص تمايل سرمايه گذاران 
خارجی برای بازگشت به ايران و در مجموع بهبود دورنمای 
اقتصاد كشور نيز ضريب جذابيت بورس را باال برد. به اين 
ترتيب سرمايه گذاران خرد كه محلی مناسب برای گرفتن 
بازدهی قابل توجه نداشتند، سرمايه های خود را وارد بازار 
باعث  بازار سهام  از  استقبال سرمايه گذاران  سهام كردند. 
شد تا صف های خريد سنگين برای سهام اكثر شركت ها 
بخورد.  كليد  تهران  بورس  شاخص  پرواز  و  شود  تشکيل 
بازار قله  اين روند كار را به جايی رساند كه نماگر  ادامه 
91 هزار واحد را نيز پشت سر گذاشت. همه اين شرايط 
رويايی اما تا زمانی بود كه بررسی بودجه سال آينده در 
مجلس آغاز نشده بود. هنگامی كه فرايند تدوين بودجه 
در مجلس به تعيين نرخ گاز خوراک پتروشيمی ها و ميزان 
به سرعت  شرايط  رسيد،  آهن  سنگ  معادن  مالکانه  بهره 

تغيير پيدا كرد. 
افزايش  را  نرخ ها  اين  گرفتند  تصميم  بهارستان نشين ها 
دهند و اين موضوع ريسك سيستماتيك را برای غول های 
بازار سرمايه افزايش داد. از سوی ديگر اختالف نظرها بر 
ليدر  ديگر  تا  باعث شد  نيز  مکالمات مخابرات  تعرفه  سر 
بورس نيز با مشکالتی روبه رو شود. همه اين ها در حالی 
نمايندگان  برخی  اظهارنظر غيركارشناسی  رقم خورد كه 
و عده ای از مديران دولتی در وزارت خانه ها، فتيله فضای 

نااميدكننده ای را در بازار سرمايه روشن كرده بود.
شدند  كار  به  دست  سهام داران  بدرنگ،  پرده  اين  از  بعد 
از  را  نحوی شده سرمايه های خود  هر  به  كردند  و سعی 
امر شاخص بورس تهران  اين  بورس خارج كنند، به تبع 
ريزش خود را آغاز كرد و سقوطی كه همچون صعودش 
تاالر  در  را  پايش  بود، جای  تاريخی  ركوردهای  با  همراه 

سرمايه باز كرد.
كه  نبودند  حقيقی  سهام داران  فقط  البته  ميان  اين  در 
بلکه حقوقی های  بازار خارج كردند،  از  را  سرمايه هايشان 
خود  سهام  فروش  با  داشتند  سعی  نيز  كوچك  و  بزرگ 
عقب نشينی ها  اين  كنند.  جلوگيری  موجود  زيان های  از 
بورس  ارزش  تومان  ميليارد  هزار   60 بر  بالغ  درنهايت 
تهران را كاهش داد كه می توان گفت درواقع سهام داران 

به همين ميزان زيان را مزمزه كرده اند. 

تا  داشتند  سعی  دولتی  مديران  اتفاقات  اين  از  بعد 
نظر  به  اما  كنند،  مسدود  را  سقوط  مسير  روش هايی  با 
هر  كه  سرمايه گذارانی  و  خرد  سهام داران  هنوز  می رسد 
روز در بازار سرمايه حضور دارند، با نگراني به شاخص ها 

نگاه می كنند. 

خواسته های سهام داران
كه  تهران  بوررس  تاالر  در  حاضر  سرمايه گذاران  از  يکی 
سهام  فروش  و  خريد  مشغول  سالی  چند  خود  گفته  به 
است، می گويد: بازار سهام آن طور كه بايد حمايت نشد و 
سهام داران حقوقی بزرگ نخواستند يا نتوانستند صف های 

فروش را جمع كنند.
بازار  اخير  ريزش  در  كه مدعی می شود  ديگری  سهام دار 
بايد  است، گفت: چرا  روبه رو شده  ميليونی  مالی  زيان  با 
تعيين نرخ پتروشيمی به اين حد غيركارشناسی باشد، تا 
از سوی ديگر  باال رود و  اين شركت ها  از يك سو هزينه 

مزيت های صادراتی خود را از دست بدهند.
سهام دار ديگری معتقد است: ضربه ای كه برخي نمايندگان 
مجلس به بازار سرمايه وارد كرده اند، به حدی بود كه اخبار 
نتوانست  نيز  هسته ای  گفت وگو های  خصوص  در  مثبت 
روند منفی بازار را متوقف كند. او از مسئوالن خواست تا 
در تصميم گيری های خود تمام جوانب اقتصادی كشور، از 

جمله بازار سرمايه را در نظر بگيرند.
سرمايه گذاری كه بورس بازی را شغل دومش می داند، معتقد 
است: متاسفانه مسئوالن بازار سرمايه نتوانستند شايعاتی را 
كه در خصوص برخی از مديران سازمان بورس منتشر شده 
بود، مديريت كنند. از طرف ديگر متاسفانه برخی از مردم 
و سرمايه گذاران نيز با دامن زدن به اين گونه شايعات باعث 
به هم ريختگی بازار شدند. از زمان بررسی بودجه نيز به انحای 
مختلف ريسك سيستماتيك به بازار وارد كردند كه وضعيت 

فعلی در بازار نتيجه همين امر است.
فعلی  وضعيت  خصوص  در  هم  بورس  سهام دار  اميری، 
سرمايه،  بازار  اخير  يك ماهه  اتفاقات  در  گفت:  بازار 
برخي  حمايت  و  هستند  دخيل  بورس  دست اندركاران 

مديران بازار در جهت افت قيمت ها بوده است.
او با بيان اين كه اين وضعيت برای بازار سرمايه خطرناک 
نرخ خوراک  برابری  افزايش چندين  با  كرد:  تاكيد  است، 
شركت های پتروشيمی و نيز افزايش بهره مالکانه معادن، 
صنايع مختلف بورسی همچون صنايع بانك داری، خودرو، 
بازدهی منفی را  تاثير قرار گرفته و  سيمان و دارو تحت 

برای سهام داران ايجاد كرده اند.
ميالد رشيدی، فعال بازار سرمايه هم معتقد است: اگر رئيس 
سازمان بورس كه عنوان سخن گو را نيز برعهده دارد، با كمبود 
وقت مواجه است، بهتر است تا فرد ديگری به عنوان سخن گو 
انتخاب شود تا سخنی كه می گويد، نظر دسته جمعی گروه 
بايد آزاد باشد، گفت:  با بيان اين كه وقت سخن گو  باشد.او 
سخن گو بايد به شايعات مطرح شده در بازار پاسخ دهد و تغيير 

و تحوالت سازمان را اطالع رسانی كند.
رشيدی به لزوم تك صدايی در بازار سرمايه اشاره كرد و 
گفت: سهام داران حقيقی، حقوقی و كارگزاران بايد يك صدا 
شوند و از بازار سرمايه حمايت كنند، در غير اين صورت به 

بازار سرمايه لطمه وارد می شود.
بازار  درباره  ما  نظرسنجی  در  خرد  سهام داران  از  گروهی 
بورس  از  بايد  كه  آن طور  دولت  كه  كردند  مطرح  سهام 

حمايت نکرد و اقدامات آنان ديرهنگام به وقوع پيوست.
اين باره می گويد: دولت  بازار در  از فعاالن  محمدی، يکی 
بسيار دير به فکر حمايت از بازار سرمايه افتاد و در حال 
به  ديگر  بار  را  بازار  نمی توان  راحتی ها  همين  به  حاضر 

شکل مطلوب صعودی كرد.
در اين ميان اما سهام دارانی نيز وجود دارند كه معتقدند 

خوب و بدهاي بازاري پر تالطم

اقتصاد روخواني 
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به حمايت دولت و مسئوالن در جهت جمع آوری صف های 
و  شود  كمتر  بازار  در  دخالت ها  اگر  نيست.  نياز  فروش 
مشخص  مدتی  برای  و  كارشناسی  تاثير گذار  تصميم های 
خود  می تواند  سهام  بازار  گيرد،  صورت  طوالنی  نسبتا  و 
اين  بر  سهام داران  از  گروه  اين  عبارتی  به  كند.  اداره  را 
باورند كه بازار سهام بيش از هر چيز به رويکرد عقالنی و 

كارشناسی نياز دارد.
آن چه در حال حاضر در ميان بورس بازهای حرفه ای و در 
كل سهام داران خرد ديده می شود، نگاه بدبينانه آن ها برای 
آينده نزديك، حداقل تا هفته های پايانی سال است. تعداد 
زيادی از آن ها معتقدند محدوديت های ايجادشده در بازار 
سهام همچون مسکن عمل كرده و موقتی است، از همين 

رو بايد ساختارها در بازار تغيير كند.
بازار  واقعيت  در  می گويند  سرمايه گذاران  از  دسته  اين 
سرمايه به خاطر تصميم هايی كه گرفته شده شاهد روند 
نزولی قيمت هاست و اگر در روزهای پايانی سال بخواهند 
با اعمال محدوديت اين وضع را كنترل كنند، شکی نيست 
شديد،  ريزشی  بازار،  كار  به  آغاز  با  و  آينده  سال  در  كه 

عيدی ناخوشايند بورس به سهام داران خواهد بود.

كارشناسان چه می گويند؟
و  اقدامات  اين گونه  كه  معتقدند  كارشناسان  از  برخی 
بازار است و نمی تواند  به زيان  تقاضا  دخالت در عرضه و 

راه حل خوبی برای جلوگيری از ريزش و افت بازار باشد.
ميرمعينی، كار شناس بازار سرمايه، می گويد: رفتار متوليان 
و مسئوالن بازار بورس، جای انتقاد بسيار دارد، چراكه بنا به 
صالح ديد خود  تصميم   هايی می  گيرند كه  وزن دخالت های 
مستقيم در بازار را افزايش داده  و ديگر آن كه بيشتر  اين 

تصميم   ها آنی و بدون برنامه و مسکن وار است. 
هم اكنون نگاه جامعه به بورس بسيار ضعيف است. واقعيت 
بازار  جايگاه  و  نقش  بايد  بورس  متوليان  كه  است  اين 
سرمايه را در اقتصاد كشور برای جامعه و تصميم گيرندگان 
رويکرد،  اين  خالف  بر  اما  كنند.  تشريح  دولت مردان  و 
تصميم  گيری های  و  مکانيزم ها  يك سری  كه  می بينيم 
مقطعی و مسکن وار را ـ كه در گذشته نيز تجربه شده  و به 

درد آينده نمی خورد-  در دستور كار خود قرار می دهند. 
ميرمعينی در تشريح اهميت بازار سرمايه در يك اقتصاد 
توسعه يافته گفت: بازار سرمايه، يکی از بزرگ ترين ابزارهای 
توسعه اقتصادی است. در اصول اقتصادی گفته می شود كه 
تامين  ابزار  و  هستند  توليد  مهم  نهاده  دو  سرمايه  و  كار 
سرمايه يا توسط بانك ها صورت می گيرد  يا  بازار سرمايه، 
و چون بورس در اين زمينه بهره وری بيشتری دارد،  آثار 
مثبت آن برای اقتصاد نيز بيشتر است و همين، منجر به 

رشد و توسعه اقتصادی می شود. 
بورسی،  مديران  و  بورس  سازمان  گذشته،  ماه های  در 
مکانيزم های  و  نداشته اند  بازار  در  مناسبی  دخالت های 

عرضه و تقاضا را به شدت زير سوال برده اند. 
ميرمعينی با انتقاد از اين رفتار ها و با اشاره به موضوع نرخ 
افزود: هم اكنون  بازار  بر  تاثير آن  و  خوراک پتروشيمی ها 
بازار سرمايه امنيت كافي ندارد و هر كه دلش بخواهد، در 
آن دخالت می كند. نهاد دولت در جايی كه كسر می آورد، 
نبايد شروع به فشار آوردن بر شركت های بورسی  كند تا 

كسری خود را جبران كند.
موارد  اين  جمله  از  بودجه  در  پتروشيمی ها  خوراک  نرخ 
دارد،  رقابتی  مزيت  گاز  در  ما  كشور  كه  حالی  در  است. 
 چنين معضلی شکل می گيرد كه منجر به تاثير منفی بر 
در  مزيت  اين  از  آن كه  جای  به  و  می شود  سرمايه  بازار 
استفاده  سرمايه گذاری  جلب  و  اقتصادی  توسعه  راستای 

شود، در جهت منفی بهره برداری می شود. دولت بر درآمد 
و  ندارد  درستی  نظارت  توزيع  نظام  و  پتروشيمی  مهم 
رويه  اين  كه  عده خاص می رود  يك  جيب  به  درآمد  اين 
سهام دار  عمده  كه  صورتی  در  نيست.  درست  هيچ وجه  به 
اغلب پتروشيمی ها خود دولت وشركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعی است و درواقع با اين كار، يك اشتباه بزرگ انجام 
شده و برای درآمدی نزديك به دو يا سه هزار ميليارد تومان، 

بازار سرمايه و اقتصاد كشور دچار معضل شده است. 

فرصت هايی كه از دست رفت 
برخی ديگر از كارشناسان نيز معتقدند استقبال سرمايه گذاران از 
بازار سهام فرصت بسيار مناسبی بود تا با تنوع بخشی به ابزارهای 
بازار سرمايه، رونق واقعی را به بورس ببخشند، اما آن گونه كه 

سعيد اسالمي بيدگلي می گويد: اين فرصت ها از دست رفته اند.
به گفته او، اين ابزارها شامل افزايش سرمايه شركت های 
آزاد،  شناور  سهام  ميزان  بردن  باال  سهام،  بازار  در  فعال 
و  زمين  صندوقهای  نيز  و  جديد  شركت های  پذيرش 

ساختمان است، اما سازمان بورس اوراق بهادار اين فرصت 
از دست داد. مدير عامل شركت مشاور سرمايه گذاری  را 
نقدينگي  باالی  ورود حجم  به  توجه  با  افزود:  آتي  آرمان 
به بازار طي سال جاری، اقدامي كه بايد از سوی سازمان 
ابزارها برای چنين  بورس صورت گيرد، تدوين اين قبيل 
بخشهای  به  تقاضا سرمايهها  افزايش  با  تا  است  مواقعي 
واقعي اقتصاد جذب شود، نه بخش های مالي، چراكه نبود 
ماه  چند  آن چه طي  همانند  را  پديده ای  متنوع  ابزارهای 

اخير شاهد آن بوديم، رقم مي زند.
 اين كارشناس بازار سرمايه هم چنين بر لزوم تحول و اصالح 
زيرساختهای فني موجود تاكيد كرد و گفت: سازمان بورس 
سالهاست برنامه كاهش هزينه معامالت را در نظر دارد. گرچه 
در دوران حاكميت ركود در بورس كاهش كارمزدها به راحتي 

نيز  اخير در معامالت  از شرايط رونق  اما  امکان پذير نيست، 
برای تحقق اين برنامه استفاده نشده و اين فرصت هم طي 

سال جاری به نوعي از دست رفت.
او به عدم شفافيت اطالعاتي شركتهای بورسي اشاره كرد 
و اظهار داشت: با وجود آن كه بايد شركتهای بورسي از 
شفاف ترين بخشهای اقتصادی كشور باشند، اما به صورت 
كامل شفاف نيستند. بخشي از اين عدم شفافيت به خود 
اقتصاد  به  بخشي  و  بورس  سازمان  به  بخشي  شركت ها، 
كالن كشور برميگردد، چراكه برنامههای كالن بلندمدت 
اقتصادی همچون نرخ خوراک پتروشيمي و بهره مالکانه 
معدني بايد برای يك دوره پنج ساله تدوين شود تا ريسك 
نهادهای  ساير  و  مجلس  و  دولت  تصميمگيری  از  ناشي 
سياست گذار در رابطه با اين قبيل مسائل بر سرمايه گذاران 
تحميل نشود. اما در حال حاضر اين ابهام خود اتفاق تلخي 
بورس  سر  بر  آن  سايه  هماكنون  كه  مي شود  محسوب 

سنگيني مي كند.
بازار سهام  در  قيمت ها  توجه  قابل  رشد  بيدگلي  اسالمي 
طي سال جاری را ناشي از سه عامل اصلي دانست و افزود: 
همانند  كه  نداشت  وجود  امکان  اين  اخير  هفته های  در 
ماه های گذشته بتوان به بهانه رشد بهای دالر، نرخ تورم 
صعودی  روند  بورس  برای  اقتصادی  مثبت  چشم انداز  و 
قابل مالحظه ای متصور بود از اين رو چندی پيش برخي 
كارشناسان و فعاالن بازار با اصطالحات مختلف از جمله 
اصالح قيمت ها، سقوط يا تركيدن حباب قيمتي، همگي 
بودند.  كرده  پيش بيني  را  سهام  قيمت  و  شاخص  افت 
همان طور  نيز  غيرحرفه ای  سرمايهگذاران  شرايط  اين  در 
خروج  به  اقدام  نيز  زودتر  مي شوند،  بازار  وارد  ديرتر  كه 
به  شده  سرازير  نقدينگي  از  بخشي  درنتيجه  مي كنند. 

بورس با خروج از بازار به روند منفي معامالت دامن زد.

 اين كارشناس بازار سرمايه پيرامون وعدههای حقوقيها 
برای حمايت از بورس و افزايش بي اعتمادی سرمايهگذاران 
به دليل عدم تحقق اين وعدهها تاكيد كرد: يکي از مشکالت 
بازار سرمايه ايران در همين ارتباط است، چراكه هر شخص 
مسئولی در بازار دو نقش بر عهده دارد، نقش كارشناسي و 
نقش حقوقي.اسالمي بيدگلي تاكيد كرد: براين اساس بهتر 
از  سرمايه  بازار  مديران  و  بورس  سازمان  مسئوالن  است 
اظهارنظرهای شخصي پيرامون روند معامالت پرهيز كرده 

و تنها اقدام به مديريت ريسك كنند. 
گفت:  ادامه  در  سرمايه  بازار  كارشناس  اين  هم چنين 
درمجموع گرچه قيمت سهام طي سال جاری رشد زيادی 
را تجربه كرده است، ولي باز هم در بورس سهام ارزنده و 

مناسب جهت سرمايه گذاری وجود دارد.

با توجه به ورود حجم باالی 
نقدینگي به بازار طي سال 

جاری، اقدامي که باید از سوی 
سازمان بورس صورت گیرد 

باید با افزایش تقاضا سرمایهها 
به بخشهای واقعي اقتصاد 
جذب شود، نه بخش های 

مالي
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قصه بازار سهام تهران با يکی بود يکی نبود شروع نشده كه 
حاال با پف كردن يا تركيدن حباب بخواهد تمام شود. اتفاقات 
بازار سهام تهران در سال های اخير نشان داده كه قيمت سهام 
تا چه اندازه می تواند بسته به نوع تصميم گيری های مديران 
آن، دچار نوسان شود. اگر از اين معضالت بگذريم، می توانيم 
مختص  و  است  ذاتی  كامال  نوسان ها  اين گونه  كه  بگوييم 
سال  چند  طول  در  نيست.  خاص  بازار  يك  يا  بورس  يك 
تاثيرپذيری  از  نمونه های خاصی  می شود  به راحتی  گذشته 
به  زد.  مثال  اقتصادی  و  سياسی  حوادث  از  بازارهای سهم 
دنبال تغييراتی كه در طول چند ماه گذشته در جغرافيای 
سياسی و اقتصادی جهان به وجود آمده، بايد اعتراف كرد 
اين  يافته است.  افزايش  بازارهای مالی به شدت  كه ريسك 
و  شده  كشيده  هم  مالی  نوظهور  بازارهای  به  حتی  روند 
به  بورس  در  سرمايه گذاری  جريان  كرد  ادعا  می توان  حاال 
ماهيت واقعی خود يعنی به ذات بورس نزديك تر شده است. 
اوراق بهادار به  اين روزها هرچند، سرمايه گذاری در بورس 
عنوان يکی از بهترين راه های تجارت و سودآوری محسوب 
می شود، اما به محض وقوع حوادث سياسی و اقتصادی ناگوار، 
هم بورس های دنيا تحت تاثير قرار می گيرند و آن طور كه 
آمارها نشان می دهد، رونق، مجددا از بازار »طال« روگردان 
می شود. بسياری از مردم دنيا، بورس را نوعی قمار می دانند، 
حتی برخی از آن ها معتقدند انتخاب سهام برتر از بين صدها 
شركت عضو بورس مثل پرت كردن »دارت« به يك صفحه 
روزنامه و انتخاب شركت برتر از آن طريق است. ژاپنی ها كه 
اقتصادی پرفرازونشيب دارند، سرمايه گذاری در بورس را نوعی 
رأی گيری می دانند و آلمانی ها ترجيح می دهند پول خود را 
صرف خريد طال كنند. اما آمريکايی ها معتقدند سهام داری 
و  كابوی ها  می گويند،  و  است  بهترين شيوه سرمايه گذاری 
گانگسترهای آمريکايی در خورجين اسب های خود عالوه بر 
اسلحه و تفنگ، اوراق بهادار و سهام حمل می كرده اند، شايد 
به همين دليل است كه حاال 85 درصد مردم آمريکا سهام دار 
شركت های بورسی هستند و دولت به همه دانش آموزان و 
هديه  معتبر  شركت های  بهادار  اوراق  و  سهام  دانشجويان 
می كند. در اين گونه كشورها، نسبت سهام منتشرشده به كل 
جمعيت رقم بسيار بااليی است؛ مثال به هر آمريکايی حدود 
پنج هزار برگه، و هر كره ای چهار هزار و 500 برگه و حتی به 
هر شهروند تركيه سه هزار برگه سهم، تعلق دارد. اين نسبت 
در ايران به شدت ناچيز است و عمدتا به افراد با فرهنگ های 
خاص خالصه می شود. اصوال سرمايه گذاری در بورس اوراق 
بهادار، با مخاطره و ريسك همراه است. قيمت هر سهم بسته 
به تحوالت و رخدادهای خاص نوسان دارد. تاثيرپذيری فوری 
بورس از رخدادهای مهمی كه پيرامون آن اتفاق می افتد، مثل 
تعويض قدرت در منابع سياسی، مرگ ناگهانی دولت مردان، 
تصميم گيری های كالن اقتصادی، تشديد ضرايب مالياتی و 
ده ها مورد ديگر از جمله عوامل تاثيرگذار بر قيمت سهام به 
شمار می روند. وضعيت فعلی بورس تهران به نوعی بازگوكننده 

همين شرايط است.
»بورس بازی«  داماد  تهران  پس كوچه های  كوچه  همين  در 

ميليارد  يك  گذشته چيزی حدود  هفته  كه  می شناسم  را 
تومان سهام به عنوان »مهريه« به نام عروس خود كرده است. 
عروس جوان او كه او هم يك »بورس باز« حرفه ای در بازار 
اوراق بهادار ايران است، در تاالر شيشه ای زير پل حافظ با 
آقای داماد و پدرش آشنا شده است. اين سه »بورس باز« يك 
»سبد سهام« پنج ميليارد تومانی دارند و حاال می توانند در 
بورس تهران مطمئن تر از گذشته فعاليت كنند. امروز دادن 
»كادوهای مالی« به سنتی خانوادگی در بين مردم تهران و 
ايران بدل شده است. در گوشه و كنار شهر دودگرفته تهران 
می توانيد به راحتی كسانی را پيدا كنيد كه نقدينگی شان را 
با هدف سرمايه گذاری در »جزيره شيشه ای بورس تهران« 
به »دارايی های كاغذی« تبديل كرده اند. اين روزها، هر كس 
كه سری در مطبوعات و رسانه ها و شايد هم اقتصاد داشته 
باشد، »اخبار بورس و سهام« را دنبال می كند. گذشته از رعب 
و وحشتی كه ممکن است در دل »سهام بازان« افتاده باشد، 
حاال خيلی های ديگر، از ريسك بورس تهران لذت می برند. 
آن ها تازه وارد نيستند، بنابراين خوب می دانند با »قمار سهام« 
چگونه تجارت كنند. روحانيون و علمای دين اسالم، دادوستد 
بايد گفت  اين وجود  با  اعالم كرده اند.  مانع  بدون  را  سهام 
»بورس بازی« تنها قمار شرعی و قانونی رايج در ايران است. 
بورس و توجه به دادوستد سهام موضوعی نيست كه به تازگی 
باشد. شايد حدود 80 سال  ايران شده  اقتصاد  وارد چرخه 
پيش بود كه يك بازرگان بلژيکی، وسوسه راه اندازی بورس را 
بر سر دولت مردان ايران انداخت. او هرگز موفق نشد، به دليل 
اين كه وقوع جنگی جهانی انديشه راه اندازی بورس در ايران 
را تا سال ها بعد به تعويق انداخت. اين انتظار با وجود اين كه 
طوالنی بود، اما در سال 1345 دوباره جوانه زد و گروهی از 
بانك داران و بانك دانان وقت، مجددا امکان سنجی راه اندازی 
»بورس اوراق بهادار« در ايران را مطرح كردند. اين بار فقط 
دو سال طول كشيد و باالخره فعاليت »بورس اوراق بهادار 
تهران« با دادوستد سهام بانك صنعت و معدن و نفت پارس 
تعداد سهام داران شركت های  از مدتی  بعد  آغاز شد.  رسما 
بورسی تهران از رقم تشريفاتی 100 نفر به عدد دو هزار رسيد 

و در همين شرايط بازار سهام، كم كم وارد حرفه اقتصاد ايران 
شد.تبليغات گسترده كابينه و وزرای اقتصادی وقت، كم كم 
بورس تهران را پررونق تر كرد و البته فعاليت در آن را به عنوان 
يکی از رفتارهای مدرن و تشريفاتی شهروندان، جا انداخت. 
اين اقدامات رفته رفته، سرعت پذيرش شركت های بورسی 
را بيشتر كرد، به طوری كه تعداد واحدهای فعال آن زمان 
در بورس تهران را از عدد دو به عدد 100 شركت رساند. در 
همين شرايط، دولت زمينه خريد و فروش اوراق قرضه را هم 
فراهم كرد. به اين ترتيب تعداد افراد جذب شده به بازار سرمايه 
آن زمان كم كم به عدد 20 هزار نفر رسيد. اين روند البته 
بعد از دستور تاريخی شاه برای سهام دار كردن كشاورزها و 
دهقانان ايرانی، شدت بيشتری يافت و شايد تعداد سهام داران 

شركت های صنعتی به رقمی باالتر از 50 هزار نفر رسيد.

بورس تهران بعد از انقالب 57 
وقوع انقالب سال1357 ايران، روند توسعه بازار سهام را نيز 
كه  كوچك  بازار  اين  كرد.  گسترده  تغييراتی  دست خوش 
تاريخ خود را در سال1356 تجربه  بيشترين حجم معامله 
كرده بود، به دليل ناآرامی های خيابانی، تغييرات حکومتی 
را به حالت  با عراق، عمال 13 سال  و درنهايت آغاز جنگ 
نيمه تعطيل و غيرفعال سپری كرد، اما از اواخر سال 69 دوباره 
جان گرفت. سياست های دولت در سال های آغازين دهه 70، 
مبتنی بر رشد مجدد بورس تهران بود و اين سياست ها، عمال 
اين بازار را به همان سمت سوق داد. اما سقوط اين بازار در 
مهرماه سال 1375، فرصت رشد مجدد را تا سال ها بعد از 
آن گرفت و بسياری از سرمايه گذاران را به حاشيه راند. پس 
از دوم خرداد و انتخاب سيدمحمد خاتمی به عنوان رئيس 
جمهوری جديد ايران، اقتصاد كشور نيز در مسيری اصالحی 
قرار گرفت و به دنبال تالش های رئيس كل وقت بانك مركزی 
ايران، رشد  بازار سرمايه  بهادار،  اوراق  و مدير جديد بورس 
قابل توجهی را آغاز كرد، به طوری كه مجموع شاخص های 
آن از عدد 1800 به باالتر از شش هزار در پايان سال 1380 
تومان  ميليارد  هزار  ميان چيزی حدود 10  اين  در  رسيد. 

نیست ریسك پذیري  جز  چاره اي  اینجا، 

اقتصاد روخواني 

آغاز تاکنون از  تاالر شیشه ای بورس؛  قصه 

شاهینیاسمی
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سهام از ابتدای سال 76 تا پايان سال 81 در بورس تهران 
قيمت سهام، چيزی حدود  به رشد  رو  روند  دادوستد شد. 
40 تا 50 درصد بازدهی برای سهام داران به ارمغان آورد و 
بهترين  به عنوان  تهران  بورس  انتخاب  به  تداوم آن، منجر 
تبليغات  اين  بورس دنيا شد.  بورس خاورميانه و چهارمين 
جهانی يك باره ايران را »بهشت سرمايه گذاری دنيا« كرد و 
متعاقب آن صدها ايرانی و خارجی با چمدان های پر از دالر 
دارد.  سوخت وسوز  سهام«  »بازی  شدند.  ايران  اقتصاد  وارد 
هيچ كس نمی تواند منکر سوخت وسوز »بازی سهام« شود. در 
قدرتمندترين بازارهای دنيا هم سوابق خاصی از شديدترين 
سقوط ها وجود دارد. بورس نيويورک در تاريخ حيات خود، 
دوبار اقتصاد دنيا را دچار تکان های وحشتناک كرد. نخستين 
بار روز 23 اكتبر 1929 بود كه سقوط »بورس نيويورک« 
اقتصاد دنيا را به هم ريخت و متعاقب آن ميلياردها دالر به 

اقتصاد آمريکا زيان وارد كرد. 

حرامی كه حالل شد!
يکی از بزرگ ترين ريزش های تاريخ بورس ايران در سال 84 
اتفاق افتاد كه دليل اصلی آن نظرات رئيس جمهوری جديد 
)در آن زمان( مبنی بر حرام بودن بورس بود و با توجه به 
اين كه مسئوالن بورس هم، هم عقيده با رئيس دولت بودند، 
شاهد ريزش شديد بورس و افت شديد شاخص ها و قيمت های 
نمادهای مختلف بوديم. به طوری كه برای مثال سهام تعدادی 
از شركت های پرطرفدار آن دوران كه قيمت هر سهمشان 
چند هزار تومان بود، در حال حاضر دو، سه رقمی شده است 
و اين داستان برای تمامی شركت های بورس اتفاق افتاد و 
سهام داران را كه زيان های كالن كرده و از بورس نااميد شده 
بودند، از تاالر شيشه ای راند و به بی رونقی بازار سرمايه منجر 
شد و پس از باال و پايين رفتن شاخص در كانال های بورس 
كه تا اواخر سال 87 ادامه داشت، درواقع موسم خزان بورس 
بعد از انتخابات جنجالی 88 رقم خورد؛ چراكه در اين روزها 
شاخص در سطح زير 10  هزار واحد متوقف شده و رونق و 
اميد از بورس رخت  بربسته بود. پس از انتخابات سال 88، 
دولت درباره بورس تجديدنظر كرد و متوجه اهميت بورس 
شد و به فکر رونق بخشی به بورس افتاد و سرمايه بسياری 
به بورس تزريق كرد و با تاسيس شركت های سرمايه گذاری 
بزرگ، نبض بورس را به دست گرفت، به طوری كه نفوذ دولت 
بازار سرمايه بيش از پيش هويدا شد. ركوردشکنی های  در 
بورس در دولت دهم به نوعی با عرضه اوليه همراه اول در 
زمستان 88 كليد خورد تا در سال 89 شاهد رشد حباب گونه 
شاخص باشيم كه اين حباب تا حدودی در سال 90 تركيد. 
و  اقتصاد  بخش های  ديگر  در  حباب  تشکيل  با  حباب  اين 
در  باز هم  و 92  غيرموازی در سال 91  و  موازی  بازار های 
تاالر شيشه ای شکل گرفت، در اين زمان بود كه پس از رشد 
غيرطبيعی و حباب گونه نرخ انواع ارز و دالر و عرضه هولدينگ 
فتح  سودای  واحدی  هزار  بورس 42  خليج فارس  تبليغاتی 
رياست جمهوری  انتخابات  روز  تا  را  هزارواحدی   60 كانال 

يازدهم در سر پروراند.
 اين در حالی بود كه دولتی كه زمانی بورس را حرام می دانست، 
كارش به جايی رسيده بود كه پس از اعتقاد پيدا كردن به بازار 
سرمايه و در اختيار گرفتنش از آن مدد گرفته و قصد داشت 

در موسم انتخابات حداكثر استفاده را از آن بکند...

تاالر حافظ 92؛ سال انتقال دولت دهم به يازدهم
اما نتيجه انتخابات 92 و انتخاب حسن روحانی اعتدال گرا 
وضع  اصالح  به  اميدوار  مردم  مانند  هم  را  بورس  اهالی 
نگران كننده وقت كرد و همه اميدوار به رونق و رشد بورس 
تهران شدند. بورس تهران  كه سال 92 را با رشد و رونق آغاز 
كرده بود، با تغيير دولت اميدوارتر هم شد. ابر و باد و مه و 

خورشيد و فلك دست به دست هم داده بودند كه اين رونق 
تا نيمه زمستان دوام بياورد. به اين ترتيب بهار بورس و فصل 
مجامع به انتخابات و نتايج اميدواركننده آن گره خورد، بعد 
از آن هم به تدريج اخبار خوش اقتصادی از راه رسيد و بعد 
هم يخ مناسبات سياسی با غرب آب شد و مذاكرات ژنو نتيجه 
داد. به اين ترتيب اميدها به كم رنگ شدن تحريم ها افزايش 
يافت. زير سايه اين تحوالت در كنار رخوت بازارهای رقيب، 
تاالر بورس تهران روزهای پررونقی را پشت سر می گذاشت و 
حال سهام داران خوب بود و بازده باالی اين بازار خيل عظيمی 
از سرمايه گذاران را به تاالر حافظ می آورد. به اين ترتيب10 
ماه 92 در تقويم سهام داری ايران به  عنوان ماه های طاليی 
بورس به ثبت رسيد. آمار و ارقام بورس هم حکايت از همين 
رونق دارد. شاخص كل به  عنوان دماسنج بازار در همين 10 
ماه از 38  هزار واحد در آخرين روز كاری  سال 91 به بيش 
از 83  هزار و 600 واحد در آخرين روز دی ماه امسال رسيد، 
يعنی 120 درصد رشد در 10 ماه. البته در همين يك ماه آخر 
به يك قدمی 90  هزار واحد هم رسيد. رشد ديگر  شاخص 

شاخص های بورسی از صنعت و مالی گرفته تا شناور آزاد و 
50 شركت برتر هم به طور ميانگين بيشتر از صد درصد بود. 
بيشترين رشد هم به شاخص مالی تعلق داشت كه افزايشی 
157  درصدی را تجربه كرد. رشد و صعود بازار  سهام تنها به 
يك مولفه هم ختم نمی شد. يعنی نه تنها شاخص ها در مسير 
رشد حركت می كردند، بلکه ارزش بازار هم درحال رشد بود. 
به اين ترتيب بورس تهران 141 درصد باارزش تر شد.  درصد 

گردش مالی هم از 20.17 به 45.28  درصد رسيد. 
اين رشد شتابان در تمام ماه های رونق موجب نگرانی گروهی 
از كارشناسان و فعاالن بازار بود، هر چند كه در نقطه مقابل 
باالی  حجم  استناد  به  بازار  حرفه ای های  از  ديگری  گروه 
نگرانی نيست، چون  دادوستد استدالل می كردند كه جای 
افزايش دماسنج  زمانی رشد شاخص نگران كننده است كه 
بازار با رشد حجم معامالت همراه نشود. اين در حالی بود كه 
در 10 ماه 92 حجم معامالت به  طور متناوب در حال افزايش 
بود. برای مثال در حالی  كه در فروردين ماه متوسط معامالت 
روزانه 358  ميليون سهم به يك ميليارد و 128 ميليون سهم 
در دی ماه رسيد، به اين ترتيب ميانگين ارزش روزانه معامالت 
هم افزايش يافت و در تيرماه از مرز شش  هزار  ميليارد ريال 
هم گذشت. در اين شرايط متوسط نسبت قيمت به درآمد هم 
در آخرين ماه كامال صعودی بازار به 58.7 مرتبه رسيد، يعنی 
7.41  درصد رشد نسبت به اسفندماه 91. نکته ديگر اين كه 
در همين مدت اميدواری صنايع بورسی به سود بيشتر افزايش 
يافته و پيش بينی سود آن ها از 342هزار و 104 ميليارد ريال 
به 503  هزار و 328  ميليارد ريال رسيد و متوسط سود به ازای 
هر برگ سهم از 677 ريال به 763 ريال افزايش يافت. نتيجه 

اين كه در 10 ماه توفانی  سال رشد شاخص ها و مولفه های بازار  
سهام، بورسی ها را بر سر ذوق آورده بود. اولين نشانه های نزول 
هم در آخرين روزهای دی ماه خود را نشان داد. به اين ترتيب 
در شرايطی كه شاخص تا مرز90  هزار واحد هم باال رفته بود و 
به نظر می رسيد بورس شاخص 100  هزار واحد را نشانه رفته، 
ناگهان ورق برگشت و نزول بی وقفه آغاز شد. نزولی كه به 
نظر می رسد دست كم تا پايان  سال ادامه خواهد داشت. دليل 
اين نزول يك نفس هم البته كامال هويدا بود. مجلس تصميم 
گرفت نرخ خوراک پتروشيمی ها را باال ببرد، آن  هم در حالی 
 كه بخشی از رونق بورس در تمام سالی كه گذشت، مديون 
اين صنعت بود. از سوی ديگر شايعات حکايت از آن داشت 
كه احتماال تغييرات گسترده مديريتی در بورس از راه خواهد 
رسيد. درنهايت اين كه جو بی اعتمادی حاكم بر بازار باعث شد 
شاخصی كه به سوی 90  هزار واحد خيز برداشته بود، به كانال 

70  هزار هم پرتاب شود.
اين نکته را در نظر بگيرند كه  بايد  بازار سرمايه  طرفداران 
برای دست يابی به سود مناسب چاره ای نيست جز پذيرفتن 
ريسك و البته داشتن نگاهی بلند مدت به سرمايه گذاری در 
اين مسئله  با  بايد  بازار. در واقع سرمايه گذاران بورسی  اين 
كنار بيايند كه بورس برای صاحبان نقدينگی، فرش قرمز پهن 
از خطر  پر  بازار  اين  در  نشده كه  متعهد  آن ها  به  و  نکرده 
هميشه سود عايدشان شود. به عبارت ديگر بايد پذيرفت كه 
برای كسب سود بيشتر بايد خطر كرد. با اين وجود برخی از 
كارشناسان فعال در بازار سهام معتقدند كه در همين شرايط 
منفی هم می توان  سال  آينده را پررونق پيش بينی كرد؛ چون 
همين تعديل شاخص خود دليلی است تا بورس  سال  جديد 
را با توان بيشتری آغاز كند. درواقع افزايش ناگهانی قيمت 
در  بود،  بازار شده  اهالی  نگرانی  باعث  كه  از سهام  گروهی 
همين زمستان سال 92 اصالح شد و شاخص نيز توانسته 
قرار  كارشناسانی  سکه  ديگر  روی  اما  كند.  اصالح  را  خود 
دارند كه نگران اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها هستند و 
معتقدند سال 93 ممکن است سالی تاريخی و ريزشی برای 
بورس تهران باشد. با وجود اين نگرانی ها برخی از اهالی بازار 
سهام هم چنان اميدوارند و می گويند نمی توان از رونق  سال 
93 نااميد بود. آن ها می گويند: »اميدهای بسياری در سال 
آينده به بازار سرمايه وجود دارد و هرچند ديرهنگام اما دولت 
حمايت های همه جانبه خود را آغاز كرده و با اتفاقات مثبتی 
شدن  برداشته   جهت  در  خارجی  سياست  صحنه  در  كه 
آينده  سال  می رود   اميد  است،  رخ دادن  درحال  تحريم ها 
شرايط برای بازار  سهام مناسب تر از سال 92 باشد.« به نظر 
اين گروه از اميدواران به سال آينده بازار سهام با توجه 
ماليم حذف  درخصوص  شيب  دولت مردان  اظهارنظر  به 
ناخوشايندی در  اتفاق  دارد كه  اميد وجود  اين  يارانه ها 
بازار رخ ندهد و صنعت می تواند حذف آرام آرام يارانه ها 
قيمت محصوالت  بدهند  اجازه  اگر  البته  كند.  تحمل  را 
را نيز به تدريج و با برنامه ريزی افزايش دهند. ركود بازار 
همراه  و سقوط  ريزش  با  كه  آن،  كنونی  وضع  و  بورس 
در  است.  برخی سرمايه گذاران شده  نگرانی  باعث  شده، 
است  داده  نشان  اينترنتی  نظرسنجی  يك  خصوص  اين 
بين مردم  پايان  سال  برای  تاكنون  بازار  اين  ادامه روند 
افق روشنی ندارد. چراكه در سوالی كه 9 هزار و 56 نفر 
بود. در  ادامه ركود  بر  اكثريت  پاسخ دادند، رأی  به آن 
اين نظرسنجی از كاربران پرسيده شده كه آينده بورس 
تهران را تا پايان  سال 92 چطور ارزيابی می كنيد؟ اين 
نظرسنجی دو گزينه داشته : 1- بازار بورس رونق خواهد 
گرفت و اين كاهش و ركود موقتی است 2- ركود بازار 
و كاهش شاخص كل ادامه دار خواهد بود. 7.34  درصد 
به رونق رأی دادند و 3.65  درصد هم  از رأی دهندگان 

بر ركود رأی دادند.

را در  این نکته  بازار سرمایه باید  طرفداران 
به سود  برای دست یابی  نظر بگیرند که 

پذیرفتن  جز  نیست  چاره ای  مناسب 
بلند مدت  نگاهی  داشتن  البته  و  ریسك 

به سرمایه گذاری در این بازار. در واقع 
مسئله  این  با  باید  بورسی  سرمایه گذاران 

برای صاحبان  بورس  که  بیایند  کنار 
نکرده پهن  قرمز  فرش  نقدینگی، 
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بيان فن 

جابز  استيو  او  كرد.  خلق  را  اپل  كه  بود  كسی  همان  او 
بود؛ كسی كه نامش در تاريخ ثبت و ماندگار شده، كسی 
كه همه مردم جهان برايش احترام قائل اند و ذهنش آمال 
مردمان روزگار را حركت داد. او نمونه آدمی است كه ميراث 
متفاوتی برای هم عصرانش بر جای گذاشته است. او زندگی 
با مشکالت و سختی های فراوان آغاز كرد، ولی رنج را  را 
چون موهبتی تا پايان زندگی پذيرا شد و حياتش آميزه ای 
از سخت كوشی، پشتکار، تيز بينی و هوشمندی بود. زندگی 
ثابت كرد هيچ رخداد  از خالقيت جابز بر همگان  سرشار 
بزرگی تصادفی روی نمی دهد و پيشرفت بشر پايان ناپذير 
است. اهميت آن چه او انجام داد، تنها در ارائه محصوالت 
با  بازار  كردن  هم گام  و  دوست داشتنی  و  فانتزی  انقالبی، 
خودش نبود، بلکه در تاكيدش بر تامل و باز انديشی دوباره 
راه هايی بود كه ديگران پيش از او رفته و به سوی كام يابی 
زندگی نامه  ايساكسون در كتاب  والتر  بودند.  برداشته  گام 
جابز گفته كه اگرچه استيو جابز و اپل تجانس و هم زيستی 
جابز  كه  شركتی  ويژگی های  اما  دارند،  انکاری  غيرقابل 

بنيان گذارش بود، از ويژگی های شخصی او فراتر رفت. 
ايساكسون می گويد: »هم زيستی اپل و جابز بيشتر مفهومی 
بود تا صوری. مردی كه ظاهر زندگی اش – از بدسليقگی در 
پوشش تا برخورد با آدم ها و روابط اجتماعی – با محتوای 
در  ناب  ايده های  ارائه  و  خالقيت  بر  مبتنی  حرفه ای اش 
و  شکلی  زيبايی  كه  كرد  توليد  محصوالتی  بود،  تجارت 
آتاری  اپل و  آفريننده  قابليت كاربردی كم نظيری دارند.« 
و نينتندو و آی فون و  آی پد منفعل و اسير رخدادها نبود، 
و  عادات  از  آينده  دقيق  پيش بينی  و  بازار ها  مطالعه  بلکه 
دست  فرصتی  وقتی  می شد.  محسوب  عالقه مندی هايش 
می داد، او به جای فرصت طلبی های رايج در بازار و چسبيدن 
به منافع آنی، بر ساخت های سيستمی و ابداع و موفقيت 

دراز مدت تاكيد داشت. در 1990 تنها يکی دو سال پس از 
آن كه برای نخستين بار وادار به كناره گيری از مديريت اپل 
شد، »نکست« و »پيکسار« را بنيان نهاد. پيکسار خيلی زود 
به يکی از نوآورترين كمپانی های ساخت انيميشن تبديل 
شد و »سونی پيکچرز« با خريد آن، غول ساخت انيميشن 
شد. اما نکست همراه خود جابز به اپل پيوست و پايه گذار 

سيستم عامل »مك او اس« كامپيوترهای امروزی مك اپل 
شد كه اين روزها هم چنان بازار را به تسخير خود درآورده 

و پيش می رود.
اين  گفت  كرد،  رونمايی  آی فون  از  در 2007  جابز  وقتی 
رايج  فناوری  مرزهای  از  سال  پنج  حداقل  تا  همراه  تلفن 
بالمر،  استيو  زمان  همان  در  است.  جلوتر  رقبا  و  بازار 
به سخره  را  مديرعامل مايکروسافت، در جلسه ای آی فون 
گرفت و پيش بينی كرد كه به زودی اپل با شکستی فجيع 
از بازار موبايل كنار خواهد رفت! اما پيش بينی بالمر درست 

از آب درنيامد و امروز جابز به ما ثابت كرده كه تقريبا همه 
بازار و از جمله مايکروسافت مجبور به طی كردن مسيری 
شده اند كه استيو جابز 10سال قبل در آن گام گذاشته بود. 
استيو بالمر هنگام ارائه آی پد نيز گفته بود ما خيلی زودتر 
از اپل تبلت های لمسی را به بازار داده ايم و جابز كار تازه ای 
بود كه  اپل دوران جابز  از قضا ويژگی  اين  و  نکرده است 
بر باز انديشی و باز اختراع وسايلی تاكيد می كرد كه پيشتر 
اختراع شده، اما ناكام مانده بودند. جابز و اپل در مسير رشد 
و پيشرفت با بی اعتنايی ها و طعنه های زيادی روبه رو شدند 

كه ناشی از ضعف رقبای در بازار بود. 
رقبای جابز اسير غرور موفقيت های كوچك و موقتی خود 
و  غول خالق  اين  رشد  بود  برايشان سخت  و  بودند  شده 
درست  »دل«،  مديرعامل  دل،  مايکل  بپذيرند.  را  خاص 
مالی  دشواری های  با  و  بود  بی پول  جابز  استيو  كه  زمانی 
فراوان سکان مديريت اپل را به دست گرفته بود، گفته بود 
كه اگر جای او بود، اپل را می فروخت و سهم سهام داران 
را می داد. آقای دل! امروز حدود 10 سال از اظهارنظر شما 
گذشته و هر سهم اپل حدود 460 دالر است، ولی هر سهم 

دل حدود 13 دالر!
آقای جابز، ما دهه شصتی ها كه اسباب بازی هايمان آتاری 
و ميکرو و سگايی بود كه شما برايمان آفريده بوديد، بعدها 
و  رسيد  دستمان  به  مطالعه  منابع  و  شديم  بزرگ تر  كه 
اينترنت آمد، با شما آشنا شديم و دانستيم كه شما گفته 
و  كوچك  است،  انسانی  هر  آرزوی  كردن  »بازی  بوديد: 
بزرگ ندارد. من هم اگر در خلق شادی برای ديگران سهيم 

باشم، خوشبختم، اين طور نيست؟«
چند  اگر  ما  كودكی  دنيای  جابز.  آقای  است  همين طور 
هستيد؛  آن ها  از  يکی  شما  بی شك  باشد،  داشته  قهرمان 
قهرمانی كه عاشقانش با شنيدن خبر درگذشتش در نبود 

استیو جابز و  ماجرای سیب دندان زده 
»آتاری«؛ ياد دهه 60 به خیر... وقتی آتاری آمد، تلويزيون ها 
ديگر در اختیار خانواده ها نبود و همه هوش و حواس و 
زندگی مان شد آتاری و می توان گفت سرگرمی های قديمی مان 
به حاشیه رفت. روز به روز تکنولوژی پیشرفت می كرد و هر 
روز چیزهای جديدی به بازار می آمد. بعد از آتاری، »میکرو« و 
»كومودور 64« آمد و مدتی بعد هم »سگا« و »نینتندو.« در آن 
دوران اينترنت وجود نداشت و منبع مناسبی هم در دسترسمان 
نبود كه بخوانیم تا به ما بگويد چه كسی اين اسباب بازی های 
جذاب را خلق كرده و شايد هم ما آن قدر غرق شور كودكانه مان 
در آتاری و میکرو و سگا بوديم كه اصال برايمان مهم نبود چه 
كسی آن ها را برايمان به ارمغان آورده است. اما حاال می دانیم 
چه كسی در آن دوران سرمان را گرم می كرد و لبخند گرم و 
دوست داشتنی و فانتزی بر لبانمان می نشاند.

شاهینیاسمی

وقتی جابز در 2007 از آی فون 
رونمایی کرد، گفت این تلفن 
همراه تا حداقل پنج سال از 

مرزهای فناوری رایج بازار و رقبا 
جلوتر است. در همان زمان استیو 
بالمر، مدیرعامل مایکروسافت، در 
جلسه ای آی فون را به سخره گرفت
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مریمعربی

این است یا حرفه ای؛ مسئله  آماتور 

تبليغات در دنيای امروز با تغييرات فراوانی مواجه شده و آژانس های تبليغاتی تالش می كنند با رصد كردن كمپين های 
تبليغاتی روز دنيا، آثار خوش آب ورنگ تر و جذاب تری ارائه بدهند. بسياری از تبليغات محيطی، آگهی های راديويی 
و تلويزيونی، تبليغات چاپی و كمپين هايی كه می بينيم، كپی های موفق و بعضا ناموفقی از نمونه های موفق خارجی 
هستند كه گاهی اوقات هيچ تناسبی با هويت و هدف سازمان آگهی دهنده ندارند و توسط آژانس های تبليغاتی به 
با اين كه تقريبا همه آژانس های تبليغاتی در رصد كردن تبليغات  مشتريان سازمانی و شركتی پيشنهاد می شوند. 
تبليغات  بين المللی  اعظم آن ها اصول  بايد گفت كه بخش  اما  بسيار دقيق هستند،  از آن ها  الگوبرداری  و  خارجی 

رسانه ای را رعايت نمی كنند و از استانداردهای الزم برخوردار نيستند.
در حال حاضر بسياری از آژانس های تبليغاتی بزرگ كشور كه ادعای بزرگ ترين بودن و حرفه ای ترين بودن را دارند، 
خودشان صاحب رسانه هستند و می كوشند بيلبوردهايی را در نقاط مختلف شهر و در مناطق استراتژيك خريداری 
كنند. چند ماه پيش از طريق مناقصه سازمان زيباسازی شهرداری تهران برای واگذاری بيلبوردها، تعداد ديگری از 
آژانس هايی كه صاحب بيلبورد نبودند، از اين »مزيت« برخوردار شدند. در حالی كه در ايران مالک بزرگ بودن و 
حرفه ای بودن آژانس های تبليغاتی، صاحب رسانه بودن است و آژانس داران با افتخار از تعداد و موقعيت بيلبوردهای 
خود و ارتباط ويژه شان با يك رسانه خاص ياد می كنند، در ساير نقاط دنيا آژانس های تبليغاتی اجازه ندارند خودشان 
صاحب رسانه باشند. دليل اين قانون هم واضح است؛ وقتی آژانسی كه خودش صاحب رسانه است، به يك شركت 
مشاوره تبليغاتی می دهد، يکی از پيشنهادهايش قطعا همان رسانه ای است كه در اختيار دارد؛ هرچند ممکن است 
تبليغ در اين رسانه اصال به نفع مشتری نباشد. به عبارت ديگر می توان گفت كه آژانس داری و رسانه داری با هم 
تداخل منافع دارد. گذشته از اين، در ساير كشورها رسم نيست كه آژانس ها به رسانه ای تعهد بدهند كه اين رسانه 
اولين انتخاب آن ها باشد. اين در حالی است كه برخی از آژانس های داخلی بسيار ساده لوحانه و از سر بی اطالعی، تعهد 

خود را به يك رسانه علنی كرده و خود را مجری انحصاری تبليغات يك رسانه خاص، مثال مترو معرفی می كنند. 
يکی از اشتباهات ديگری كه بين تبليغاتچی های داخلی رواج دارد، اين است كه گاه يك آژانس به چند رقيب سرويس 
می دهد. فراموش نکنيم كه بازار صحنه جنگ است و در صورت سرويس دهی يك آژانس به دو رقيب، گويی طرفين 
دعوا هر دو يك وكيل دارند. جالب اين جاست كه نه تنها اكثر آژانس های ما حرفه ای نيستند، بلکه مشتری ها هم از 
استانداردهای اين حرفه سردرنمی آورند و اتفاقا به سراغ آژانس هايی می روند كه با رقبای آن ها كار كرده و به اصطالح 

در اين حوزه صاحب تجربه باشد.
مهم نيست كه هنوز زمين تا آسمان با استانداردهای روز دنيا فاصله داريم؛ چراكه با كمی تالش می توانيم خود را 
به اين استانداردها نزديك كنيم. آن چه اهميت دارد، اين است كه تا زمانی كه به دانش كافی در اين حوزه دست 
نيافته ايم و فقط به رصد كردن خروجی كار آژانس های خارجی و الگوبرداری از آن ها بسنده می كنيم، بهتر است كه 

ادعای حرفه ای بودن را كنار بگذاريم و بپذيريم كه بهترين نيستيم.

بزرگ تجربه هاي 

اپِل، دسته دسته  نمايندگی های  ويترين  او، جلوی 
»عاشق  كه  او  ياد  به  تا  گذاشتند  گاز زده  سيب 

سيب« بود، احتماال پی آواز حقيقت بدوند! 
حضور  به  را  مرگ   2011 اكتبر  ششم  در  جابز 
كسی  نداد  اجازه  لحظه  آخرين  تا  اما  پذيرفت، 
منتشر شده  عکس  حتی  ببيند.  را  رنجورش  تن 
می داد،  نشانش  نحيف  راديوتراپی  از  بعد  كه  او  از 
به  جمله  يك  گفتن  به  تنها  اما  كرد،  آزرده  را  او 
نزديکانش بسنده كرد: »كاش اين عکس به دست 
هيچ خريداِر محصوالت اپل نرسد.« آقای جابز، ما 
نخواست  دلمان  هم  شايد  يا  نديديم  را  عکس  آن 
هر  ذهن  قاب  در  شما  از  كه  عکسی  ولی  ببينيم، 
فراتر  چيزی  مانده،  جا  به  اپل  محصوالت  خريدار 
خريد  پول  كه  آن ها  برای  حتی  اين هاست،  از 
محصوالت شما را نداشته و ندارند و به قول حميد 
مصدق غرِق اين پندار خواهند ماند كه چرا باغچه 

كوچکشان سيب نداشت!
جابز كه به دليل ابتال به سرطان پانکراس )زودتر از 
وقت مقرر!( از كارهايش در اپل كناره گيری كرده بود، 
نمی دانست كه بعد از انتشار خبر درگذشتش مردم 
كشورهايی كه پول كافی برای خريد محصوالت آن 
شركت را ندارند، در وبالگ ها و سايت ها می نويسند 
و درباره اش اظهارنظر می كنند. جابز خاطره جمعی 
را  اپل  آقای  گاردين  روزنامه  است.  مجازی  فضای 
هم رديف انيشتين و اديسون نشانده و اين هم دليل 

ديگری است بر آن مدعا.
پس از مرگ جابز پيام های تسليت فراوانی از سوی 
برای  آمريکا  اسبق  و  روسای جمهور كنونی، سابق 
خانواده اش ارسال شد. اما پيام های تسليت رقبايش 
گرفته  گيتس  بيل  از  داشت؛  ديگری  حال وهوای 
گرفتن  برای  كه  ديگرانی  و  »آی بی ام«  مديران  تا 
عکس يادگاری با او سر و دست می شکستند. كدام 
شخصيت جهانی را سراغ داريد كه اين قدر تاثيرگذار 
باشد و مگر می شود در عرصه رقابتی تنگاتنگ كه 
پای ميلياردها دالر در ميان است، فردی، جانشين 
باندبازی  بدون  و  شايستگی  عين  در  را  خودش 
او  نبود  در  جابز  جانشين  كوک  تيم  كند؟  تعيين 
وظيفه خطيری دارد، چراكه او ميراث بزرگی را به 
ارث برده و بايد پاسخ گوی طرفداران جابز و ميراثش 

باشد.
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فراتر از ...

در  بورس  فعاالن  معروف ترين  از  يکی  گراهام  بنجامين 
سال های دهه 60 ميالدی بود كه عالوه بر نظريه پردازی با 
خريدهای خود توانست به عنوان يك بروكر موفق نام خود 
را در تاريخ بورس نيويورک ثبت كند. بنجامين در  سال 
با  در يك سالگی همراه  متولد شد.  انگلستان  در   1984
خانواده به آمريکا مهاجرت كرد و در كودكی به دليل فوت 
پدر فقر را تجربه كرد و از همان كودكی عالوه بر تحصيل 
به كار هم می پرداخت. او موفق شد در ادامه از دانشگاه 
كلمبيا بورسيه گرفته و در رشته های فلسفه و رياضيات 
تحصيل كند. ولی گرايش او به بازار بورس از 20 سالگی 
هنگامی كه در يکی از كارگزاری های وال استريت مشغول 
به كار شد، نمايان شد. او در بسياری از موارد پنهانی به 
مشتريان كارگزاری مشاوره می داد و همين باعث حسادت 
ديگر همکاران او  شد و  درنهايت از آن جا اخراج شد. ولی 
گراهام كه به سرمايه گذاری های خود بسيار مطمئن بود، 
با سرمايه اندک به خريد سهام در بورس نيويورک ادامه 
از  تومان  توانست  ميليون ها  كوتاهی  مدت  از  پس  و  داد 
اين راه كسب و نام خود را به عنوان يکی از معامله گران 
با   1934 سال  در  او  كند.  مطرح  وال استريت  مطرح 
از  يکی  عنوان  به  را  خود  امنيت  »تحليل«  كتاب  انتشار 
اقتصاددانان تحليل گر بازار بورس مطرح كرد و پس از آن 
بيشتر به تحقيق و مطالعه در اين زمينه پرداخت. بسياری 
در  بورس  فعاالن  توجه  مورد  هم چنان  او  نظريه های  از 
سرتاسر دنياست و كتاب های او هم جزو كتاب های مقدس 
اقتصادی در زمينه سرمايه گذاری و تحليل بورس به شمار 
می رود. از او به عنوان يکی از اميد دهندگان اقتصادی به 
آمريکاييان در دوران پس از ركود جنگ جهانی دوم نام 
از روش هايی پيروی می كنند  او  برده می شود. طرفداران 
كه به نام نظريه گراهام معروف است. در حال حاضر هم 
وارن بافت، دومين ثروتمند برتر دنيا، از همين روش برای 
گراهام  روش  مهم  نکات  می كند.  استفاده  سهام  تحليل 
عبارت ند از: 1- هيچ كس از آينده بازار مطلع نيست. پس 
رفتار  براساس  ما  نيستيم.  آينده  پيش بينی  دنبال  به  ما 
كنونی بازار عمل می كنيم. 2- هر شركت دارای دو ارزش 
تقسيم  دفتری حاصل  ارزش  است.  بازار  ارزش  و  دفتری 
ضرب  حاصل  نيز  بازار  ارزش  و  سهام  تعداد  بر  دارايی ها 

بازار  ارزش  اگر  است.  سهام  تعداد  در  سهم  هر  قيمت 
باشد، پس قيمت آن  ارزش دفتری آن  از  شركتی كمتر 
سهم پايين بوده و برای خريد مناسب است. 3-  سهامی 
مناسب هستند كه از نسبت قيمت/ارزش بازار نزديك به 
1 و P/E پايين برخوردار باشند.4- فاصله ارزش دفتری 
كه  دارد  نام  آن  اطمينان  حاشيه  شركت،  بازار  ارزش  با 
هرچقدر بيشتر باشد، يعنی سرمايه گذار كمتر از نوسانات 

غيرمنطقی و بی دليل بازار ضربه خواهد خورد. 
فيليپ فيشر از نظريه پردازان بزرگ سرمايه گذاری در بازار 
غيرعادی  سود  و  عادی  سهام  عنوان  با  كتابی  كه  است 

بزرگ ترين  از  يکی  گراهام  از  را پس  او  بافت  وارن  دارد. 
نظريه پردازان بازار سهام دانسته و خود شخصا در حضور 
او تعليم يافته است. تاكيد اصلی فيشر بر انتخاب شركت 
برتر است. از ديد او شركت برتر يعنی شركتی كه فروش، 
حاشيه سود و گردش نقد باال و هزينه پايين داشته باشد. 

نکات مهم نظريه او عبارت اند از: 
1- سهام شركتی را بخريد كه رشد آن در سال های آتی 

بيشتر از ميانگين صنعت باشد.
خوب  مديريت  باشيد.  خوب  مديريت  دنبال  به   -2
می كند.  بلندمدت  و  پايدار  رشد  فدای  را  آنی  سودهای 
هر  فروش  است.  مهمی  بسيار  عامل  شركت  فروش   -3

شركت و تحقيقات آن در زمينه مشتريان را بررسی كنيد. 
4- حاشيه سود شركت را حتما بررسی كنيد. فروشی كه 
منجر به سود نشود، فايده نخواهد داشت. 5- شركت بايد 
محصوالتی ارزان توليد كند. حاشيه سود باال در تركيب 
گراهام  ايمنی  حاشيه  با  مشابه  نتيجه ای  پايين  هزينه  با 
می دهد. 6- بهتر است با روش های مختلف درباره شركت 
اطالعات كسب كرده و در صورت لزوم با كارمندان، رقبا 
و سرمايه گذاران آن صحبت كنيد. 7- از آن جا كه يافتن 
شركت های برتر كار سختی است، پس در هر زمان بهتر 
با  را  خود  وقت  و  باشيد  داشته  خوب  سهم  چند  است 

شركت های ديگر تلف نکنيد. 
صندوق های  بزرگ ترين  از  يکی  مديريت  پيترلينچ 
سرمايه گذاری مشاع را برعهده داشت كه ارزش آن از 20 
 ميليون دالر در 1977 به 14 ميليارد دالر در 1990 رسيد. 
او نيز معتقد بود بايد شركتی را كه در آن سرمايه گذاری 
می شود، به خوبی شناخت و با دانش كافی اقدام به خريد 

آن كرد. نکات مهم روش او عبارت است از: 
- از دانش خود برای انتخاب سهام مناسب استفاده كنيد. 
شما به عنوان كارمند بهتر از تحليل گران ديگر درباره صنعت 
خود دانش داريد و به عنوان مصرف كننده نيز با جست وجو در 

محصوالت، شركت بهتر را می توانيد پيدا كنيد. 
الزم  كنيد.  دسته بندی  را  خود  انتخابی  شركت های   -
ولی  باشيد.  داشته  دقيقی  دسته بندی  خيلی  نيست 
می توانيد شركت ها را به شركت های با رشد سريع، تازه كار 
و در حال نوسان تقسيم كنيد. در طول زمان شركت ها در 

بين دسته ها جابه جا می شوند. 
- شركت های مطلوب عبارت اند از: 

نادانی  افراد  زود  يا  دير  زيرا  باشد،  ساده  آن ها  درک   
می توانند مديريت آن ها را برعهده گيرند. 

از آن ها روگردان شوند.   به خاطر جذاب نبودن مردم 
اينترنتی  شركت  آخرين  در  بايد  می كنند  فکر  همه 
ايجادشده سرمايه گذاری كنند، ولی كسی به فکر آخرين 

شركت فروش سبزی و ميوه نيست. 
 در صنايعی كه رشدی ندارند، از رشدی باال برخوردار 
باشند. همه فکر می كنند برای پول درآوردن بايد به دره 
سيليکون بروند و كسی به شركت های مراسم كفن و دفن 

تئوریسین های
بازارهای   
سهام جهانی 
شاهینیاسمی

پیترلینچ مدیریت یکی از 
بزرگ ترین صندوق های 

سرمایه گذاری مشاع را برعهده 
داشت که ارزش آن از 20  میلیون 

دالر در 1977 به 14 میلیارد دالر در 1990 
رسید. او نیز معتقد بود باید شرکتی 
را که در آن سرمایه گذاری می شود، 

به خوبی شناخت
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فکر نمی كند. 
آن ها  با  رقابت  تا  باشند  منحصربه فرد  چيزی  دارای    

سخت باشد. 
  چيزی عرضه كنند كه مردم به آن محتاج باشند. به اين 

ترتيب كار آن ها دوام خواهد داشت. 
كه  شركتی  باشند.  كم  بدهی  و  زياد  نقد  وجه  دارای    

بدهی ندارد، ورشکسته نخواهد شد. 
  با قيمتی خوب عرضه شود. برای تعيين خوب بودن 
قيمت سهم به نسبت هايی مانند قيمت/ ارزش دفتری 

و P/E توجه كنيد. 
سهام داران  از  خود  شركت،  كارمندان  و  مديران    
رشد  برای  بيشتر  آن ها  ترتيب  اين  به  باشند.  شركت 

شركت تالش خواهند كرد. 
اين ترتيب  بازخريد كند. به    شركت سهام خود را 
كاهش  با  و  داشته  آينده  به  بيشتری  اعتماد  شركت 
در  مورد  )اين  می يابد.  افزايش  آن  ارزش  جاری  سهام 

بازار ايران مصداق ندارد.(
اين  اين سوال پاسخ دهيد كه چرا  بايد به  - درنهايت 
سهم را می خريد. اگر داليل روشن و كافی نداريد، به 

بررسی مجدد داليل و استدالل های خود بپردازيد. 
 Investor ويليام اونيل« نويسنده و موسس نشريه معتبر«
Business Daily است. نظريات او كمی در تقابل با ساير 
بهترين  را  قيمت  او  مثال  برای  دارد.  قرار  سرمايه گذاران 

هرگز  كه  دارد  اعتقاد  و  دانسته  سهم  هر  ارزيابی  شاخص 
نبايد با بازار درافتاد. ايشان به جای تاكيد بر ايجاد تنوع زياد 
در سبد به دنبال انتخاب سهام برتر است. به اعتقاد ايشان 
كسب سود سريع مهم ترين عامل است و برای همين بايد 
سهام بازنده را سريعا از سبد خارج كرده و بر سهام برنده 
 CANSLIM افزود. معيار ايشان برای انتخاب سهام برتر

نام دارد كه هر حرف اول آن يکی از هفت معيار است: 
C: سود شركت در هر فصل نسبت به فصل سال قبل بايد 

رشدی چشم گير داشته باشد. 
رشد  از  قبل  سال  به  نسبت  بايد  شركت  ساالنه  سود   :A

چشم گيری برخوردار باشد. 
ارائه  شركت  توسط  جديدی  خدمات  و  محصول  بايد   :N

شده باشد. 
S: عرضه سهام شركت كم و تقاضا برای آن زياد باشد. 

L: شركت بايد جزو پيش گامان صنعت باشد. 
I: سهام داران نهادی شركت بايد از آن حمايت كنند. 

M: جهت بازار بايد در تصميم گيری ها در نظر گرفته 
شود. 

سهم خوب بايد تمام هفت ويژگی خود را با هم داشته 
باشد. ساير نکات مهم روش آقای اونيل عبارت اند از: 
1- از ارزش گذاری سهام صرف نظر كنيد. P/E معيار 

خوبی برای انتخاب سهام نيست. 
مديريت شركت  كه  باشيد  دنبال شركت هايی  به   -2
سهام زيادی از آن را در اختيار داشته و بدهی شركت 
پايين باشد. 3- برخالف نظر موجود، شركت هايی بايد 
قيمت حداكثر جديدی دست  به  خريداری شوند كه 
يافته اند. قيمت شركتی كه به حداقل جديدی رسيده، 
باز هم پايين خواهد رفت. 4- مانند يك خرده فروش 
سبد خود را مديريت كنيد. سهام كم سود را فروخته 
و بر سهام پرسود بيفزاييد. 5- راهبرد سرمايه گذاری خود را 
خودكار كنيد. قيمت توقف زيان را تعيين كرده و هرگز سهام را 
در قيمت پايين تر از آن نگه نداريد. 6- به جای سبدی از سهام 

متوسط به دنبال چند سهام برتر باشيد.

تويوتا
ژاپنی  شركت  به  رتبه  نخستين 
و  جهان  خودروسازی  غول  تويوتا، 
يکی از توليدكنندگان بزرگ خودرو 
درآمدی  با  كه  می رسد  جهان  در 
بالغ بر 221  ميليارد و 760  ميليون 

از  با پشت سر گذاشتن ركوردی دو ساله، پس  و  دالر 
در  را  چشم گير  فروشی  توانست  سونامی،  فاجعه  وقوع 
آفريقا  و  جنوبی  آمريکای  آسيا،  در  نوظهور  كشورهای 
به عنوان  بيستم  قرن  ابتدای  در  تويوتا  آورد.  دست  به 
تويودا  ساكيشی  می كرد.  كار  ريسندگی  كارخانه  يك 
فرش  فروش  يعنی  خود،  پدر  شغل  راه  در  سال ها  كه 
در  و  بود  انداخته  راه  را  كارخانه  اين  می كرد،  فعاليت 
سال 1894 با هوش سرشار خود يك ماشين بافندگی 
صنعتی ابداع كرد. او در سال 1924 نوع تمام اتوماتيك 
آن را ساخت و دو سال بعد كارخانه اتوماتيك ريسندگی 

تويوتا، پا به عرصه وجود نهاد. پسر كنجکاو و مستعد او، 
كيشيرو كه در رشته مهندسی مکانيك از دانشگاه توكيو 
فارغ التحصيل شده بود، در كارخانه پدر مشغول به كار 
شد، اما همه توجه و همت او صرف توليد موتور خودرو 
موتورهای  روی  تحقيق  كيشيرو   1930 سال  در  شد. 
گازوييلی را آغاز كرد و سه سال بعد بخش خودرو را در 
انداخت.  راه  از كارخانه ريسندگی پدر  قسمت كوچکی 
در سال 1935 اولين كارخانه خودرو تويوتا آغاز به كار 
كرد و سال بعد لوگوی تويودا به تويوتا تغيير يافت. يك 
سال بعد يعنی سال 1937 شركت تويوتا موتور به طور 
كارخانجات  از  يکی  ترتيب  اين  به  شد.  افتتاح  رسمی 
موفق ريسندگی ژاپن در بين دو جنگ جهانی با تغيير 
حال  در  شد.  تبديل  خودروسازی  كارخانه  به  گرايش، 
حاضر بورس نيويورک، توكيو و لندن ميزبان سهام اين 

شركت هستند.

 فولکس واگن
جمع وجور  و  كوچك  فولکس های 
دومين  به  تبديل  اكنون  سابق، 
است؛  شده  جهان  بزرگ  خودروساز 
نسبت  سبزشان  رنگ  كه  همان هايی 

فولکس  نام  به  و  می شد  داده  ترجيح  رنگ ها  باقی  به 
بزرگ ترين  فولکس واگن  بود.  معروف  قورباغه ای 
خودروساز  بزرگ ترين  و  آلمان  در  خودرو  توليدكننده 
درخواست  1930به  سال  در  كارخانه  اين  است.  اروپا 
پيشوای آلمان نازی سابق، آدولف هيتلر بنا شده است. 
او خواست تا خودرويی برای مردم ساخته شود و فولکس 
به معنای خودروی مردم ساخته  آلمانی  واگن در زبان 
شد. اين شركت هم اكنون درآمدی بالغ بر 168 ميليارد و 

41  ميليون دالر دارد و سهام اين شركت در بورس های 
فرانکفورت، لندن، نيويورک و سوييس معامله می شود. 

جنرال موتورز
جنرال موتورز يا به اختصار جی ام، 
يکی از توليد كنندگان بزرگ خودرو 
است كه مركز آن در اياالت متحده 
شركت  اين  دارد.  قرار  آمريکا 
توليدكننده  شركت  بزرگ ترين 

بود. هم چنين  خودرو در سال 2011 در سطح جهانی 
بزرگ ترين  عنوان  به  ميالدی  تا 2007  سال 1931  از 
شركت سازنده خودرو در جهان شناخته می شد، اما در 
سال 2008 شركت تويوتا از جنرال موتورز پيشی گرفت. 
اين كمپانی كه در سال 1908 در ديترويت ميشيگان 
تاسيس شد، توليدكننده خودروهای پرطرفدار شورلت، 
خودروهای  هم چنين  و  كاديالک  و  جی ام سی  بيوک، 
اپل، الدزموبيل، هولدن، سوزوكی، ايسوزو و واكسهال در 
كانادا، اروپا، آمريکای التين و آسيای ميانه است.  هامر، 
مارک های  از  دوو  و  الدزموبيل  پونتياک، ساب،  ساترن، 

پيشين متعلق به اين شركت به شمار می آيند. 
اين ابركمپانی هم اكنون 280 هزار كارمند تمام وقت در 
سراسر جهان دارد. پس از شکست سختی كه در سال 
2008 ميالدی متحمل شد، جنرال موتورز دوباره روی 
پای خود ايستاد، اما هم چنان مسيری طوالنی در پيش 
از بازگشت از ورشکستگی  داشت. در سال 2009 پس 
عرضه اوليه سهام خود را در سال 2010 در پيش گرفت. 
بر 135 ميليارد و 592  ميليون  بالغ  اين شركت  درآمد 
دالر است و سهام آن در بورس نيويورک و بورس تورنتو 

كانادا معامله می شود.

شاهینیاسمی

برتر خودروسازی جهان سه سهام 
خودرو در باور عام وسيله ای چهارچرخ 
از  را  شما  موتور  كمک  با  كه  است 
می كند،  منتقل  ديگر  مكان  به  مكانی 
خودرو،  توليدكنندگان  باور  در  اما 
بلكه يک محصول  نيست،  وسيله  تنها 
شركت های  آينده  می تواند  كه  است 
بهترين و  را تضمين كند.  بزرگ جهان 
در  موجود  خودروسازان  پردرآمدترين 
كه  نيستند  خودروسازانی  سهام،  بازار 
به روز  آپشن های  و  شيک  ظاهر  تنها 
هستند  آن هايی  بلكه  باشند،  داشته 
و  مناسب  سرمايه ای  عالی،  كيفيت  كه 
توليدات متنوع و زيادی داشته باشند؛ 
توليدكننده  برتر  شركت  سه  بنابراين 
كيفيت  براساس  را  جهان  در  خودرو 
برای  آن ها  سهام  ارزندگی  و  مناسب 

سهام دارانشان معرفی می كنيم: 
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روزي روزگاري پول

صتاريخ بانك در ايران پرفرازونشيب است. در تمدن بابل، 
»اِگيبی«  می كردند.  صرافی  كار  كه  بودند  خانواده هايی 
خانواده ای بود كه كار خود را با تاسيس تجارت خانه ای در 
بابل آغاز كرد. اين خانواده يهودی، در سال 690ق م، كمی 
پس از انهدام سامريه و تبعيد اسراييليان، در پايتخت كلده 
مستقر شدند و تجارت خانه آن ها مشهورترين تجارت خانه 
بابل بود. نظير اين خانواده ، چند خانواده ديگر هم بودند 
كه نقش مهمی در فعاليت اقتصادی بازی می كردند. اين 
مردان هم كارگزار اقتصادی، هم صراف، محضردار و هم 
وكيل مدافع بودند، اما در اين ميان، خانواده اگيبی به ويژه 

در امور بانکی سرآمد شدند. 
عمليات  نوعی  ابداع  بانك داری  در  اگيبی ها  ابتکارات  از 
می رفت.  شمار  به  بی نظير  دوره  آن  در  كه  است  مالی 
پرداخت وام در مقابل دريافت گرويی يا چيزی به امانت 
اين ابداع آن ها بود. اين ابتکار باعث شد وام گيری بسيار 
به  بانك داری  فعاليت های  بر  عالوه  اگيبی ها  شود.  آسان 
فروش،  و  خريد  جمله  از  می پرداختند،  نيز  سوداگری 
مبادله، اجاره مستغالت و اموال غيرمنقول )خانه، زمين، 
مزرعه(. آنان هم چنين، كار تجارت برده و به طور ضمنی 

خريد و فروش چارپايان را نيز انجام می دادند.
در  و  قاجار  دوران  در  ما  كشور  در  اما  جديد  بانك های 
حدود  كرد.  كار  به  شروع  شاه  ناصرالدين  سلطنت  زمان 
125 سال قبل حاج محمدحسن امين دارالضرب، نامه ای 
نقش  از  او  برای  و  فرستاد  شاه  ناصرالدين  برای  مشروح 
بانك ايرانی در اعتالی اقتصاد نوشت و پيشنهاد كرد كه 
اين بانك با سرمايه مشترک دولت و ملت ايران تاسيس 
با  كه  بود  باری  اولين  نامه  آن  در  شاه  ناصرالدين  شود. 
بانك آشنا می شد. برای همين می پرسد بانك چيست؟ او 
در سومين سفر خود به اروپا با بانك و دسته چك آشنا 
شد و موضوع به نظرش خيلی جالب آمد. ناصرالدين شاه 
در برگشت برای رجال درباری از بانك گفت. در آن زمان 
مردم و رجال درباری آن قدر با بانك ناآشنا بودند كه به 
ناصرالدين  به  همين  برای  می آمد  عجيبی  نظرشان چيز 
شاه می گفتند: اعلی حضرت همان طور كه درخت بالنگ را 
آوردند و در ايران رشد و نمو كرد، بانك را هم بياورند و 

بکارند تا در مملکت رشد كند!

بانك در  اولين كسی كه درخواست جدی برای تاسيس 
اما موفق  بود،  فرانسوی  نام ساواالن  به  داد، فردی  ايران 
ايران  اين كه »بانك شرقی« در  تا  بانك نشد  تاسيس  به 
دوام  ايران  در  از يك سال  بيش  بانك  اين  تاسيس شد. 
نياورد. يك سال بعد از »بانك شرقی« بانك شاهنشاهی 
تاسيس شد و بانك شرق همه اموال و امتيازات خود را 

يك جا به اين بانك واگذار كرد.
»بانك شاهنشاهی ايران« در سال 1267 هجری شمسی 
دو  جوليوس  بارون  توسط  ميالدی(   1889 با  )برابر 
اجازه  او  شد.  تاسيس  رويتر،  خبرگزاری  موسس  رويتر، 

انحصاری تاسيس بانك شاهنشاهی را به مدت 60 سال 
از ناصرالدين شاه گرفت. البته رويتر اين امتياز را در سال 
1873م گرفته بود اما به دليل اعتراض علما، اين كار تا 
سال 1889م؛ 16 سال به تعويق افتاده بود. اين موضوع در 
كتابی به نام »عصر بی خبری« كه توسط ابراهيم تيموری 
نوشته شده، به صورت مشروح آمده است. علمای ايران به 
ويژه مال علی كنی، در آن زمان به دولت اعتراض كردند 
كه دولت ايران را در مقابل 15 هزار ليره فروخته است به 
همين دليل اين اعتراض ها كارگر افتاد و تاسيس بانك و 

ساير بندهای قرارداد 16 سال به تعويق افتاد. از مهم ترين 
اسکناس  نشر  انحصاری  حق  شاهی،  بانك  امتيازهای 
تنها  و  بود  ماليات  از  معاف  بانك  اين  می رفت.  به شمار 
ساليانه شش درصد از سود خالص بانك )حداقل 13 هزار 
تومان( به دولت ايران تعلق می گرفت. بانك شاهنشاهی 
شرق  عمارت  تهران  در  خود  مركزی  شعبه  افتتاح  برای 
ميدان توپخانه را كه بانك جديد شرق در آن مستقر بود، 
خريداری كرد. اين عمارت عظيم بعدها به بانك بازرگانی 
فروخته شد. )كه هم اكنون شعبه ميدان امام خمينی )ره( 
دوجلدی  كتاب  در  نيز  موضوع  اين  است.(  تجارت  بانك 

»قضيه ايران« آمده است.
اين  گفت،  بايد  شاهی  بانك  درباره  كه  مهمی  نکات  از 
دليل  اين  به  بانك شاهی  می كردند  فکر  مردم  كه  است 
در  است،  ايران  شاهنشاه  بانك  كه  است  نام گذاری شده 
همان  يا  بانك«  »امپريال  ترجمه  بانك  اين  كه  صورتی 
اين  قابل توجه ديگر  انگليس است. نکته  بانك سلطنتی 
است كه اين بانك تا زمانی كه در ايران مشغول فعاليت 
بود، اسکناس هايی چاپ كرد كه هيچ عکسی غير از عکس 
موضوعات  ديگر  از  نشد.  چاپ  آن  روی  شاه  ناصرالدين 
مربوط به اسکناس های آن دوره اين است كه اسکناس ها 
اسکناس های  مثال  داشت.  اعتبار  خاص  شهری  در  فقط 
شاهنشاهی  بانك  ُمهر  تاييد،  برای  تهران،  شاهی  بانك 
تهران را داشت و در جای ديگر اعتبار نداشت. اگر كسی 
می خواست به تبريز يا مشهد برود، بايد به بانك می رفت 
را  شهر  آن  ُمهر  كه  می كرد  دريافت  را  اسکناس هايی  و 
داشته باشد. بانك هم با دريافت كارمزد اسکناس ها را با 

اسکناس های آن شهر تعويض می كرد. 
يکی از شخصيت هايی كه در بانك شاهی نقش ايفا كرد 
و از انگلستان آمد، رابينو نام داشت كه فرد فاسدی بود و 
از مقام های ايرانی رشوه زيادی می گرفت و قيمت ليره را 
به نفع آن ها تغيير می داد. بعدها اين فرد از رياست بانك 

شاهی بركنار شد. 
در سال 1269 شمسی روس ها هم گفتند بايد مثل همان 
بدهيد.  هم  ما  به  شده،  داده  انگليسی ها  به  كه  امتيازی 
استقراضی  بانك  تاسيس  امتياز  بولياكف  ژاک  بنابراين 
كه  بانك  اين  امتياز  گرفت.  شاه  ناصرالدين  از  را  ايران 

ردپای بانك ها در تاریخ
در گفت وگو با خسرو معتضد بررسی شد

گفت وگويی  در  او  می شناسند.  رسمیت  به  تاريخ  پژوهش گر  يک  عنوان  به  را  او  بسیاری  و  است  تاريخی  مباحث  مخاطبان  برای  آشنا  نامی  معتضد  خسرو 
بخوانید: ادامه  در  می توانید  را  ايران  بانک داری  تاريخ  درباره  معتضد  گفته های  از  خالصه ای  كرد.  بازخوانی  را  ايران  بانک داری  تاريخ  مفصل  نسبتا 

»بانك شاهنشاهی ایران« در 
سال 1267 هجری شمسی )برابر 

با 1889 میالدی( توسط بارون 
جولیوس دو رویتر، موسس 

خبرگزاری رویتر، تاسیس شد. او 
اجازه انحصاری تاسیس بانك 

شاهنشاهی را به مدت 60 سال از 
ناصرالدین شاه گرفت
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مدت  به  شد،  داير  ايران  استقراضی  انجمن  نام  با 
بانك  شد.  اعطا  او  به  ماليات  از  معاف  و  سال   75
تنها  و  بود  عمال در خدمت سياست دولت روسيه 
ايران  دولت  به  را  خود  ساالنه  سود  از  درصد   10
انجام  استقراضی كاری كه  بانك  پرداخت می كرد. 
داد، پول زيادی بين مردم تقسيم كرد و به راحتی 
ايران به اين بانك  وام می داد و تقريبا تمام رجال 
بدهکار بودند. بانك در مقابل وام، اموال غيرمنقول 
مانند زمين و باغ و انواع ملك را تضمين می گرفت. 
اين بانك شرخر هم داشت و برای بدهکاران عده ای 
پرداخت  را  بدهی شان  بود كه وقتی  اجير كرده  را 
پا  به  آتش  خانه شان  در  و  می رفتند  نمی كردند، 
می كردند و تابلو می زدند كه اين خانه بدهکار است. 

برای همين مردم از اين ها می ترسيدند.
استقراضی  بانك  كه چون  است  اين  ديگر  موضوع 
پول زيادی بين مردم و رجال تقسيم كرده و وام 
می كرد.  زيادی  دخالت  مملکت  امور  در  بود،  داده 
يکی از موارد ديگر اين است كه اين بانك و بانك 
بانك  كه  كاری  و  داشتند  اختالف  هميشه  شاهی 
طوری  مردم  بين  كه  بود  اين  می كرد،  استقراضی 
تبليغ می كرد كه بروند و اسکناس های بانك شاهی 
كنند.  دريافت  سکه  آن  جای  به  و  بدهند  پس  را 

همين موضوع باعث ضرر و زيان زياد بانك شاهی 
می شد. درباره بانك شاهی موضوع قابل ذكر و قابل 
تقدير اين بوده كه اولين مديران بانکی كشور ما را 
بوده اند.  هم  مديران خوبی  انصافا  كه  كرده  تربيت 
كه  دانشپور  عبدالحسين  و  ابتهاج  ابوالحسن  مثل 
بعدها وقتی بانك ملی تاسيس شد، اين بانك را به 

شکل آبرومندی درآوردند.
ايران  بانك های ديگری در  بانك ها هم  اين  از  بعد 
هيچ كدام  اما  عثمانی،  بانك  مثل  گرفتند  امتياز 
بانك  اولين  اين كه  تا  نداشتند،  ايران  در  توفيقی 
ايرانی به نام بانك پهلوی قشون در ايران تاسيس 

شد. 
چند بانك خارجی در ايران سکه ضرب و اسکناس 
دو  آلمان  دولت  جنگ  دوران  در  كردند.  چاپ 
آن  از  بخشی  كه  كرد  ضرب  سکه  قطعه  ميليارد 
زنان  از جنگ  بعد  توزيع شد، طوری كه  ايران  در 
درست  گردن بند  خودشان  برای  آن ها  از  عشاير 
كرده بودند. اسکناس های آلمانی هم در اين دوران 
چاپ شد كه روی آن نوشته شده بود »دارالسلطنه 
برلين«. عثمانی ها هم اسکناس هايی به نام »قائمه« 
اما  از آن ها نشد.  استقبالی  بودند كه  منتشر كرده 
در زمانی كه عثمانی ها تبريز را گرفته بودند، به زور 
سرنيزه مردم را مجبور می كردند از اين اسکناس ها 

استفاده كنند. 

*علیمیری

دیروز  وارث سیاست های  امروز،  بانك های 
از زمانی كه بانك در سال های نيمه دوم قرن سيزدهم هجری شمسی در ايران پا به ميدان گذاشت تا امروز، روزهای 
زيادی بر اين حوزه گذشته و تجربيات بسياری در اين زمينه به دست آمده است. اگر بخواهيم نمای كلی از بانك و 
بانك داری ارائه كنيم، تعريف جامعی كه بتواند به طور كامل اين حوزه را تصوير كند، وجود ندارد، زيرا به مرور و با ايجاد 
نيازهای جديد، تعريف بانك و بانك داری نيز تغيير كرده و می كند. امروز وفور موسسات مالی در انواع مختلف كه شبيه 
بانك هستند، وضعيتی به وجود آورده است كه به طور دقيق نمی توان موسسات مالی غيربانکی را از بانك تميز داد، اما 
بانك در مفهوم و تعريفی كلی، نهادی اقتصادی است كه وظيفه تامين و توزيع اعتبارات و انجام عمليات مربوط به آن 
را بر عهده دارد. اين ساختار، عمليات مالی، نقل و انتقال وجوه و در سطحی ديگر انجام وكالت خريد يا فروش را نيز بر 
عهده دارد. منابع مالی بانك ها به طور عام از محل سپرده های مشتريان جمع آوری می شود )چه مشتريان خرد و چه 
مشتريان بزرگ مانند دولت ها و شركت های معظم اقتصادی( و بانك ها با پرداخت بهره به اين سپرده ها، حق استفاده از 

آن را در اختيار می گيرند و اين وجوه را به صورت اعتبار، وام و تسهيالت در اختيار متقاضيان قرار می دهند. 
افتاده است كه مهم ترين آن  اتفاق  اقدامات مختلفی در اين زمينه  در مسير تکامل بانك داری، طی دو دهه گذشته، 
ادغام بانك ها در يکديگر يا ايجاد شبکه خدمات يك پارچه است. مطالعات نشان می دهد در اياالت متحده آمريکا، در اين 
مدت حدود 30 درصد از بانك های موجود، در مابقی ادغام شده اند. آن چه به وضوح هدف اين ادغام ها بوده، گستردگی، 
افزايش ميزان اعتبارات و مقاومت بيشتر آن ها در مقابل معضالت اقتصادی است كه البته به تبع همه اين موارد، بهبود 
از  ايجاد شعب متعدد و تکثر  اما در كشور ما تزاحم منافع،  بانك ها بوده است.  ارائه خدمت به مشتريان نيز مد نظر 

مواردی است كه در بانك داری ايران ديده می شود 
با  بانك های كوچك  دارد كه  تمايل وجود  اين  و 
شود.  تاسيس  پرتعداد،  اما  ناچيز  سرمايه های 
اياالت  مانند  كشوری  در  بانك ها  تعداد  چند  هر 
متحده و ايران و عملکرد آن ها، خيلی با هم قابل 
جمع نيستند، اما بايد اين موضوع را در نظر گرفت 
را  ايران  در  معظم  بانك های  تعداد  بتوان  اگر  كه 
افزايش داد تا در مقابل فعل و انفعاالت اقتصادی، 
مقاوم تر باشند، بسيار بهتر از اين است كه تعداد 

بی شماری بانك با سرمايه ناچيز موجود باشد.
از  اسالمی،  انقالب  از  بعد  بانك داری  تاريخ  در 
مقطعی به بعد، تبديل موسسات مالی و اعتباری 
به بانك و ايجاد بانك های خصوصی در كشور، باب 

شد. هر چند در دوره قديم بانك بازرگانی ايران اولين بانك خصوصی بود، اما در دوره جديد، بانك اقتصاد نوين اولين 
بانك خصوصی است. تا سال 1376، در ايران خبری از فعاليت موسسات پولی خصوصی نبود و از سال 1357 تا اين 
مالی  از سال 1376 موسسات  اما  بودند،  تبديل شده  بانك های دولتی  به  انقالب،  از  قبل  بانك های خصوصی  مقطع، 
اعتباری فعاليت خود را در ايران آغاز كردند و بعد از آن در سال 1377 بانك مركزی موافقت خود را با تاسيس بانك 
خصوصی اعالم كرد. سال 1380 را می توان نخستين سال آغاز دوره جديد بانك داری در ايران دانست، زيرا در اين سال، 
بانك اقتصاد نوين فعاليت خود را آغاز كرد. دومين بانك خصوصی كشورمان نيز در همان سال پس از چند ماه، پا به 
عرصه گذاشت. بعد از آن نيز تعدادی از موسسات مالی و اعتباری كه پيش از اين فعاليت خود را شروع كرده بودند، در 
قالب بانك ظاهر شدند. از آن به بعد بود كه رقابتی برای تاسيس بانك های خصوصی ايجاد شد و بر خالف بانك های دنيا 
كه به سوی بزرگ شدن و ادغام در يکديگر پيش می رفتند، در ايران به سوی تعدد بانك، آن هم بانك های كوچك گام 
برداشتيم. به هر حال بانك داری در ايران از همان ابتدا با تعدد همراه بوده است و به اين دليل كه در دوره اول بانك داری 

ايران تزاحم منافع باعث افتراق آن ها می شده، با همان سبك و سياق ادامه يافته و تا امروز هم ادامه دارد.
مشکل بزرگی كه در بانك داری امروز ما ديده می شود، تا حد زيادی از دوره پيش به ارث برده شده است. اولين بانك 
خارجی در ايران كه بانك شاهی بود، بيشتر وجوه مالی خود را از درون ايران تهيه می كرد و سپس با راهبرد استفاده از 
شبکه شعب برای ايجاد يك پايگاه سپرده محلی، پيش رفت. آن چه به عنوان ايراد اساسی در كار بانك شاهی ديده شد، 
بی ميلی بانك در استفاده از منابع خود برای ارائه وام و تسهيالت بود كه موجب رشد انتقادها در ايران شد. در سال های 
بين 1933 و 1936م دولت ايران از بانك شاهی خواست تا منابع مالی فراهم كند تا به تامين مالی برنامه صنعتی شدن 
ايران كمك شود، اما اين موضوع مورد قبول هيئت مديره بانك در لندن قرار نگرفت و هر چه مديريت بانك در تهران به 

اين امر توصيه كرد، افاقه نمی نمود تا اين كه بانك سرانجام تحت اجبار شديد مجبور به دادن وام در 1936 شد.
اين موضوع به عنوان انتقاد از بانك ها در حال حاضر هم وجود دارد و منابع بانکی تا حد زيادی به متقاضيان پرشمار 
بانکی تعلق نمی گيرد و از ميان تعداد بی شمار متقاضيان وام، عده كمی هستند كه به خدمات مورد نياز خود دست 
پيدا می كنند. به همين دليل ميزان اعتماد به سيستم بانکی به حداقل خود رسيده است. اين عامل يعنی كمبود اعتماد 
عمومی به سيستم بانکی موضوعی است از گذشته به ارث گذاشته شده و مادامی كه اين نقيصه رفع نشود، اميد چندانی 

به بهبود اوضاع نيست! 
* كارشناس ارشد امور بانک داری

يادداشت
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درآمد 11 میلیارد دالری برزيل
 از محل گردشگران

جام  برگزاری  كه  كرده اند  پيش بينی  بين المللی  نهادهای 
جهانی فوتبال در برزيل يك درصد بر رشد توليد ناخالص 
اين  اقتصادی  رونق  به  و  كرد  اضافه خواهد  برزيل  داخلی 
نيز  برزيل  گردشگری  مقامات  انجاميد.  خواهد  كشور 
و  خارجی  گردشگر  ورود  محل  از  كه  كرده اند  پيش بينی 
هم چنين گردشگران داخلی، يك درآمد 11 ميليارد دالری 
نصيب برزيل شود. هم چنين برآورد شده است كه در نتيجه 
ورود 600 هزار تماشاگر، حدود سه ميليارد دالر ارز خارجی 

وارد برزيل شود.

مديريت زمان و سامان دهی پروازهای داخلی؛ 
چالش بزرگ برگزاركنندگان

هر  در  فوتبال  جهانی  جام  مثل  عظيمی  رويداد  مديريت 
روی  پيش  را  فراوانی  چالش های  باشد،  كه  دنيا  كجای 
برگزاركنندگان قرار می دهد؛ اما اين چالش ها برای برزيل 
دوچندان است. اين كشور از حيث وسعت پنجمين كشور 
وسيع جهان است و همين مسئله موجب می شود كه تيم ها 
برای رفت وآمد ميان 12 شهر برگزاری مسابقات، مجبور به 
انجام پروازهای طوالنی شوند. فاصله شهرهای برگزاركننده 
است.  نوسان  در  كيلومتر   2681 تا   444 از  جهانی  جام 
بنابراين مديريت پروازهای داخلی كشور يکی از چالش های 

پيش روی مديران برگزاری مسابقات است. 
ساعت  اختالف  مسابقات،  برگزاركنندگان  ديگر  چالش 
را  مسابقات  زمان بندی  كه  كشورهاست  ساير  با  برزيل 
دشوار می كند؛ چراكه بازی ها بايد در ساعاتی برگزار شود 
كه هم بازيکنان از آمادگی بدنی مناسبی برخوردار باشند 
و هم تماشاگران در نقاط مختلف دنيا بتوانند به تماشای 

بازی های فوتبال بنشينند. 

هزينه 2.8 میلیون يوريی برای مراسم قرعه كشی
برزيل كشوری است كه از نظر امنيتی همواره با مشکالت 

ميزبانی  زمان  در  مشکل  اين  و  بوده  مواجه  فراوانی 
رويدادهای بزرگ، پررنگ تر می شود. برای مثال، در زمان 
نفر  ميليون  يك  برزيل،  در  كنفدراسيون ها  جام  برگزاری 
به خيابان ها آمدند تا به شرايط نامناسب خدمات عمومی، 
فساد و هزينه باالی آماده سازی ورزشگاه ها اعتراض كنند. 
مشابه اين مسئله در زمان برگزاری مراسم قرعه كشی جام 
ميليون   2.8 كشور  اين  مسئوالن  افتاد.  اتفاق  نيز  جهانی 
از  رقم  اين  كردند.  هزينه  مراسم  اين  برگزاری  برای  يورو 
سه ماه قبل از برگزاری مراسم قرعه كشی صرف امور فنی 
و برنامه های جانبی شده بود. همين مسئله موجب شد كه 

و  بريزند  به خيابان ها  باال  به هزينه های  اعتراض  مردم در 
تظاهرات كنند.

گفته می شود كه برزيل در مجموع برای برگزاری مسابقات 
جام جهانی حدود 11 ميليارد دالر هزينه كرده است. اين 
شده  مواجه  كشور  اين  مردم  گسترده  اعتراض  با  مسئله 
به  اعتراض  در  برزيل  مردم  از  نفر  هزار  دو  از  بيش  است. 
كردند.  تظاهرات  جهانی  جام  ميزبانی  باالی  هزينه های 
پارچه هايی در دست داشتند كه روی آن  تظاهركنندگان 
نوشته شده بود: »جام جهانی در اين جا برگزار نمی شود.« 

معترضان بر اين باورند كه ميليون ها دالری كه بايد صرف 
ارائه خدمات پزشکی بهتر، خدمات آموزشی، حمل ونقل و 
تامين مسکن شود، برای ميزبانی اين رويداد ورزشی هزينه 

شده است.

هزينه 800 میلیون دالری تامین امنیت مسابقات
مسئوالن برگزاری مسابقات اعالم كرده اند كه موضوع تامين 
امنيت مسابقات برای آن ها اهميت زيادی دارد. آن ها برای 
ميليون   798 هزينه ای  نابسامانی ها،  و  اعتراضات  مديريت 
دالری را متحمل شده اند. برزيل برای تضمين برگزاری جام 
جهانی بدون مشکل و دردسر 170 هزار نيروی امنيتی را 
انتظامی  و  نظامی  نيروی  هزار   150 است.  گرفته  كار  به 
در جريان برگزاری اين تورنمنت يك ماهه حضور خواهند 
داشت و 20 هزار افسر تعليم ديده نيز برای افزايش امنيت 

بازی ها به خدمت گرفته شده اند. 

9.5 میلیارد هزينه بهبود زيرساخت ها
آمارهای غيررسمی حاكی از آن است كه برای آماده سازی 
12 ورزشگاه محل برگزاری مسابقات در شهرهای مختلف 
برزيل، سه ميليارد دالر هزينه شده و يك هزينه 9.5 ميليارد 
بهبود  صرف  دولتی  و  ايالتی  ملی،  سطح  در  نيز  دالری 
رويداد  اين  برگزاری  برای  آمادگی  جهت  در  زيرساخت ها 
شده است. با وجود صرف اين هزينه هنگفت، كارشناسان 
جبران  ضمن  مسابقات  اين  برگزاری  كه  باورند  اين  بر 
دالری  ميليارد   1.4 سود  يك  صورت گرفته،  هزينه های 
گرفتن  نظر  در  بدون  سود  اين  می كند.  برزيل  نصيب  را 
منابع غيرمستقيم درآمدی مانند افزايش مصرف مواد اوليه 
و... محاسبه شده  تبليغات  رستوران ها، رونق مراكز خريد، 
بهانه  به  ايجادشده  زيرساخت های  اين،  از  گذشته  است. 
برگزاری اين رويداد، هميشگی است و برای اين كشور باقی 
جاذبه های  معرفی  در  هم چنين  رويداد  اين  ماند.  خواهد 
گردشگری اين كشور نيز موثر خواهد بود و قطعا بر آمار 

گردشگران اين كشور در آينده خواهد افزود.

فراتر از ...

فوتبال تاریخ  تورنمنت  گران ترین  برای  میلیارد دالری   11 هزینه 
همه  آن چه که باید درباره اقتصاد جام جهانی برزیل بدانید

شاهینیاسمی

جام جهانی فوتبال برزيل در راه است. 
اين تورنمنت يک ماهه صرف نظر 
از جاذبه های ورزشی، يک رويداد 
اقتصادی بزرگ نیز هست كه می تواند 
اقتصاد برزيل را دگرگون كند؛ 
اقتصادی كه پس از يک دوره اوج، در 
ماه های اخیر بحران های ريز و درشتی 
را تجربه كرده و رويداد مهمی مثل 
جام جهانی فوتبال می تواند سرنوشت 
متفاوتی را برای آن رقم بزند.

آمارهای غیررسمی حاکی از آن است 
که برای آماده سازی 12 ورزشگاه محل 

برگزاری مسابقات در شهرهای مختلف 
برزیل، سه میلیارد دالر هزینه شده و یك 

هزینه 95 میلیارد دالری نیز در سطح 
ملی، ایالتی و دولتی صرف بهبود 

زیرساخت ها در جهت آمادگی برای 
برگزاری این رویداد شده است
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بررسی و نقد
 اصول و مبانی قانونی و حقوقی
 بانک داری بدون ربا در ايران

تازگی چاپ دوم  بازار كتاب 
اصول  نقد  و  »بررسی  كتاب 
حقوقی  و  قانونی  مبانی  و 
در  ربا  بدون  بانك داری 
كه  است  شاهد  را  ايران« 
نظافتيان  عبدالعلی  قلم  به 
منتشر  بانکی  حقوق  مدرس 
در  كتاب  اين  است.  شده 
و  شده  تدوين  صفحه   144

دارای شش فصل است.
»سوابق  عنوان  با  اول  فصل 

بانك داری،  و  بانك  مفاهيم  به  مباحث«  كليات  تاريخی، 
عمليات بانکی و تفاوت بانك داری با ربا و بانك داری بدون 
می پردازد.  ربا  بدون  بانکی  عمليات  قانون  معرفی  و  ربا 
بانك ها«  منابع  تجهيز  و  »تامين  عنوان  با  دوم  فصل 
سپرده گذاری  و  قرض الحسنه  سپرده پذيری  مقوالت  به 
»تخصيص  عنوان  با  سوم  فصل  دارد.  اشاره  مدت دار 
منابع بانك ها« به اصول و مبانی اعطای تسهيالت بانکی 
و انواع وام و تسهيالت در قانون عمليات بانکی بدون ربا 
»وثايق  موضوع  با  خواننده  چهارم  فصل  در  اشاره  دارد. 
تضمين  اخذ  قانونی  ضرورت  به  بانکی«  تضمين های  و 
تاخير  خسارت  پديده  و  بانکی  تسهيالت  اعطای  برای 
و  تامين  منظور  به  قراردادی  مکانيزم  عنوان  به  تاديه 
نکات  هم چنين  و  بانکی  تسهيالت  بازپرداخت  تضمين 
بانکی  تسهيالت  توثيق  و  تضمين  مورد  در  كاربردی 
و  »خدمات  به  كتاب،  اين  پنجم  فصل  می شود.  آشنا 
برآيند  ششم،  فصل  در  و  پرداخته  بانکی«  سرويس های 
خواننده  اطالع  به  كتاب  مآخذ  و  منابع  و  مطالب  نهايی 

می رسد.
كتاب،  اين  مقدمه  در  نويسنده  كه  است  ذكر  به  الزم 
قانون  را تشريح مختصر مبانی  نوشتار خود  هدف اصلی 
مجلس   1362 سال  مصوب  ربا  بدون  بانکی  عمليات 
نظام  كرده  اميدواری  اظهار  و  دانسته  اسالمی  شورای 
الگويی مناسب  به  به سمت وسويی رود كه  بانکی كشور 

فقه  مبنای  بر  اسالمی  واقعی  بانك داری  برای  جهانی 
تبديل شود. غنی شيعه 

خانواده حقوق  اقتصادی  تحلیل 
حقوق  اقتصادی  »تحليل   
كتابی  عنوان  خانواده« 
جمعی  همت  به  كه  است 
11 نفره از دانش آموختگان 
تجاری  حقوق  رشته 
زير  بين المللی  اقتصادی 
صادقی  محسن  دكتر  نظر 
نگاشته  پدرام  متين  و 
از  كتاب  اين  است.  شده 
18 مقاله تشکيل شده كه 
13 مقاله آن ترجمه و پنج 

كتاب،  اين  پيش گفتار  در  است.  تاليفی  آن  ديگر  مقاله 
18 مقاله به سه گروه به ترتيب زير تقسيم شده است:

حاصل  كه  است  تاليفی  مقاله  پنج  شامل  اول:  گروه 
تالش فکری آقای متين پدرام است.

مقاله های  ترجمه ای است كه  مقاله   9 گروه دوم: شامل 
اقتصادی  »تحليل  مقاله های  مجموعه  از  برگرفته  آن، 
رابرت  و  نس  آنتونی  آقايان  نظر  )زير  طالق«  و  ازدواج 
مقاله ها  از  مجموعه  اين  انتخاب  دليل  است.  راوتورن( 
مقاله ها  اين  قلم  بودن  روان  حاضر  كتاب  تکميل  برای 
ترجمه  در  هم  را  مترجم  قلم،  روانی  چراكه  است،  بوده 
كار و هم در انتقال بهتر مطلب به خواننده ياری می كند. 
ازدواج  اقتصادی  »تحليل  مقاله های  مجموعه  وانگهی، 
حوزه  در  جهان  حاضر  منابع  معتبرترين  از  طالق«،  و 
در  كه  به طوری  است،  خانواده  اقتصادی حقوق  تحليل 
مجموعه  اين  به  ديگر  كتاب های  و  مقاله ها  از  بسياری 
»تحليل  مقاله های  مجموعه  اين  در  است.  شده  ارجاع 
با  كه  دارد  وجود  مقاله   11 و طالق«،  ازدواج  اقتصادی 
پيرامون  مباحث  ديگر-كه  مقاله   9 آن،  مقاله  دو  حذف 
آن بيشتر در حقوق ما مورد توجه قرار می گيرند و برای 
انتخاب  ترجمه  برای  هستند-  كاربردی تر  ايران  حقوق 

شدند.
چهار  از  كه  است  ترجمه ای  مقاله  چهار  سوم:  گروه 

اقتصاد نشر 

تازه های نشر در بازار کتاب

از  را  مختلفی  كتاب های  انسانی،  منابع  به  مربوط  موضوعات  و  مديريت  و  اقتصاد  حوزه  كتاب های  بازار 
موضوعات،  به  پرداختن  و  نگارش  نوع  در  كتاب ها  اين  از  برخی  است.  كرده  بازار  روانه  كنون  تا  سال  ابتدای 
معرفی  را  كتاب  عنوان  چند  زير  در  كرد.  استفاده  هم  عمومی  مطالعات  در  آن ها  از  می توان  كه  است  چنان 
دفاع«  »اقتصاد  كتاب  كتاب ها،  از  سری  اين  كتاب  جديد ترين  نیست.  لطف  از  خالی  آن  مطالعه  كه  كرده ايم 
يافته اند. انتشار  سال 1392  دوم  نیمه  در  عنوان  يک  از  غیر  مابقی  و  شده  منتشر  امسال  بهمن  اواخر  كه  است 

سعیدقلیچي

هزينه دو هزار دالری اقامت در برزيل
شهرهای سائوپائولو و ريودوژانيرو از نظر هزينه های 
آن ها  در  اقامت  و  هستند  گران  بسيار  گردشگری 
حدود دو هزار دالر هزينه دارد. شنيده ها حاكی از 
آن است كه قيمت هتل های محل اقامت مسافران 
ريودوژانيروی  در   2014 جهانی  جام  مسابقات  در 
همين  قيمت  از  گران تر  درصد   50 حدود  برزيل 
المپيك 2016 تخمين زده  بازی های  برای  هتل ها 
شده است. اين مسئله به دليل آن است كه آژانس 
بين المللی  فدراسيون  در  رفاهی  امکانات  مسئول 
جريان  در  هتل ها  قيمت  برای  را  سقفی  فوتبال 
اين در حالی  و  نکرده  تعيين  برگزاری جام جهانی 
است كه در اسناد پيشنهاد ميزبانی ريودوژانيرو برای 

المپيك 2016 به اين مسئله اشاره شده است.

1000 دالر قیمت گران ترين
 بلیت جام جهانی

متوسط قيمت بليت بازی های جام جهانی 300 دالر 
به  مربوط  كه  رويداد  اين  بليت  گران ترين  و  است 
بهترين قسمت ورزشگاه محل برگزاری بازی فينال 
است، 1000 دالر قيمت دارد. گفته می شود كه جام 
فوتبال  تاريخ  تورنمنت  گران ترين   2014 جهانی 
دالری  بليت های 2200  چراكه  ايرانی هاست؛  برای 
بليت های  و  برزيلی  گران قيمت  هتل های  هواپيما، 

دالر  هزار   12 مبلغ  ايران،  مسابقات  دالری   300
ايرانی ها هزينه خواهد داشت. متوسط قيمت  برای 
برای  داخلی  مسافرتی  آژانس های  توسط  ارائه شده 
سفر برزيل در زمان برگزاری مسابقات 30 ميليون 
بليت  توريستی،  ويزای  اخذ  هزينه  است كه  تومان 
رفت و برگشت هواپيما، 12 شب اقامت با صبحانه، 
هواداری  اورجينال  پکيج  شهری،  بين  ترانسفرهای 
تيم ملی و بليت مسابقات ايران در مرحله گروهی 
و  استاديوم ها  به  اقامت  محل  از  ترانسفر  همراه  به 

بالعکس را شامل می شود.

576 میلیون دالر؛
 مجموع پاداش های فیفا 

بنا به اعالم فيفا، ايران با حضور در جام جهانی غير 
بابت  از هزينه آماده سازی، مبلغ هشت ميليون دالر 
شركت در مرحله گروهی از فيفا دريافت می كند. هزينه 
 1.5 نيز  جهانی  جام  در  حاضر  تيم های  آماده سازی 
ميليون دالر برآورد شده است. مبلغ پاداش های فيفا در 
مجموع به رقم 576 ميليون دالر رسيده كه 35 ميليون 
دالر آن به تيم قهرمان، 25 ميليون به نايب قهرمان، 
22 ميليون به تيم سوم و 20 ميليون دالر نيز به تيم 
چهارم می رسد. هر كدام از تيم های راه يافته به مرحله 
يك چهارم پايانی 14 ميليون دالر، يك هشتم پايانی 9 
ميليون دالر و تيم های حاضر در مرحله گروهی هشت 

ميليون دالر از فيفا دريافت می كنند.
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گر کامی نگیریم از بهار اي دریغ از ما ا
بهاریه هاي چهار نسل شاعران ایران

اقتصادی  تحليل  حوزه  در  پرارجاع  و  معتبر  مقاله 
در  مندرج  مقاله های  برخی  جمله  از  خانواده 
مدركی  و  نظريه  اقتصاد:  و  »ازدواج  مقاالت  مجموعه 
شوشانا  خانم  نظر  تحت  پيشرفته«  صنعتی  جوامع  از 
آن ها،  انتخاب  از  هدف  و  شده  گرفته  گراسبارد 
با  مباحث  تطبيق  اول،  گروه  دو  مقاله های  تکميل 
موضوعاتی  به  پرداختن  و  پيشرفته  كشورهای  برخی 
پرداخته  آن ها  به  نخست  گروه  دو  در  كه  است  بوده 

. نشد

كنید مديريت  اين گونه 
كنيد«  مديريت  گونه  »اين 
است  ديگری  كتاب  عنوان 
برايان  آن  مولفان  كه 
امرسون و آن لوهر درباره اش 
الزاما  كتاب  »اين  نوشته اند: 
اول  از  كه  نيست  اين  برای 
شود.  خوانده  آخر  به  تا 
دربرگيرنده  اول  چهار فصل 
هدايت گری  چگونگی 
بعدی  بخش های  است. 

در  خواننده  به  كه  هستند  سوال ها  از  دسته ای 
رشد  برای  يا  كاركنان  هدايت  برای  نوآوری  و  تفکر 
عنوان  به  كتاب  اين  می كند.  كمك  شخصی تان 
رسيدن  راه  در  اشخاص  و  مديران  به  منبع  يك 
به  می كند.  كمك  پيوسته  رشد  و  بهتر  نتايج  به 
نباشيد،  رشد  حال  در  اگر  كه  باشيد  داشته  خاطر 
كه  هستيم  باور  اين  بر  ما  هستيد.  مردن  حال  در 
را  كتاب  اين  می كنند.  انتخاب  را  اولی  مردم  اغلب 

است.  كرده  ترجمه  خارقانی  زينب السادات 
كه  تعريفی  مطابق  انسانی،  منابع  مديريت  انجمن 
برای  كه  است  مجموعه ای  شده،  قائل  خودش  برای 
انسانی  منابع  مديران  توان  و  قابليت  ارتقای  و  تقويت 
و  فنی  علمی،  اقتصادی،  توسعه  به  كمك  راستای  در 

تشکيل  كشور  خدماتی  و  صنعتی  موسسات  بازرگانی 
به صورت  دارد،  كه خودش  ادعايی  طبق  و  است  شده 
شئونی  از  يکی  می كند.  فعاليت  غيرانتفاعی  و  صنفی 
ارتقای  گرفته،  نظر  در  خودش  برای  انجمن  اين  كه 
بوده  انسانی  منابع  مديريت  حوزه  در  پژوهش  سطح 
است. جديدترين  فعاليت هايش  كتاب هم جزو  نشر  كه 
مجال  اين  در  كرده،  منتشر  انجمن  اين  كه  كتاب هايی 

می شود. معرفی 

چگونه می توان كاركنان را مديريت كرد
را  كاركنان  می توان  »چگونه 
كتابی  عنوان  كرد«  مديريت 
مايکل  آن  نويسنده  كه  است 
آرمسترانگ و مترجمانش سيد 
محمدرضا  طباطبايی،  احمد 
مقدم  دولتی  زهرا  و  بابايی 
هستند. نويسنده در اين كتاب، 
و  مديريت  كليدی  جنبه های 
به طور  را  كاركنان  رهبری 
و  می كند  بيان  كاربردی 

توانمندسازی،  نظير  مباحثی  به  مختلف  فصل های  در 
سازمان دهی و برانگيختن كاركنان، تيم سازی، مديريت 
به  مديران  برای  كتاب  اين  می پردازد.  عملکرد  و  تغيير 
انسانی  منابع  مديريت  نگرش  با  ديدگاه  تعالی  منزله 
است، و به همين دليل مطالعه آن به مديران، به ويژه 
مطابق  می شود.  توصيه  كشور  انسانی  منابع  مديران 
»چگونه  است،  شده  گفته  كتاب  اين  درباره  آن چه 
حجم  در  می تواند  كرد«  مديريت  را  كاركنان  می توان 
منابع  نگرش  با  را  مديران  محدود،  زمان  مدت  و  كم 

انسانی در بحث مديريت كاركنان آشنا  كند.

انسانی منابع  راهبردی  پرورش 
كتاب ديگری كه در راستای تحقق يکی از اهداف انجمن 
توانمندی های  ايجاد  و  دانش  توسعه  درباره  موردنظر، 

اقدام  مديران،  در  انتظار  مورد 
به چاپ و انتشارش شده، چاپ 
راهبردی  »پرورش  كتاب  دوم 

منابع انسانی« است.
اين كتاب با نگرشی استراتژيك 
به  ويژه  به  و  شده  تدوين 
استراتژی و توسعه منابع انسانی 
می پردازد كه هم به جهت گيری 
كلی سازمان كمك می كند و 
هم يادگيری افراد را تسهيل 
راهبردی،  زمينه  می بخشد. 

مباحث  انسانی،  منابع  پرورش  تکوينی  نظريه های 
انسانی و مديريت پرسنلی برای پرورش  مديريت منابع 
در  كاركنان  و  مديران  تکوينی  نقش  انسانی،  منابع 
پيشرفت  مسير  توسعه  انسانی،  منابع  راهبردی  پرورش 
كاركرد  بازاريابی  كوچك شده،  سازمان های  در  شغلی 
برای  الزم  حمايت های  تدارک  انسانی،  منابع  پرورش 
يادگيری ذی نفعان غير كارمند، پيمان سپاری و مواردی 
ديگر در اين حوزه، از موضوعاتی است كه در اين كتاب 
به آن پرداخته شده است. جان والتون نويسنده و دكتر 
مترجمان  غالم زاده  داريوش  دكتر  و  ميرسياس  ناصر 

كتاب هستند. اين 

اقتصاد دفاع در دوران جديد
در  دفاع  »اقتصاد  كتاب 
دوران جديد« نوشته حسين 
نشر  از سوی  نوگورانی  دری 
بازار  روانه  و  منتشر  ساقی 

نشر شده است.
با  فصل  هشت  در  كتاب  اين 
عناوينی چون »كلياتی درباره 
»پيشينه  دفاع«،  اقتصاد 
»روند  دفاع«،  اقتصاد  علم 
نظامی  هزينه های  تركيب  و 

هزينه های  اقتصادی  »پی آمدهای  ايران«،  و  جهان  در 
دفاع:  بخش  درون  در  منابع  بهينه  »تخصيص  نظامی«، 
برخی تکنيك های تخصيص منابع و بودجه بندی در درون 
بخش دفاع«، »بازار نيروی كار نظامی«، »بازار تجهيزات 

نظامی« و »اقتصاد بسيج ملی« است.
يك  حاصل  جديد«،  دوران  در  دفاع  »اقتصاد  كتاب 
در  گذشته  سال های  در  كه  است  تحقيقاتی  فعاليت 
دانشگاه امام حسين )ع( صورت گرفته، و با در دسترس 
قرار گرفتن برخی آمارهای جديد، در زمينه تحليل های 

مقداری به روز شده است.
اختصاص  دفاع  اقتصاد  درباره  كلياتی  به  كتاب،  آغاز 
و  مقايسه ای  گونه ای  به  علم  اين  ماهيت  و  يافته 
شده  مطرح  روش شناختی  مباحث  برخی  شيوه  به 
از سده های  اقتصاد دفاع  نيز پيشينه  از آن  بعد  است. 
يك  صورت  به  امروز  كه  فضايی  در  ويژه  به  گذشته، 
مرور  است،  يافته  عمومی  كاربرد  غرب،  در  اصطالح 
سطح  در  نظامی  هزينه های  تركيب  و  روند  می شود. 
كتاب  اين  در  نيز  اخير  دهه  چند  در  ايران  و  جهانی 

است. شده  بررسی 
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ادبيات

نسل اول
نسل دوم

و  قوم ها  آن  در  كه  ما  بزرگ  ايران  نمی دهد،  اهمیت  بهار  به  ايرانی ها،  ما  همچون  فرهنگی  هیچ 
مازنی ها،  بلوچ ها،  تركمن ها،  ترک ها،  گیلک ها،  كردها،  لرها،  دارد،  وجود  گوناگونی  فرهنگ های 
خوزستانی ها و خالصه همه كسانی كه در اين میهن بزرگ و عاشق پرور زندگی می كنند و زندگی خواهند 
از كشورها، 12  در بسیاری  بهار  اول  روز  كه  حالی  در  بهار است،  اول  روز  ما،  روز نخست سال  كرد. 
مارس است. يعنی بهار در ماه سومشان روی می دهد، آن هم نیمه هايش. اما فرهنگ ما بهار، ابتدای 
سال است و نقطه آغاز. اين توجه را می توان در ادبیات فارسی هم به خوبی ديد. البته در ادبیات ديگر 
اقوام ايرانی هم می توان رنگ و بوی بهار را حس كرد، اما به دلیل آن كه فارسی، زبان مشترک ماست، 
شعرهايی را از چهار نسل شعری برايتان می نويسم. البته شعر فارسی بیش از چهار نسل دارد و قطعا 

می توان بهاريه های ديگری را هم يافت. اين مشتی است نمونه خروار.

نسل سوم

نسل چهار

نرم نرمك بهار مشیری
در ميان شاعران معاصر بسيارند كه درباره بهار شعر گفته اند، هر كدام 
به  ويژه  فريدون مشيری شاعری  ميان،  اين  در  لحن خود.  و  زبان  به 
مثل  فارسی  به شاعران كالسيك  زيادی  عالقه  كه  او  می آيد.  حساب 
سعدی، حافظ، مولوی و بيدل دهلوی داشت، از نظر شعری هم نزديك 
شاعر معاصر به كالسيك هاست. شعر او را می توان تركيبی از نوگرايی 
و كالسيك سرايی دانست، نمونه اش همين شعر زيبای بهاری اوست كه 

شهرت بسيار دارد و اتفاقا چند خواننده هم آن را خوانده اند. 

بوی باران بوی سبزه بوی خاك /شاخه های شسته باران خورده 
ابر سپيد/ برگ های سبز بيد/ عطر نرگس  پاك/ آسمان آبی و 
كبوترهای  گرم  خلوت  شاد/  پرستو های  شوق  نغمه  باد/  رقص 
روزگار/  به حال  بهار/ خوش  اينک  می رسد  نرمک  نرم  مست/ 
و  دانه ها  حال  به  خوش  دشت ها/  و  چشمه ها  حال  به  خوش 
سبزه ها /خوش به حال غنچه های نيمه باز /خوش به حال دختر 
ميخک كه می خندد به ناز /خوش به حال جام لبريز از شراب/ 
روزگار/ جامه  اين  در  ای دل من گرچه  آفتاب/  به حال  خوش 
رنگين نمی پوشی به كام/ باده رنگين نمی نوشی ز جام/ نقل و 
سبزه در ميان سفره نيست/ جامت از آن می كه می بايد تهی 
است/ ای دريغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسيم/ ای دريغ از 
من اگر مستم نسازد آفتاب/ ای دريغ از ما اگر كامی نگيريم از 
می شود  رنگش  هفت  به سنگ/  را  غم  نكوبی شيشه  گر  بهار/ 

هفتاد رنگ

دو شاعر بهاری
اين يادداشت را با دو شعر از شاعران معاصر به پايان مي بريم. دو شاعري 
كه سرآمد شاعران بعد انقالبند؛ دو شاعري كه ميالدشان نيز با بهار پيوند 
خورده است؛ دو شاعري كه در زندگي واقعي و زندگي شاعرانه شان هميشه 

همراه و يار هم بوده اند: قيصر امين پور و سيد حسن حسيني.
سيد حسن حسيني متولد اول فروردين 1335 و در گذشته نهم فروردين 
1383 و قيصر امين پور متولد دوم ارديبهشت 1338 و درگذشته در هشتم 
آبان 1386.ديديم در اين يادداشت شاعرانه، دريغ است اگر از اين دو شاعر 

بهاري ياد نکنيم.

چه اسفندها... آه
چه اسفندها دود كرديم

برای تو ای روز ارديبهشتی
كه گفتند اين روزها می رسی

از راه
قيصر امين پور 

 شاهد مرگ غم انگيز بهارم چه كنم
ابر دل تنگم اگر زار نبارم چه كنم

من  دل  مژه هايت  با  يک  به  يک 
مشغول است

ميله های قفسم را نشمارم چه كنم
سيدحسن حسينی

حکم میر نوروزی از سعدی
گفته اند و درست گفته اند كه سعدی استاد سخن 
است. او چه در غزل های نابش و چه در نثر بی بديل 
به  را  فارسی  زبان  دلربايی  و  شيرينی  گلستانش، 
رخ می كشد. سعدی از شاعران سبك عراقی است؛ 
می توان  هم  را  حافظ  همچون  شاعری  كه  سبکی 
اوج  به  دوره  اين  در  فارسی  غزل  داد.  قرار  آن  در 
می رسد و شعر زيبای »نسيم نوروزی« كه می توان 
آن را يکی از شاهکارهای سعدی دانست، شاهدی بر 
اين مدعاست. او در اين غزل، فضای بهاری را پيش 
ما می گسترد و هشدار می دهد كه اگر می خواهيم 
درون  از  را  غبارها  و  باشيم  داشته  دل  خانه تکانی 
بيرون بريزيم، هم اكنون بهترين فرصت است. استاد 
به يادماندنی اش  صدای  با  را  غزل  اين  شجريان 

خوانده و برای ما به يادگار گذاشته است. 

ز كوی يار می آيد نسيم باد نوروزی
از اين باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است
كه زد بر چرخ فيروزه صفير تخت فيروزی
به صحرا رو كه از دامن غبار غم بيفشانی
به گلزار آی كز بلبل غزل گفتن بياموزی

سخن در پرده می گويم چو گل از غنچه بيرون آی
كه بيش از پنج روزی نيست حكم مير نوروزی

ساقيا سايه ابرست و بهار و لب جوی
من نگويم چه كن ار اهل دلی خود بگوی

دوستان وقت گل آن به كه به عشرت كوشيم
سخن اهل دل است اين و به جان بنيوشيم

افسر سلطان گل پيدا شد از طرف چمن
مقدمش يارب مبارك باد بر سرو چمن 

بهار خرم رودكی
زبان  به  شاعرانی  هم  رودكی  از  پيش 
حرف  می زنيم،  حرف  ما  كه  فارسی ای 
می زدند و شعر در دوران پيش از اسالم هم 
در ايران جريان داشته. اما به دليل صالبتی 
او  دارد،  شيرين سخن  شاعر  اين  شعر  كه 
ايران  عروضی(  )وزن  موزون  شعر  پدر  را 
و  ساده  بسيار  زبانی  به  رودكی  دانسته اند. 
شيرين شعر می سرايد و به همين دليل، ما 
هزار سال بعد از او، شعرهايش را می خوانيم 
و لذت می بريم. او توصيفاتی شيرين، ساده 
همين  به  و  می كند  ارائه  ما  به  دل فريب  و 
از  يکی  فارسی،  شعر  پدر  كه  است  دليل 
مورد  اين جا  در  اثرش  كه  است  شاعرانی 

توجه قرار گرفته است.

آمد بهار خرم با رنگ و بوی طيب
با صد هزار زينت و آرايش عجيب

الله ميان كشت، درخشد همی ز دور
چون پنجه عروس به حنا شده خضيب

بليل همی بخواند اندر شاخسار بيد
سار از درخت سرو، مر او را شده مجيب
هر چند نوبهار جهان است به چشم خوب
ديدار خواجه خوب تر، آن مهتر حسيب

گر کامی نگیریم از بهار اي دریغ از ما ا
بهاریه هاي چهار نسل شاعران ایران
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را  مجللی  بسیار  خانه  در  درستكار  گدای  اين  روزی 
به درآمد و گفت:  در  از  پیشخدمت  به صدا درآورد. 
ای  می خواهی  چه  می خواهی؟  چه  مرد،  ای  »درود 
مرد درستكار؟« گدا در پاسخ برآمد كه »كمی محبت 

می خواهم برای رضای خدا.«
نزد  را  »تو  گفت:  و  كرد  درنگ  لحظه ای  پیشخدمت 
بانوی خانه می برم، او خود در موردت خواهد گفت.« 
بانو وقتی اين را شنید، به اندوه گفت: »تكه ای نان به 
فقط  نباشد.  نباشد،  نیز  تازه  نانی  اگر  بدهید.  مرد  اين 

تكه ای نان باشد.« 
بود،  نهاده  خانه  بانوی  گروی  در  دل  كه  پیشخدمت 
مقصود او را دريافت، میان نان های خانه گشت و نانی 
آن  آن گاه  و  يافت  سنگ  سختی  به  خشك ،  به شدت 
نیكونهاد.« آن گاه  ای  »بگیرش  نهاد:  را در دستان گدا 

خاموش شد و لب از لب وا نكرد.
گدا نان را گرفت و گفت: »خدا بركت بدهد.«

مرد در بزرگ را بست، آن گاه گدا تكه نان را زير بغل 
زد و رفت به دخمه ای كه روز و شبش را در آن به سر 
می برد. به خوردن نان سخت نشست. به يك باره دندان 
آسیايش تكه تكه شد و خون به دهانش آمد. همین كه 
آب دهانش را كه به خون دهانش سرخ شده بود به 
زمین انداخت ، صدای افتادن فلزی را شنید؛ انگشتری 

طال كه با مرواريد و الماس نشان شده بود.
خواهم  را  انگشتری  بختی.  »چه  گفت:  خودش  با 
خوش  طوالنی  روزگاری  پولش  انبوه  با  و  فروخت 
خواهم بود.« ناگهان اما وجدانش به ندا در آمد: »نه. 
او خواهم  به  را  انگشتری  يافت و  مالكش را خواهم 

برگرداند.« 
داخل انگشتری حرف »ی. س« كنده شده بود. گدا كه 
او خواست  از  به مغازه ای رفت و  را ديد،  نشانه  اين 
تا دفتر تلفنش را به او بدهد. او بعد از آن كه دفتر را 
با  كه  ديد  را  خانوادگی  نام  يك  تنها  حسابی جست، 

حرف »س« آغاز شده بود: »سوفیانا«.
به  برای رسیدن  را  اولین قدم  بود  توانسته  اين كه  از 
شادی  از  سرشار  بردارد،  می گويد  وجدانش  آن چه 
اين بود كه درنگ را جايز نديد و به  و شعف شد. 
روانه  بود،  آمده  دفتر  در  كه  خانه ای  نشانی  سوی 
خانه هايی  می رفت،  نشانی  سوی  به  كه  همین  شد. 
را می شمرد كه از آن ها نان گرفته بود و اين جوری 
خانه ای  نشانی  به  وقتی  می كرد.  سرگرم  را  خودش 
نكرد. در  بود رسید، درنگ  نوشته شده  دفتر  كه در 

را به صدا در آورد.
يرما، همان پیشخدمتی كه نان سخت به گدا داده بود، 

آشكار شد و پرسید: »چه می طلبی، ای نیكومرد؟«
گدا گفت: »انگشتری میان نان يافتم و از آن جا كه شما 
مرا مورد لطف قرار داده بوديد، آن را باز پس آوردم.«

بانوی  به  را  »آن  گفت:  و  برداشت  را  انگشتری  يرما 
خانه پس خواهم داد.«

پیشخدمت به سوی بانوی خانه روانه شد. وقتی بانو 
انگشتری را ديد، به شادمانی آواز سر داد: »چه بختی 
دارم من. انگشتری را كه هفته گذشته گم كرده بودم، 
به خانه ام برگشت. هنگامی گمش كرده بودم كه خمیر 
را ورز می دادم. ايناهاش. اين هم نام من بر انگشتری. 

»ی.س« نام من اين جا حك شده، يوسرمینا سوفیانا.«

كمی بعد از آواز شادمانه بانو گفت: »يرما، برو و برای 
اين مرد نیكوكردار هرآن چه كه می خواهد، هديه كن. 

مراقب باش قیمتی نباشد.«
عمل  اين  »برای  گفت:  و  برگشت  در  سمت  به  يرما 
نیك چه پاداشی انتظار داری؟« گدا گفت: »تكه ای نان 

می خواهم تا به درد اين شكم گرسنه بزنم.«
يرما برگشت و تكه نانی كهنه، سخت چون سنگ را به 
دست گدا داد. گدا نان را به زير بغل زد و به راه خود 

رفت: »خدا بركت تو را افزون كند.«
يرما در بزرگ خانه را بست و گدا رفت تا شكم به 
نان سخت سیر كند. او به دخمه اش رفت كه روز و 
شب هايش را در آن سپری می كرد. نشست و شروع 
زير  را  سخت  چیزی  ناگهان  كرد.  نان  خوردن  به 
آسیا  تكه های  آن  همراه  به  و  كرد  حس  دندان هايش 
به همراه  كه  آمد  در  تعجب  به  وقتی  آمد.  به دهانش 
تكه های دندان، دوباره انگشتری را ديد كه با الماس و 

مرواريد تزيین شده بود.
انگشتری  بدنه  بر  كه  ديد  را  نشان »ی.س«  دوباره  او 
يوسرمینا  به  را  انگشتر  ديگر  بار  گدا  بود.  شده  حك 
دريافت  را  خشكش  نان  سومین  و  برگرداند  سوفیانا 
به  را  آن  و  يافت  نان  میان  انگشتری  ديگر  بار  كرد. 
را  خشكش  نان  تكه  چهارمین  و  برگرداند  صاحبش 

گرفت كه در آن بار ديگر...
از آن روز تا روزی كه گدا مرد،  ديگر هیچ گاه گرسنه 
روز  هر  كه  بود  اين  می كرد  او  كه  كاری  تنها  نماند. 
به خانه صاحبش  نان می يافت،  میان  كه  را  انگشتری 

برمی گرداند.

كوتاه داستان 

این داستان درباره گدایی درستکار است!

نويسنده: فرناندو سورنتينو

مترجم: يوسف نگاريان
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زندگي سبك 

شبه جزيره میان كاله 
استان  ديدنی  مکان های  از  كه  ميان كاله  شبه جزيره 
مازندران به شمار می آيد، درواقع منطقه حيات وحش 
و  مختلف  بخش های  شامل  است  حفاظت شده ای 
زيبا، مراتع و  بسيار  مانند ساحل كم عمق  بی نظيری 
كه  متعدد  شنزارهای  بزرگ،  و  سرسبز  چراگاه های 
ميان كاله  شبه جزيره  كويری اند.  مناطق  تداعی كننده 
هم چنين دارای بخش بزرگی پوشيده از درختان انار 
به  ديگری  منطقه  و  تمشك  و  وحشی  ازگيل  ترش، 
شکل تاالب است كه بخشی از تاالب با پوشش گياهی 
و بخشی هم بدون پوشش گياهی است. تاالب ميان 
پرندگان  باارزش  و  مهم  زيستگاه های  از  يکی  كاله 
مجموعه ای  آن  زمين های  است.  خشك زی  و  آبی 
آب گير ها،  باتالقی،  زمين های  ساحلی،  شنزارهای  از 

جنگل  گز،  درختچه های  پوشش  با  جنگلی  مرداب 
و  پست  زمين های  و  تمشك  بوته های  انارستان، 
سال  سراسر  در  كاله  ميان  تاالب  هستند.  گره افتاده 
مختلف  گونه های  از  كثيری  جمعيت های  ميزبان 
قو ها،  باكالن ها،  فالمينگو،  قبيل  از  مهاجر  پرندگان 
اردک  دم سفيد،  دريايی  عقاب  مرغابی ها،  پليکان ها، 
نام  دگرگون شده  كاله  ميان  نام  است.  سرسفيد 
ايران باستان  نام خدای  يا كال  ميان قلعه است. گال 

است. 

منطقه يیالقی اولسبلنگاه 
و  است  گيالن  استان  شهرستان های  از  كه  ماسال 
قرار دارد، دارای جاذبه های  تالش  در 60 كيلومتری 
زيبای  اما در ميان روستاهای  فراوانی است،  طبيعی 
آن، ييالق اولسبلنگاه جايگاه ويژه ای دارد. اولسبلنگاه 
در زبان تالشي به معنای درخت َممَرز روی ارتفاع بلند 
است. اولسبلنگاه ييالقی است خوش منظره با پوشش 
مرتعی كه برای رسيدن به آن می بايست 30 كيلومتر 
از ماسال گذشت؛ با عبور از بخش پره سر، دهستان 
و  وسيع  درختان  از  پيچ درپيچ  تونلی  سپس  و  ارده 
و  منطقه  اين  چوبی  خانه های  جنگلی  حيرت انگيز 
طبيعت زيبا و ساكنان آن با لباس های خاص محلی 

نمايان خواهد شد. 

شهر زيرزمینی نوش آباد
شهر زيرزمينی نوش آباد در هشت كيلومتری شمال 
آن  محلی   اسم  دارد.  قرار  اصفهان  استان  در  كاشان 
كه  دست كن  زيرزمينی  شهر  يك  است.  »اويی« 
از  يکی  اين شهر  دارد.  متعددی  اتاق های  و  راهرو ها 
منحصربه فرد ترين شهرهای زيرزمينی جهان است كه 
پيشينه اش به دوران پيش از اسالم باز می گردد و به 
صورت اتفاقی طی ساخت وساز يکی از خانه های شهر 
نوش آباد كشف شد و به منظور حفاظت ساكنان شهر 
در جنگ ها و غارت های محلی به ويژه هنگام حمله 

مغول استفاده می شده است. 
در نزديکی داالن های تودرتوی زيرزمينی اين شهر يك 
قلعه روی زمين قرار گرفته كه به قلعه »سيزان« معروف 
است و به احتمال زياد از درون اين قلعه راهی به شهر 
زير  در  طبقه  سه  در  شهر  اين  دارد.  وجود  زيرزمينی 
زمين با عمق بين چهار تا 18 متر ساخته شده و در 
ابعاد هزاران متر مربع در زير بافت كنونی شهر نوش آباد 
گسترده است. نوش آباد با حدود 100 اثر باستانی برجا 
كهن ترين  از  يکی  تاريخ  مختلف  دوره های  از  مانده 

شهرهای خطه كوير فالت مركزی ايران است. 

روستای هجیج 
اين روستا از جمله جذاب ترين نقاط استان كرمانشاه 

ايرانی كه نمی شناسيم
بکر می گردند دنبال جاهای   آنها یی که  براي  نوروزی  راهنماي 

شاهینیاسمی

افزايش  نوروزی  سفرهای  اخیر  سال های  در 
چشم گیری يافته است و مردم بیشتر از گذشته به 
امید رهايی از خستگی يک سال تالش بی وقفه به 
جاده می زنند. در اين میان و در جمع خانواده برای 
اولین گزينه های اصلی  تعیین مقصد سفر همواره 
شیراز است و تخت جمشید و حافظیه و شاه چراغش، 
يزد است و بادگیر هايش، اصفهان و سی وسه پل و 
و  وسوسه انگیزش  بازار  و  تبريز  امامش،  میدان 
شمال است و جنگل و درياكنارش. اما بايد دانست 
ديگر  و  شهر ها  همین  ديدنی های  از  بسیاری  كه 
مناطق كشور پشت شهرت اين جاذبه های شهره 
پنهان شده  است. ديدنی هايی كه بسیاری از آن ها 
مشهور  جاذبه های  از  زيبا تر  و  عظیم تر  كهن تر، 
سرزمین  اين  گوشه  گوشه  در  هستند.  كشور 
تاريخی،  بنا و جاذبه  با بیش از يک میلیون  پهناور 
گردشگری و فرهنگی، سايت ها و مکان هايی وجود 
دارد كه تا سال ها می تواند اذهان را درگیر عظمت و 
قدمتش كند. در كشوری كه در جاذبه  گردشگری، 
حركت  می توان  دنیاست،  اول  كشور   ۱۰ میان  در 
كرد و مقصدمدار نشد، می توان مسیر را گرفت و 
به هر شهری كه رسید، سراغ از میراث كهن سال 
و  ديوار ها  پشت  در  پنهان  تاريخ  و  انگیز  حیرت  و 
پستو ها، معابر، مساجد، كاخ ها، پل ها و كاروانسرا ها 
و طبیعت ناب آن شهر، شهرستان، روستا و منطقه 
گرفت. جاذبه هايی كه در زير اشاره می شود، از آن 

جمله اند. 

 نمايی از روستای زيبای هجیج 
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و از مناطق ديدنی اورامانات است و در 25 كيلومتری 
هجيج  روستای  مجموعه  دارد.  قرار  پاوه  شهرستان 
است،  جهان  روستاهای  انگيز ترين  شگفت  از  يکی 
رديف  و  نيم دايره  خيابان های  از  مجموعه ای  شامل 
زيبای  رودخانه  و  عميق  دره  به  رو  ساختمان های 
سيروان. در اين روستا به علت كمبود زمين، پشت بام 

هر منزلی حياط منزل پشتی محسوب می شود.
پلکانی  روستاهای  جمله  از  يکی  هجيج  روستای 
چشمه های  سرسبز،  مناظر  سنگی،  كوه های  با  است 
بيننده ای  هر  چشم  كه  پرپيچ وخم  مسير  و  خروشان 
بر  عالوه  كه  طوری  به  می كند،  معطوف  خود  به  را 
گردشگران، همواره هنرمندان خوش ذوق را به سمت 
منحصربه فرد  ويژگی های  از  يکی  می كشاند.  خود 
مردمان اين روستا خودكفايی در تهيه تمامی مايحتاج 
پای پوش  از گيوه بافی كه  به گونه ای كه  است،  روزانه 
سنتی  لباس های  و  است  كردنشين  مناطق  مردمان 
دست  به  خوردنی  مايحتاج  و  خوراک  تهيه  تا  گرفته 
خود ساكنان هجيج انجام می شود. در نزديکی روستا 
رودخانه  به  آن  آب  كه  دارد  وجود  خروشانی  چشمه 
سيروان می ريزد، اين چشمه عجيب كه مانند آبشاری 
از دل كوه بيرون می آيد، به چشمه بل معروف است. 
خروشانی آن به گونه ای است كه در هيچ فصلی از سال 
آب آن كم نمی شود و محققان آب آن را به عنوان يکی 
از بهترين آب معدنی های دنيا شناخته اند. كشك، شير، 
فراورده های  مهم  ترين  از  كره  و  حيوانی  روغن  دوغ، 
طيور  انواع  پرورش  و  نگه داری  روستاست.  اين  لبنی 
از ديگر جاذبه های روستای  دارد.  رواج  اين روستا  در 
كوسه  عبادتگاه  و  چله خانه  خانقاه،  بناهای  هجيج 
است. عبادتگاه كوسه از سنگ است و داخل آن با گل 
اندود شده است. داخل اين عبادتگاه ستون های چوبی 
بناهای  ديگر  از  قادريه  دراويش  خانقاه  دارد.  وجود 
ديدنی روستای هجيج است كه در آن به ذكر و سماع 
نمونه  نيز  هجيج  روستای  مركزی  مسجد  می  پردازند. 

كاملی از معماری كهن ايرانی است. 

كالت نادری
مشهد  كيلومتری   145 در  نادری  كالت  شهرستان 
در حوزه های  اثر  از 100  بيش  بودن  دارا  با  مقدس 
عنوان  به  طبيعی  و  تفريحی  فرهنگی،  تاريخی، 
مطرح  كشور  گردشگری  در  منحصربه فرد  منطقه ای 
است. مركز اين شهرستان، شهر كبود گنبد است. 
ارتکند،  آبشار  شهرستان  اين  جاذبه های  جمله  از 
دربند  گنبد،  كبود  مسجد  خورشيد،  عمارت 
ارغونشاه، حمام نادری، بند نادری، كتيبه نادری و 
در راس آن كالت نادری است. باغ كالت نادری در 
شهر كالت، در شمال شرقی مشهد در چشم اندازی 
در  آن  نام  اگرچه  است.  گرفته  قرار  حصاری گونه 
شاهنامه هم آمده است، اما بيش از همه دوره ها در 
كه  شد  برخوردار  خاصی  اعتبار  از  افشاريان  زمان 
نگه داری  و  نادرشاه  سکونت  محل  عنوان  به  كالت 

جواهرات و ذخاير ارزشمند او برگزيده شد. 
به  كه  اورتکند  منطقه  در  واقع  اورتکند  آبشار 
آجری  تاريخی  سد  و  است  مشهور  گم شده  بهشت 
اين شهر، از ديگر جاذبه های باشکوه اين شهرستان 

است.

غار شاپور
به فاصله 12 كيلومتر از شهر كازرون به سوی شيراز 
شهر باستانی بيشاپور قرار دارد. در مقابل بيشاپور دره 
می شود.  گفته  چوگان  تنگ  آن  به  كه  است  زيبايی 
جاده آسفالته به طول شش كيلومتر دره را به روستای 
ساعت  يك  از  پس  می كند،  متصل  چوگان  تنگ 

غار  رسيد.  شاپور  بی نظير  غار  به  می توان  پياده روی 
را  چوگان  تنگ  دشت  كه  كوهی  ديواره  روی  شاپور 
به شکل نيم دايره در بر گرفته، قرار دارد و ديواره های 
ورودی تنگه پوشيده از نقش برجسته های تراشيده شده 
تاريخ دوره  از  روی سنگ هستند كه هر يك بخشی 
غار  دهانه  در  گذاشته اند.  نمايش  به  را  ساسانيان 
مجسمه غول پيکر شاپور قرار گرفته است. اين مجسمه 
با وجود گذشت 1700 سال هم چنان پابرجاست و تنها 
مجسمه باقی مانده از دوران باستان است كه هفت متر 
ارتفاع دارد. سر اين مجسمه سالم است، ولی دو دست 
آن شکسته شده است. در دهانه غار دو كتيبه سنگی 
در  شاپور  كتيبه  ترجمه  آن ها  از  يکی  كه  دارد  وجود 
برپاسازی مجدد مجسمه  نحوه  ديگری  و  نقش رجب 
را  ارتش  توسط   1336 سال  در  سال   1000 از  پس 

شرح می دهد.

میمند  روستای 
در  بابك  شهر  شهرستان  توابع  از  ميمند  دهستان 
از  يکی  بی شك  ميمند  روستای  است.  كرمان  استان 
باستانی ترين سکونتگاه های بشر در جهان است كه از 
12 هزار سال پيش تاكنون هم چنان پابرجاست. اين 
ايامی است كه  يادآور  روستای صخره ای و دست كند 
بلندای كوه ها جست وجو  را در  انسان ها خدايان خود 
می كردند. مجموعه ای از آثار باستانی همچون خانه های 
صخره ای پراكنده معبد، قلعه و برج های مختلف مربوط 
به يك  روستا  از يك  را  ميمند  پيش  هزاران سال  به 
مجموعه با تمدن خاص تبديل می كند. اين تمدن در 
آيين  آن  از  بعد  و  مهرپرستی  آيين  از  برگرفته  ابتدا 
بر  ميمند  صخره ای  روستای  در  است.  بوده  زرتشت 
و  شهری  شناخته شده  سکونتگاه های  همه  خالف 
روستايی كوچه يا معبر وجود ندارد. از ديگر جاذبه های 
ميمند،  كتيبه  قديمی،  حمام  به  می توان  ميمند 
آتشکده و گياهان دارويی اين منطقه اشاره كرد. روی 
كتيبه ميمند به زبان باستانی اين عبارت نوشته شده 
است: »هنگامی كه كوه ها در ميمند شکاف بردارند و 
افسانه های ميمند به حقيقت بپيوندند، گنجينه ميمند 
پديدار می شود و فقط يك نفر می تواند به آن دست 

غول پیکر  مجسمه  غار  دهانه  در 
این  شاپور قرار گرفته است. 

1700 سال  با وجود گذشت  مجسمه 
مجسمه  تنها  و  پابرجاست  هم چنان 

از دوران باستان است  باقی مانده 
ارتفاع دارد. سر این  که هفت متر 

مجسمه سالم است، ولی دو دست 
آن شکسته شده است

نمايی جالب و ديدنی از گنبد  های نمکی

غار شاپور
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پيدا كند كه او از سوی خورشيد می آيد.«

شهداد كلوت های 
فاصله 100كيلومتری كرمان، سازه های خاكی  در 
از  سر  دارند،  نام  كلوت های شهداد  كه  بی مانندی 
نيز  لوت  به شهر خيالی  كه  آورده اند  بيرون  خاک 

شهرت دارد. 
كلوت به كوه های شنی ای می گويند كه بر اثر هزاران 
شکل هايی  و  می شود  ايجاد  كوير  فرسايش  سال 
زيبايی  مسحور  نمی تواند  كسی  كه  می كند  ايجاد 
بی مانند آن نشود. با نگاهی از دوردست به كلوت ها، 
فراوان  آسمان خراش های  با  بزرگی  كويری  شهر 
دنيا  در  كمی  مشابه  كلوت ها  اين  می شود.  تداعی 
در  آن  شناخته شده ترين  و  معروف ترين  كه  دارند 
شگفتی های  ديگر  از  آمريکاست.  آريزونای  صحرای 
منحصربه فرد شهداد می توان به نبکا ها، تپه های تخم 
شهر  و  نمك  گود  و  شور  رود  بريان،  گندم  مرغی، 
اشاره  ميالد  از  پيش  دوران  به  منسوب  كوتوله ها 
تشکيل شده،  خام  از خشت  كه  شهر  اين  در  كرد. 
می توان ديوار ، تنور، سقف و طاقچه هايی را مشاهده 
است.  شده  ساخته  كوچك  اندازه های  در  كه  كرد 
شهداد،  ماهان-  مسير  در  كلوت  به  رسيدن  راه  در 
روستايی به نام سيرچ قرار دارد كه در آن جاذبه های 
منحصربه فردی نظير درختان كهن سال سرو 2000 
وجود  سنگی  تونل  و  گرم  آب  چشمه های  ساله، 

دارد.

سیراف  بندر 
مركزی  بخش  در  واقع  باستانی  شهری  سيراف 
نقاط  و  تاريخی  آثار  از  يکی  كنگان  شهرستان 
است.  ايران  جنوب  در  بوشهر  استان  ديدنی 
شامل  سيراف  باستانی  شهر  بازمانده های 
غارهايی  و  سنگ فرش ها  چاه ها،  سنگ چين ها، 
بندر  نزديکی  در  كوه ها  دل  در  آتشگاه  شبيه 
زمانی  سيراف  است.  شده  واقع  كنونی  سيراف 
محل  و  خاورميانه  و  ايران  اصلی  بندرهای  از 
است.  بوده  بزرگ  كشتی های  پهلوگيری 

سنگی  حفره های  بازمانده،  سيراف  از  آن چه 
كه  است  سنگی  تپه های  شيب  بر  كنده شده 
اسالم  از  بعد  معتقدند  كارشناسان  از  عده ای 
مراكز  ديگر  از  شده اند.  استفاده  قبر  به عنوان 
به  می توان  سيراف  باستانی  شهر  ديدنی 
آب  حوضچه های  سيراف،  باستانی  دخمه های 
)ع(  امام حسن  مسجد  سنگی،  قبرهای  باران، 

كرد.  اشاره  نصوری  جبار  شيخ  عمارت  و 

جاشک نمکی  گنبد 
از  يکی  دشتی  نمکی  گنبد  يا  نمکی  كوه های 
به  معروف  و  بوشهر  استان  كوه های  زيبا ترين 
گنبد نمکی جاشك است كه در نزديکی روستای 
جاشك در فاصله 144 كيلومتری جنوب شرقی 
بندر بوشهر و در فاصله 60 كيلومتری خورموج 
گنبدهای  بزرگ ترين  از  يکی  و  دارد  قرار 
دارا  با  نمکی  كوه های  است.  ايران  نمکی 

انواع  زمين شناسی،  زيبای  چشم اندازهای  بودن 
طبيعت  و  طبيعی  غارهای  مختلف،  سنگ های 
نمکی  آويزه های  و  كوه ها  آبشار  آن ها،  درون  بکر 
رنگ  می كند.  مسحور خود  را  بيننده ای  هر  چشم 
جلوه ای  منطقه  به  گنبد  طعام  نمك های  سفيد 
زيبا بخشيده است، به نحوی كه از جاده خورموج 
دير به صورت يك كوه برفی زيبا در بخش شرقی 

دشت برهنه ظاهر شده است. 
يخچال های نمکی از جمله پديده های زيبای گنبد 
شمال  ناحيه  در  و  می رود  شمار  به  دشتی  نمکی 
غربی گنبد به وضوح ديده می شود. غارهای نمکی 
ويژگی های  ديگر  از  نمکی  زيبای  آبشارهای  و 
نمکی  گنبد  است.  دشتی  نمکی  گنبد  گردشگری 
دشتی متشکل از كانی ها و بلورهای فراوانی است 
كه در پهنه گنبد گسترده اند. تنوع رنگ نمك های 
صنعتی گنبد پديده ای شگفت انگيز است. رنگ های 
قرمز، قهوه ای، سفيد، زرد، سياه و نارنجی نمك ها 

يکی از ويژگی های گنبد دشتی است. 

چابهار صخره ای  ساحل 

)اقيانوس  كشور  اقيانوسی  بندر  تنها  چابهار  بندر 
سواحل  ايجاد  باعث  امر  همين  و  است  هند( 
آب  پيش روی  با  است.  شده  آن  در  صخره ای 
سواحل  رسوبی،  سنگ های  فرسايش  و  دريا 
شهر  جنوبی  قسمت های  در  ويژه  به  عمان  دريای 
عنوان  به  و  آورده  وجود  به  را  بديعی  چشم انداز 
به  ايران،  جنوبی  سواحل  ديدنی ترين  از  يکی 
درآمده  ماهی  انواع  با  آكواريوم طبيعی  شکل يك 
در  متر  ده  چند  طول  به  صخره ای  ساحل  است. 
دارد.  قرار  چابهار  شهر  در  دريابزرگ  تفريحگاه 
می توان  جزر  هنگام  صخره ها  اين  حفره های  در 
كوچك  ماهيان  و  صيقلی  سنگ های  صدف،  انواع 

را مشاهده كرد. 
اين  به  امواج  برخورد  حاصل  موج فشان  پديده 

صخره هاست. 
از ديگر مکان های ديدنی و جذاب چابهار تپه هايی 
است كه از اعماق زمين گل والی را به شکل حباب 
تپه های  به  كه  می كنند  پرتاب  زمين  سطح  به 
گل والی  اين  از  محلی  مردم  معروف اند.  گل فشان 
پوستی  بيماری های  ويژه  به  بيماری ها  درمان  برای 

استفاده می كنند. 
زيبا،  و  صخره ای  سواحل  ِگل افشان ها،  بر  عالوه 
كپرهای  در  بلوچ ها  ديدنی  زندگی  محلی،  مساجد 
تمساح  ليپار،  تاالب  حرا،  جنگل های  خود، 
از  معابد  انجير  درخت  و  پوزه كوتاه  منحصربه فرد 

جمله جاذبه های توريستی اين بندر زيبا هستند.
از  فرهنگی  و  تاريخی  ميراث  لحاظ  از  ايران  اگرچه 
نظر  از  ولی  به شمار می رود،  بر تر جهان  كشورهای 
جذب گردشگر رتبه مناسبی ندارد. يکی از علل اين 
مسئله عدم وجود زيرساخت های مناسب اكوتوريسم 
و عدم شناخت كافی به اين مسئله و فقدان فرهنگ 
اكوتوريسم در كشور است. اكوتوريسم سفری مسئوالنه 
است به مناطق طبيعی، كه موجب حفظ محيط زيست 
و بهبود زندگی مردم محلی می شود. با شروع سال نو 
به عنوان يك ايرانی با خود قرار بگذاريم در سفرهای 
پيش رو تمرين دوستی با طبيعت و حفاظت از ميراث 

بيکران فرهنگی كشورمان كنيم.

سواحل صخره ای چابهار

قلعه كالت
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را  گرفتيد كفش ها  اقوام تصميم  پوشاك  بين  از   چرا 
جمع آوری كنيد؟

احتمال از بين رفتن كفش ها خيلی زياد است، چراكه هنوز 
می بينيم كه در برخی مناطق لباس محلی می پوشند و كفش 
كتانی به پا می كنند. كفش هم بخشی از لباس است و بدون 
آن لباس ناقص خواهد بود. فکر می كنم مرگ كفش زودتر 
از لباس محلی فرا می رسد، در حالی كه ادعا می كنيم لباس 
و كفش های قديم راحت  و قابل استفاده بوده اند. در سفر به 
روستاها متوجه شدم نوه ها و فرزندان استادان، ديگر عالقه ای 
به ادامه دادن راه پدران خود ندارند. با فروش نرفتن كفش ها 
هم خانواده ها نااميد می شوند. با از بين رفتن هنر و صنعت 
كفش سنتی زنان، بيشتر از مردان آسيب ديدند، چون مردان 
رشته كاری را عوض می كردند، اما زنان كه در بخش  تزيينی 
كفش مهارت داشتند، با از رونق افتادن توليد كفش سنتی 
ديگر نتوانستند كمك خرج خانواده باشند. بررسی كفش ها 
به ما نشان می دهد در جنوب ايران به دليل گرما و حرارت 
زياد كفشی از چوب و برگ ساخته  می شد كه متناسب آن 
اقليم بود. می بينيم كه امروز هم راه رفتن با كفش چرمی در 
گرمای جنوب كشور خيلی سخت است. در طول ساليان سال 
كفش ها متناسب با نياز و عالقه مندی تغييراتی هم داشته اند. 
به تدريج كه كفش پاشنه دار مورد استقبال قرار  گرفت، در 
خراسان چارق هايی با پاشنه بلند ساخته شد، اما متاسفانه 

كفش  محلی شان  لباس  با  اقوام  برخی  می بينيم  امروزه 
كفش  به  هم  گردشگری  پوسترهای  در  می پوشند.  كتانی 
از  فرهنگی عکسی  ميراث  نمی شود. من در سازمان  توجه 
ابيانه ديدم كه زنی را با كفش نايك نشان می داد. در برخی 
موزه ها و نمايشگاه های گردشگری هم مانکن هايی می بينيم 
كه پاهايشان ميله است و هيچ كدام كفش ندارند. برخی از 
كسانی كه اطلس پوشاک را طراحی می كنند هم به كفش 

اقوام بی توجه اند. 
 ايده اوليه جمع آوری پاپوش های ايرانی از كجا آمد؟

عالقه  كلکسيون  داشتن  و  اشيا  جمع آوری  به  كودكی  از 
كه  هم  بعد ها  می كردم.  جمع  تمبر  و  مداد  برگ،  داشتم. 
راهنمای تور شدم، اين عالقه مندی را داشتم. می خواستم اين 
سفرها حاصلی داشته باشد. در يکی از سفرهايم وقتی در 
تخت جمشيد درباره نقش برجسته ها توضيح می دادم، متوجه 
شدم كه لباس ها و كفش سربازهای مادی و پارسی با ديگر 
مهمانان متفاوت است. اين باعث شد به پوشاک اقوام ايرانی و 
به ويژه به كفش فکر كنم و تصميم بگيرم كفش اقوام مختلف 

ايران را جمع كنم.
به   اين ايده را چطور عملی كرديد، اولين كفشی كه 

دست آورديد، از كدام استان بود؟
برمی گشتم،  تهران  به  كه  شيراز  از  بود.   76 يا   75 سال 
متوجه برگزاری اولين نمايشگاه ايران شناسی شدم. آخرين 

ساعات نمايشگاه بود. به دو غرفه تركمن ها و بلوچ ها رسيدم. 
بودم. يك جفت  و خيلی خسته  را می زد  پايم  كفش هايم 
كفش بلوچی خريدم و همان جا پوشيدمشان. كفش از برگ 
درخت خرما درست شده و بسيار زيبا بود. احساس راحتی 
داشتم. آن ها را به خانه آوردم و نگهشان داشتم. دلم نمی آمد 
دوباره بپوشمشان. اين اولين كفش مجموعه من بود. اما اولين 
كفشی كه بعد از اين با هدف ايجاد موزه كفش پيدا كردم، در 
استان گيالن بود. قبال اين كفش را ديده بودم، اما به خاطر 
قيمت بااليش آن را نخريده بودم. بعد كه به قصد جمع آوری 
می كردم  فکر  راه  توی  گيالن شدم،  راهی  دوباره  مجموعه 
به  آمده.  گران  نظرم  به  استاد  آن  چطور حاصل دست رنج 
ماسوله رسيدم، اما مغازه استاد بسته بود. شوک بزرگی به 
من وارد شد. با خود فکر می كردم كه نکند اين شمع ها يکی 
يکی خاموش شوند. اين ها تنها بازماندگان اين هنرند كه همه 
مسن هستند. من نتوانستم كفش ماسوله را بخرم. اين تجربه 
را در تبريز هم داشتم. برای يافتن استاد چارق دوز پرس و جو 
می كردم. آدرس بازار تبريز را دادند. وقتی رسيدم ديدم دِر 
آن خانه هنر هم بسته است. اين باعث شد به كارم شتاب 
دهم، چراكه فکر كردم هر آن ممکن است از اين هنر زيبا 
محروم شويم. بعد از اين تصميم گرفتم كار كتابخانه ای انجام 
دهم. واژه   های استفاده شده در همه استان ها را پيدا كردم. به 
اداره های ميراث فرهنگی و مراكز صنايع دستی همه استان ها 

زندگي سبك 

کفش هایم کو؟
راه درازی آمده بود، نوك كفش ها پايش را می زد و راه رفتن را برايش سخت می كرد. درگیری كفش و پا وقتی تمام شد كه كفشی از برگ درخت خرما خريد و به پا 
كرد. آن روز شعله جلیلی به كفشش دقیق تر نگاه كرد. انگار اين هم سفر را برای اولین بار می بیند. اين اولین كفش از مجموعه پاپوش های اقوام ايرانی شد كه 
شعله جلیلی خیابانی بعد از اين با سفر به روستاهای دور و نزديك گردآوری كرد. برخی از اين پاپوش ها را استادانی ساخته اند كه ديگر در قید حیات نیستند يا دست 
از كار كشیده اند. اين عضو شورای بین المللی موزه ها )ايکوم( تا امروز نتوانسته موزه ای برای نگه داری 200 جفت پاپوش سنتی اقوام ايران راه  اندازی و داستان 
سفرهايش را بازگو كند. اين مجموعه شامل كفش هايی است كه اقوام ايران برای كار، شادی و به پا می كردند. جلیلی متوجه فراموشی صنعت تولید پاپوش های 
سنتی شد »نوه ها و فرزندان استادان هم ديگر عالقه ای به ادامه دادن راه پدران خود ندارند.« او از پاپوش هايی می گويد كه می تواند جای تولیدات چینی بازار را 
بگیرد و نامشان برند كفش ايرانی باشد؛ نام هايی چون »چارق«، چموش، »كتراك« و »سباس«. او آرزو دارد روزی اين مجموعه را در موزه ای گرد هم آورده و نتیجه 

مطالعاتش را ارائه دهد. جلیلی در اين گفت وگو از دل نگرانی هايش می گويد. نگرانی از فراموش شدِن صنعت ساخت كفش های اقوام ايرانی.
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تلفن كردم، حتی اگر الزم بود، با مسئوالن جهاد كشاورزی و 
سازمان منابع طبيعی صحبت كردم. ديگر اداره ای نمانده بود 
كه مرا نشناسد، حتی متصدی تلفن 118 هم مرا می شناخت و 
تا صدای من را می شنيد، می گفت: »خانم جليلی هنوز كفش ها 
را پيدا نکردی؟« با شهرستان های كوچك، روستاها و مخابرات 
روستاها تماس می گرفتم تا باالخره گم شده هايم را پيدا كنم. 
سفرهايم را شروع كردم. راهنمای تور بودم در شهرهای بزرگ. 
تا مسافرانم سرگرم بودند، من گريزی می زدم و سراغ كفش 
را می گرفتم. در اين سفرها اتفاقات عجيبی افتاد. گاهی فکر 
می كردم انگار مقدر بوده اين كفش در جای به خصوصی قرار 
بگيرد تا روزی من پيدايشان كنم. پيدا كردنشان برايم خيلی 
غيرمنتظره و جالب بود. درس بزرگی هم از اين جست وجوها 
گرفتم. فهميدم وقتی آدم چيزی را می خواهد و قرار بر اين 

است كه كاری كند، همه چيز در اختيارش قرار می گيرد.
به  كفش  و چند جفت  كرديد  استان ها سفر  كدام   به 

دست آورديد؟
امروز كه با شما صحبت می كنم، حدود 200 جفت كفش در 
مجموعه دارم. برای به دست آوردن اين كفش ها حدود چهار، 
پنج بار ايران را دور زده ام  و در هفت سال گذشته 13 -14 
كشور را گشته  و از شش موزه كفش دنيا بازديد كرده ام. اين 
كفش ها بين مردم بودند و من بيشتر آن ها را از روستاهای دور 
خريدم؛ البته كفشی مثل چارق زنجان را از استاد حيدری 
گرفتم كه در ميراث فرهنگی زنجان كار می كند. ايشان حتی 
يك نمونه كفش مرد نمکی را برای من ساختند. برخی از 
استادان در روستاها تعجب می كردند كه من اين همه راه را 
برای گرفتن يك جفت كفش آمده ام. طرح موزه كفش من 
در موزه كفش تورنتو بسيار مورد توجه قرار گرفت. چراكه در 
كنار جمع آوری كفش  اقوام مختلف، باورها و اعتقادات مردم 
در رابطه با كفش را نيز مطالعه و دسته بندی كرده و سعی 
كردم نگاه مردم شناسانه به موضوع داشته باشم. تمام مسير 

پيدا كردن كفش را هم مستند كرده ام.
در  هم  قوميتی  ديگر  نشانه های  جغرافيا  جز  به   آيا 

كفش های اقوام مختلف ديده می شود؟
پوشاک هر قوم بسته به فرهنگ و جغرافيای منطقه انتخاب 
می شود. حتی طبقه اجتماعی و اقتصادی هم در مواد اوليه 
به كاررفته در كفش ها نمايان است. طبقات مرفه معموال از چرم 
مرغوب استفاده می كردند، اما در طبقات فرودست گاه از تيوپ 
ماشين )رزين( برای ساخت كفش بهره گرفته اند. در لباس و 
چارق خراسان بيشتر رنگ قرمز و نارنجی می بينيم، شايد به 
اين دليل كه زعفران در زندگی اين مردم نقش اساسی دارد. 
در مناطق لرنشين رنگ های آبی زنگاری و بنفش غالب است، 
چراكه در اين جغرافيا گل زنبق زياد است و برای رنگ كردن 
پارچه ها استفاده می شود. من در عشاير زنی از بزرگان ايل را 
ديدم كه رنگ ها را با وسواس برای لباسش انتخاب می كرد و 
درنهايت هارمونی زيبايی از رنگ های طبيعت منطقه را كنار 
هم چيده بود. به همين دليل هم هست كه در شهر رنگ های 

بی ارتباط به هم و مغشوشی را در لباس مردم می بينيم. 
خود  سنتی  لباس  و  كفش  از  هنوز  اقوام  از   كدام يک 

استفاده می كنند؟
در ميان اقوام ايرانی كردها )از آذربايجان غربی و  كردستان تا 
كرمانشاه و ايالم( هنوز در زندگی روزانه خود از كفش و لباس 
كردی استفاده می كنند. شايد چون كفش های اين منطقه 
هنوز پاسخ گوی نياز آن هاست. كفش اين مردم گيوه است و 
البته می بينيم كه در ديگر استان ها نيز كه كفش سنتی شان 
گيوه است، اين پاپوش هنوز پوشيده می شود، مثل فارس و 

آباده و اراک و اصفهان. 
 چرا در ميان همه گونه های كفش  سنتی گيوه شناخته شده ترين 

كفش است؟
ما در ايران پنج نوع كفش داريم كه كامال متفاوت اند. از ميان 
200 جفت كفش مجموعه من حدود 50 جفت آن گيوه با 
بافت های مختلف است. گيوه هم تنوع بسيار زيادی دارد. من 
يکی از زيباترين گيوه های مجموعه ام را در روستای هجيج 
در استان كرمانشاه پيدا كردم. اين روستا به راستی موزه زنده 
صنايع دستی ايران است. اين گيوه لته ای است. اين نوع گيوه 
را من در كردستان، كرمانشاه، يزد و اطراف اصفهان و آباده 
ديده ام و نمی دانم چرا اين پراكندگی را دارد. پوشيدن گيوه در 
اوايل دهه 40 كه تغيير اساسی در پوشش جوانان ايجاد شده 
بود، باب شد. همه مصرف كننده ها هم ابراز رضايت می كردند 
از راحتی اين كفش. االن می بينيم برخی برندهای معروف 

ايتاليايی همين دوخت و فرم را دارند.
 تفاوت اصلی گيوه ها در چيست؟

است. سه  و رودوزی آن  نوع تخت  اصلی گيوه در  تفاوت 
نوع گيوه داريم؛ تخت چرم، لته ای و گيوه آجيده. من اولين 
گيوه مجموعه ام را از قم گرفتم. تنوع بافت گيوه زياد است. 
برای پيدا كردن گيوه به دستگرد رفتم، اما استاد كارش را 

تعطيل كرده بود. برای پيدا كردن گيوه قزوين دو سه بار 
پيش  هم  اراک  روستاهای  در  رفتم.  الموت  روستاهای  تا 
استادی رفتم كه رويه گيوه را اول به شکل جوراب می بافت 
در  بر تخت كفش می كشيد.  و  را می بريد  آن  بعد كف  و 
سنجان اراک بهترين استاد گيوه باف را ديدم كه گيوه های 
آجيده می ساخت. اين آجيده با گيوه  آجيده ای كه از بوشهر 
دارم، كامال فرق می كند. در شهرضا و شهركرد هم گيوه های 
مرغوبی يافتم. يکی از بهترين گيوه ها در شهركرد ساخته 
می شود و مردم هنوز هم از آن استفاده می كنند. من گيوه 
لته ای اين منطقه را سال ها پيش به مبلغ 280 هزار تومان 
خريدم. تنها جايی كه نتوانستم گيوه پيدا كنم، ياسوج بود، 
آن هم فکر می كنم به اين دليل است كه بيشتر مردم اين 
منطقه عشاير بودند و پاپوش خود را از بازار شهرهای آباده 
يا شيراز و.. خريد می كردند. اولين گيوه طرح گل دار را در 
روستای غالت ديدم. در مهريز يزد به خانه استادی رفتم 
او  داد.  هديه  من  مجموعه  به  را  كارش  ابزار  و  قيچی  كه 
می گفت يك گروه ژاپنی يك هفته در كارگاه او كار را ياد 
گرفته اند و بعد ما شنيديم محصولشان وارد بازار ايران شده 
است. در آباده گيوه عروسی و كار متفاوت است. استادی 
استان  در  می شناسد.  را  گيوه  نوع   12 می گفت  من  به 

كرمانشاه بافت گيوه های زيرپارچه ای، تخت آجيده، تخت 
چرمی، تخت الستيکی و رويه ابريشمی معمول است. در 
كرمانشاه طرح گيوه های زنان اسامی مختلف دارد. استادان 
قديم آناتومی بدن را می شناختند و حتی قوس پا را در نظر 
می گرفتند. در برخی مناطق گيوه دو رنگ است؛ يك رنگ 

برای مجردها و رنگی برای متاهل ها.
 عجيب ترين كفش مجموعه شما چه كفشی است؟

كفشی كه از شاخ بز وحشی ساخته شده. اين كفش بسيار 
منحصربه فرد است و كفش ديگری كه مثل كفش سرخ پوستان 
نام  با  اين كفش  گاو ساخته شده.  روده  و  از چوب  و  است 
تکتور به شکل دايره  است و شبيه پای پرندگان است و در 
برخی ارتفاعات مناطق برفی هنوز مورد استفاده قرار می گيرد. 
شنيده ام كفشی از جنس برگ هست كه دور پا می پيچند. اين 

كفش را هنوز پيدا نکرده ام.
قوم  از كفش دو  تلفيقی  كه  پيدا كرده ايد   آيا كفشی 

ايرانی باشد؟
هم  در خراسان  ديده می شود.  تلفيق  اين  گيوه ها  ميان  در 
االن  است.  چموش  و  چارق  از  تركيبی  كه  كفشی  ديده ام 
در شمال كشور كه بايد چموش داشته باشد، چارق زنجان 
و خراسان را هم می فروشند. در حالی كه من يك بار از يك 
استاد چارق دوز خواستم يك ساغری )كفشی از خراسان كه 
نمونه آن در موزه های دنيا وجود دارد( برايم بدوزد، اما او گفت: 

»استاِد ساغری دوز فوت شده و من الگويش را  ندارم.«
 چرا پوشاك و كفش برخی اقوام كمتر مورد توجه قرار 
نقاط  ديگر  از  كمتر  آن  از  مردم  شناخت  و  می گيرد 

است؟
در برخی استان ها كه تردد و سفر كم است، اين شناخت هم 
كمتر است. مثال در استان های مرزی غربی كه تردد مسافران 
و گردشگران زياد است، شناخت از فرهنگ و زبان و آداب 
و پوشاک بيشتر است، اما كمتر كسی از مرزهای شرقی به 
كشورهای افغانستان و پاكستان می رود، پس شناخت از اين 

مناطق كمتر است.
 آيا صنعت گران و توليدكنندگان كفش به ويژگی های 

فرهنگی اقوام و مناطق جغرافيايی توجه دارند؟
كفش  قديمی ترين  من  كاستی هاست.  از  يکی  دقيقا  اين 
شده  ساخته  گياهی  الياف  از  كه  ديدم  موزه   در  را  مصر 
داريم.  چوب  و  الياف  از  كفش هايی  ايران  در  هم  ما  بود. 
به  مانده،  باقی  هنوز  سال  هزار  پنج  از  بعد  چيزی  وقتی 
معنی ماندگاری آن است. طراحان صنعتی و توليدكنندگان 
تنها برای پايتخت نشينان  كفش توليد می كنند. كسی به 
نمی كند.  فکر  می بارد،  آن  در  برف  متر  دو  كه  منطقه ای 
كسی برای كشاورزان كفش توليد نمی كند. كسی به گرما 
و شرجی جنوب توجه ندارد. در مجموعه ام كفشی به نام 
است  لنگه  يك  و  شده  ساخته  از چوب  كه  دارم  »چوپا« 
برای حمام  استفاده می شود. همين طور  بيل زدن  برای  و 
متخصصان  داشته اند.  چوب  از  مخصوصی  كفش  كردن 
فيزيوتراپ می گويند بسياری از حوادث شکستگی دست و 
پا در منزل، ناشی از زمين خوردگی در حمام است، در حالی 
كه كفش های حمامی كه در گذشته در برخی نقاط ايران 
می كرد.  جلوگيری  حوادث  اين  از  كامال  می شد،  استفاده 
دارد و كف  قرار  زير آن  اين كفش ها در  و گره های  بافت 
اعتنايی در پشت سر  قابل  ما تجربه  آن دنده دنده است. 
داريم كه هنوز می تواند در زندگی ما موثر و كاربردی باشد. 
من ضرب المثل ها و باورهای مربوط به كفش را جمع آوری 
واژه های  داريم.  كفش  برای  واژه   80 ايران  در  ما  كرده ام. 
»َچپِّت«  يا»ُسباس،  »ِسباس«  »كتراک«،  چون  زيبايی 

می تواند نام برند كفش های ايرانی باشد.

با شما صحبت می کنم،  امروز که 
200 جفت کفش در مجموعه  حدود 

دارم. برای به دست آوردن این 
بار  پنج  کفش ها حدود چهار، 

ایران را دور زده ام  و در هفت سال 
گذشته 13 -14 کشور را گشته  و از 

بازدید کرده ام.  شش موزه کفش دنیا 
این کفش ها بین مردم بودند و 

از روستاهای دور  را  من بیشتر آن ها 
چارق  مثل  کفشی  البته  خریدم؛ 

از استاد حیدری گرفتم که در  زنجان را 
می کند. کار  زنجان  فرهنگی  میراث 
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هفته نامه »ساسانی«، شنبه 26 اسفند 1329 
29 اسفنِد امسال، در اختيار ملت قرار گرفتن صنعت نفت ايران، 
63 ساله می شود. بيش از شش دهه پيش بود كه درست در همين 
روزها، محمد مصدق، در كميسيون نفت مجلس شانزدهم، مشغول 
چانه زنی با نمايندگان جبهه ملی بر سر اين اليحه بود. هرچند او 
از آن ها، دو نخست وزير؛ رجبعلی منصور و سپهبد حاج  مهم تر 
عمل،  در  ديگر  حاال  و  بود  برداشته  رو  پيش  از  را  رزم آرا  علی 
حسين عالء، بدل به مدافع ملی شدن صنعت نفت شده بود كه 
سرانجام سه شنبه 29 اسفند 1329، آب سردی بر پيکره استبداد 
و استعمار ريخته شد و سنِد مالکيِت طالی سياه كه بالذات متعلق 
به مردم ايران بود، به نامشان زده شد. به اين ترتيب، آغاز نخستين 
بهار دهه 1330، با استقالِل اقتصادی ايران، همراه شد. اما آن چه 
از  است  تحليل هايی  البته  و  خاطرات  ذكر  می خوانيد،  ادامه  در 

آن روزها...
محمد مصدق

به   1334 سال  دی ماه  در  كه  اليحه ای  در  مصدق  ]دكتر 
به  را  نفت  كردن  ملی  پيشنهاد  فرستاد،  كشور  عالی  ديوان 
در  نفت  صنعت  شدن  ملی  است:[  داده  نسبت  فاطمی  دكتر 
كه  است  فاطمی  حسين  دكتر  شادروان  ابتکار  كشور  سراسر 
و  مذاكره  از  پس  ملی  شورای  مجلس  نفت  كميسيون  چون 
نفت  شركت  از  ملت  حق  استيفای  به  راجع  نتوانست  مباحثه 
كه  من  با  فاطمی  دكتر  كند،  اتخاذ  تصميمی  انگليس  و  ايران 
در  كه  وضعی  با  گفت  و  نمود  مذاكره  بودم،  كميسيون  رئيس 
اين مملکت وجود دارد، استيفای حق ملت كاری است مشکل، 
است  شركت  سهام  اكثريت  مالك  انگليس  دولت  كه  خصوصا 
شركت  از  مهمی  مبلغ  سال  هر  درآمد  بر  ماليات  عنوان  به  و 
از مال  بود كه  آتيه  بايد در فکر  اول  بنابراين  استفاده می كند. 
ملت بيش از اين سوءاستفاده نکنند و عوايد نفت هر چه هست 
اقدامی  هر  گذشته  به  راجع  سپس  بشود،  ايران  ملت  نصيب 
ممکن باشد نمود. همان طور كه كشور انگليس بعضی از صنايع 
ملت  نصيب  آن  منافع  اين كه  برای  است،  كرده  ملی  را  خود 
تا  كند  ملی  كشور  سراسر  در  را  خود  نفت  هم  ايران  بشود، 
چيزی  مردم  آسايِش  جز  ملی  جبهه  نمايندگان  كه  بداند  دنيا 
پيشنهاد  اين  ندارند.  سازش  سياستی  هيچ  با  و  نمی خواهند 
و الزم  می كرد  نيز سهل  را  ما  كار  بود  مفيد  اين كه  از  گذشته 
زمان ديکتاتوری  را كه در   1933 قرارداِد  بطالن  اول  نبود كه 
بود كه  اين  ثابت كنيم.  بود،  ايران منعقد شده  اختناق ملت  و 
ايشان  كه  شد  قرار  و  نمودم  موافقت  شادروان  آن  نظريات  با 
و  بدهند  ملی  جبهه  نمايندگان  جلسه  در  را  خود  پيشنهاد 
خانه  در  كه  جلسه ای  در  بود.  خواهد  چه  ديگران  نظر  ببينيم 
پيشنهاِد  فاطمی  دكتر  گرديد،  تشکيل  نريمان  ]محمود[  آقای 
خود را نمود و مورد موافقت حضار در جلسه قرار گرفت و آن 

را امضا نمودند.
انور خامه ای

شدن  ملی  قانون  بالفاصله  مجلس  رزم آرا  شدن  كشته  از  پس 
رزم آرا  كه  روزی  فردای  يا  شب  كرد.  تصويب  را  نفت  صنعت 
و  كرد  تصويب  را  آن  شدن  ملی  نفت  كميسيون  شد،  كشته 
تصويب  را  آن  روز  دو  عرض  در  هم  مجلس  برد!  مجلس  به 
سنا  مجلس   ،1329 اسفند   29 روز  هم،  بعد  هفته  دو  كرد! 

قرارداد ملی شدن صنعت نفت را تصويب كرد. بدون شك ترور 
نفت  صنعت  شدن  ملی  طرح  تصويب  در  مهم  عاملی  رزم آرا 
بود.  وابسته  و مجلس هم، مجلسی  نبود  آدم كمی  رزم آرا  بود. 
كشته شدن رزم آرا تمام حساب ها را به هم زد. حتی 15 نفری 
دكتر  دادند.  رای  آرا  اتفاق  به  بودند،  نفت  كميسيون  در  كه 
فاطمی  است كه دكتر  نوشته  مصدق در خاطرات خود صريحا 
اين شهادت  بود. نمی توان منکر  اين فکر  اولين پيشنهاددهنده 
بسيار صريح دكتر مصدق بود. تا جايی كه به خاطر دارم، دكتر 
اصلی  اعضای  از  يکی  اما  نبود،  نفت  كميسيون  عضو  فاطمی 
مطرح  نفت  كميسيون  در  مسئله  اين  وقتی  بود.  ملی  جبهه 
شد، زودتر از همه روزنامه »شاهد« به آن پرداخت. البته دكتر 
اما كسی كه  امروز« می نوشت،  روزنامه  »باختر  فاطمی هم در 
بسيار برای آن سروصدا راه انداخت، دكتر بقايی بود. شايد در 
اما آن چه كه مسلم است،  جبهه ملی مخالفت هايی شده باشد. 
و  پذيرفتند  را  فکر  اين  افراد  آن  همه  سرانجام  كه  است  اين 
كه  است  عجايب  از  و  كردند  را طرح  آن  كميسيون  در  متحدا 
مصدق  است  ممکن  داد.  رای  آن  به  آرا  اتفاق  به  كميسيون 
اين  مشکالت  به  حقوقی  لحاظ  به  ملی  جبهه  جلسه  در  هم 
طرح پرداخته باشد. اما تمام اعضا متحد ايستادند و روی طرح 
خود پافشاری كردند و گفتند اگر اين كار را نکنيد، ما استعفا 
می دهيم و كميسيون را هم عوض می كنيم. تنها حزب مخالف 
كرده  توافق  انگليسی ها  و  شوروی ها  چراكه  بود.  توده  حزب 
قرارداد  جريان  از  بعد  كه  خارجه  وزرای  جلسه  در  كه  بودند 
قرارداد  به  راجع  آن جا صحبت  در  می آيد،  پيش  يکن  لم  كان 
انگليسی ها دفاع  از نفت  سادچيکف می شود، شوروی ها  قوام – 
سادچيکف   – قوام  قرارداد  از  انگليسی ها هم در مقابل  و  كنند 

كنند. دفاع 
محمدعلی موحد

به دنبال قتل رزم آرا ]در 16 اسفند ماه 1329[، حسين عال در 
21 اسفند ماه 1329، مامور تشکيل دولت گرديد. اما مصدق در 
رأس كميسيون نفت هم چنان در رأس كميسيون نفت، هم چنان 
سرگرم تعقيب كار خود بود. او فردای قتل رزم آرا پيشنهاد ملی 
شدن صنعت نفت را كه تا آن روز تصويب نشده بود، بك بار ديگر 
به رأی گذاشت. اعضای كميسيون كه هنوز گرفتار هول و هراِس 
ترور رزم آرا بودند، به اتفاق آرا آن را تصويب كردند و آن گاه نوبت 
مشخص  آن  برابر  در  را  خود  موضع  می بايستی  كه  بود  مجلس 

سازد. بسياری از نمايندگان كه مستقيم يا غيرمستقيم با عوامل 
از حضور  كه  بودند  داده  قول  و  داشتند  ارتباط  انگليس  سفارت 
در جلسه مجلس خودداری نمايند و به قول خود وفا نکردند. در 
جلسه مورخ 24 اسفند ماه از 131 نفر نماينده، 95 نفر در جلسه 
حضور داشتند و همه آن ها به گزارش كميسيون نفت رای مثبت 
اسفندماه   29 يعنی  روز سال  آخرين  در  هم  سنا  مجلس  دادند. 
سال 1329 اين گزارش را تصويب كرد... ]اما[ آن چه مسلم است، 
پيشنهاد ملی كردن نفت، نخست در جلسه مورخ چهارم آذرماه 
1329 كه در خانه نريمان تشکيل شده بود، به تصويب نمايندگان 
جبهه ملی رسيد. ]اما[ مقصود از پيشنهاد ملی شدن كه »مورد 
در  كه  است  پيشنهادی  گرفته«  قرار  كميسيون  قبول  و  توجه 
نفر: دكتر ]محمد[ مصدق،  پنج  امضای  به  آذرماه 1329  هشتم 
و  مکی  ]اللهيار[ صالح، ]حسين[  زاده،  حائری  ابوالحسن[  ]سيد 
با  شد.  داده  مخصوص  كميسيون  به  شايگان،  علی[  ]سيد  دكتر 
تصميمی كه كميسيون مخصوص نفت ]در جلسه سی وهفتم[ در 
17 اسفند ماه سال 1329 گرفت، هر 18 نفر اعضای كميسيون آن 
را امضا كردند. از اين پيشنهاد بعدها به عنوان اصل ملی شدن نفت 
ياد شده و همان است كه در تمام دوران حکومت دكتر مصدق 

اساس و مبنای مذاكرات بود: 
يرواند آبراهامیان

مذاكره  وارد  حسن نيت  با  بريتانيا  كه  را  متعارف  باور  اين 
واسطه  نقش  ايفای  برای  جدی  تالشی  متحده  اياالت  شد، 
دست يابی  در  مصدق  شکست  علت  و  داد  صورت  درستکار 
در  همواره  ريشه اش  كه  بوده  او  سرسختی  هم  مصالحه  به 
است.  شده  جست وجو  او  اعتقادی  روان شناسانه«  »سرشت 
حتی نويسندگان هم دل با مصدق نيز مدعی اند كه اگر مصدق 
به  می توانست  و  می داد،  بايد  نشان  خود  از  كمتری  سرسختی 
راجر،  ويليام  مثال  يابد.  دست  عادالنه  و  منصفانه  مصالحه ای 
امپراتوری  افول  درباره  آثار  موشکافانه ترين  برخی  نويسنده 
 - اخص  به طور  ايران  و  انگليس  بحران  و  كل  به طور  بريتانيا 
چنين استدالل می كند كه بريتانيا اصل ملی شدن را پذيرفت، 
مصدق،  غيرمنطقی«  »رفتار  دليل  به  و  آمريکا  همراهی  با  اما 
كه  است  اين  ]من[  استدالل  گرفت.  او  سرنگونی  به  تصميم 
در  بی پرده  پرسشی  كه  زيرا  بود،  دست نيافتنی  اساسا  مصالحه 
كانون مناقشه قرار داشت: اين كه چه كسی كنترل صنعت نفت 
باشد.  داشته  برعهده  را  و صادرات(  استخراج  توليد،  )اكتشاف، 
انگليس  نفت  شركت  يا  می بود  ايران  اختيار  در  آن  كنترل  آيا 
ايران يا احتماال كنسرسيومی از شركت های بزرگ نفتی معروف 
كنترل  معنای  به  شدن  ملی  ايران،  نظر  از  خواهران؟  هفت  به 
نفت  شدن  ملی  نفتی،  شركت های  ديدگاه  از  بود.  حاكميت 
ايران به معنای از دست رفتن كنترل غربی ها بود، امری كه در 
اوايل دهه 1330/1950 غيرقابل پذيرش تلقی می شد. از سوی 
نه محتوايی  ملی شدِن ظاهری  يعنی   - ملی شدِن صوری  ديگر، 
يا ملی شدن در تئوری و نه در عمل - از سوی بريتانيايی ها و 
آمريکايی ها به عنوان »مصالحه منصفانه« نمايش داده می شد، 
در  و  بی معنا  و  متضاد  تركيبی  حالت،  بهترين  در  درواقع  اما 
 1330 سال های  در  بود.  گمراه كننده  حالت، سرپوشی  بدترين 
آماده  شرايطی  هيچ  تحت  آمريکا  نه  و  بريتانيا  نه   ،1332 تا 

نبودند. نفت  واقعی صنعت  پذيرش ملی شدن 

تاريخ نقل 

استعمار پیکر  بر  آِب سرِد نفت 
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در چندروايت ايران  ملی شدن صنعت نفت 
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سرگرمي
جدول سه سويه

در جهت حرف های فارسی:
الف- بخشی از يك موشك كه در نوک آن قرار دارد – پيامکی كه توسط تلفن همراه فرستاده می شود

ب- نوعی هواپيمای روسی مسافربری - مشترک روزنامه يا مجله
ج- مادر عرب - عايق بندی شده - زمينه

د- شهر روشنايی در شمال - تن پوش ماهی - از نام های پسرانه
ه - پول ژاپن – تازه - جرم و بزه

و- مدرس دبيرستان - آسايش و استراحت
در جهت عددها:

1- كفش ورزشی - شبيه سازی يك شرايط جنگی كه هدف از آن آزمودن و 
هم چنين آموختن شگردهای جنگی است

2- روزنامه معروف فرانسوی – طباخی
3- باالی انگليسی - ماشين حمل زباله و مصالح - دو يار هم َقد

4- خواهش و آرزو - موسسه ای كه خسارت واردشده به اتومبيل را پرداخت 
می كند - نزديك نيست

5- واژه ای برای نماهنگ - پذيرفته نشده - مشهور
6- مخفف افزون – واحد شمارش مغازه

در جهت حرف های التین:
a- پخش شده روی زمين – گرما و حرارت

b- نوعی بيماری پوستی به صورت زخمی عفونی در صورت - حرارت باالی بدن – 
جاده ای برای رفتن به شمال

c- محل استقرار چادرهای تركمن - حدس - سنگی قيمتی
d- زينِت رو - بادی كه بسيار تند می وزد - ستون بدن

e- عيب جويی كردن از كار يا شخصی - دارای يك امتداد و بدون برخورد به يکديگر
f- بخشی از يك كاال كه به شخص يا جايی تعلق می گيرد - تصحيح و آماده سازی يك متن نوشتاری برای انتشار

سرپايین:
1- كشوری آفريقايی با پايتختی ليبرويل - 

يازده - پول ژاپن - دسته
2- منشی – منطقه ای زيبا در استان گيالن 

نزديك به چمخاله
از   – آوردن  وجود  به  كار  در  آشفتگی   -3

وسايل پروازی
نوعی   – شرقی  آذربايجان  در  شهری   -4
ساز سه گوش دارای 50 سيم عمودی كه با 

انگشت نواخته می شود
5- واكسن آن را دكتر كخ آلمانی كشف كرد 

– محلی برای كشتی رانی
6- كسی كه مورد خطاب قرار گرفته

7- آخرين نيروی بدن
16- قطعه نمايش كوتاهی در فاصله اجرای 
دو بخش از يك برنامه - اصطالحی در بازی 

شطرنج
كشورهای  بر  مدتی  كه  سلسله ای   -17

اسالمی حکومت كرد - ترسناک
18- از نام های پسرانه - جانوری كوچك تر از 

گرگ كه از مردار و گاهی ميوه تغذيه می كند
19- امر به ماندن می كند - واحد سطح

20- پروردگار

21- فدراسيون بين المللی دو و ميدانی
سرباال:

3- مادر
4- جمع نبی

يك  مقام  باالترين  از سوی  كه  نامه ای   -5
از  بخشی  يا  همه  راهنمايی  برای  سازمان 

كاركنان صادر می شود
6- پيرو سنت - اتوبانی در تهران

يك  همه گيری  و  شيوع   - دل تنگی   -7
بيماری

نوعی   – سوق   - شطرنج  گوشه نشين   -8
مسلسل سبك

9- دارويی خميری كه برای درمان درد يا 
 - می گذارند  دردناک  موضع  روی  كوفتگی 

قدم يك پا - مخفف دختر – پنبه زن
10- چکه - كسی كه از حال رفته و متوجه 

چيزی نمی شود - حرف نفرت
11- زمين گسترده ای كه باير است و زندگی 

در آن محدود است - ناله و زاری
12- مركز استان مركزی – ميوه هزاردانه

13- ايستگاهی در ارتفاعات دركه
14- ميدانی معروف در شرق تهران

15- نيمه روشن زمين

جدول سرباال، سرپايین

علیرضاصفري



42

زمانی كه يک اثر هنری بودم
نمی دانم چقدر با نويسنده دوست داشتنی فرانسوی، اريك 
امانوئل اشمیت، آشنايی داريد. اين نويسنده كه اسمش 

ياد  را  آدم  و  است  غلط انداز 
آلمانی ها می اندازد، چند كتاب 
جذاب دارد كه قبال همه شان با 
منتشر  فارسی  به  ترجمه  چند 
مجموعه  يكی اش  شده اند. 
كه  معرفت«  گل های   « داستان 
سه داستان دارد و داستان دوم 
هستند.  فوق العاده  سومش  و 
عنوان  با  دوم  داستان  خواندن 
قرآن«  گل های  و  ابراهیم  »آقا 
و داستان سوم با عنوان »اسكار 
و بانوی گلی پوش« را به شدت 
اين،  از  غیر  به  می كنم.  توصیه 
چند كتاب ديگر اشمیت هم به 

فارسی ترجمه شده اند كه همه شان خواندنی هستند.
بودم«  هنری  اثر  يك  كه  رمان »زمانی  امسال  اما 
ويسی  ترجمه فرامرز  با  اشمیت  امانوئل  نوشته اريك 
كارهای  از  كمی  دست  هم  رمان  اين  كه  شد  منتشر 
ديگر اشمیت ندارد. تازيو پسر جوان ۲۰ ساله ای است 
و  زيبا  بسیار  برادران  او  شده.  ناامید  زندگی  از  كه 
زيبايی  چندان  چهره  نه  خودش  اما  دارد،  مشهوری 
دارد و نه در ساير كارها موفقیتی كسب می كند. تازيو 
تصمیم به خودكشی می گیرد، اما هنگامی كه بر باالی 
اين  از  را  او  معروف،  هنرمند  زئوس،  ايستاده،  تپه ای 
ادامه  به  اگر واقعا  تو  او می گويد  به  بازمی دارد و  كار 
زندگی عالقه ای نداری، خودت را به من بسپار. من از 
تو يك اثر هنری درخشان خواهم ساخت. آن وقت او 
توجهی  كه  دارد  زيادی  زيبايی های  كه  می كند  كشف 

بهشان نداشته است. حاال اگر خودتان كتاب 
را بخوانید، حتما بیشتر لذت می بريد، چون 
اگر من می توانستم اين داستان خوب را در 
يك  خودم  كنم،  تعريف  خط  چند 

امانوئل اشمیت می شدم. پا اريك 

قطار شبانه لیسبون
به  به تازگی  لیسبون«  شبانه  »قطار 
ربطی  هیچ  و  است  رسیده  تهران 
امانوئل  كی روش،  كارلوس  به  هم 
در  همه،  اما  ندارد.  تونی  و  خوزه 
همین فرصت كوتاه استقبال خوبی 

از مسافرانش كرده اند و به قول ما كرم كتابی ها 
از  يكی  اما  است.  رسیده  هم  دوم  چاپ  به 
نويسنده ای  لیسبون،  شبانه  قطار  مسافران 
پاسكال  مستعار  نام  با  بیری  پیتر  نام  به  است 

مرسیه. او در سال ۲۰۰۴ رمان 
كه  نوشت  را  لیسبون«  شبانه  »قطار 
او در  بزرگ ترين موفقیت های  از  يكی 
عرصه نوشتن بود. مرسیه با انتشار اين 
فلسفی  نويسندگان  جرگه  وارد  كتاب، 
شد كه كتاب های آن ها از اقبال خاصی 
برخوردار است و ۱.۵ میلیون نسخه از 
اين كتاب و ترجمه آن به ۱۵ زبان خود 
داستان  است.  موضوع  همین  نمايان گر 
زندگی  از  است  روايتی  رمان،  اين 
معلمی كه وسط كالس درس، مدرسه 
به  می گیرد  تصمیم  و  می كند  ترک  را 
نويسنده  يك  ردپای  تا  برود  لیسبون 
به تدريج  كند.  پیدا  را  اسرارآمیز 

نويسنده  واكنش های  و  يادداشت ها  غرق  عمیق تر 

درباره  كه  يادداشت هايی  می شود؛ 
زندگی  عمیق  و  اساسی  تجربیات 
بیشتری  افراد  با  عالوه  به  هستند. 
به شدت  كه  می كند  مالقات 
خارق العاده  فرد  آن  تحت تأثیر 
به  گاه  كه  افرادی  داشته اند؛  قرار 
مبارز  يا  شاعر  پزشك،  يك  چشم 
به  ديكتاتور  علیه  مقاومت  جنبش 

می نگريسته اند.  او 

كتاب های
 هوشنگ مرادی كرمانی

شما كه غريبه نیستید، همه ما در بچگی هايمان و شايد 
و  بچه ها  همراه  يكی  آن  احتماال  و  جوانی تان  در  شما 
خوانده ايم.  و  ديده ايم  را  مجید«  »قصه های  نوه هايش 
هوشنگ مرادی كرمانی واقعا نويسنده بی نظیری است. او 
هم ما را به دنیای خاطرات می برد و هم 
با طنز جذابش می خنداند. با نوشته های 
او گاه احساساتی می شويم و گاه حس 
مرادی  آن كه  خالصه  می كنیم.  غرور 
كرمانی زندگی را به شكل هنرمندانه اش 

پیش روی ما می گذارد. 
او در سال های اخیر چند كتاب منتشر 
دستش  از  می كنیم  توصیه  كه  كرده 
يكی  نیستید«  غريبه  كه  »شما  ندهید. 
از اين هاست. هوشنگ مرادی كرمانی 
فصل های  به صورت  كتاب  اين  توی 
به نوعی دنباله دار سرگذشت  كوتاه و 
گرفتنش  كنكور  زمان  تا  را  خودش 
روستاهای  از  يكی  متولد  او  نوشته. 
دست  از  را  مادرش  كودكی  همان  در  و  است  كرمان 

غرق شدن شیرین در دنیای کلمات
کمی تا مدتی در تعطیالت نوروز فرهیخته باشید و کتاب بخوانید

دامونصاحبانزند

همین كه از يکی دو روز اول نوروز رد شويم و ديد و بازيدها از آن شور 
و شوق اولیه بیفتند، فرصت های بیشتری در طول روز برايمان ايجاد 
می شود. در اين فرصت ها می توانیم چند كار انجام دهیم. نخست 
آن كه بی كار بنشینیم و غصه بخوريم. به هیچ وجه نمی توانیم اين كار 
را توصیه كنیم، چون حتما نتايج وحشتناكی خواهد داشت. اما شايد 
بتوانید كمی سريال های نوروزی تلويزيون را نگاه كنید. اين توصیه 
هم به درد شما نمی خورد، چون شما در طول سال آن قدر سريال 
ديده ايد كه حاال وقت سريال نديدن است. شايد بتوانید در كنار افراد 
خانواده تان بنشینید و كمی درددل كنید. اتفاقا اين كار می تواند خیلی 
به دردتان بخورد، چون ما در طول سال معموال وقت كم داريم و به 
همین دلیل كم پای صحبت نزديکانمان می نشینیم. اما مراقب باشید 
در اين درددل كردن افراط نکنید، چون ثمره حرف زدن زياد، گفتن 
چیزهايی است كه برايتان دردسر درست می كند. درنتیجه شما باز هم 
وقت اضافه می كنید و می توانید در اين لحظه سراغ يار مهربان برويد. 
افراط كردن در اين يکی نه تنها ايرادی ندارد، كه می تواند كلی هم به 
دردتان بخورد. خواندن رمان، در روزهای نوروز، به شما تجربه زندگی 
كردن می دهد. شما می توانید زنی در لهستان باشید يا دانشمندی 
در ژاپن، می توانید دختری در پاريس باشید يا پسری در آمريکا. اين 
فرصت را از دست ندهید. ما هم چند پیشنهاد داريم برايتان. می توانید 
به طور ظريف، روی اين گزينه های روی میز هم اندكی فکر كنید. 

نوروزي بسته كتاب 
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روبه رويیم«  ديوانه  تقريبا  پدری  با  »ما  رمان  در  داد. 
و  تنگ  دست  با  مادربزرگ  و  پدربزرگ  درحقیقت 
داستانی  شخصیت  عموها  كمك خرجی  وسیله  به 
برای  بار  اين  كرمانی  مرادی  كرده اند.  بزرگ  را  ما 
بزرگ سال ها نوشته، اما باز هم لحن شیرين و جذابش 

را دارد.
»آب انبار« هم يكی از آخرين كتاب های مرادی كرمانی 
مكتب خانه  يك  شاگردان  درباره  »آب انبار«  است. 
بر  نوجوانان  را  اصلی  نقش  داستان،  اين  در  و  است 
شاگردان  درباره  داستان  اين  چه  اگر  دارند.  عهده 
را  »آب انبار«  نام  نويسنده  اما  است،  مكتب خانه  يك 
است  اين  علت  است.  كرده  انتخاب  داستانش  برای 

شهر  يك  در  داستان  ماجرای  كه 
می گذرد  كرمان  حوالی  در  كويری 
استفاده  آب انبار  از  شهر  اين  مردم  و 
تعريف  و  رابطه  درواقع  می كنند. 
مكتب خانه  در  داستان  شخصیت های 
و  فراز  كه  اتفاق هايی  اما  است، 
در  می سازد،  را  داستان  فرودهای 

اتفاق می افتد. آب انبار 

اتحاديه ابلهان
دوست  را  كتاب  اين  اسم  شايد 
بعد  باشید  مطمئن  اما  باشید،  نداشته 
از باز كردنش چنان دوستش خواهید 

داشت كه بعدها به اسمش هم عالقه مند خواهید شد. 
اگر از اول اسمش را هم دوست داشته باشید كه ديگر 
كندی  جان  نام  به  نويسنده ای  نوشته  رمان  بهتر.  چه 
آن  نوشته.  را  كتاب  يك  همین  فقط  كه  است  تول 
تا  كند  چاپ  را  كتاب  نشده  راضی  هیچ كس  روزها 
دستش  كار  و  شده  ناامید  بیچاره  نويسنده  درنهايت 
نمی كرد.  حماقت ها  اين  از  كاش  ای  كه  داده  خودش 
ما  و  بنويسد  بیشتری  كتاب های  می توانست  او  چون 
مادر  آن قدر  درنهايت  اما  ببريم.  لذت  خواندنشان  از 
كتاب  پسر  مرگ  از  بعد  سال   ۱۰ كه  كرد  پافشاری 
آن  از  را  پولیتزر  جايزه   ۱۹۸۱ سال  در  و  شد  چاپ 

خود كرد.
مادرش  با  كه  است  ساله   ۳۰ پسری  درباره  رمان  اين 
زندگی می كند و نمی خواهد يا نمی تواند قوانین و قواعد 
او در عصر قرون  بپذيرد. ذهن  را  معمول جامعه مدرن 
ماجرا  می گذارد،  پا  هركجا  به  و  می زند  پرسه  وسطی 
می آفريند. كتاب از طنزی قوی برخوردار است و پیمان 
خاكسار به خوبی توانسته اين طنز را به فارسی برگرداند. 

روياهای سلتی يوسا در ايران
ماريو بارگاس يوسا يكی از نويسندگانی است كه تحت 
هر شرايطی كار خودش را می كند و كتابش را می نويسد. 

از  بعضی  خالف  بر  او 
نويسندگان كه بعد از دريافت 
جايزه نوبل، احساس می كنند 
نازشان خريدار بیشتری دارد، 
خیلی  را  بعدی اش  كتاب 
كتاب  اين  و  كرد  منتشر  زود 
تقريبا با فاصله زمانی كمی به 
ايران رسید. اين رمان »رويای 
ترجمه  با  كه  دارد  نام  سلت« 
توسط  و  میرعباسی  كاوه 

انتشارات صبح صادق وارد بازار كتاب شده است. البته 
شايد خواندن كتاب های يوسا خیلی ساده نباشد، اما حتما 

خیلی از شما كه اين مطلب را می خوانید، 
دلتان كتاب های جدی تر هم می خواهد. 

تاريخی  وقايع  پايه  بر  سلت«  »رويای 
رمان،  اين  اصلی  قهرمان  گرفته.  شكل 
امور  ايرلندی است كه در وزارت  مردی 
درباره  پژوهش  به  انگلستان  خارجه 
حقوق بشر در كشورهای مختلف مشغول 
است. او در سفری كاری به كنگو می رود 
كه  می بیند  را  صحنه هايی  آن جا  در  و 
او  كند.  آن ها سكوت  برابر  در  نمی تواند 

می نويسد  استعمار  موضوع  با  را  جنجالی  گزارش هايی 
بیفتد.  و همین موضوع سبب می شود نامش سر زبان ها 
اسپانیايی زبان  اين رمان در ۱7 كشور 
به صورت هم زمان منتشر شده و قرار 
ترجمه  زبان   ۲۰ به  به سرعت  بوده 
در  رمان  اين  انگلیسی  ترجمه  شود. 

سال ۲۰۱۲ منتشر شده است.
يوسا در سال ۲۰۱۰ برنده جايزه نوبل 
متعددی  آثار  يوسا  از  شد.  ادبیات 
است.  شده  ترجمه  فارسی  زبان  به 
»سردسته ها« )ترجمه آرش سركوهی، 
سگی«  »سال های  چشمه(،  انتشارات 
انتشارات  گلشیری،  احمد  )ترجمه 
نگاه(، »گفت وگو در كاتدرال« )ترجمه 
عبداهلل كوثری، نشر لوح فكر(، »جنگ 
و  آگاه(  انتشارات  كوثری،  عبداهلل  )ترجمه  آخرالزمان« 
جمله  از  علم(  نشر  كوثری،  عبداهلل  )ترجمه  بز«  »سور 

اين آثار هستند.

خاطرات يک سرخ پوست صد در صد واقعی
كتاب  يك  كرديم،  معرفی  را  كتاب جدی  يك  كه  حاال 
جدی ديگر را معرفی می كنیم. اما برای خواندن اين يكی، 

بايد مراقب فك هايتان باشید، چون ممكن 
كند.  مشكلتان  دچار  زياد  خنده  از  است 
اين شما و اين »خاطرات يك سرخ پوست 
الكسی،  شرمن  نوشته  واقعی«  صد در صد 
شرمن  شايد  هیرمندی.  رضی  ترجمه 
اما حتما  نشناسید،  را  الكسی سرخ پوست 
رضی هیرمندی را می شناسید. خودتان را 
به آن راه نزنید، او مترجم كتاب های شل 
ديگر  بامزه  كتاب  كلی  و  استاين  سیلور 

است.
اين رمان در ابتدای سال جاری وارد بازار 
كتاب شد و در مدت كوتاهی به چاپ دوم 
است.  كتاب خطی و ساده  داستان  رسید. 
را  سرخ پوست  نوجوان  يك  داستان  ما 

می خوانیم كه قاطی سفیدپوست ها شده. در ابتدا كسی او 
بهترين  اما بعدها  را تحويل نمی گیرد، 
افراد مدرسه جذبش می شوند. شما در 
هم  می بینید،  تصوير  هم  كتاب،  اين 
امیدوار  زندگی  به  هم  و  می خنديد 
از  الكسی  شرمن  نقد  می شويم. 
است.  بی نظیر  واقعا  آمريكايی  جامعه 
می خوانیم:  كتاب  اين  از  قسمتی  در 
اين جشن  می گويم  خودم  با  »همیشه 
شكرگزاری سرخ پوست ها به راستی كه 
اين است كه سر  منظورم  بامزه است. 
اولین جشن شكرگزاری، سرخ پوست ها و كشیشاِن زائر 
سال  كه چند  همین  اما  بودند،  يكديگر  دوستان  بهترين 

گذشت، كشیشان زائر سرخ پوست ها 
را به گلوله بستند.«

ماه گرفته ها
فدايت شوم. بدون گيومه. بدون هر 
اين عنوان كتاب  اضافه.  گونه كلمه 
آن  وقتی  و  است  نادری  شرمين 
حس  می بينی،  كتاب  جلد  روی  را 
تبديل  نويسنده،  خود  كه  می كنی 
كتاب.  روی  آمده  و  شده  كلمه  به 
نامه های  نامه ها.  از  است  مجموعه ای  شوم«  »فدايت 
قاجار  دوره  ساده شده  زبان  نامه ها  قاجاری.  زن  يك 
چيزهايی  آن  شبيه  بدجوری  دغدغه هايش  و  است 
است كه ما داريم. با خودم می گويم كه نکند ما درجا 
قديمی ها  كه  است  همان هايی  دردهايمان  و  زده ايم 
داشتند. يا شايد شرمين نادری پولتيك زده و به زبان 
قاجاری، حرف های امروز ما را زده. به زبانی جذاب...او 
شوم«  »فدايت  می كند.  تبديل  كتاب  به  را  من  رويای 
را حوض نقره چاپ كرده و طرح جلد جذابش را نسيم 
از خواندن  را  است. خودتان  كرده  آتشين جان طراحی 

نکنيد. نامه ها محروم  اين 

مدرک
»مدرک« نوشته آگوتا كريستوف آخرين كتابی است كه 
برايتان معرفی می كنم. نوشته های كريستوف ساده اند و 
بی ادعا. اگر بخواهيم نوشته های او را از نظر ادبی بررسی 
مثل  كتاب هايش  ديگر  و  رمان  اين  خواندن  اما  كنيم، 

»دفتر بزرگ« را اكيدا توصيه می كنيم.
مثال  باشند.  نداشته  گفتن  برای  زيادی  حرف  شايد 
دقيق  چندان  داستان ها  اين  در  شخصيت پردازی 
باشد.  نشده  انجام  به خوبی  كتاب  فصل بندی  يا  نيست، 
پاراگراف، چند پرش زمانی را  مثال شما گاهی در يك 
می خوانی و روابط علت و معلولی، 
از كار در نمی آيد.  چندان درست 
داستان های  نمی توان  همه  اين  با 
ارزيابی  ضعيف  را  نويسنده  اين 
و  تازه  حرف  آن قدر  او  كرد. 
داستان هايش  در  نو  روايت 
به سادگی  ضعف ها  اين  كه  دارد 
حتی  شايد  می شوند.  پوشيده 
را  آگوتا  ديگر،  نگاهی  در  بايد 
و  سبك  كه  دانست  نويسنده ای 
شخصيت  دارد.  را  خودش  سياق 
بی خواب،  مرد  پتر،  مادربزرگ، 
ويکتور  خود  و  ويکتور  خواهر 
چندان  دوقلوها،  تريلوژی  در 
كسی  كمتر  شايد  كه  هستند  عجيب  و  پيچيده 
چنان  نويسنده  همه،  اين  با  كند.  تصور  را  آن  بتواند 
پيش  قصه  در  خودش  همراه  و  می كند  قانع  را  ما 
هم  عشق  از  او  آثار  در  نمی شود.  باورمان  كه  می برد 
گذشته  به  يا  باشد،  نشانی  اندک  اگر  و  نيست  نشانی 
بازمی گردد يا يك سويه و بی رمق است. زبان كريستوف 
موجز است و اين امر، باعث می شود در كمترين كلمات 
از شاخصه های  بار رويدادها منتقل شود. يکی  بيشترين 
آثار آگوتا، توجه ويژه او به تصويرسازی داستانی است و 
خيلی ساده می توان تصور كرد كه اقتباس های سينمايی 
از اين آثار ساخته شود. او فضای زيبايی از عشق را ارائه 
كرده؛ آن هم در فضای ديکتاتوری لهستان. اين كتاب را 

از دست ندهيد. هم 
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ي نشده ایم حرفه ا هنوز 

 روزهای دور از فوتبال چطور می گذرد؟
زمين  و  توپ  با  را  روزم  هر  سال   20 به  نزديك 
كه  شکر  را  خدا  اما  است،  سخت  برايم  گذرانده ام. 

هنوز بی ارتباط نشده ام و با نوجوانان كار می كنم.
 از راهی كه آمديد، پشيمان نيستيد؟

را  زندگی ام  و شيرينی  فوتبال هستم  عاشق  من  اصال. 
تمام  كه  گفت  نمی شود  البته  دارم.  فوتبال  همين  از 
بوده اند؛  خوب  و  دوست داشتنی  داشته ام  كه  روزهايی 
به  رسيدن  برای  و  گذرانده ام  را  مسير سختی  هم  من 

جايگاهی كه به دست آوردم، خيلی سختی كشيدم. 
درست  بود،  ملی  بانک  از  فوتبالتان  شروع   

است؟
فراموشش  هيچ وقت  كه  است  تيمی  ملی  بانك  بله. 

نمی كنم.
 چطور؟ چون اولين تيمتان بود؟

بله. من برای موفق شدن از همان جا شروع كردم. برای 
و  كردم  تالش  خيلی  ملی  بانك  تيم  در  شدن  فيکس 

روزی سه چهار بار تمرين می كردم.
 كال سخت كوش هستيد. 

بايد تالش كرد. شايد  به آرزوها  برای رسيدن  معتقدم 
خيلی ساده نباشد، اما من تجربه اش كرده ام.

در  كه  زمانی  بوديد  گفته  كه  خواندم  جايی   
بوديد، تصميم گرفتيد  آلمان  تيم ملی در  اردوی 
اين  باشگاه های  پيراهن  كه  كنيد  تالش  آن قدر 

كشور را به تن كنيد.
را  فکرش  هم  خودم  واقعا  اما  دارم،  ياد  به  دقيقا  بله، 
پيش بينی اش  برسم!  آرزويم  به  روز  يك  كه  نمی كردم 

كار سختی بود، چه برسد به اين كه عملی اش كنم! 
 آن روزهايی كه شما برای رسيدن به موفقيت 
تالش می كرديد، عشقتان فقط فوتبال بود اما حاال 
قدر  آن  ملی  در سطح  هم  آن  فوتباليست شدن 

مزيت دارد كه هدف اصلی فراموش می شود.
بازی می كرديم، دستمزدها و  قبول دارم. زمانی كه ما 
امکانات اين طور نبود. اما بايد قبول كنيم حرفه ای شدن 

در هر حوزه ای چنين تبعاتی را هم در پی دارد.
صورت  به  فقط  كه  اين جاست  مشكل  اما   
اسمی حرفه ای شده ايم. در همين ليگ سيزدهم، 
تعداد بازی هايی كه می شود تماشا كرد و لذت برد، 

به تعداد انگشت های يک دست هم نمی رسد. 
درست می گوييد، اما من اين نوع مشکالت را به مسائل 
ما  فوتبال  فرهنگ  در  متاسفانه  می دهم.  ربط  ديگری 
خودی  زمان  كوتاه ترين  در  بايد  بازيکنی  و  مربی  هر 
نتيجه گرا  اگر  بماند. يعنی  تا در جايگاهش  نشان دهد 
هم  دليلش  بماند.  ماه  از چند  بيشتر  نمی تواند  نباشد، 
باال  ما  فوتبال  سروكله  از  كه  است  بی برنامگی هايی 
اهميت  برنامه ريزی  و  ساختار  به  هيچ وقت  ما  می رود. 
ارزش  مقطعی  نتيجه های  برايمان  هميشه  نداده ايم. 
بايد  زير ساختی داشته اند.  به كارهای  بيشتری نسبت 

ديدو بازديد نوروزي با مرد اخالق فوتبال ايران

مینادایی

از آويختن كفش هايش كمتر از يک سال می گذرد؛ 
اسطوره ای كه بی شک جزو معدود فوتبالیست هايی 
است كه بین اغلب هواداران مستطیل سبز محبوب 
است، چراكه در نظرخواهی فدراسیون بین المللی 
آمار و تاريخ فوتبال جهان در ابتدای سال ۲۰۱۰ او به 
عنوان بیست وهفتمین بازيکن محبوب جهان انتخاب 
شد. بازی های جذابش در تیم های بوخوم و هامبورگ، 
اينتراخت فرانکفورت آلمان و البته فرياد های »میتی 
میتی« هواداران آلمانی اش فراموش نشدنی است. 
انتخاب او از سوی نشريه معتبر كیکر، آن هم به عنوان 
بهترين بال راست بوندسلیگا، از افتخاراتی است كه 
هنوز هیچ يک از فوتبالیست های ايران به آن دست 
نیافته است. 
مهدی مهدوی كیا نزديک به 20 سال است كه در 
فوتبال ايران بازی كرده و حاال قرار است به بازی 
كردن نوجوانانی كمک كند كه آرزويشان رسیدن به 
موفقیت های اوست. حضورش در تیم های باشگاهی 
آلمان باعث شده نگاهی فراتر از حد معمول به فوتبال 
داشته باشد. او معتقد است بی برنامگی فوتبال ايران 
دلیل اصلی مشکالتی است كه اين سال ها گربیان 
اين رشته را گرفته است و عدم برنامه ريزی های 
طوالنی مدت شرايط بد كنونی را به وجود آورده است. با 
او گفت وگويی داشته ايم كه در ادامه می خوانید.

ورزش
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است.  شده  متوقف  ما  فوتبال  رشد  كه  كنيم  قبول 
برای همين هيچ يك از بازيکنان و مربيان نمی خواهند 
می شود  هم  نتيجه اش  ببرند.  بين  از  را  محبوبيتشان 

بازی هايی كه ديدنشان هيچ لذتی ندارد. 
 می شود عدم امنيت شغلی و بحث هميشگی 
اين  به  هم  را  ثبات«  عدم   « يعنی  ايران  فوتبال 

موارد اضافه كرد. 
هم  دست  به  دست  زيادی  مشکالت  كل  در  دقيقا. 
آن ها  به  راجع  مورد  چند  در  تنها  نمی شود  و  داده اند 
ساختار  تمام  كه  گفته ام  هم  قبال  من  كرد.  صحبت 
فوتبالی ايران ضعف دارد. كسانی كه مديريت باشگاه و 
تيمی را به عهده دارند، برای اين كه در جايشان بمانند، 
مجبورند نتيجه بگيرند، برای رسيدن به نتيجه هم همه 
كار انجام می دهند. همين می شود كه سطح كيفی روز 

به روز كمتر می شود.
 موافق هستيد كه اگر فوتبال ايران به سمت 
خصوصی سازی پيش برود، اين دسته از معضالت 

تا حدودی كم می شود؟
فصل  يك  برای  فقط  كه  مديری  موافقم.  بله، 
فرصتی  می گيرد،  عهده  به  را  باشگاه  يك  مديريت 
هم  سر  پشت  بازی  سه  اگر  كه  نمی داند  ندارد. 
خصوصی  كه  باشگاهی  نه.  يا  می ماند  نگيرد،  نتيجه 
برنامه ريزی  می تواند  به راحتی  مديرش  باشد، 
در  اما  بگيرد.  تصميم  تيمش  آينده  برای  و  كند 
شوی،  بيدار  كه  صبح  نمی دانی  دولتی  باشگاه های 
فوتبال  كه  می شود  همين  نه.  يا  هستی  مدير  هنوز 
نشود  االن  روز ضعيف تر می شود. شايد  هر  پايه مان 
چند  تا  باشيد  مطمئن  اما  كرد،  را حس  ضعف  اين 
می دهد.  نشان  را  خودش  حتم  طور  به  آينده  سال 
و  بگيرد  نتيجه  ماه   9 طول  در  بايد  كه  مديريتی 
و  پايه  تيم های  به  ندارد  فرصتی  ديگر  برود،  كنار 
روندی كه در پيش گرفته ايم،  بپردازد.  برنامه ريزی 
روز به روز رشد فوتبال را كند تر و عقب ماندگی های 
تيم های  كنيد  نگاه  شما  می كند.  بيشتر  را  فوتبال 
نتيجه  نمی توانند  كه  است  سال  چند  ايران  پايه 
و  كنيم  نگاه  موضوع  به  كارشناسی  بايد  بگيرند؟ 
كشور های  كنيم.  پی گيری  را  سوال هايمان  جواب 
ما، در  بگويم رقبای گذشته  بهتر است  يا  ما،  رقيب 
اما  هستند،  پيشروی  حال  در  به شدت  حاضر  حال 
مدير چقدر  فالن  كه  اين هستيم  دنبال  به  هنوز  ما 
پول هايش  مدير  فالن  و  می دهد  پول  بازيکنانش  به 

از كجا می آورد. را 
حرفه ای  فوتبال  از  بايد  اوصاف  اين  با   

خداحافظی كنيم!
مديريتش  و  بازی  ما  كه  فوتبالی  بين  ببينيد، 
می شود،  مديريت  جهان  در  كه  فوتبالی  تا  می كنيم، 
بازی ها  سطح  از  دارد؛  وجود  زيادی  بسيار  تفاوت 
هم  را  اين  بايد  و...  سخت افزاری  امکانات  تا  گرفته 
می شود،  بيشتر  روز  هر  ما  مشکالت  كه  كنيم  قبول 
اقتصادی  فشار های  نمی شوند.  حل  هيچ كدامشان  اما 
هنوز  ما  دارد.  را  خودش  جای  كه  هم  فرهنگی  و 
را  باشگاه ها  در  درآمدزايی  فرهنگ  نتوانسته ايم 
فوتبال  نامرتب  ساختار های  كه  البته  كنيم.  عمومی 
تا كی  اما  است،  اين مشکل  مهم ترين داليل  از  يکی 
قرار است ادامه داشته باشد؟ باشگاه های بزرگی مثل 
درآمد هايشان  از  بخشی  و...  بارسلونا  چلسی،  بايرن، 
ميليون   400 درآمد  است.  هوادارانشان  طريق  از 

نبايد  ما  چرا  نيست.  كمی  رقم  مونيخ  بايرن  يورويی 
به خوبی  آن ها  دهيم؟  قرار  الگويمان  را  باشگاه ها  اين 
دست  به  برای  و  چيست  اهدافشان  كه  می دانند 
پيشرفت  است  قرار  اگر  می كنند.  تالش  آوردنش 
بايد  باشيم.  داشته  طوالنی مدت  برنامه  بايد  كنيم، 
نمی شود  برسيم.  كجا  به  می خواهيم  كه  بدانيم 
مسائل  چراكه  بگيريم،  نتيجه  سال  دو  يکی  درعرض 
بايد به صورت ريشه ای حل شوند. متاسفانه ما در هر 

هم  با  هيچ وقت  می كنيم.  عمل  احساسی  مسئله ای 
كسی  اگر  نداريم.  سازنده  انتقاد  و  نيستيم  هماهنگ 
دشمنی  به  كند،  انتقاد  ديگری  كس  از  فوتبال  در 
محکوم می شود. در حالی كه واقعا برای موفق شدن 
برای  و  ببينيم  به خوبی  را  همديگر  مشکالت  بايد 

برطرف كردنش با هم متحد شويم.
بهبود شرايط  به   حاال فكر می كنيد می شود 

فوتبال ايران اميدوار بود؟
آسيا  حتی  يا  جهان  اول  سطح  فوتبال  از  ما 
شويم.  متحد  و  كنيم  تالش  بايد  هستيم.  عقب 
مديرانی  به  و  كنيم  استفاده  خبره  كارشناسان  از 
بدهيم.  ميدان  دارند،  را  كار  بردن  جلو  توانايی  كه 
توانايی  كه  مديرانی  ما،  فوتبال  كنونی  شرايط  در 
شدن  گذاشته  كنار  ترس  از  دارند،  مديريت 
گود  وارد  كوتاه  مقاطع  در  نگرفتن  نتيجه  يا 
حاضر  تا  شود  جلب  آن ها  اعتماد  بايد  نمی شوند. 
حتی  ما  متاسفانه  برگردند.  فوتبال  به  دوباره  شوند 
به  داريم.  ضعف  هم  سخت افزاری مان  امکانات  در 
به  هم  ما  و  شود  بهتر  شرايط  اميدوارم  حال  هر 

بپيونديم. آسيا  پيشرفت كرده  تيم های  جمع 

خصوصی  که  باشگاهی 
به راحتی  مدیرش  باشد، 

و  کند  برنامه ریزی  می تواند 
تصمیم  تیمش  آینده  برای 
باشگاه های  در  اما  بگیرد. 
که  نمی دانی صبح  دولتی 

بیدار شوی، هنوز مدیر هستی 
نه. همین می شود یا 

راه رسیدن به برزيل: فدراسیون! 
چگونه به جام جهانی 

برزيل راه پیدا كنید 
نیلوفرحاجیرحیمی

تيم  و  فوتسال  زمين  از  را  چشمشان  همه 
چمن  زمين  منتظر  حاال  و  برداشته اند  بانوان 
البد  فوتبال.  تيم  موفقيت  به  اميدوار  و  برزيل 
در  را  شانستان  روزها  اين  باشيد،  فوتبالی  اگر 
به  را  جهانی  جام  بليت های  كه  قرعه كشی  هر 
در  اما  كرده ايد.  امتحان  است،  گذاشته  مسابقه 
بودند  گفته  درخشان  اقای  بدانيد  بايد  كنارش 
بليت های جام جهانی  ارگانی  و  به هيچ سازمان 
را نداده اند، مگر اين كه آن برند خودش اسپانسر 
گرفته  جداگانه  سهميه ای  و  است  بوده  فيفا 
باشد. اگر فوتبالی هستيد و استرس جام جهانی 
داريد، يا در كنارش نگران تنها نبودن تيم ملی 
جام  در  كه  بگويم  بايد  هستيد،  جهانی  جام  در 
جهانی آينده ايرانی ها با 5778 تا تقاضا در رده 

23 قرار گرفته اند، رده 23 فهرست بلندبااليی كه 
تعداد تقاضای بليت های جام جهانی در كشور های 
خود  را  اولش  رتبه  می دهد،  نشان  را  مختلف 

برزيلی ها گرفته اند. و بعد از آن آمريکايی ها .... 
 700 درباره  كه  است  گفته  هم چنين  درخشان 
تصميم  فدراسيون  خود  فوتبال  خانواده  بليت  تا 
می گيرد و عالوه بر آن درخواست بليت های درجه 
يك آن قدر زياد بوده است كه به ناچار بين عده ای 
قرعه كشی می شود و به آن ها بليت های درجه دو و 
سه تعلق می گيرد، چون بليت های درجه يك تنها 

100 عدد است برای هر بازی.
بدانيد و آگاه باشيد كه اين بليت ها 24 اسفند چاپ 
می شود و بايد از فدراسيون تحويلش بگيريد. پس 
يعنی اگر تا حاال از آژانس های مسافرتی شنيده ايد 

كه بليت های آماده را دارند، كذب بوده است!
ديگر اين كه اين آدم های خوشبخت با بليت هايی 
كه اسمشان رويشان حك شده است، اگر ايران به 
بهشان  بليت ها  پول  الل،  زبانم  نرود،  بعد  مرحله 
برمی گردد و اگر لطف هم كنيد كه بليت های جام 
است،  خيلی  خودش  نشود،  سياهی  بازار  جهانی 
چون فيفا اين را تخلف می داند و برخورد خواهد 
كرد، باقی هم ما هستيم كه از سفر جا مانده ايم، 
اگر  و  به ميزان كافی بخريم  بايد چيپس و پفك 
پيدا  مناسب  ابعاد  با  تلويزيونی  كند،  خدا قسمت 

كنيم و بنشينيم به تماشا!
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نازنینمتیننیا

مجلس را كه به توپ بستند و مردم معترض را به خاک و خون كشیدند، دو فیلم ساز 
به  اين روزها  ما  با سینماتوگراف، كه  و  بودند  ايستاده  روس گوشه خیابان بهارستان 
آن دوربین می گويیم، از درگیری ها و اتفاقات خیابانی فیلم می گرفتند. فیلم سازها را 
تا آن چه را كه دوست دارد، برايش ثبت كنند  محمدعلی شاه به تهران كشانده بود 
شازده  كار  به  فیلم ها  اما  شود.  ساخته  بی دفاعی اش  اثبات  برای  تاريخی  مدرک  و 
نیامد، خیلی زود مجبور شد كه سلطنت را رها كند و به مرزهای شمالی برود.  قاجار 
هیچ  كسی  و  نرسید  فیلم ها  به  دستش  ديگر  هیچ كس  و  برد  خود  با  هم  را  فیلم ها 
نديد. كمی  ببیند،  درباره اش  كه محمدعلی شاه دوست داشت،  آن چه  از  صحنه ای 
بعد مشخص شد كه مبارزان آزادی خواه هم به اندازه شاه قاجاری، به اهمیت پديده 
ظهور سینماتوگراف پی برده بودند و از درگیری ها، مبارزاتشان، قوای ستارخان و... 
به  واقعه  و  ايران  از  فرار  از  بعد  مبارزان  اين  دارند.  تاريخ  در  ثبت  برای  صحنه هايی 
توپ بستن مجلس، فیلم ها را هم با خود بردند و به مردم سرزمین هايی كه به آن ها 
اما  نشد،  معلوم  وقت  هیچ  هم  فیلم ها  اين  سرنوشت  دادند.  نشان  بودند،  داده  پناه 
در  سینما  و  دوربین  اهمیت  داستان  ثبت  ماند،  باقی  مهم  اتفاق  دو  اين  از  كه  آن چه 
با  فیلم برداری  اولین دوربین  پیش،  بود. 113 سال  ايران  در  تولدش  اولین سال های 
بازگشت مظفرالدين شاه از سفر فرنگ به ايران آمد و تا مدت ها اسباب بازی ای بود 
زنان  تفريح  تا  كشید  طول  سالی  چند  می ساخت.  تفريح  شاه  حرمسرای  برای  كه 
و  بیايد  به خیابان  بعد  و  تبديل شود  اعیان دوره قاجاری  و  تفريح اشراف  به  حرمسرا 
اولین سالن های سینما برای مردم عادی مترقی ايرانی نمايش فیلم هايی ازخارج آمده 
كارگردان  اولین  شاه،  مظفرالدين  كنیم،  نگاه  وقايع  اين  تاريخ  به  اگر  باشد.  داشته 
ايرانی می شود كه با داستانی از زندگی خواجه های حرم، اولین فیلم ايرانی را ساخت 
و بعد از او همین محمدشاه قاجار كه برای صحنه سازی، فیلم ساز روسی استخدام 
برای  ديگری  نام های  تاريخ  در  اما  اجتماعی.  سینمای  تهیه كننده  اولین  بود،  كرده 
ثبت اولین های سینمای ايران ديده می شود. نام هايی كه قدم های اولیه سینما را، به 
شکلی كه اين روزها می بینیم، برداشتند، اما برای نگاهی به صنعت سینما در ايران و 
تاريخچه اين كه چی بود و چی شد، حذف نام مظفرالدين شاه و محمدعلی شاه و نگاه 
ابزاری مستبدانه شان، اشتباهی بزرگ است. اشتباهی كه تاريخ را خش دار می كند و 
باعث می شود تا ريشه آن چیزی كه امروز صنعتی بزرگ در جهان است و در ايران، 
فقط نام كوچکی از آن صنعت را دارد، نشناسیم و ندانیم كه ريشه ها با تنه درختی كه 
امروز فکر می كنیم بارور شده است، چه می كند. برای همین است كه يک بار ديگر و 
اين بار با زوايه نگاهی متفاوت داستان تاريخ سینما را از 113 سال پیش تا امروز، در 

اين گزارش مرور می كنیم. 

پاپ كورن های
 امروزی با طعم 

ليمونادهای قاجار

از فیلم های حرمسرای قاجاری تا فیلم های از فرنگ آمده 
شاه قاجار در چشمه های آب گرم فرانسه بود كه دوربين را ديد و به آن دل باخت. 
ميرزا  و  شده  خريداری  ايران  برای  و  فرانسه  در  شاه،  با  آشنايی  اين  از  بعد  دوربين 
اولين  كرد.  فيلم برداری  فرانسه  در  گل  كارناوال  مراسم  از  صحاف باشی  ابراهيم خان 
تماشاگران، حرمسرای شاه بودند. شاه دوربين را به ايران آورده بود، اما يادش رفت كه 
اين دوربين و سينما در همان فرنگ برای مردم عادی است. همين شد كه مردم كوچه 
و بازار، بعد از بازگشت شاه به ايران، هم چنان چيزی از سينماتوگراف نمی دانستند و 
فقط می شنيدند كه دستگاهی آمده كه در آن تصاوير حركت می كنند و به آن »چراغ 
جادو« می گويند. همين شد كه تفريح حرمسرای شاهی، جايی در ميان مردم نداشت و 
آن هايی كه بعد از شاه تصميم گرفتند به سراغ سينما بروند، نزديك به 50 سال تالش 
كردند تا اين هنر را در ميان مردم كوچه و بازار به تفريحی دوست داشتنی و رويايی 
تا زمان رسيدن  از مظفرالدين شاه و  بپيوندند. بعد  تبديل كنند و به صنعت جهانی 
انقالب مشروطه، درهای سينما روی پاشنه حرمسرای شاه می چرخيد و اولين فيلم ها، 
درباره زندگی زنان حرمسرا، خواجگان، مسافرت های شاه، شيرهای شاه در دوشان تپه 
و  كوچه  به  از حرمسرا  تا سينما  بود  الزم  زمان  بود. هشت سال  مراسم سينه زنی  و 
خيابان بيايد و درهای اولين سالن برای مردم باز شود. در سال 1287، همان ميرزا 
ابراهيم خان صحاف باشی اولين سالن سينما را راه انداخت، اما فيلم هايی كه در سالن 
نمايش داد، به مذاق دولت خوش نيامد و مورد غضب شاه قرار گرفت، تبعيد شد و 
سالن سينمايش هم بسته شد تا اولين توقيفی سينمای ايران به نام اولين فيلم بردار 

سينمای ايران ثبت شود. 

اعالن پرده های جديد تماشايی سینماتوگراف
فيلم  تماشای  به  مردم  دعوت  برای  رسمی  اعالميه  اولين  ابراهيم خان،  ميرزا  از  بعد 
اولين اعالميه مردم به سينما اين طور  افتاد. در  اتفاق  نام تاجرباشی  توسط فردی به 
دعوت شدند: »پرده های جديد تماشايی سينماتوگراف كه عوالم را به طور حركت و 
تجسم  نشان می دهد، به تازگی وارد شده و در خيابان ناصری در يکی از مغازه های 
جناب تاجرباشی نشان داده می شود. مقدم آقايان محترم از يك ساعت بعد از ظهر تا 
دو ساعت از شب گذشته در كمال احترام پذيرفته می شود.« بعد از اين دعوت، اولين 
شد.  آغاز  سينمايی  سالن های  ساخت  با  ايران  در  سينما  شدن  عمومی  برای  قدم ها 
اين  نتيجه رسيدند  اين  به  بودند كه  اولين آدم هايی  اقليت های دينی و غيرايرانی ها، 
هنر و صنعت تازه به دنيا آمده، جذاب و دوست داشتنی است و می تواند برای آن ها 

سود داشته باشد.

داستان سالن روسی خان
 روسی خان كه از پدری انگليسی و مادری روسی به دنيا آمده بود، اولين كسی بود 
كه در ايران سالن سينما ساخت. او در سال 1285 يك دستگاه نمايش و 15 حلقه 
فيلم600 الی 800 ميلی متری از كمپانی پاته خريد و مشغول نمايش فيلم های كمدی 
در اندرون شاهی و خانه های اعيان و اشراف شد. بعد از مدتی آن قدر كارش گرفت كه 

بازخوانی تاريخ صنعتی آغشته به هنر به نام سینما در ايران 

آپارات
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به مراسم عروسی اعيان دعوت می شد تا در مجلس بزم 
و خوشی، برای مهمانان فيلم كمدی پخش كند. يکی 
از اين فيلم ها در مراسم عروسی ظل السلطان در باغ شاه 
به نمايش درآمد و كار روسی خان كه برخالف ابراهيم 
با دربار داشت، گرفت  رابطه خوبی  خان صحاف باشی، 
و دو سال بعد در خيابان عالء الدوله )فردوسی(، اولين 
نمايش  با  را  سالن  و  ساخت  را  ايران  سينمای  سالن 
استقبال  كرد.  افتتاح  ژاپن  و  روس  جنگ  از  فيلمی 
بعد  مدتی  كه  بود  آن قدر خوب  سالن سينما  از  مردم 
اجاره  الله زار  خيابان  در  بزرگ تری  سالن  روسی خان، 
روسی خان«  و  بومر  »تماشاخانه  را  آن  نام  و  كرد 
روسی  اكثرا  می داد،  نمايش  او  كه  فيلم هايی  گذاشت. 
بود يا از روس ها حمايت می كرد. به همين دليل مورد 
حمايت روسی های مستقر در ايران به ويژه لياخوف قرار 
گرفت و همين حمايت باعث  شد كه حتی مخالفت های 
تماشاگران ايرانی با فيلم های نمايشی تأثيری در كار او 
سينمای  سالن  انقالبيون  قدرت گيری  با  باشد.  نداشته 
مجاهدين  دست  به  سينما  اين  شب  يك  روسی خان، 
در  نمايش  به  انقالبی  فيلم های  و  شد  اشغال  مسلح 
آمد و شب ديگر توسط قزاق های روسی اشغال شد و 
فيلم های روسی در آن نمايش داده شد و اين داستان 
اشغال و رهايی مدام تکرار شد. با همين سينما بود كه 
اهميت تجاری فروش بليت های سالن سينما از چشم 
تماشاگران ايرانی پنهان نماند و رفته رفته، آن هايی كه 
به صنعت و تکنولوژی مدرن زمان خود عالقه داشتند، 
به فکر تاسيس سالن های ديگر افتادند. همان تاجرباشی 
كه اولين اكران عمومی را راه انداخته بود، در خيابان 
چراغ گاز و در يك قهوه خانه برنامه نمايش راه انداخت 
روسی خان  اعتراض  با  ناگهان  گرفت،  كارش  وقتی  و 
مواجه شد كه می خواست انحصار بازار نمايش فيلم را 
و خورد كشيد  زد  به  نفر  دو  اين  دعوای  باشد.  داشته 
خيابان  در  صندلی   20 با  كوچکی  سالن  تاجرباشی  و 
ناصرخسرو راه انداخت. درگيری های اين دو نفر آن قدر 
ادامه داشت تا باالخره به زندان افتادند و درباری بودن 
روسی خان به دادش رسيد و بعد از آزادی جواز كسب 

گرفت و سالن جديدی در دروازه قزوين )بازارچه قوام( به 
راه انداخت. كسب وكار روسی خان تا زمان انقالب مشروطه 
و فرار محمدعلی شاه به راه بود و بعد از اين اتفاق، همراه با 

خانواده شاه فرار كرد و سينماهايش هم تعطيل شدند. 
بعد از فرار روسی خان، يك ارمنی، بازار سالن های سينما را 
به دست گرفت. مردی به نام آرداشس باتماگرايان كه همه به 
نام اردشيرخان ارمنی، او را می شناختند، در سال 1291در 
را  باز كرد و سريال های »تارزان«  خيابان عالء الدوله سالن 
ايران آورد. ارمنی خان، برای جذب تماشاگر راه حل های  به 

تماشاگر  دريافت  به  كه  بود  اولين كسی  و  داشت  ويژه ای 
و  داد  اهميت  و...  روسی  و  انگليسی  زبان  با  فيلم هايی  از 
برای اين كه كسی در سالن دچار مشکل نشود، مترجمی را 
استخدام كرد تا در سالن بايستد و نوشته های انگليسی را 
توضيح دهد و زيرنويس ها را بخواند. ايده ديگر ارمنی خان 
هم اين بود كه گروهی نوازنده در سالن بودند و موسيقی 
مناسب با صحنه ها را برای تماشاگران می نواختند، يك بوفه 
هم در سالن بود تا تفريح كامل شود و سالن سينما، جايی 
برای تفريح و خوشی شود. همين ايده ها باعث شد تا كار 
ارمنی خان بگيرد و او سه سال بعد سالن »مدرن سينما« و 

دو سال بعد از آن سالن »خورشيد« را افتتاح كند. 

 زنان آمدند، بازار سینما داغ شد
بزرگ  نقص  يك  ايران،  سينمای  سالن های  اولين  داستان 
دارد؛ در هيچ كدام از اين سالن ها، زنان به تماشای فيلم ها 
نمی نشستند. اولين تماشاگران زن، همان زنان حرمسرای 
شاهی بودند و زنان اندرونی خانه های مردم عادی، نه راهی 
چراغ  اين  به  عالقه ای  نه  البته  و  داشتند  سينما  سالن  به 
درهای  از  بيرون  به  سينما  كه  هم  وقتی  اجنبی.  جادوی 
اين  تا  نشد  باز  سينما  به  زنی  هيچ  پای  رسيد،  حرمسرا 
كه جوانان تحصيل كرده تازه از اروپا آمده، تصميم گرفتند 
زنان را هم به سالن های سينما بياورند و برای آن ها سالنی 
مخصوص افتتاح كنند. اين جوانان معتقد بودند كه تا وقتی 
نيمی از جامعه، جايی در سالن ها نداشته باشد، اين صنعت 

پا نمی گيرد و فروش نمی رود. 
علينقی خان وزيری به همراهی خان بابا معتضدی، كسانی 
بانوان را تاسيس كردند و بعدها  بودند كه سالن سينمای 
هنوز  روزها  آن  »در  گفت:  آن  درباره  معتضدی  خان بابا 
را  فيلم هايی  من  لذا  نداشتند،  راه  سينما  سالن  به  بانوان 
مجالس  در  بودم،  آورده  خارج  از  يا  كرده  تهيه  خود  كه 
فاميلی برای بانوان نيز نمايش می دادم، ولی بعد با يکی از 
صاحبان سينما مذاكره كردم و به اتفاق سينمايی مختص 
كرد  پيشنهاد  وزيری  علينقی  كلنل  كرديم.  درست  بانوان 
كار  اين  به  بود،  الله زار  در  واقع  كه  را  او  نمايش  سالن  تا 
اختصاص دهيم و به اين ترتيب سينما صنعتی تأسيس شد 
كه فقط فيلم برای خانم ها نمايش می داد و بعد از تأسيس 

برای جذب  ارمنی خان، 
ویژه ای  راه حل های  تماشاگر 
داشت و اولین کسی بود که به 
فیلم هایی  از  تماشاگر  دریافت 
با زبان انگلیسی و روسی و... 
اهمیت داد و برای این که کسی 
در سالن دچار مشکل نشود، 
تا  استخدام کرد  را  مترجمی 
نوشته های  و  بایستد  در سالن 
و  را توضیح دهد  انگلیسی 
بخواند  را  زیرنویس ها 

13
93

روز
 نو

يژه
ل و

 او
اره

شم

13
93

روز
 نو

يژه
ل و

 او
اره

شم



48

هم  ديگر  سينمای  به  خانم ها  ورود  كه  بود  سينما  اين 
رواج پيدا كرد.«

اما درباره حريق سینمای صنعتی 
سينمای بانوان چندان مورد توجه قرار نگرفت، جامعه آن 
روز ايران نسبت به اين تازه رسيده مشکوک بود و همين 
باعث شد تا زنان اندرونی خانه ها، تمايلی به نشستن در 
سالن تاريك و ديدن فيلم ها نداشته باشند، از شانس بد 
تا  شد  باعث  ناخوشايند  اتفاقی  هم  سينما  اين  مديران 
سالن بانوان خيلی زود تعطيل شود؛ دو سيم برق اتصالی 
كردند و سينما در زمان اكران يك فيلم دچار آتش سوزی 
شد و صبح روز بعد در روزنامه ناهيد به تاريخ دهم مهر 
سينمای  حريق  به  راجع  »اما  شد:  نوشته   1307 سال 
نکرد.  پيدا  نگرانی مورد  صنعتی خوشبختانه اضطراب و 
بدين معنی كه توجه مخصوص رئيس محترم نظميه و 
و  بلديه  و  نظميه  ماموران  فداكاری  و  و جديت  مراقبت 
نظاميان با فقدان هرگونه وسايل الزمه نه تنها خيلی زود 
آتش خاموش و به نقاط ديگر سرايت نکرد، بلکه جز دو 
مختصری  جراحت  صورتشان  و  دست  به  كه  نفری  سه 
زيادی  و مقدار  نپيوست  وقوع  به  تلفاتی  بود،  وارد شده 
به  از فرط وحشت  زيورآالت خانم ها كه  و  لباس  از  هم 
داخل عمارت سينما انداخته و فرار كرده بودند، از طرف 
مسترد  صاحبانشان  به  و  جمع آوری  نظميه  مامورين 
و  متأثر  بی اندازه  حادثه  اين  وقوع  از  خالصه  گرديد. 
متاسف با آقای وزيری اظهار همدردی می نمايم در اين 
حادثه فجيع. وقتی انسان منظره رقت خيز فرار و چهره 
مضطرب و ترسناک خواتين محترم و اطفال معصوم را 
به خاطر می آورد، بی اختيار به اين نکته متذكر می شود 
كه چه عيب داشت اگر شوهران و برادران و اقربای آن ها 
قلب  قوت  با  و  بودند  همراه  آن ها  با  موقع  آن  در  نيز 
آن ها  وحشت زدگی  از  است،  مرد  جنس  مخصوص  كه 
با  اثبات و خونسردی و مقاومت  به  را  آنان  جلوگيری و 
خطر توصيه و در استخالص آن ها كمك می نمودند.« با 
بود،  شده  تعطيل  سينمايشان  كه  مديرانی  نوشته،  اين 
می خواستند  آن ها  برداشتند.  فرهنگ سازی  برای  قدمی 
خانوادگی  تفريح  برای  مکانی  به  را  سينما  سالن های 
تبديل كنند. سينماهای مختلط، در آن شرايط جامعه، 

چندان خوشايند و مورد قبول نبود، اما همين نوشته و 
ترفندی مثل اختصاص دادن بالکن سالن به زنان، باعث 
تجدد  و  هنر  به  كه  ايرانی  خانواده های  معدود  تا  شد 
و  فرهنگ سازی  بيايند.  سالن ها  اين  به  داشتند،  عالقه 
جريان های  و  رضاخان  زمان  تا  دست اندركاران  تالش 
خودش  تاثير  رفته،  رفته  و  داشت  ادامه  حجاب  كشف 
به سينما،  زنان  با ورود  و  اين دوران  از  بعد  را گذاشت. 
سينمای تجاری در ايران شکل گرفت و تماشاگر ايرانی 
هم با هنری جديد روبه رو شد كه برای او داستان تعريف 

می كرد و رويا می ساخت. 

وقتی سینما، سینما شد 
نقطه شروع واقعی سينمای ايران، همان لحظه ای است 
كه فيلم »دختر لر« در سينما ماياک الله زار به نمايش 
درآمد. عبدالحسين سپنتا به همراه اردشير ايرانی، اولين 
فيلم ناطق سينمای ايران را ساختند تا سينما ماياک با 
مردم  كه  باشد  سينمايی  سالن  اولين  بی سابقه،  فروش 
مقابل گيشه فروش آن صف بکشند. قبل از »دختر لر«، 
ايران  سينمای  مستقل  اثر  اولين  رابی«  و  »آبی  فيلم 
بيشتری  جذابيت  لر«  »دختر  ناطق  سينمای  اما  بود، 
از سينمای صامت اين فيلم داشت. به اين ترتيب پاييز 
فيلم  شد.  ايران  سينمای  پاييز  مهم ترين   ،1312 سال 
سينما  به  ماياک،  سينما  در  اكران  از  بعد  لر«،  »دختر 
سپه رسيد و تا سال بعد، در سينماها نمايش داده شد. 
آن زمان، فيلم های آمريکايی، فرانسوی، روسی و مصری 
در سينماها نمايش داده می شد و سريال ها هم دو روز در 

هفته نوبتی برای اكران داشتند. 

قهرمان های پرده نقره ای وارد می  شوند
و  شد  ممنوع  صامت  فيلم های  اكران   1314 سال 
اين  در  شد.  هفتم  هنر  تازه   فصل  ناطق،  سينمای 
تفريحی  عنوان  به  سينما  اهميت  ريشه های  سال ها 
دوست داشتنی و مدرن، در ذهن مردم ايران ثبت شد 
تا  مردم  شدند.  پر  سالن ها  و  گرفتند  رونق  گيشه ها  و 
به  اما  نديدند،  ايران  ساخت  فيلمی  ديگر  بعد  سال ها 
فيلم های  تماشای  به  جهان  مردم  با  همراه  آن  جای 
را  عالقه شان  و  استقبال  و  می نشستند  هاليوودی 
فکر  سينما  به  كه  آن هايی  برای  كردند  انگيزه ای 
در  باشند.  ايرانی  سينماگر  می خواستند  و  می كردند 
اوايل دهه 20، اسماعيل كوشان قدم دوم را برای توليد 
داخلی برداشت و بعد از شکست های پی درپی، باالخره 

چشمه های  در  قاجار  شاه 
که  بود  فرانسه  گرم  آب 
آن دل  به  و  دید  را  دوربین 
این  از  بعد  دوربین  باخت. 
فرانسه  در  شاه،  با  آشنایی 
خریداری  ایران  برای  و 
ابراهیم خان  میرزا  و  شده 
مراسم  از  صحاف باشی 
فرانسه  در  گل  کارناوال 
کرد فیلم برداری 
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موفق شد راهی برای فيلم سازی ايرانی باز كند. اواخر 
آن  سياسی  ماجراهای  با   ،30 دهه  اوايل  و   20 دهه 
اما هنر  نبود،  هنر  پاگرفتن  برای  زمان خوبی  روزگار، 
مناسب  راهی  رويابافی،  و  روياسازی  زرورق  با  سينما 
پناهی  روزگار  سنگينی  پس  از  كه  شد  مردمی  برای 
فيلم ها  در  تصويرشده  قهرمانان  و  پهلوانان  رويای  جز 
را نداشتند. سينما، ركن مهمی در زندگی مردم شد؛ 
پای صحبت  وقتی  روزگار،  اين  در  و  حاال  كه  آن قدر 
امروزی و كودكان آن روزگار می نشينيم،  ميان ساالن 
سينما،  در  فيلم  تماشای  و  مدرسه  از  فرار  از  همه 
سينمای  در  روزها،  اين  كه  كودكانی  دارند.  خاطره 
سياست،  دنيای  در  حتی  و  ادبيات  دنيای  در  ايران، 
برای خود اسم و رسم دارند. سينمای دهه 30 و 40، 

بود.  روياها  سينمای 
عشق و شرف، سوژه اصلی داستان های روی پرده بود 
با كف گرگی و  بخواهد،  دلتان  تا  قهرمان  و  پهلوان  و 
انتقام  تا  می دويدند  پس كوچه ها  كوچه  توی  تيزی، 
شکستن،  تخمه  با  فيلم ها  اين  پای  تماشاگر  بگيرند. 
و شيردان  پياله های سيراب  ساندويچ خوردن و حتی 
می نشست و با رضايت از پولی كه بابت بليت داده، به 
رونق اين صنعت در ايران كمك می كرد. كم كم، پای 
رشد  و  شد  باز  فارسی  فيلم های  به  هم  سوپراستارها 
كه  زردی  مجالت  و  سينمايی  مجالت  انتشار  سينما، 
همه چيز  می پرداختند،  سوپراستارها  احوال  و  حال  به 
چرخ هايش  كه  كرد  بزرگ  صنعت  يك  شبيه  را 

می چرخد و اقبال دارد.

 صدای موج نو 
از  ناگهان صداهای ديگری هم  اما در دهه 40 و 50،   
گوشه و كنار شنيده شد. فيلم سازهای جوانی به ميدان 
اعتقادی نداشتند  آمده بودند كه به كارخانه روياسازی 
كنند.  خلق  سينما  با  را  واقعی  هنر  می خواستند  و 
ناصر  حاتمی،  علی  بيضايی،  بهرام  مهرجويی،  داريوش 
تقوايی، مسعود كيميايی، عباس كيارستمی و... نام های 
سينما  درباره  تازه ای  حرف های  كه  بودند  تازه واردی 
داشتند و می خواستند شعور هنر را به فيلم فارسی های 
و  درگيری های سياسی  كنند.  اضافه  ابتذال  به  آغشته 
اجتماعی آن سال ها هم به سراغ سينما آمد و اين طور 
شد كه مديرانی كه تا ديروز فقط به فکر درآمد سينما 
روبه رو  هنری  با  و  كردند  باز  چشم  ناگهان  بودند، 
شدند كه می خواهد از شعور و آگاهی و شناخت حرف 
تماشاگر نشسته  به آن  بزند و در چهارچوب داستان، 
اين طور  ياد بدهد.  تازه ای  در سالن سينما، حرف های 
سينما  به  دوباره  سال ها،  از  بعد  ممنوعيت  كه  شد 
نمايش  قاجاری،  شاه  كه  اندازه ای  همان  به  رسيد. 
و  نياورد  تاب  را  صحاف باشی  ابراهيم خان  فيلم های 
از  فهرستی  هم  سال ها  آن  مديران  كرد،  تبعيد  را  او 
خوش نيامدنی ها داشتند و تنها تفاوت اين جريان اين 
بود كه آن روزها يك شاه مقابل يك ابراهيم خان بود 
مقابل  طويل  و  عريض  دستگاه  يك  سال ها  اين  در  و 

ايستاده بود.  تازه  تفکری 

وقتی سینما به اين روزها رسید
شد.  تمام  سينما   ،60 دهه  اوايل  تا   50 دهه  اواسط 
جريان های  و  اتفاقات  و  رفت  دست  از  گذشته  رونق 
سالن  به  كه  كرد  اين  از  درگيرتر  را  مردم  سياسی، 
آرامش  كه  وقتی  و  اسالمی  انقالب  از  بعد  اما  بروند. 
تصوير  به  رسيدن  به  نياز  بازگشت،  جامعه  به  نسبی 
امام  مهم  حکم  و  داد  نشان  را  خودش  دوباره  رويا  و 

باز كرد. سينماگران  را دوباره  خمينی، درهای سينما 
از  بعد  و  برداشتند  قدم  آرام  آرام  اول  سال های  در 
جشنواره  راه اندازی  سينمايی،  مديريت  گرفتن  شکل 
و... نبض سينما  تازه نفس  فيلم سازان  فيلم فجر، ورود 
از  كودكان  سهم  وسط  اين  كرد.  پيدا  تازه ای  ضربان 
سينما هم ادا شد و دهه 60، بهترين دهه فيلم سازی 
فروش  حال،  اين  با  اما  شد.  نوجوان  و  كودک  برای 
سينمای  به  شباهتی  نه  سينما  از  استقبال  و  گيشه 
جهان داشت و نه آن روزگاری كه سينما تازه در ايران 
به  سوپراستار  معرفی  اجازه  تازه  شرايط  بود.  پاگرفته 
اجتماعی  شرايط  از  متاثر  سينما  و  نمی داد  را  سينما 
سرپا  اهالی اش  و  هنرمندان  تالش  تمام  با   ،60 دهه 
فيلم »عروس«،  اكران  و  دهه  اين  پايان  با  بود.  مانده 

به  جوان  سوپراستار  دو  سينما  افتاد؛  مهم  اتفاقی 
كرد  پيدا  پورعرب  ابوالفضل  و  كريمی  نيکی  نام های 
بياورند.  گيشه  به  را  مردم  می توانند  كردند  ثابت  كه 
خسرو شکيبايی هم بعد از »هامون« ديده شده بود و 
آمده  سينما  به  هم  معتمدآريا  فاطمه  مثل  بازيگرانی 
مثل  بازيگرانی  و  سوپراستار  بازيگران  تلفيق  بودند. 

داد.  تازه ای  جان  سينما  به  و...  معتمدآريا  شکيبايی، 
در دهه 70، برای هر سليقه ای فيلمی روی پرده بود. 
تازه ای  تعريف  هم  اجتماعی  سينمای  گرفتن  جان 
دهه  آن  نوجوانان  و  جوانان  و  داشت  تماشاگر  برای 
را كه با عطش خواندن، ديدن و دانستن، دست وپنجه 
اوايل  و   70 دهه  در  می كرد.  سيراب  می كردند،  نرم 
سينمايی  از  همه  رسيد.  اقبال  به  سينما   ،80 دهه 
سوپراستارهايی  كنار  در  توانسته  كه  می زدند  حرف 
به  تماشاگر  برای  را  شعور  و  هنر  می شوند،  متولد  كه 
را  جديد  و  قديمی  سينماگران  نسل  و  بياورد  ارمغان 
كنار هم نگه دارد؛ سينمايی كه برای همه فيلم سازان 
نشان  گيشه،  فروش  و  داشت  جا  كافی  اندازه  به 
سراغ  به  كمتر  ديگر  هم  ايرانی  تماشاگر  كه  می داد 

و  خوب  فيلمی  دنبال  به  و  می رود  تجاری  فيلم های 
مديريت  با   ،80 دهه  دوم  نيمه  در  اما  است.  درست 
تازه،  مديران  شد.  عوض  شرايط  دهم،  و  نهم  دولت 
گويی چشم ديدن سوپراستارها را نداشتند، سينماگر 
مولف هم نمی خواستند، سينماگر اجتماعی هم مجوز 
و به جای تمام اين ها بودجه های ميلياردی  نمی گرفت 
بودند و  فيلم سازانی ريخته شد كه سفارشی ساز  پای  به 
بعد با سوبسيد و بليت رايگان و اكران ويژه آمار گيشه را 
باال می    بردند. فيلم سازان بزرگی كه بعد از انقالب مطرح 
احمدرضا  حاتمی كيا،  ابراهيم  ماندند؛  كنار  بودند،  شده 
كيانوش  بنی اعتماد،  رخشان  تبريزی،  كمال  درويش، 
عياری و... ازاين نام ها بودند. به اين ترتيب دوباره فيلم های 
تجاری و كليشه ای بر سردر سينماها نشستند، بودجه های 
ميلياردی به فيلم های سفارشی رسيد و فيلم سازان زيادی 
يا انگيزه برای ساخت فيلم تازه را از دست دادند يا با فيلمی 
اكران نشده، كنج خانه نشستند و براساس آن چه مديران 
فارابی در اواخر سال 91 اعالم كردند، حتی آمار واقعی فروش 
سينماها هم معلوم نشد و صنعت سينمای ايران نفسش 
به شماره افتاد. روزهايی كه با اتفاقاتی مثل اسکار اصغر 
فرهادی و تولد نسل جديدی از فيلم سازان، درهای اميد 
دوباره به روی سينما گشوده مي شود، پرديس های سينمايی 
با بوفه های فروش پاپ كورن و چيپس مکزيکی و سالن های 
صنعت  اين  اهالی  و  هستند  تماشاگران  دنبال  به  مجهز 
از  آمدن  بيرون  برای  راهکاری  به دنبال  و موثر  پردرآمد 

ركود سال های گذشته می گردند.

عشق و شرف، سوژه اصلی 
داستان های روی پرده بود و پهلوان 
و قهرمان تا دلتان بخواهد، با 
کف گرگی و تیزی، توی کوچه 
پس کوچه ها می دویدند تا انتقام 
بگیرند. تماشاگر پای این فیلم ها با 
تخمه شکستن، ساندویچ خوردن 
و حتی پیاله های سیراب و شیردان 
می نشست و با رضایت از پولی 
که بابت بلیت داده، به رونق این 
صنعت در ایران کمك می کرد
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طنز

سر حساب بانکی تان را شل کنید!
برای  نوروزی  تعطيالت  كه  هستند  اعتقاد  اين  بر  برخی 
يك  پس انداز  با  كارمندجماعت  كه  است  شده  ايجاد  آن 
با  دوباره  بعد  و  برود  مسافرت  به  روز  چند  خودش  سال 
تمام شدن تعطيالت، بازگشت شکوهمندانه ای به اداره اش 

داشته باشد!
را متذكر می شويم. چی...  نکاتی  برايتان  راستا  در همين 
واقع  مثمرثمر  نکات  اين  حتما  كه  می خواهيد  ضمانت 
شود؟! چی؟!... حتما بايستی كسانی كه ضمانت می دهند، 

كارمند هم باشند؟!... مگر می خواهيد وام بدهيد؟!
1- تا لحظه ای كه فالسك چای و ميوه را در خودرويتان 
قرار نداده ايد و چند كيلومتری هم حركت نکرده ايد، اصال 
فکر  كنيد،  مسافرت  كجا  به  می خواهيد  اين كه  به  ابدا  و 

نکنيد! مزه سفر به همين تصميم های يکهويی اش است! 
ديده شده است كه برخی افراد سوسول قبل از مسافرت 
وضعيت آب وهوايی آن جا را چك می كنند... چی؟!... چرا 
اشتباه  را  منظورمان  می زنم؟!...  هجده  مثبت  حرف های 
و  شدن  سورپرايز  لذت  ديگر  اين طوری  شديد!...  متوجه 
به  سفر  لذت  می شود،  گرفته  ماندن  برف  در  و  ترافيك 
همين خطرهايش است. سرمايه گذاری در بانك نيست كه 

بدون ريسك باشد!
خرج  خودتان  دست  روی  می خواهيد  الکی  چرا   -2
بتراشيد؟! از قديم هم گفته اند سری را كه درد نمی كند، 
دستمال نمی بندند! معاينه فنی را هم كی داده كی گرفته! 
راه می رود، می شود سوارش شد! اصال و  تا وقتی  خودرو 
ابدا به اين فکر نکنيد كه برويد و ببينيد خودرويتان سالم 

هست يا نه! 
باری كه خودتان و همسرتان  يادتان هست آخرين  اصال 
چکاب كامل پزشکی رفته ايد، كی بوده است كه اين قدر به 
چکاب خودرويتان اهميت می دهيد؟! اين قدر اين وسايل 

به اصطالح نقليه را نازپرورده بار نياوريد!
همراه  قرص  عالمه  يك  مسافرت  هنگام  باشد  يادتان   -3
خود داشته باشيد، دور بودن از محيط كار و نديدن روی 
ماه رئيستان و ارباب رجوعان با صبر و حوصله)!( و از طرف 
ديگر غرغرهای همسرتان، يحتمل باعث می شود كه شما 

قرص الزم)!( شويد. 
قرص  زيادی  مقدار  می توانيد  می شنويد،  ما  از  اگر  البته 
داروخانه های  تعداد  باشيد.  داشته  همراه  خودتان  با 
بانك ها زياد نيست  شبانه روزی مثل تعداد خودپردازهای 

كه بتوانيد هر وقت دلتان خواست برويد و قرص بخريد! 
و  بيندازيد  راه  هم  قرص  فروش  و  خريد  می توانيد  حتی 
خرج سفرتان را از اين طريق جبران كنيد! نترسيد! برخالف 
خريد و فروش وام، خريد و فروش مسکن آزاد است، مگر تا 

به حال گذرتان به ناصرخسرو نيفتاده است؟!
4- می خواستيم بگوييم كه حواستان باشد كه در اين ايام 
زمان اضافه كاری دزدان هم هست و از استفاده از خالی 
بودن منازل نهايت استفاده را می برند... اما بعد يادمان آمد 

شما بانکی هستيد و همه پول هايتان را به صورت چندساله 
يا چيز  نقد  پول  عمرا  و  كرده ايد  بانك سرمايه گذاری  در 

ارزشمندی در منزل داشته باشيد! 
بيچاره  برای آن كه دزد  اين طور شد، الاقل  خب حاال كه 
دست خالی از منزل شما برنگردد، الاقل يکی دو تا كارت 
باالخره  بگذاريد.  منزل  در  برايش  تومانی  هزار  هديه 50 

عيد است و او هم خرج دارد!
5- اگر گرفتن وام را بچه بی كار همسايه بداند، يحتمل او 
هم از شما می خواهد كمی كمکش كنيد! سفر رفتن هم 
مثل گرفتن يك وام چرب است! يعنی نبايد همه را از آن 

مطلع كرد! زيرا اگر تعميركار خودرو، منزل، نقاش و... همه 
بفهمند كه مسافرت در پيش داريد، مطمئنا به گوش آقا 

دزده هم خواهد رسيد! 
چی؟! شبکه های اجتماعی؟! نه بابا! محيط آن جا امن است! 
با خيال راحت در فيس بوغتان)!( بنويسيد كه می خواهيد 
يك هفته برويد مسافرت و پزش را بدهيد كه همه آن هايی 
كه پول سفر را ندارند، مثل آن جوانانی كه وام ازدواجشان 

دير شده، افسردگی بگيرند!
اينترنت دانلود  از  6- حتما عکس يك بچه خوش تيپ را 
كنيد و همراه خودتان داشته باشيد! زيرا در مسافرت های 
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اما  است.  واجب  ما  به  قديمی ها  احترام 
پيشينيان  از  كه  يادگارهايی  و  رسم ها 
گران  اين قدر  چرا  نمی دانم  مانده،  به جا 
است؟ اصال گرانی هم انگار نسل به نسل 
مثال  نيست.  ما  ول كن  و  می آيد  پيش 

گرانی همين آيين های جشن نوروز.
يک نمونه اش در چهارشنبه سوری است 
كه هر جوان ايرانی به اندازه حقوق يک 
ماه پدرش ترقه و فشفشه در می كند تا 
به نوبه خودش در اين جشن ملی سهيم 

باشد!
حساب  كه  هم  عيد  شب  خريد 
بيرون  طرف  بابای  دارد.  عليحده ای 
می آيد! بعد هم ديد و بازديد و پذيرايی 
از  بروم همه  قربانش  كه  دادن  و عيدی 

دم ريالی هستند.
مديونيد اگر فكر كنيد با يک لبخند، با يک پيام 
بشود  آفتابگردان  تخمه  كاسه  تا  چند  با  ساده 

جشن نوروز برگزار كرد.
البته ما كه مجبور نيستيم مو به مو آيين پيشينيان 

را اجرا كنيم.
كی  ما  گذشتگان  چهارشنبه سوری.  همين  مثال 
اين همه صدا از خودشان ساطع می كردند؟ نهايت 
بود، بعد هم يک پارچ آب می ريختند  قاشق زنی 
اين گونه  می خنديدند.  هرهر  و  قاشق زن  سر  بر 

جشن های ملی را برگزار می كردند.
ساخت.  جديد  رسم های  بايد  دليل  همين  به 
و  مفيد  خوب،  بسيار  رسم  رفتن  سفر  همين 
مقرون به صرفه ای است. رسم بايد مقرون به صرفه 
باشد. نه اين كه جيب آدم را بتراشد! درست است 
كه سفر هم خرج دارد، اما عمرا به پای خرِج عيد 

در خانه ماندن برسد.
سفر فايده های ايجابی دارد. مثال همين كه هوای 
بدون پارازيت تنفس می كنيد. همين كه از ديدن 
می بريد،  لذت  دمن  و  دشت  و  بطری  و  رودخانه 

غنيمت است. اما فايده های سلبی هم دارد.
خريد  كه  همين  نمی كنيد،  خانه تكانی  كه  همين 
آجيل و ميوه و شيرينی نداريد. همين كه بچه های 
تخس فاميل پسته ها را جلوی چشم شما از توی 
ظرف آجيل جمع نمی كنند، و اعصاب و روان شما 
نمی كنند،  همين  خط خطی  سال  يک  مدت  به  را 
و  فجيع  بچه های  همين  به  نيستيد  مجبور  كه 

بی تربيت عيدی هم بدهيد، كم فايده نيست.
بنابراين سفر را جدی بگيريد. هم سياحت است. هم 
صرفه جويی اقتصادی است. هم اين كه باالخره چهار 
تا عكس هم برای پروفايل فيس بوك و گوگل پالس 
می گيريد. اين عكس پروفايل شبكه های اجتماعی 

يكی از موضوعات مهم در زندگی هر انسان است.
از سرتان  را  اين جور مقصدها  و  تايلند  فكر  لطفا 

اين جور  عكس  نمی توانيد  كه  شما  كنيد.  بيرون 
چه  مردم  فيس بوك.  روی  بگذاريد  را  مقصدها 
از  يكی  از  می شويد  مجبور  هم  آخر  می گويند؟ 
و  كنيد  استفاده  فتوشاپ  يعنی  بشری  مواهب 
آراسته  شطرنجی  زيور  به  را  پس زمينه  تايلند 

كنيد.
بنابراين فكر سفر خارجی را از سر به در كنيد. شما 
اطراف  فتوشاپ می افتد، همين  به  كه سروكارتان 
شهر خودتان هم كه برويد، فتوشاپ مشكل شما 
را حل می كند. حتی در ورژن های جديد، شما اگر 
به فاصله های نزديک تر هم سفر كنيد، باز فتوشاپ 
به شما امكان تغيير پس زمينه را می دهد. يعنی در 
همين بالكن، حياط يا ايوان خانه يا حتی اتاق بغلی 
هم كه عكس بگيريد، فتوشاپ اين امكان را دارد كه 
برايتان يک پس زمينه اروپايی رديف كند. فتوشاپ 
واقعا می تواند در جلوگيری از خروج ارز از كشور 
به  هم  جديد  فتوشاپ های  كند.  ايفا  مهمی  نقش 
خالی بندی حساس نيستند و شما با خيال راحت هر 

پس زمينه ای را می توانيد برای خودتان آماده كنيد.
اصال نوروز نه فقط به رسم های جديد و ارزان و جادار 
و مطمئن نياز دارد، بلكه بايد با همين تكنولوژی های 
نجات بخش مثل فتوشاپ و كرول هم همراه بشود. 
يک اتفاق بينابين است. هم خرج های نوروز را دور 
و  كرده ايد  تجربه  فتوشاپ  با  را  سفر  هم  زده ايد، 

پولش را به جيب زده ايد.
بايد شناخت« درست  اين كه می گويند »در سفر 
هم  رفتن  بدون سفر  ما حتی  زمان  در  اما  است. 
را  نوروز  يكی جشن  كه  می شود شناخت. همين 
می شود  برود،  فتوشاپی  مجازی  سفر  و  بپيچاند 
اقتصاد و مديريت منابع  به  او چقدر  شناخت كه 
و به پول، كه البته چرك كف دست است، اهميت 
البته  بگيريد.  جدی  گفتم،  كه  را  اين ها  می دهد. 
اين ها تاثيری در قيمت بنزين در سال 93 نخواهد 

داشت!

سفرهای ارزان نوروزی با فتوشاپ
محمدعلیمومنی

نوروزی احتمال گم شدن فرزندتان وجود دارد! 
اگر اين اتفاق افتاد، می توانيد به پليس مراجعه 
نشان  او  به  را  خوشگل  عکس  همان  و  كنيد 
دهيد! آن ها كه می خواهند بچه را پيدا كنند، 

بگذار يك خوشگلش را پيدا كنند!
به  دهيد!  قرار  جورابتان  در  را  عابربانکتان   -7
با دعواهای  ترتيب ديگر دزدها نمی توانند  اين 
البته  بدزدند!  را  شما  پول های  ساختگی 
نيست،  مشکلی  شکست،  كه  هم  عابربانکتان 
دوباره  سوته  سه  را  بانك  عابر  نشکند!  دلتان 

صادر می كنند!
8- رستوران های بين جاده ای برخالف بانك ها 
برود  می تواند  فرد  كه  دارند  را  قابليت  اين 
آيا  تا بفهمد  پشت دخل و آن جا سرک بکشد 
آشپزخانه اش تميز است يا خير! البته زياد هم 
سخت نگيريد! كسی با يکی دوبار خوردن غذای 

آلوده و مسموم شدن نمرده است!
است  مناسبی  فرصت  نوروز  تعطيالت   -9
و...؛  ويتامين  و  كالری  پروتئين،  جذب  برای 
دانشمندان هم متاسفانه هنوز كشف نکرده اند 
كه اگر پول برای غذايی ندهی، خوردنش هيچ 
ضرری برای انسان ندارد! از قديم هم گفته اند: 

»مفت باشد، كوفت باشد!«
اگر انتهای مسافرتتان ختم می شود به منزل يکی 
از اقوام، تا می توانيد بخوريد و بياشاميد، به فکر 
صاحب خانه هم نباشيد! فقط يادتان باشد تا سال 
بعد منزلتان را عوض كنيد و آدرس جديد را هم به 

او ندهيد كه اقدام تالفی جويانه انجام دهد!
با  معدنی  آب  بطری  در سفر حتما چند   -10
يادتان  البته  باشيد.  داشته  همراه  به  خودتان 
كرده  پر  لوله كشی  آب  با  را  آن ها  قبلش  نرود 
باشيد!... آهان! يادم رفته بود شما بانکی هستيد 
و مايه دار!... خب برويد چند بطری آب معدنی 
طنزنويس  برای  كردم  فکر  لحظه  يك  بخريد! 
جماعت دارم راهنمای سفر نوروزی می نويسم!

نکته  آخرين  عنوان  به  می خواستيم   -11
بنويسيم: »فصل بهار است و خريدن چيزهای نو 
و تازه، وسوسه كننده. مواظب دخل و خرج خود 
بانکی  شما  آمد  يادمان  دوباره  باز  كه  باشيد.« 
اين طور می نويسيم:  را  آخر  نکته  هستيد! پس 
»فصل بهار است و خريدن چيزهای نو و تازه، 
اشکالی  كردن  خرج  كم  يك  وسوسه كننده. 

ندارد، سر حساب بانکی تان را شل كنيد!«
نکته انحرافی: اگر به سفر خارجی می رويد، به 
هيچ كدام از خارجی ها اعتماد نکنيد! شايد هر 
كدام از آن ها خاوری باشد كه تغيير قيافه داده 
و لهجه اش را عمل كرده است. اگر عکس شما 

همراه ايشان منتشر شود كه واويالست ديگر!
با  نگفتيم  به شما  ... چی؟! چرا  تحرير:  از  بعد 
االن  باشيد؟!  داشته  همراه  نقد  پول  خودتان 
در سفر هستيد، بدون پول و همه عابربانك ها 
از دسترس خارج بودند! اصال به ما چه! يعنی 
از دسترس خارج بودن عابربانك ها را من بايد 
پاسخ گو باشم؟!... چی؟! منزلتان را هم دزد زده 
و از طرف ديگر اضافه وزنی خفن گرفته ايد؟!... 
نمی دهيم  ضمانت  گفتيم  ابتدا  همان  كه  ما 

نکاتمان مفيد باشد!
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طنز

آدم ها  انگار  بانك اند.  شلوغ  روزهای  هميشه  شنبه ها 
می گيرند.  انرژی  جورهايی  يك  سخت  كارهای  برای 
اول  در شنبه های  مردم  كرده ام  اين سال ها كشف  طی 
و  توضيحات من  به  با دقت  آن ها  ماه خوش اخالق ترند. 
از اين ها كه بگذريم، ميلشان  همکارانم گوش می كنند. 
برای افتتاح حساب هم بيشتر است. اما خدا نکند سررسيد 
فکر  باشد.  ماه  اول  شنبه  هميشه  اقساطشان  پرداخت 
می كنند كل پول را بخشيده اند به ما باجه دارانی كه در 
صف مقدم بانك ها هستيم. شنبه آخر سال است و همه 
حساب و كتاب ها را بايد جمع وجور كنيم. حسابرسی و 
كلی از اين كارها و بستن پرونده يك سال جاری. بايد 
با مردم هم سروكله بزنيم، بايد متقاعدشان كنيم كه وام 
اين حرفی نيست  امسال بسته شده.  نمی دهيم، پرونده 
سال  آخر  بيايد.  سادگی خوششان  همين  به  آدم ها  كه 
و شيفت كشيشت  باشد  ريخته  كار سرت  كلی  و  باشد 
حضور  اين ها  همه  به  بيشتر.  اين  از  خوشی  باشد  هم 
مهمان ها را اضافه كنيد و خرده فرمايشات همسر را. بعد 
هم بايد بنشينی فرمول های پيچيده را حساب كنی، به 
سوال های كنکور رياضی آدم ها جواب بدهی، از پرداخت 
سود خالص حساب های كوتاه مدت و بلند مدت تا تعيين 
قسط برای آن هايی كه به زور دوتا شاهد جور كرده اند و 
ماهانه  پرداخت  نه،  نگاه می فهمی  با يك  تو  و  آورده اند 
362 هزار تومان آن هم 15 ساله كار آن ها نيست. اين را 
زود می فهمی؛ نه از سرووضعشان، از همين سوال هايشان 
می فهمی. شوقشان را كه می بينی، دلت می خواهد هی 
حساب و كتاب كنی برايشان. صف باجه شلوغ است. از 
آدم های افاده ای با حساب های كالن تا آدم های معمولی 
همه در صف اند. آدم های معمولی همان هايی هستند كه 
كاال  سبد  نمی كند  فرقی  باشند؛  در صف  دارند  دوست 
خالی  و  پر  ای تی اِم  مخزن  يارانه.  دريافت  يا صف  باشد 
می شوی.  خوشحال  نقدينگی  گردش  از  تو  و  می شود 
اين است كه  اين خالی شدن مخزن يك چيزی شبيه 
صندلی  روی  پيرمردی  است.  جريان  در  دائم  زندگی 
می شوم  مطمئن  و  می دهد  را  شماره اش  می نشيند، 
نوبت خودش است. اين جای كار را دوست دارم. احساس 
تا  می گيرد  را  بيمار  بيمه  دفترچه  كه  دارم  را  پزشکی 
بيمه های  دفترچه  اين  نه  البته  بنويسد.  دارو  برايش 
معمولی، دفترچه های كارراه انداز را می گويم؛ همان هايی 
كه با آن ها همه چيز می توان خريد. اصال هم ربطی به 
كمبود دارو و خريد با ارز مرجع ندارد. داشتم می گفتم 
را  پيامکی  سيستم  می خواهد  و  می دهد  را  شماره اش 
غيرفعال كند. می پرسم چرا؟ برايش توضيح می دهم كه 
هم  آن  است.  حسابتان  پی گيری  برای  راه  بهترين  اين 
در لحظه. وقتی می گويم در لحظه، خنده اش می گيرد. 
می گويد: پسرم همين سيستم پيامکی تان مثل يك هوو 
و  تاخير  با  كه  بس  گرفته،  هدف  را  ساله ام   60 زندگی 

نيمه شب پيامك هايش می رسد، همسرم شك كرده هر 
پولی  پيامك  همان  اين  كه  كنم  ثابت  می خواهم  قدر 
است كه خودش از حساب كشيده تا برای تولد نوه مان 
می دانی  كرده.  شك  نمی كند.  باور  بخرد،  را  چيز  فالن 
شك يعنی چه؟! می دانم شك يعنی چه. وقتی به قيافه 
برای مدير  نگاه می كنم كه بکوب  همکار كنار دستی ام 
را  اين   - كار می كند  - همان  يا  شعبه شدن می خواند 
دو  گزارش  اين كه  به  كرده ام،  او شك  به  می فهمم. من 
ميليون و 500 هزار ريالی كسری ام را او به مدير شعبه 
با همه حسابرسی ها  پولی كه  داده است، شك كرده ام. 
هزينه  از  شدم  مجبور  و  كنم  پيدا  را  ردش  نتوانستم 
هم  شايد  بپردازمش.  همسرم  برای  عيد  لباس  خريد 
امسال سهم بچه های فاميل را از پول نو كم كردم. وقتی 
بود،  خواهی  بانك  كارمند  هميشه  باشی،  بانك  كارمند 
همه تو را به پول های نو و سررسيدهايی كه بايد بی هيچ 
چشم داشتی هديه كنی، می شناسند. حتی به باجه های 
خارج از نوبت برای دوست و آشنا. می خواهم يك كمپين 
حساب  بی نوبت.  باجه های  به  نه  كمپين  بيندازم،  راه 
آدم های صف را دارم تك تکشان را. اين يك بازی است 
آخر سال بين همکاران كه ببينيم كداممان كار ملت را 
بيشتر راه انداختيم. جايزه اش خيلی دهان پركن نيست. 
نه چند دستگاه خانه است نه كمك هزينه سفر، نه كمك 
هزينه مادام العمر. يك شام ساده است، همين جگركی 
بغل بانك. هميشه حق با مشتری است، حتی مشتری ای 
از  می خواهد  و  می زند  حرف  موبايل  با  دقيقه  پنج  كه 
جابه جايی حسابش و رسيدن پول مطمئن شود؛ كاری 
عجيبی  اصرار  اما  بکند،  می تواند  هم  باجه  از  خارج  كه 
به وقت كشی دارد. مثل داور بازی ايران و استراليا وقت 
اضافه دارد تا دلت بخواهد. صدای آدم های باجه او را به 

تذكر  يك  است.  راه  بهترين  اين  می آورد. هميشه  خود 
محترمانه و بعد آن ها را به آدم های ته صف حواله كنی. 
و  است  شنبه  چون  خوشحال اند،  اولش  كه  آدم هايی 
كم كم باورشان می شود كه صف طوالنی تر از آن است كه 
لبخندشان را تا لحظه آخر حفظ كنند. شماره پی گيری 
را نشانم می دهد و می گويد با اين شماره تماس گرفتم 
می كنم  سعی  آمده.  من  پول  سر  بر  چه  نيست  معلوم 
جدی باشم، اما خنده ام می گيرد. آخر چه كسی با شماره 
پی گيری اش تماس می گيرد. می پرسم كسی هم جواب 
داد. می گويد بله، يك خانم و تاكيد می كند كه او اصال در 
بانك كار نمی كند. برايش توضيح می دهم كه اين شماره 
نوبت  شده.  متقاعد  می رسد  نظر  به  چيست.  پی گيری 
حدودا  سالمند  خانم  می رسد؛  بعدی  مراجعه كننده  به 
60 ساله ای كه می خواهد فيش گاز و تلفن را در باجه 
بپردازد. به تابلويی روی ديوار بانك اشاره می كنم كه بايد 
با دستگاه بپردازد، اصال نمی داند از چه صحبت می كنم. 
می گويد نوه اش اين كارها را می كرده، حاال به دانشگاه 
رفته. دختر جوانی دستش را می گيرد و می گويد كمکش 
می كند. كارت و شماره رمزش را به او می دهد. می خواهم 
بگويم اين كار را از نظر امنيتی تاييد نمی كنم، اما گاهی 
قصدشان  كنيم  باور  بايد  كرد،  اطمينان  آدم ها  به  بايد 
از  كمك است. صف طوالنی نصف شده است، خيلی ها 
نظر می رسد  به  پشيمان شده اند.  ماندن  شنبه در صف 
كشيك  شيفت  به  نباشم.  جگركی  در  شام  برنده  كه 
بانك  كه  سررسيدهايی  به  مهمان ها.  به  می كنم،  فکر 
هديه شان  گزينشی  بايد  حاال  و  كرده  كم  را  بودجه اش 
كنم. به كلی كار انجام نداده فکر می كنم، به ماه نو، سال 
كه  بانك داری  چونان  به صف های طوالنی. خسته ام  نو. 

هنوز نتوانسته رد كسری حساب هايش را بزند...

باجه شماره دو 
مهدیساصفریخواهخاطرات يك بانك  دار تمام وقت

13
93

روز
 نو

يژه
ل و

 او
اره

شم

13
93

روز
 نو

يژه
ل و

 او
اره

شم



53

تزيين  را  آب زده  پله های  دو سمت  گلدان های شمعدانی 
و  تميز  تازگی  به  كه  را  آبی رنگ  حوض  دور  و  كرده 
است،  آراسته  بنفشه  گلدان  تايی  چند  شده،  آب گيری 
شيشه پنجره ها چنان تميز شده اند كه گويی شيشه ای در 
ميان قاب خود ندارند، فرش ها و پشتی ها تکانده شده و 
چند باری از باال به پايين و از پايين به باال جارو شده اند. 
پرده های ضخيم، جای خود را به پرده های ظريفی داده اند 
تاقچه ها  می كنند.  چندان  دو  را  بهاری  نور  لطافت  كه 
گردگيری شده اند و قاب عکس ها و گلدان ها و چراغ های 
و چيده شده اند.  به تك دستمال كشيده  الله سرخ تك 
دستان  و  نمانده اند  بی نصيب  تغييرات  از  هم  باغچه ها 
پرانرژی مادربزرگ و پدربزرگ چند بوته جديد را به جای 
بوته های خشکيده نشانده اند و كف آن را چنگك زده اند تا 
برای سيراب شدن گل ها و بوته ها از آب باران بهاری نرم 
بلند حياط هم لباس پرشکوفه شان را  شوند. درخت های 
به تن كرده اند و روحی تازه به خانه مادربزرگ دميده اند، 
است.  بخشيده  زندگی  اين  به  تازه ای  نفس  مادربزرگ 
از آجيل روی آن خاطره ای  پر  هرچند كرسی و مجمعه 
نيست كه به آسانی فراموش كنيم، اما نقطه اوج هنرنمايی 
از  استقبال  برای  تغييرات آن ها  و  تمهيدات  مادربزرگ ها 
بهار بود. هماهنگی ذهن و حس مادربزرگ ها با طبيعت، 

جای خالی خود را در زندگی های امروزی 
به رخ می كشد و گويی مهارتی بوده كه 

رفته رفته فراموش شده، اما....
موارد  از  بسياری  در  قطعا  امروز  زندگی 
از  نه  تفاوت دارد،  با زندگی مادربزرگ ها 
حياط پردرخت و بوته خبری است و نه از 
آشپزخانه  امروز  پرنقش ونگار.  پشتی های 
ما در آغوش سالن پذيرايی و نشيمن جا 
متر  چند  حداكثر  تراس  و  كرده  خوش 
تلويزيون ها  دارد.  را  حياط  داعيه  مربعی 
نقطه  می شوند،  عريض تر  روزبه روز  كه 
توجه و تمركز منازل شده اند و مبل های 
به  را  نشستن  فضای  بی تناسب  گاه  گه 
ساكنان تحميل می كنند. هر گوشه ای از 
منزل كامپيوتر و پخش صوت و تبلت ها 
اقسام  و  انواع  و  می خورند  چشم  به 
آداپتور ها و دوشاخه ها از ميان هر ديواری 
آويزان اند. قصد بر آن نيست كه زيست و 
فضای زندگی امروز خود را بی رحمانه به 
قضاوت بنشينيم، اما نقد آن خالی از لطف 
نيست. چند روزی بيشتر به بهار و نوروز 
افراد  ديرين  رسم  تبع  به  است،  نمانده 
منزل تالش می كنند تا به نحوی مراسم 
استقبال از بهار را به جای آورند، اما گويی 
داستان مادربزرگ پيش چشم همه نقش 
در  را  پرصفا  منزل  آن  كه  حال  و  بسته 
يا  نيست  استقبال  رسم  ندارند،  اختيار 
بی سرانجام  تالشی  به  يا  باخته  رنگ 

محکوم شده است. گروهی كتاب فنك شويی به دست به 
دنبال نقاط پرانرژی آپارتمان خود، وسايل منزل را از اين 
سو به آن سو می برند و عده ای ديگر قلك پس انداز يك 
ساله را به زمين می زنند و در ازدحام بازار، اسباب منزل 
تعويض می كنند  را كه يك ساله كهنه می پندارند،  خود 
ديگری  مادربزرگ صفای  »منزل  باز  می كنند،  هر چه  و 

داشت« در ذهنشان نقش بسته است. 
به  مجدد  نگاهی  باشد  الزم  گاه  شايد  چيست؟  چاره  اما 
را  با طبيعت  ارتباطمان  اندازه  تا چه  باشيم.  داشته  خود 
حفظ كرده ايم، آيا سرمای زمستان و طراوت باران بهاری 
و تابش خورشيد تابستان و باد پاييزی را درک كرده ايم يا 
با بخاری و بارانی و كولر و بادگير تمام تالشمان را كرده ايم 
به درستی  را  زمستان  اگر  باشيم؟  برحذر  گزندشان  از  تا 
باز  با آغوش  بهار را  باشيم، به احتمال قوی  تجربه كرده 
در منزلمان پذيرا خواهيم بود. به اين نکته توجه داشته 
بها  ارزش  و  انرژی  شما  منزل  گوشه  گوشه  تمام  باشيد، 
دادن را دارد. تمام منزل را به سان كليتی مركب از اجزای 
ارزشمند بدانيد و رسم تميز كاری را با روندی هم ارزش 
برای تمام نقاط به جا آوريد. يکی از معايب عمده منازل 
امروزی رنگ آميزی خنثا ديوار های آن هاست، كه بی حالی 
خود را بر كل محيط تحميل می كند. برای تغيير آن ابتدا 

بهتر است به اين نکته توجه كنيد كه چند كيلويی رنگ 
زيادی  هزينه  رنگ  تشت  و  غلتك  پالستيك،  يا  اكرليك 
برايتان نخواهد داشت و رنگ آميزی ديوار ها بر خالف باور 
عمومی مهارت بااليی طلب نمی كند. آن ها را تهيه كنيد 
اين ترتيب رنگ ها را تغيير دهيد، فضای عمومی و  و به 
اكثر ديوار ها را رنگی روشن با تركيبی از رنگی كه دوست 
داريد بزنيد و يکی از ديوار ها را در هر اتاق به رنگ تيره 
انتهای كشيدگی  در  را  ديواری  ترجيحا  اختصاص دهيد. 
در  روبه روی  ديوار  يا  كنيد  انتخاب  كار  اين  برای  اتاق ها 
ورودی را برگزينيد. اين ديوار را در هر فصل يا هر ساله 
می توانيد با هزينه ای بسيار نازل تغيير دهيد، برای فصل 
بهار رنگ های سرد و ماليم همانند رديف رنگ های آبی و 
سبز و برای فصول سرد رنگ های گرم همانند رديف قرمز 
و آجری و يا قهوه ای ها را می توانيد استفاده كنيد. بعد از 
نوبت هماهنگ كردن و  اين كار نسبتا وقت گير و بزرگ 
فضاسازی اجزا و اسباب منزل است. برای بهار از پرده های 
كنيد.  تيره چشم پوشی  رنگ های  و  سنگين  و  اليه  چند 
پرده های نازک و روشن با ته رنگ های شاد جلوی پنجره ها 
قرار دهيد تا هر حركتی در منزل لرزش ماليم نسيم بهاری 
را در آن ها تداعی كند و نور آفتاب بی نظير بهار را به داخل 
منزل هدايت كند. پيشنهاد تغيير مبل ها حداقل در اين 
فصل كه هم قيمت ها سر به فلك دارند و هم 
كيفيت ها نازل است، مناسب نخواهد بود، اما 
از كوسن های رنگی  نياز به تغيير،  در صورت 
كوسن ها  رنگ  نکنيد  تالش  بگيريد.  كمك 
باشند،  تناليته  با رنگ رويه مبل ها هم  حتما 
بلکه برعکس به رنگی بودن آن ها و اثربخشی 
كنيد.  دقت  اتاق  فضای  در  آن ها  رنگ  تنوع 
در حد امکان چيدمان مبل ها را تغيير دهيد 
قرار دهيد كه  را  به شکلی چيدمان جديد  و 
بيشترين نور و نسيم بهاری را هنگام نشستن 
روی آن ها تجربه كنيد. از گلدان ها در فضا های 
محدود كمتر استفاده كنيد. دقت كنيد كه اگر 
در آپارتمان با متراژهای كم زندگی می كنيد، 
گلدان های بيش از اندازه داشتن بيشتر موجب 
به طراوت  تا كمك  بود  آشفتگی فضا خواهد 
هر  برای  اندازه ای  به  محيط.  به  بخشيدن 
گلدان فضا اختصاص دهيد تا همچون نگينی 
كند.  حفظ  را  خود  اثربخشی  و  بنمايد  زيبا 
خلوتی  از  كنيد  نيز خلوت  را  ديوار های خود 
ديوار ها نهراسيد و از نصب تابلوهای بی تناسب 
رفتاری  و متعدد در ديوارها خودداری كنيد. 
است.  الزم  هم  تابلو ها  برای  گلدان ها  همانند 
حتما  كه  دهيد  قرار  ديوار  روی  را  تابلويی 
برايتان ارزشمند است و فضای ديده شدن به 

اندازه كافی برايش ايجاد كنيد.
آرزوی بهاری پر از احساس طراوت و زيبا در 

محيطی با چيدمانی هماهنگ برايتان دارم.

زندگي سبك 

کنید بهاري  را  خانه تان 
ارزان و آسان

بابکحیدری
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اولین نشانه های عید را می  توان از نیمه د

دوم اسفندماه در تمام خیابان های شهر 

ديد؛ از نوازنده های دوره گرد گرفته كه 

با ساز و دهل در كوچه و پس كوچه های 

شهر نويد عید و بهار را به ما می  دهند، 

تا ترافیک طاقت فرسای شب عید. اما با 

تمام اين شلوغی يک نکته دارای اهمیت 

است؛ همین شلوغی هاست كه به ما 

باور زنده بودن و زندگی كردن می  دهد. 

همه به دنبال خريد كردن و تازه شدن 

هستند. يکی از خريد های همیشگی 

شب عید، شیرينی است. صف های 

طويلی كه در شیرينی فروشی ها برای 

خريدن شیرينی های عید بسته می  شود 

و مردمی كه دوست ندارند شب عید، 

بدون شیرينی بمانند. حاال برای شما 

يک پیشنهاد داريم؛ بهتر است امسال به 

جای اين كه در صف های طوالنی بايستید 

و درنهايت شیرينی ای را بخريد كه همه 

جا می  توانید بخوريد، خودتان دست به 

كار شويد و يک شیرينی عید متفاوت 

درست كنید.

المیراحصارکي

برای درست كردن اين كلوچه های لذيذ، دردسر خيلی زيادی 

نمی كشيد. به تنها چيزی كه احتياج داريد، دو خمير با دو 

رنگ متفاوت است. می توانيد خمير های رنگی را از قنادی ها و 

شيرينی فروشی ها خريداری كنيد و رنگ های دلخواهتان را انتخاب 

كنيد. وسيله بعدی كه برای پخت اين كلوچه الزمتان می شود، 

سنجاق برای شکل دادن به كلوچه و وردنه برای صاف كردن است. 

خميری را كه دوست داريد رنگ بيشتری را در كلوچه تان داشته 

باشد، با چاقو ببريد و با وردنه پهن كنيد. بعد از آن رنگ دوم را به 

ميزان خيلی كمتری از قبل ببريد و دور خمير بعدی قرار دهيد و 

خيلی ظريف با وردنه هر دو را صاف كنيد. آن قدر اين كار را ادامه 

دهيد تا كامال به هم بچسبند. اما به خاطر داشته باشيد كه خيلی 

ظريف بايد اين كار را انجام دهيد تا رنگ ها با هم مخلوط نشوند. با 

سنجاق روی كلوچه تان شکل ايجاد كنيد، كمی وانيل و پودر قند 

روی كلوچه تان بريزيد و بگذاريد داخل فر تا بپزد. كلوچه خانگی 

شما به همين سادگی حاضر شد.

کلوچه های قرمز و سفید

زندگي سبك 
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و  دست  حسابی  كيك پزی،  قالب های  افسام  و  بسيارخوبی پای شيرينی پزان را باز گذاشته و خالقيت را به آن ها انواع  تکنولوژی  به تازگی  اما  است.  داده  خمير های هديه  آن،  و  شده  فراهم  شيرينی پزان  مختلف. برای  اندازه های  و  شکل ها  با  است،  طبخ  در آماده  كاج  درخت های  شکل  به  آماده  خمير های  پخت اين  را  آن ها  به راحتی  می توان  و  است  موجود  برد. بازار  لذت  خوبشان  طعم  از  ندارد. درست كردن اين شيرينی های و  كاری  هم  فر هيجان انگيز  در  را  آماده  پودر بعد از اين كه آماده شدند، آن ها بگذاريد تا حسابی برشته شوند. خمير های  و  رنگی  شکر های  با  تمام را  به  و  كنيد  تزيين  داريد، وانيل  دوستشان  كه  طعم كسانی  آن ها  تا  بدهيد  هديه 
واقعی شيرينی خانگی را 

بچشند.

وسايل  تمام  بکنيد،  انگشتی  كارامل های  پختن  به  اين كه شروع  از  قبل 
سر  را  آشپزخانه تان  بگذاريد.  خود  كنار  و  كنيد  آماده  را  نيازتان  مورد 
فضای خوب  به  شيرينی ای  چنين  كردن  درست  برای  بدهيد.  سامان  و 
فرم  برای  را  مواد، جايی  زدن  برای هم  را  مکانی  داريد.  احتياج  بازی  و 
دادن به شيرينی ها و جای ديگری را برای تمام كردن اين شيرينی در 
نظر بگيريد. بعد از آن كه خمير را به وسيله آرد، تخم مرغ، نمك و وانيل 
درست كرديد و خميرتان شکل گرفت، آن ها را در قالب های مورد نظرتان 

برای  بپزند.  كه  بگذاريد  و  دهيد  كارامل قرار  كردن  درست 
با  را  شيرينی، شکر  وسط 
يك چهارم فنجان مخلوط 
هم  به خوبی  وقتی  كنيد. 
زده شد، عسل را به اين 
كنيد.  اضافه  مخلوط 
كمی  بدهيد  اجازه 
رنگ  وقتی  بگذرد، 
كره  شد،  عوض  مواد 
آن  به  هم  را  خامه  و 
كارامل  كنيد.  اضافه 
شيرينی های  وسط  را 
و  بگذاريد  پخته شده 
كمی  اين كه  از  بعد 
سرد شد، آماده سرو 

كردن می شود.

اگر در خانواده تان كودک 
زياد داريد و دوست داريد 
به هر نحوی كه شده آن ها 
از  و  كنيد  غافل گير  را 
هيجان زده  آن ها  هيجان 
را  شيرينی ها  اين  شويد، 
كنيد  درست  آن ها  برای 
كنيد.  خوشحالشان  و 
اين  كردن  درست  برای 
شيرينی به وسايل خيلی 
نداريد؛  احتياج  زيادی 

شاخه  و  تنه  شکل  به  بلند  شکالت های  و  ستاره ای  قالب  يك 

درختان. خمير را آماده كنيد و در قالب ها قرار دهيد، فقط قبل 

اين كه خمير را در قالب قرار بدهيد، كمی شکر به آن اضافه  از 

كنيد تا از شيرينی های معمولی شيرين تر باشد. وقتی شيرينی ها 

آماده شد و حسابی برشته شد، با ترافل های نقره ای آن را تزيين 

كنيد و به درخت هايی از جنس شکالت آويزان كنيد و درخت های 
شکالتی درست كنيد.

برای اين كه اين شيرينی 
هيجان انگيز را برای خودتان 
و خانواده تان آماده كنيد، به 
وسايل زيادی احتياج نداريد. 
پودر ژله تان را آماده كنيد و 
در قالب های كوچك بگذاريد 
تا خودش را بگيرد. از همان 
مواد معروف شيرينی پزی 
ساده استفاده كنيد و بعد 
از اين كه ژله تان آماده شد، 
در قالبی شبيه به همان اما 
بزرگ تر بگذاريد تا بپزد و 
درنهايت به هم اضافه شان 
كنيد و دور يکديگر بچينيد. 
وقتی آن را برای سرو كردن 

آماده می كنيد، از ترافل های نقره ای و سفيد برای تزيين آن استفاده كنيد.

شیرینی هایی به شكل کاجکلوچه های ژله ای

کارامل های انگشتی

کلوچه های شكری و ستاره ای
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راه های مبارزه با حساسیت های فصلی

اومد! اومد عطسه به دنبالش  اومد بهار  گل 

طبیعت  شامل  تنها  بهار  فصل  تغییرات  اما  زيبايی هاست.  فصل  بهار  است.  تغییر  و  شدن  نو  فصل  بهار  مردم با آن دست به گريبان هستند. يکی از اصلی ترين علل اين حساسیت استنشاق گرده گیاهان و هم چنین سیستم بدن به عوامل مختلف است، كه حساسیت و آلرژی فصل بهار يکی از شايع ترين آلرژی هايی است كه با آمدن بهار، آلرژی های مختلف نیز مهمان سالمت انسان ها می شوند. در اصل آلرژی نوعی واكنش افراطی نمی شود، چراكه سالمت برخی افراد نیز با آمدن اين فصل بیش از ديگر فصول دچار تغییر و تحول می شود. فصل 
گرده افشانی فصل بهار است.

هديه دهندگان آلرژی
البته حساسيت فصلی تنها مخصوص فصل بهار نيست، 
بلکه در تابستان و پاييز با خوردن بعضی از ميوه ها نظير 
هندوانه، خربزه، انگور، گوجه فرنگی و توت فرنگی نيز 

ممکن است آلرژی ظاهر شود. 
آب ريزش بينی، ريزش اشك، سرفه و عطسه ازجمله عاليم 
آلرژی است كه به علت مصرف داروها، مواد شيميايی و 
حتی شرايط فيزيکی خاص ايجاد می شود. آثار ناشی از 
حساسيت های فصلی در چشم و دستگاه تنفسی بروز 
می كند، حساسيت فصلی در چشم موجب ورم ملتهبه 
بهاره، در دستگاه تنفسی فوقانی باعث گرفتگی، خارش 
و آب ريزش بينی و در دستگاه تحتانی تنفسی موجب 

سرفه، خس خس و تنگی نفس می شود.

جنگ جويان بهاری
اولين قدم برای مقابله با اين مشکل، بهبود عملکرد سيستم 
ايمنی است، گنجاندن مقادير زيادی از آنتی اكسيدان ها 
مثل ميوه ها، سبزيجات و چربی امگا 3 به رژيم غذايی 
شما را تا حد زيادی به اين هدف نزديك می كند. به اين 
ترتيب توصيه می شود كه يك رژيم غذايی مقوی و سالم 

را دنبال كنيد.
با افزايش مصرف موادغذايی ضدالتهابی مثل روغن ماهی 
و ميوه و سبزی از عاليم التهابی آلرژی فصلی به ميزان 
قابل توجهی بکاهيد، ضمنا برای كاهش التهاب در بدن از 
مواد حاوی كاروتنوئيد مثل اسفناج و سيب زمينی شيرين 

بيشتر مصرف كنيد.

برای مبارزه با آلرژی؛ چی بخوريم چی نخوريم
ويتامين c موجود در كلم بروكلی سينوس ها را تا حدودی 
بهبود می بخشد و همين می تواند از آلرژی های بهاری شما 
بکاهد. متخصصان پيشنهاد می كنند تا روزانه مقداری از 

اين ماده در حالت خام يا بخارپز استفاده كنيد. كلم پيچ 
از جمله سبزيجاتی است كه با استفاده از آن در ساالد 

می توان به جنگ آلرژی رفت.
بر حسب تحقيقات انجام شده در سال های اخير روزانه 

موارد  می تواند   C ويتامين  از  ميلی گرم   500
ناشی از آلرژی را تا حد بسيار زيادی 

كاهش دهد. يکی از بهترين 
می توانيد  كه  انتخاب هايی 
از  مركبات  باشيد،  داشته 

جمله پرتقال و گريپ 
برای  است.  فروت 
يك  نصف  مثال 

گريپ فروت دارای 60 
ميلی گرم ويتامين C است.

برای  بيشتر  از خوراكی هايی است كه  آلبالو خشکه 
دست  اين  از  بيماری های  ديگر  و  آنفوالنزا  درمان 
از  يکی  كه  بدانيد  نيز  را  اين  اما  می شود،  پيشنهاد 
بهترين ماده ها برای مبارزه با آلرژی است و هم چنين 
می تواند سيستم های داخلی شما را نيز بهبود ببخشد.

يکی ديگر از سالح های مبارزه با آلرژی موادی هستند كه 
شامل كورستين باشند. برای اين كه اين گونه مواد را پيدا 
كنيد، بهترين گزينه برای شما می تواند سير و پياز باشد 
و بهتر است تا از آن ها در بيشتر غذاهای خود استفاده 

كنيد.
از ديگر سبزيجاتی كه می توان از آن برای مبارزه با آلرژی 
استفاده كرد، جعفری است. جعفری به همراه بو و عطر 
بسيار دلپذيری كه دارد، می تواند شما را در برابر آلرژی ها 
مقاوم كند. در طی روز چای سبز بنوشيد. تحقيقات نشان 
داده است كه آنتی اكسيدان موجود در چای سبز با نام 
بدن  در  را  آلرژيك  واكنش های   ،EGCG اختصاری 

متوقف می كند.

هم چنين می توانيد با خوردن ميوه ها و سبزيجات از قبيل 
انواع توت )غير از توت فرنگی(، كيوی، پرتقال، فلفل تند، 
كلم بنفش، اسفناج، ليموترش و چغندر با آلرژی مبارزه 

كنيد.
ماست يکی ديگر از مواد غذايی مبارز عليه آلرژی 
است. مصرف 180 گرم ماست در روز، 
عاليم كمتری از آلرژی را نسبت به قبل 

در افراد مبتال نشان می دهد.

خانه های ضد آلرژی
كه  خشکی  روزهای  در 
باد می وزد، حتی االمکان 
در منزل يا ساير فضاهای 
بسته بمانيد و از رفتن به فضای باز 
دارند،  آلرژی فصلی  افرادی كه  برای  خودداری كنيد. 
از يك  منزل پس  از  برای خارج شدن  زمان  بهترين 

باران  چون  است،  خوب  بارندگی 
را  هوا  در  موجود  گرده های 

شست وشو می دهد.
را  خود  سينوس های 
روزانه شست وشو دهيد. 
برای  شيوه  بهترين 
سينوس ها  كردن  پاک 
مجاری  شست وشوی 
بينی با محلول آب نمك 

است. با انجام همين اقدام 
ساده يك يا دو بار در روز می توانيد 

به ميزان زياد يا حتی به طور كامل 
عاليم آلرژی فصلی را برطرف كنيد.

از دستگاه های تهويه و فيلترها استفاده كنيد. در فصل 
آلرژی پنجره ها را ببنديد و دستگاه تهويه را روشن كنيد. 
در فضای خيلی مرطوب با استفاده از دستگاه رطوبت زدا 
هوا را خشك نگه داريد، چون رطوبت زياد باعث رشد 

هاگ ها و قارچ ها می شود و آلرژی را تشديد می كند.
به جای فرش و قالی از كف پوش استفاده كنيد. قالی ها 
محل تجمع گرد وغبار و گرده ها و ساير عوامل آلرژی زا 

هستند. 
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دم نوش همیشه بهار
تسکين  برای  می توانيد  را  بهار  هميشه  دم نوش 
برای  كنيد.  قرقره  دهانی،  التهابات  و  گلودرد 
يك  اندازه  به  بهار  هميشه  گل  دم نوش  تهيه 
درون  را  بهار  هميشه  خشك شده  گل  از  مشت 
آن  دقيقه  پنج  مدت  به  و  ريخته  جوش  آب 
بدن  سم زدايی  برای  دم نوش  اين  كنيد.  دم  را 
پس از عمل، مفيد است. برای درمان اختالالت 
دستگاه گوارش به كار می رود. برای تنظيم دوره 
در  را می توان  اين دم نوش  است.  مفيد  قاعدگی 
كردن  نرم  برای  آن  از  و  كرد  نگه داری  يخچال 
را  دم نوش  اين  حتی  كرد.  استفاده  پوست 
ملتهب  پوست  روی  مستقيم  طور  به  می توان 

)آكنه، هموروئيد و غيره( ماليد. 
ضدهيجانات  و  آرامش بخش  بهارنارنج  دم نوش 
دستگاه عصبی است، سردردهای عصبی و ميگرنی 
را كاهش می دهد و تپش نامنظم قلب و اضطراب 
است  يبوست  نارنج ضد  پوست  بين می برد.  از  را 
و برای افرادی كه معده آن ها زياد ترش می كند، 
بهترين دارو است. مربای بهارنارنج مقوی معده و 
قوی  اشتهاآوری  بهارنارنج  عرق  است.  ضدتشنج 
است و برای رفع ضعف اعصاب مفيد و نشاط آور 
است و در تسکين ناراحتی های سينه و تپش قلب 

مؤثر است. 

سردنوش زعفران و بیدمشك
خشك  و  گرم  سوغات  دو  گالب  و  بهارنارنج 
بهاری هستند كه خاصيت گرمی آن ها با وجود 
توجه  با  البته  زعفران دوچندان می شود.  و  هل 
و  تر  سرد  خاصيت  بيدمشك  عرق  اين كه  به 
اين  می كند.  آن كمك  متعادل شدن  به  دارد، 
در  است.  ضداضطراب  و  آرام بخش  نوشيدنی، 

قند  بيدمشك  ضمن 

درد های  و  سردرد  ضد  و  می آورد  پايين  را  خون 
عضالنی هم هست.

سوپ خوری  قاشق  سه  سردنوش،  اين  تهيه  برای 
 2/1 گالب،  سوپ خوری  ق   2/1 نارنج،  بهار  عرق 
قاشق سوپ خوری عرق هل، 2/1 قاشق سوپ خوری 
عرق بيدمشك، 2/1 قاشق مرباخوری پودر زعفران، 
دو قاشق سوپ خوری شکر يا دو قاشق مرباخوری 
عسل، يك پيمانه آب و چهار قطعه يخ نياز است. 
آب  كمی  در  را  زعفران  بايد  سردنوش  اين  برای 
جوش ريخته و حل كنيد. شکر، آب و تکه های يخ 
را هم درون مخلوط كن بريزيد و چند بار روشن و 
خاموش كنيد تا يخ ها خرد شوند. عرق بهارنارنج، 
گالب، عرق هل، عرق بيدمشك و زعفران آب كرده 
يخ(  و  قبلی )شکر، آب  مواد  به  در مخلوط كن  را 
كنيد.حاال  مخلوط  هم  با  دوباره  و  كرده  اضافه 

شربت را در ليوان ريخته و سرو كنيد.

شربت نعنا با طعم بهاری
عرق نعنا را همه به عنوان يك عرق ضدنفخ و 
اين كه  از  فارغ  معده می شناسند،  تقويت كننده 
اين عرق برای تقويت حافظه هم مفيد شناخته 
شده است؛ البته با تركيب عرق نعنا و بهارنارنج 
خاصيت آرام بخشی و ضد اضطرابی هم به ديگر 

خواص اين نوشيدنی اضافه می شود.
سوپ خوری  قاشق  سه  شربت،  اين  تهيه  برای 

عرق بهارنارنج، دو قاشق سوپ خوری عرق نعنا، دو 
قاشق سوپ خوری خاكشير، دو قاشق سوپ خوری 
شکر يا دو قاشق مرباخوری عسل، يك پيمانه آب، 

چهار تکه يخ مورد نياز است.
شکر، يخ و آب را داخل مخلوط كن ريخته و يخ ها 
آيد.  به دست  محلولی يك دست  تا  كنيد  را خرد 
عرق بهارنارنج و عرق نعنا را هم به شربت شيرين 
كنيد. خاكشير  مخلوط  دوباره كمی  كرده،  اضافه 
شسته شده و تميز را هم به آن ها افزوده و مخلوط 
برای  بريزيد.  كردن  سرو  مخصوص  ليوان  در  را 
استفاده  نعنا  تازه  برگ  از  می توانيد  هم  تزيين 

كنيد.

معجون توت فرنگی و لیموترش
بسيار  روزانه  خستگی  از  بعد  نوشيدنی  اين 
می چسبد. برای تهيه آن چهار قاشق سوپ خوری 
سس توت فرنگی، يك عدد ليموترش، يك پيمانه 
آب، چهار عدد توت فرنگی تازه مورد نياز است. 
ليموترش  آب  همراه  به  را  توت فرنگی  سس 
درون  يخ  و  آب  با  تازه  توت فرنگی های  و 
به  كنيد،  مخلوط  خوب  و  ريخته  مخلوط كن 
را  آماده  مواد  شود.  ريز  و  ُخرد  يخ  كه  طوری 
داخل ليوان ريخته و به مدت پنج تا 10 دقيقه 
در يخچال بگذاريد. در اين مدت اليه های شربت 
از يکديگر جدا شده و شربتی چهاراليه خواهد 
داشت كه می توانيد با توت فرنگی و برشی از ليمو 

آن را تزيين كنيد.

بهاری نوشیدنی های 
ديرزمانی است كه بسیاری افراد برای مقابله با بیماری ها يا بهبود سیستم مزاجی و عملکردی بدن از گیاهان 
دارويی كه در طبیعت به وفور يافت می شوند، استفاده می كنند. اما با اين حال مصرف اين قبیل داروها هنوز 
هم همه گیر و فراگیر نشده است. هرچند اين روزها ورود دم نوش هايی با بسته بندی های رنگ ولعاب دار و 
بهداشتی و تصفیه شده، مشتريان بیشتری پیدا كرده است؛ هنوز هم تا نهادينه شدن فرهنگ بهره بری از 
بخشندگی طبیعت راه درازی مانده است. شايد شما از آن دسته افرادی باشید كه بدتان نیايد با دم نوش های 
گیاهی روزی را سر كنید. اگر نمی دانید چه دم نوشی برای چه وقتی و چه حالی خوب است، بد نیست اين 
صفحه را بخوانید.
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همه چیز در باره نور است
خوب  عکاس  يك  است.  نور  درباره  چيز  همه 
كند.  استفاده  چطور  نور  از  بايد  كه  می داند 
صبح های زود يا حتی عصر. اين همان زمان هايی 
از دست بدهيد. حاال  را  نبايد آن  است كه شما 
نور  اما  شويد،  زود  صبح  نور  بی خيال  می توانيد 
نور  اين  ندهيد.  دست  از  را  بهاری  عصر  يك 
می توانيد پتانسيل خوبی برای يك عکس خوب 
را  عکس ها  بهترين  سوژه ها  بدترين  از  و  باشد 

حتی با دوربين موبايل بسازد.

هرگز از زوم استفاده نکنید
شما  عکس  می تواند  موبايل  دوربين های  زوم 

كردن  نابود  برای  قدم  اولين  و  كند  نابود  را 
يا  كسی  از  می خواهيد  اگر  شماست.  عکس 
است  بهتر  كنيد،  عکاسی  نزديك  از  چيزی 
نزديك  عکاسی تان  سوژه  به  و  برويد  راه  كمی 
شويد. اين طور است كه می توانيد عکس بهتری 

باشيد. داشته 

سوژه تان را قفل كنید
موبايل  دوربين های  بيشتر  اما  نمی شود،  باورتان 
اين اپليکشن را دارند. به روی منو برويد و گزينه 
قفل به روی سوژه را انتخاب كنيد. با اين روش 
و  كنيد  بهتر  صددرصد  را  عکاسی تان  می توانيد 
زمانی كه روی سوژه  بگيريد.  بهتری  عکس های 

استفاده بيشتر از 
كمترين امكانات

????
راز عكاسی بهتر با موبايل

اين روزها هر كسی يک گوشی موبايل 
در دست دارد، اما خیلی ها نمی دانند 
اين گوشی های اسمارت چه كار هايی 
از  انجام دهند. يکی  می توانند 
ويژگی های اصلی هر گوشی اسمارتی 
دوربین آن است. دوربین هايی كه به 
عکسی  كمتر  بودن  بی كیفیت  بهانه 
به شما  اما می خواهیم  گرفته می شود، 
راه هايی را نشان دهیم كه می تواند از 
تعطیالت  بسازد.  خوبی  عکاسان  شما 
عید است و به احتمال زياد دوربین 
موبايل شما به دردتان خواهد خورد. 
اگر بدانید كه دوربین موبايل شما 
دارد، تعجب خواهید  چه ويژگی هايی 
كرد. تمام اين حیله ها را برای شما رو 
خواهیم كرد و به شما نشان می دهیم 
عکس هايی  می توانید  چطور  كه 
بگیريد. خودتان  عید  از  به يادماندنی 
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از همین حاال به شما بگوییم 
که فیلتر های اضافی می توانند 
به راحتی هر چه تمام تر عكس 
شما را خراب و مصنوعی کنند. 
این جمله را به خاطر داشته 
باشید که فیلتر نمی تواند چشم 
چپ را شفا بدهد. این یكی از 
اصول اولیه است
در ضمن همیشه به خاطر 
داشته باشید که عكس هایی 
که در آن از فیلتر استفاده نشده 
w است، خواهان بیشتری دارد

اپليکيشن  اين  از  و  می كنيد  تمركز  عکاسی تان 
خواهيد  بهتری  عکس های  می كنيد،  استفاده 
داشت. خيلی هم راحت است، كافی است گزينه 
صفحه  روی  به  آرام  انگشت  با  و  كنيد  فعال  را 
روش  اين  با  كنيد.  شکار  را  سوژه تان  و  بزنيد 
عکس  روی  به  تاثيری  هيچ  هم  دستتان  لرزش 

گرفته شده نخواهد داشت.

منتقد درونی تان را خاموش كنید
كه  باشيد  داشته  اعتماد  خودتان  به  است  بهتر 
از  يکی  اين  بگيريد.  خوبی  عکس  می توانيد 
است.  موبايل  با  عکاسی  حيله های  مهم ترين 
بی خيال فکر های منفی شويد و عکس های خوب 

از چهره های زشت بيندازيد.

ويرايش كنید
بريد.  كار  به  چيزی  هر  در  را  خودتان  مهارت 
است  اين طور  و  بگذاريد  نمايش  به  را  بهترين ها 
كه اطرافيان شما شگفت زده خواهند شد. سعی 
كنيد از هر سوژه ای چند عکس بگيريد تا دست 
شما برای انتخاب باز باشد. اگر يکی از همراهان 
شما در سفر چهره خوبی ندارد، دليلی ندارد كه 
او  از  بايد  اتفاقا  بگيريد.  او عکس های كمتری  از 
بيشتر عکس بگيريد و بهترين را برای نشان دادن 

انتخاب كنيد. 

مهارت فنی
قدرت خودتان را به چالش بکشيد. اطراف خود را 
خوب ببينيد. نگاه كنيد دوروبرتان چه می گذرد 
و به دنبال شکار لحظه ها باشيد. همه می توانند 
در عکس ها خوب به نظر برسند، اما به ياد داشته 
كه  است  همان هايی  بهترين عکس ها  كه  باشيد 

سوژه غافل گير می شود.

بی خیال فیلتر شويد
فيلتر های  كه  بگوييم  شما  به  حاال  همين  از 
تمام تر  چه  هر  راحتی  به  می توانند  اضافی 
اين  كنند.  مصنوعی  و  خراب  را  شما  عکس 
فيلتر  كه  باشيد  داشته  خاطر  به  را  جمله 
از  اين يکی  نمی تواند چشم چپ را شفا بدهد. 
سوژه.  و  نور  انتخاب  از  بعد  است،  اوليه  اصول 
اگر می خواهيد عکسی سياه و سفيد يا قهوه ای 
كافی  شما  برای  عکس  دو  يکی  باشيد،  داشته 
نوستالژيك  حس  می تواند  عکس  چند  است. 
حوصله  اين  از  بيشتر  اما  كند.  ارضا  را  شما 
عکس های  تمام  و  می برد  سر  به  را  اطرافيان 
به  هميشه  ضمن  در  می شود.  يك جور  شما 
آن  در  كه  عکس هايی  كه  باشيد  داشته  خاطر 
بيشتری  است، خواهان  نشده  استفاده  فيلتر  از 

دارد.

لنز دوربین را تمیز نگه داريد
نکته  اين  ولی  برسد،  نظر  به  ساده  بسيار  شايد 
معموال در مورد لنز دوربين موبايل ناديده گرفته 
معموال  عکاسی  دوربين های  مورد  در  می شود. 
با  و  داريم  نگه  تميز  را  لنز  كه  می كنيم  دقت 
حساسيت بيشتری با آن ها برخورد می كنيم، اما 

آن ها و  ماهيت  به خاطر  موبايل  در دوربين های 
ناديده  را  نکته  اين  اغلب  دست،  با  مکرر  تماس 
تميز  لنز  يك  داشتن  بدون  البته  و  می گيريم 

رعايت بقيه نکات بی فايده خواهد بود.

زاويه پايین
قرار  سينه تان  حتی  يا  سر  جلوی  را  دوربين   
از پايين سوژه را نگاه كنيد.  ندهيد. سعی كنيد 
كمر بهترين جا برای گرفتن عکس است. زمانی 
می گيريد،  سينه تان  جلوی  را  دوربين  شما  كه 
كه  سوژه هايی  نمی بينيد.  را  نکات  از  خيلی 
می تواند عکس های شما را زيبا كند، به خصوص 
از  می خواهيد  و  هستيد  باز  محيط های  در  اگر 

زيبايی های بهاره بهترين استفاده را ببريد.

فالش را خاموش كنید
تنظيمات  موبايل  دوربين های  از  بسياری 
دارند.  پايين  و  متوسط  عالی،  تصاوير  كيفيت 
كنيد،  عکاسی  همراه  تلفن  با  می خواهيد  اگر 
و  حالت  بزرگ ترين  روی  را  آن  تنظيمات  بايد 
را  ال ای دی  دهيد.  قرار  كيفيت  پروضوح ترين 
نيز تا حد امکان خاموش و غيرفعال كنيد، زيرا 
تاثير نامطلوبی روی عکس ها می گذارد. البته در 
در  اما  دارد،  خوبی  عملکرد  كم نور  محيط های 
بسياری از موارد بی مورد روشن می شود و عکس 

را خراب می كند.
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لکه زاديی از پوست
جوش های چركی درحال ظهور را با اين داروی خانگی از بين ببريد: در يك كاسه، 
مقداری جوز هندی را با شير تركيب كنيد تا به شکل خميری ضخيم درآيد، كرم 
به دست آمده را روی قسمت مورد نظر پوستتان قرار دهيد، كرم بايد چند دقيقه روی 

جوش بماند، پس از گذشت زمان كافی، آن را تميز كنيد.
از  با شير غنی  گفته می شود كه جوز هندی، خاصيت ضدالتهابی دارد كه همراه 

ويتامين، پوستی لطيف و شاداب را به شما هديه می دهد. 

آرام كننده درد معده
برای درمان  امتحان كنيد، چراكه سال ها  را  قولنج روده، جوز هندی  برای درمان 
آندرو  معروف،  گياه شناس  است.  می شده  مصرف  روده  باد  و  اسهال  سوء هاضمه، 
گدرت، نويسنده كتاب »درمان بيماری های گوارشی« در اين باره می گويد: اسانس 
تا  به فرد كمك می كند  پيدا شده،  تركيبات شيميايی كه در جوز هندی  و ساير 

دستگاه گوارشش منظم كار كند.
چراكه  باشد،  بيشتر  چای خوری  قاشق  نصف  از  )نبايد  مقداری  هضم،  بهبود  برای 
مصرف مقدار زياد جوز موجب تهوع می شود( جوز هندی را در يك كاسه شوربای 

آرد جو ريخته و به مدت چند هفته هرروز صبح ميل كنيد.

تسهیل كننده خواب
در صورتی كه هنگام بستن چشم و خواب با مشکل مواجه می شويد، يك فنجان 
شير داغ را با جوز هندی مخلوط كرده و ميل كنيد. شير حاوی تريپتوفان، اسيد 
برای ترويج خواب در بدن تبديل می شود. جوز هندی  به سروتونين  آمينه ای كه 
موجب می شود كه اثر سروتونين در بدن طوالنی تر باقی بماند )بنابراين در مغز به 

مدت طوالنی تری می ماند(.

مسکن دندان درد
لثه مصرف می شده  درد  و  دندان درد  درمان  برای  روغن جوز هندی ساليان سال 
است. سارا اسنو، نويسنده كتاب »زندگی تازه« در اين باره می گويد: »سعی كنيد 
يك يا دو قطره از روغن جوز هندی را روی 
لثه بماليد. روغن جوز هندی را می توانيد 

از عطاری ها تهيه كنيد.
تحقيقات  هندی:  جوز  روغن  ديگر  فايده 
نشان داده است كه تركيبات روغن جوز 
و  دهان  باكتری های  مبارزه  به  هندی 
دندانی می رود كه موجب ايجاد حفره در 

دندان می شوند.
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زندگي سبك 

باد فلفل! زنده 
درخت جوز هندی با نام علمی Myristica fragrans از جنس درختان 

همیشه سبز است. از دانه ای كه درون هسته میوه آن است، به 

عنوان ادويه و طعم دهنده غذا استفاده می شود. ادويه جوز هندی، 

نه تنها موجب از بین رفتن لکه های پوستی می شود كه دارای اثری 

تسکین دهنده روی معده است. اين ادويه گرم، همه چیز را زيبا می كند. 

رازهای مواد طبیعی: میوه درخت جوز

از پوست و... لكه زادیی 
مواد موجود در فلفل، موجب آرام كردن سرماخوردگی، سم زدايی پوست 
و حتی مقابله با سرطان می شود. مقدار كمی از فلفل، تاثيری بلندمدت بر 
سالمتی شما خواهد داشت. حتی ممكن است در پيش گيری از سرطان 
سينه تاثير قابل توجهی داشته باشد. نتايج يک پژوهش در دانشگاه 
ميشيگان نشان می دهد كه تركيب شيميايی موجود در دانه های فلفل با 
نام ماده قليايی فلفل ممكن است در جلوگيری از رشد تومورهای سرطان 
سينه موثر باشد. پتانسيل ضدسرطانی فلفل زمانی كه در كنار زردچوبه 
مصرف شود، به اوج خود می رسد؛ اين دو ادويه را با هم در يک غذای 

خوش مزه هندی مثل كاری زرد مخلوط كرده و ميل كنيد.

كمک به لباس شويی
آيا لباس های شما در حال كم رنگ شدن هستند؟ در  اين صورت در استفاده از فلفل 
شتاب كنيد. كرين شيگل می ير، نويسنده كتاب »نظافت خانه به طور طبيعی« در 
اين باره می گويد:  ادويه ممکن است موجب تازگی بيشتر لباس ها شود. يك قاشق 

چای خوری ازفلفل را به همراه مايع پاک كننده در ماشين 
سپس  و  بريزيد  لباس شويی 
دكمه شروع به كار ماشين را 

بزنيد. فلفل با تخليه آب، 
بنابراين  می شود؛  تخليه 
احتياجی به نظافت دوباره 

نداريد.

آرام كردن سرماخوردگی
اگر فکر می كنيد خواص فلفل 

تمام شده، سخت در اشتباهيد. 
يکی ديگر از خاصيت های فلفل، خاصيت ضد خلط آن است. فلفل 

حاوی موادی شيميايی است كه موجب تحريم غشای مخاطی می شوند، به اين 
شکل كه آن ها نازک تر شده و رطوبت بيشتر توليد می كنند )به زبان ساده تر 
موجب آب ريزش بينی می شوند( تا بينی شما پاكيزه شود. برای اين كار،  مقداری 
فلفل را به كاسه ای از سوپ جوجه )بهترين غذا برای زمان سرماخوردگی( اضافه 

كنيد، خيلی زود نفس كشيدن برای شما راحت تر خواهد شد.

فلفل های رنگی
دانه های سياه، سفيد و سبز، همه دارای يك خاصيت هستند، بنابراين می توانيد از 
هر كدام از آن ها استفاده كنيد، چراكه اين قابليت را دارند كه جايگزين هم باشند. 
تفاوت در طعم آن هاست: فلفل سياه، داغ، تند و سوزناک است، فلفل سفيد هم 
داغ است، اما عطر آن كمتر است، و فلفل سبز، طعم تازه تری دارد. فلفلی را انتخاب 

كنيد كه هماهنگی بيشتری با طعم غذای شما داشته باشد. 

با این، رفیق تند و تیز به جنگ سرطان برویم
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كفشدوزك

صدف گفت: »ببين! زمين بازی خودمون رو كشيدم.«
هانا گفت: »پس چرا رنگش نکردی؟« 

صدف گفت: »مداد رنگی ندارم كه.«
هانا گفت: »من كه دارم، كمکت می كنم!«

من  »اگه  گفت:  و  چرخيد  خرمالو  درخت  دور  وروجك 
بذارم!«

صدف سرسره را قرمز كرد. هانا تاب را بنفش، صدف چرخ 
و فلك را نارنجی كرد. هانا گل های باغچه را صورتی. صدف 

خورشید را زرد كرد، هانا ابرها را سفید.

صدف گفت: »حاال چی مونده؟«
هانا گفت: »آسمون آبی مال تو، چمن  سبز مال من.« 

صدف مداد آبی را برداشت و گذاشت روی آسمان نقاشی 
كه يك خرمالوی كال خورد روی دستش.

»تاپ!«
شكست،  نوكش  »آخ!  گفت:  صدف 

بتراشمش؟«
هانا گفت: »عیبی َن...؟«

توی  خورد  لهیده ای  خرمالوی 
سر هانا.

 »توپ!«
هانا نقاشی صدف را مچاله كرد و گفت: »عیبی َن... داره... 

عیب داره... چرا مدادم رو شكستی؟«
»نقاشیم رو  برداشت و گفت:  را  مچاله اش  نقاشی  صدف 

خراب كردی!«
هانا مدادرنگی هايش را از روی نیمكت جمع كرد و گفت: 

»من باهات قهرم...قهرِ قهرِ قهر.«
وروجك با خوشحالی كله معلق زد و گفت: »لپت رو من 

بكشم هانا قهر قهرو!«
ولی از بس خوشحال بود، دست و پايش را گم كرد و برای 

هانا پشت پا گرفت.
هانا خورد زمین و گفت: »آخ!« 

وروجك از توی گوشش آب نبات چوبی گیج گیجی در 
آورد و گفت: »كمك می خوای؟«

هانا گفت: »آره! مدادهام رو می آری؟!«
وروجك آب نبات گیج گیجی اش را لیس زد و گفت: »به 

من چه؟« 
صدف نگاه كرد و گفت: »هانا زمین خورده، برم كمكش؟« 

وروجك چرخید و گفت: »هی های ووو...ووو...ووو...«
 و فوت كرد. )به طرف صدف( 

باد موهای صدف را به هم زد. صدف گفت: »نه خیرم نمیرم! 
نقاشیم رو مچوله كرد.«

هانا بلند شد تا خودش مدادهايش را جمع كند، اما 
گفت: »آخ... پام!« 

صدف گفت: »آخه پاش زخمی شده!«
گیج  چوبی  آب نبات  وروجك 
گیجی اش را دراز كرد طرف صدف 

و گفت: »بفرما يه لیس.«
كرد  محكم  را  سرش  گل  صدف 
و  پريد  پايین  نیمكت  روی  از  و 
گفت: »مامانم گفته آب نبات دهنی 

نخورم.«
وروجك همه آب نباتش را توی 
لپش قايم كرد و گفت: »آفرين! 
حرف  خانم  صدف  آفرين! 
مداد  برو  زودتر  حاال  گوش كن! 
من  تا  كن،  لگد  رو  رنگی هاش 

بزرگ ترين بستنی قیفی خرمالويی دنیا رو بهت جايزه بدم.«
صدف مداد قهوه ای را از زير نیمكت برداشت. وروجك 
چرخید و شد بزرگ ترين بستنی قیفی خرمالويی دنیا و گفت: 
»بفرما بستنی خرمالويی صدف جونم...يادت نره مداد رنگیش 

رو كه لگد كردی براش زبون درازی هم بكنی.«
 صدف با مداد هانا يك يخچال بزرگ روی كاغذ مچاله ی 
نقاشی اش كشید و گفت: »اوه اوه!! داری آب می شی، بپر 

تو يخچال!«
صدف رفت باالی سرسره و مداد رنگی آبی را برداشت و 

سر خورد پايین.
 وروجك چرخید و شد يك جعبه پر از مداد رنگی خرمالو 
به سر و گفت: »آفرين! آفرين! حاال كه اين قد تو كارت جدی 
هستی، در خدمت شما هستم، مدادرنگِی رنگی رنگی!... فقط 

يادت نره بهش بگی دماغ سوخته...هانای دماغ سوخته!«
صدف از توی جیبش مدادتراشش را بیرون آورد و گفت: 

»تو كه نوک نداری، بايد تراش بشی!«
صدف مدادهای هانا را شمرد و گفت: »پس مداد قرمز كو؟ 

آهان افتاده تو حوض!«
صدف دويد كنار حوض، وروجك چرخید و شد يك قالب 
صابون بزرگ خرمالويی و گفت: »اين درسته! مدادهاش رو 
بريز تو آب، اينم بزرگ ترين صابون خرمالويی دنیا، تا رنگ 

مدادهاش پاک بشه، پاِک پاک!«
 صدف صابون بزرگ خرمالويی را هل داد عقب و گفت: 

»برو كنار، كف صابونت برا ماهی قرمزی ضرر داره!« 
بعد آستینش را باال زد و دستش را دراز كرد توی حوض، 
ولی مداد قرمز هانا دور بود. صدف گفت: »ماهی قرمزی 

مداد هانا رو می دی؟«
 ماهی قرمز باله هايش را تاب داد، آب حوض موج برداشت و 
مداد هانا به لب حوض رسید، صدف مداد قرمز را برداشت. 
وروجك چرخید و سنگ بزرگی شد و گفت: »بفرما سنگ، 

بكوب تو سر مدادرنگی هاش.«
 صدف اخم كرد و گفت: »همش داری حرف های بد بد 

می زنی، پس بايد تنبیه بشی! حاال سنگ كاغذ قیچی.« 
صدف كاغذ آورد و پیچید دور وروجك! وروجك گفت: 

»كمك...كمك من گیر كردم.«
صدف دويد طرف هانا و گفت: »هانا ببین! مداد رنگی هات 

رو آوردم.«

مداد رنگِی رنگی رنگی!

معصومهیزداني

برايکودکان
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هالی: 
جشن رنگ، شادی و فصل بهار

مینادایی

درست زمانی كه ما اين جا داريم خودمان را برای عید نوروز آماده می كنیم تا آمدن بهار را جشن بگیريم، مردم كشورهای هند، پاكستان و نپال هم دارند جور 
ديگری برای فصل تازه آماده می شوند و جشن می گیرند. هالی، طبق تقويم هندی، آخرين روز از فصل زمستان است كه ماه در آن كامل است. هندی ها معتقدند 

در اين روز خیر بر شر پیروز می شود.

شب هالی
از روزها قبل همه به دنبال جمع كردن چوب خشك و 
بوته هستند. نه كه فکر كنيد آن ها هم چهارشنبه سوری 
روشن  بزرگ  آتش های  جشن هالی  شب  ولی  دارند، 
می كنند. دور آن ها جمع می شوند و آواز می خوانند. اما 

تمام هيجان اين جشن در روز بعدش نهفته است!

روز هالی
 فردای آتش روشن كردن همه در فضاهای عمومی و باز 
جمع می شوند و با پاشيدن پودرهای رنگ به هوا جشن 
را آغاز می كنند. اين رنگ ها معموالً رنگ های طبيعی و 
گياهی هستند. اما در سال های اخير رنگ های مصنوعی 
قابل شست وشو هم پايشان به ميدان باز شده. خالصه 
رنگی است كه در هوا می رود و می آيد! اگر خواستيد 
برای جشن هالی به هند سفر كنيد، بهتر است يك دست 

لباس كهنه كه ديگر الزمش نداريد هم با خودتان ببريد 
تا با دل راحت رنگی شويد. بچه ها )و از شما چه پنهان 
تا  دنبال همديگر می كنند  بزرگ تر ها هم!( همه  حتی 
كه  آب پاشی  تفنگ های  با  يا  كنند،  رنگی  را  همديگر 
تويش آب و رنگ كرده اند، به همديگر شليك می كنند. 
نفر هم در كوچه خيابان  ظهر كه می رسد، ديگر يك 
نيست كه سراپا رنگی نشده باشد. آن ها معتقدند اين 
همه رنگ درواقع يادآور رنگ های شاد و زنده ای است 
كه فصل بهار با خودش می آورد. در زمان های قديم به 
جز جشن گرفتن بهار، هالی، شکرانه محصول هم بود. 
مردم هند برای داشتن محصولی خوب در بهار و خاک 

خوب و بارور دعا می كردند.

و اما فردای هالی...
و  می كنند  تميز  و  می شويند  خوب  را  جا  همه  مردم 

رنگ ها را پاک می كنند. )بله ديگر، الکی كه نيست هی 
بعد ولش كنيد  را كثيف كنيد،  بپاشيد همه جا  رنگ 
و  ديد  و  می روند  همديگر  خانه  به  بعد  خدا!(  امان  به 
بازديدها شروع می شود. آن ها مثل عيد ديدنی های ما 
تعارف  نوشيدنيهای سنتی  به هم شيرينی و  نوروز  در 
می كنند. هالی فرصتی برای شروع دوباره و محکم كردن 
دوستی هاست. بنابراين آشتی كردن و پاک كردن يك 

كينه قديمی هم فکر بدی نيست.

داغ  داغ  صورتم  می شود.  قرمز  گوش هايم  وقت ها  بعضی 
صدايم  می زنم  كه  حرف  و  می زند  تند  تند  قلبم  می شود. 
و  درب  لوكوموتيو  يک  مثل  درست  می شود،  بلند  زيادی 

داغان كه دود از كله اش بلند شده باشد.
بدانی  بايد  بله  اگر  داشته ای؟  را  اين حس ها  تا حاال  تو هم 
كه به اين احساس می گويند خشم. همه ما ممكن است يک 
اشكالی  هيچ  كار  اين جای  تا  شويم.  خشمگين  وقت هايی 
راه  تو  كه  می شود  پيدا  وقتی  اشكال  كله-ی  و  سر  ندارد. 
بزنم؟  برايت  مثال  يک  نباشد.  بلد  را  خشمت  كردن  خالی 

من یك
 لوکوموتیوم
مریمفیاضی
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باران  خیس  و  عصبانی  عصر  و  می زنید  بیرون  خانه  از  آفتابی  و  صاف  هوای  در  خندان  و  شاد  صبح  آيا 
برمی گرديد؟ آيا اين هوا هر روز يک جوری شما را دست به سر می كند؟ آيا ديگر جان به لب شده ايد؟ اصال 
نگران نباشید! چند تا فن زير را ياد بگیريد و جوری هواشناس بشويد كه دهان همه دوستانتان باز بماند. 
به  بیشتر  كمی  است  كافی  فقط  خفن.  اپلیکیشن های  به  نه  و  داريد  احتیاجی  اينترنت  به  نه  كار  اين  برای 

اطرافتان دقت كنید. همین و بس.

راحیلذبیحی

چشم هايتان را ببنديد و هوا را بو بكشید

1- اگر در يك شب زمستانی ابرها آسمان را پوشاندند، 
می توانيد ژاكتتان را دربياوريد، چون هوا گرم تر خواهد 
شد. ابرها نمی گذارند زمين حرارتی را كه در طول روز 
بود،  اگر آسمان صاف  اما  بدهد.  از دست  جذب كرده 
به يك ژاكت اضافی هم فکر كنيد كه هوا سرد خواهد 

شد.
باران  از  بعد  قشنگی  برای  الکی  رنگين كما ن ها   -2
به  خبرهايی  يك  می خواهند  آسمان.  توی  نمی آيند 
شما بدهند. توفان ها معموال از غرب به شرق وارد عمل 
می شوند. برای همين خيلی مهم است كه رنگين كمانی 

اگر در سمت  است.  كه می بينيد، كدام سمت 
معنی  به  می بينيد،  رنگين كمان  غرب 
رطوبت هوا و پشت سرش هم باران است. 
می بينيد،  رنگين كمان  شرق  در  اگر  ولی 

روزهای  سالم  و  بارانی  روز  بای بای  يعنی 
آفتابی. راستی سر صبح رنگين كمان ديديد؟ پيشنهاد 

می كنم هر چه زودتر يك جايی پناه بگيريد.
بو  بله  بکشيد.  بو  را  هوا  و  ببنديد  را  3- چشم هايتان 
كه  زايدی  گازهای  است،  كم  هوا  فشار  وقتی  بکشيد! 
بوی  می كنند،  آزاد  فتوسنتزشان  چرخه  در  گياهان 
راه  در  باران  يعنی  پس  می دهد،  گياه خيس  و  خاک 
می گويد  كه  هست  ضرب المثل  يك  ضمن  در  است. 
گل ها قبل از باران از همه وقت خوش بوترند. اين هم 
يه اين دليل است كه كال بوها در هوای مرطوب شدت 
در  باران  يعنی  كه  هم  مرطوب  هوای  می كنند،  پيدا 

راه است.
قرمز  اگر  بيندازيد.  ماه  به  نگاهی  يك  4- شب شده؟ 
يا رنگ پريده است )بله ماه هم رنگش می پرد، از برق 
غبار  يعنی  وقت هايی(،  يك  خدا  بنده  می افتد  جال  و 

در هواست.
5- اما يکی از بهترين چيزهايی كه در طبيعت می توانند 

به هواشناس شدن شما كمك كنند، حيوانات 
گربه های  دادن  آزار  از  دست  پس  هستند. 

محل برداريد و خوب نگاهشان كنيد. آن ها 
معموال قبل از باران پشت گوش هايشان را 

تميز می كنند.
پرواز  باال  ارتفاع  در  پرنده ها  اگر   -6
خواهيد  خوبی  هوای  يعنی  می كنند، 
ناگهانی  افت  چرا؟  می دانيد  داشت. 
دنبال  هم  را  توفان  كه  هوا  فشار 
را  پرندگان  گوش  می آورد،  خودش 
می كند.  اذيت  ارتفاعات  در 
ارتفاع  از  همين  برای 
می كنند.  كم  پروازشان 

قبل  دريايی  مرغ های 
پرواز  از  دست  توفان  از 
و  می گيرند  پناه  جايی  و  می كشند 

بيشتر پرنده ها قبل از توفان كامال ناگهانی 
به  عشقتان  مرغ  اگر  همين  برای  می شوند.  ساكت 

طور ناگهانی دست از جيغ جيغ كشيده، بد نيست آن 
قراری را كه عصر با برو بچه ها گذاشتيد، كنسل كنيد.

يا  بنشينند  می كنند  سعی  توفان  از  قبل  گاوها   -7
نزديك همديگر بمانند. 

شيب  با  را  تپه هايشان  باران  از  قبل  مورچه ها   -8
بيشتری می سازند.

9- الک پشت ها قبل از باران به دنبال جاهای بلندتری 
كشورها  از  خيلی  در  می گردند.  خودشان  برای 
الک پشت های زيادی در جاده ها می ميرند. چون يکی 
دو روز قبل از باران همه شان راه می افتند كه جای تازه 
و بلندتری پيدا كنند و اصال حواسشان نيست كه دارند 

صاف از وسط جاده رد می شوند.
از حيوانات كه بگذريم، هنوز دو راه ديگر برای خفن ترين 

هواشناس دنيا شدن داريد.
10- اگر به پيك نيك يا اردو رفتيد و آتش روشن كرديد، 
به دودش دقت كنيد. طبيعتا دود بايد مستقيم به هوا برود. 
اگر پيچ و تاب می خورد و پايين می آيد، فشار هوا كم شده. 
)و ديگر تا االن ياد گرفتيد كه اين يعنی باران در راه است!( 
راستی آن آتش را خوب خوب خاموش كنيد. نمی خواهيد 

كه نصف يك جنگل يا پارک را بسوزانيد؟
بيرون  خانه  از  زود  صبح  و  هستيد  سحرخيز  اگر   -11
رويشان  اگر  كنيد.  دقت  علف ها  و  چمن ها  به  می زنيد، 
شبنم نشسته و مرطوب اند، آن روز باران نخواهد باريد. اگر 
خشك اند، يعنی نسيم های قوی و ابرها در راه اند. )كه يعنی 

شايد باران را هم با خودشان بياورند، شايد هم نه!(

فرض كن سر تو يک بادكنک است و 
هوای داخل آن خشم توست. برای 
بادكنک  داخل  هوای  كردن  خالی 

يكی  دارد.  وجود  راه  دو  هم 
اين كه بادكنک را با يک سوزن 

را  درش  اين كه  ديگر  و  بتركانی 
باز كنی و بگذاری آرام آرام بادش 
برای  االن  كه  می دانم  شود.  خارج 

كنی  مخالفت  من  با  اين كه 

است.  بهتر  اول  راه  می گويی  سريع 
اما مطمئنم تو هم ته قلبت، مثل من 
راه دوم را ترجيح می دهی. پس اصال 
شوی،  خشمگين  كه  ندارد  عيبی 
ولی بهتر است راه تخليه درستش 
را ياد بگيری. من چند راه ساده بلدم 
كه روی من جواب داده شايد به درد تو 

هم بخورد.
كاری  يا  بگويی  چيزی  اين كه  از  قبل   -1

انجام دهی پنج تا نفس عميق و طوالنی بكش.
خشمگينت  كه  مكانی  يا  شخص  از  كن  سعی   -2

كرده فاصله بگيری.
3- هنوز هم عصبانی هستی؟ می توانی بروی توی 
اتاقت چند تا مشت محكم به بالشتت بزنی و بعد كه 

آرام تر شدی برگردی.
4- يک جمله ای را از قبل برای خودت در نظر بگير و 
هر وقت خشمگين شدی توی سرت تكرارش كن. مثال 
اين جمله ها: »من از پسش بر می آيم«، »مهم نيست«.

12 تكنيك برای اين كه خفن  ترين هواشناس دنيا بشويد
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دوست داری اين اژدهای قشنگ را درست كنی؟ بله! پس يك ورق كاغذ سفيد، يك عدد 

كاغذ رنگی، يك جعبه مداد رنگی و يك قيچی و چسب بگذار روی ميز. 

با  بعد  از رويش بکش.  با دقت  و  اژدها  بگذار روی عکس سر و دم  را  حاال كاغذ سفيد 

اژدهای  دم  و  سر  دورتادور  رنگ آميزی،  از  بعد  كن.  رنگش  خوش رنگت  رنگی های  مداد 

خودت را ببر و بگذار كنار. حاال كاغذ رنگی را بردار و رويش مستطيلی با عرض گردن 

اژدها و طول دلخواه خودت بکش و ببر و بعد مثل وقت هايی كه بادبزن درست مي کنی، 

تايش كن. آخرين كاری كه بايد انجام بدهی، 

و  گردن  به  كشی  كاغذ  طرف  دو  چسباندن 

دم اژدهايت است. حاال يك اژدهای قشنگ 

داری كه اگر چوب بستني هايی را كه خوردی 

دور نينداخته باشی، مي توانی بچسبانی زيرش 

و با آن نمايش عروسکی بدهی. البته مي توانی 

به جای اژدها شکل هر حيوان ديگری را هم 

نمايش  يك  دوستانت  كمك  با  و  بکشی 
عروسکی گروهی اجرا كنی.

اژدهای كاغذي

شير

ميمون
 ) عنتر دم كوتاه(

 كرگدن

گورخر

خرس سياه 
) پاهای جلويی(

 موش
 ) پاهای عقبی و جلويی(

سمور
 ) پاهای جلويی(

راكون
 ) پاهای عقبی(

 گوزن شمالی

سنجاب قرمز
 ) پاهای عقبی و جلويی(

راسو ) پاهای عقبی(

گربه خانگی

روباه خاكستری

گرگ صحرايی

فكر كرده ايد فقط انسان ها برای خودشان اثر انگشت 
دارند؟ نخیر جانم! حیوانات هم برای خودشان اثر 
انگشت كه نه، اما اثر ردپا دارند. اثر ردپا ديگر چه 
صیغه ای است؟ االن می گويم. هر كدام از حیوانات 
ردپای مخصوص به خودشان را دارند كه با ديگری 
جنگل های  از  سر  روز  يك  اگر  حاال  دارد.  فرق 
آمازون يا هر جنگل ديگری كه درآورديد، می توانید 
ماجراجويی  به  ذره بین  يك  با  خان  زبل  شبیه 
البته  كنید.  را كشف  ناشناخته  ردپاهای  و  بپردازيد 
اين ردپاهايی كه اين جا می بینید، بدون ذره بین هم 

قابل مشاهده اند، پس خیلی سخت نگیريد!

فریبادیندار

شده؟  رد  این  جا   ز    ا چه کسی  

»نچ نچ نچومبا«

»پيرمرد 
همنوعومبا! از 
خيابان ردومبا«

درس اول امدادومبا: 
»هم نوع كمکومبا!«

»بابا پيرمرد 
همنوعومبا؟«

كفشدوزك

 وقتی معلم نخستین درس 
اولیه می داد... کمك های 

تصویرگر:فاطمهچاوشزاده
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