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نخست سخن 

دکترحجت اله صیدي، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاري خوارزمي

 گام های متوازن موفقیت
تو پای به راه در نه و هيچ مپرس

خود راه بگويدت که چون بايد رفت
    اين باوری ديرينه و استوار است که وقتی کسی يا کسانی برای رسيدن به آرزويی بزرگ، تصميم می گيرند، عزم خود را جزم می کنند 
و با توکل، زانوی اشتر بسته و گام های نخستين را برمی دارند، تمامی کائنات به ياری می آيند تا هدف محقق شود و تنها توشة الزم برای 
راه ايمان است و  تالش است و برنامه محوری. اکنون بيش از يک سال از نخستين همايش مديران گروه خوارزمی در شيراز می گذرد که 
برای  پايدار  بلندمدت گروه در راستای ثروت آفرينی  اهداف  به  برای دست يابی  برنامة راهبردی هفت ساله  تبيين  مهم ترين مأموريت آن 
نسل ها بود. دست يابی به ميزان دارايی هايی به ارزش حداقل يک درصد توليد ناخالص داخلی و نرخی از بازدهی که باالترين آن در بين 
شرکت های مشابه باشد، مهم ترين اهداف عملياتی اين برنامة راهبردی اعالم شد. در همايش سال گذشته اعالم شد که دست يابی به اين 
هدف بلندپروازانه و درعين حال واقع بينانه در گرو برنامه ريزی در سطح کل گروه و متعهد ماندن به برنامة تدوين شده در ساية تالش گروهی 
و برخوردار از روحية تيمی است. مديران ارشد گروه، که شامل مديران عامل و اعضای هيئت مديرة شرکت های گروه و مديران ستادی 
شرکت مادر بودند، با انگيزه ای دوچندان پای به راه در نهادند و برنامه ريزی در سطح شرکت های خود را آغاز کردند و قرار بر اين شد که 
هر سه ماه يک بار اين مديران در مکانی به دور از محل کارشان گرد هم آيند تا هم ميزان پيشرفت برنامه را پايش کرده و هم با تبادل نظر 

درخصوص آخرين يافته ها و پيشرفت ها اره را نيز تيز کنند.
     داستان تيز کردن اره، داستانی شنيدنی است. نقل می کنند که روزی فردی در حال اره کردن تنة قطور يک درخت بود، اره را مرتب 
عقب و جلو می برد، بی وقفه تالش می کرد و عرق می ريخت. اما پس از تقريبا يک روز کار، می بيند که فقط نصف تنة درخت را اره کرده 
است. در همين حال، چشمش به مردی  می افتد که با او شروع به کار کرده بود، اما چيزی نمانده درخت را بيندازد. چشمانش از تعجب 
گرد می شود و می پرسد: »چطور کار کردی؟ تو داری تمامش می کنی، درحالی که تمام وقت هم اين جا نبودی و چند بار در ميان کار را رها 
کردی و به استراحت پرداختی؟ چه شد؟« مرد لبخند می زند و پاسخ می دهد: »تو ديدی که من هر از گاهی کار را رها کردم، اما نديدی 
هربار که برای استراحت می رفتم، اره ام را تيز می کردم.« حقيقت اين است که تيز کردن اره برای هر انسانی و در دوره های ثابتی از ضروريات 
مهم به شمار می رود. به ويژه اگر او مدير باشد و مسئوليت گروه بزرگی هم با او باشد. مگر می شود در دنيای به شدت رقابتی امروز سر در 
الک خود فرو برد و در محيطی بسته و با افرادی محدود تحليل کرد و تصميم گرفت و انتظار موفقيت هم داشت. آن هم اگر هدف بزرگی 

مانند رسيدن به جايگاه مهمی در بازار سرمايه و اقتصاد کشور باشد. 
    اين ضرورت، زمينه ساز برنامه ريزی برای همايش مديران خوارزمی بود که به لطف الهی چهارمين همايش در روزهای آغازين بهمن ماه 
در کرمان برگزار شد. همايش چهارم دستاوردهای متعدد و چشم گيری داشت که از مهم ترين آن ها نهايی کردن برنامة راهبردی تک تک 
شرکت های گروه بود. بديهی است برای آن که اهداف بلند شرکت سرمايه گذاری خوارزمی محقق شود، بايد برنامة هر کدام از شرکت های 
گروه تحقق يابد، وگرنه حاصل سال های پيِش رو چيزی جز حسرت نخواهد بود. الزم به يادآوری نيست که هم سو کردن برنامة شرکت های 
يک گروه سرمايه گذاری که هر کدام فعاليت متفاوتی داشته و اهداف و ماهيت مخصوص به خود را دارند، با اهداف شرکت مادر، کاری بس 

سنگين و طاقت فرساست. 
     اکنون که برنامة راهبردی هر شرکتی برای شش يا هفت سال آينده نهايی و ابالغ شده است، نوبت اجرای برنامه های يک ساله است. از 
اين رو تا پايان سال برنامه های عملياتی هر شرکت برای سال 94 بر مبنای نظام ارزيابی متوازن تدوين و ابالغ خواهد شد. زيرا باور مديران 
گروه اين است که رشد يک جانبه و با تمرکز بر يک يا دو هدف محدود، اگر غيرممکن نباشد، بسيار پرهزينه و گاهی حتی به قيمت از 
دست دادن اهداف ارزشمند ديگر محقق می شود. بنابراين، در نظام ارزيابی متوازن با تمرکز بر معيارهای مهمی که از جنبه های حداقل 
چهارگانة مالی، بازار و مشتری، فرايندها و رشد و يادگيری منابع انسانی تشکيل می شود، می توان رشدی متوازن و پايدار را برای شرکت ها 
رقم زد. ابزاری که در شرکت های بزرگ و موفق جهان کارآيی خود را به اثبات رسانده، اکنون در دست مديران خوارزمی قرار گرفته است 
تا ارزش های مورد انتظار سهام داران ارجمند و ساير ذی نفعان راهبردی را بيافرينند. و اين همه در شرايطی است که وضعيت دشوار اقتصاد 
کشور امکان سرمايه گذاری جديد و کسب بازده مقبول را با چالشی جدی مواجه کرده است. اما اين ناهمواری، نه تنها خللی در انگيزه های 
کارکنان اين گروه در حال رشد ايجاد نکرده است، بلکه با ايمانی راسخ و دلی تپنده و پرشور تالش می شود که تا پايان سال مالی جاری، 
هم بر ميزان دارايی های مولد گروه افزوده تر گردد و هم سودی به مراتب بيشتر از آن چه در سال گذشته ايجاد و تقسيم شد، به وجود آيد تا 
زمينة توسعة بيشتر فراهم گردد. در اين مسير عملياتی ساختن مرحلة دوم افزايش سرمايه ای که در سال گذشته به تصويب مجمع عمومی 
صاحبان محترم سهام رسيد، يکی از گام های پيِش روست. پذيرش و عرضة سهام شرکت های برق و انرژی سپهر )مالک اصلی نيروگاه منتظر 
قائم( و شرکت توسعة ساختمان خوارزمی نيز از مهم ترين گام هاست که در ماه های پيِش رو برداشته می شود تا در سال مالی آتی ثمر دهد. 
در اين مسير پس از اميد به فضل بی پايان و بی کران الهی، به پشت گرمی سهام داران حقيقی و حقوقی ارجمند قدم برمی داريم و يقين داريم 
که پيروزی مانند هميشه از آن تالش گران است، هم چنان که تاکنون نيز چنين بوده و اهداف يک ساله ای که در همايش نخست بلندپروازانه 
به نظر می رسيد، در همايش چهارم بيش از رقم تعيين شده تحقق يافته بود و اين اگر ياری خالق کائنات اين عالم نيست، چه می تواند باشد. 

مديران خوارزمی بی پرسش و چشم داشت پای در راه نهاده اند و »خود راه بگويدت که چون بايد رفت«. اين چنين تر باد.
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مديريت و  مجلهء اقتصاد 

خوارزمی همايش 

پایش برنامه ی هفت ساله ی خوارزمی
در چهارمین همایش سراسری مدیران

از چهارمین همایش سراسری مدیران گروه سرمایه گذاری خوارزمی گزارش وخارزم 

)هفتم تا نهم بهمن ماه 93 – کرمان(

خوانساری، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 
سعید جمشیدی فر، نایب  رئیس شورای عالی جامعه ی حسابداران 
رسمی ایران، دکتر محمودی مظفر، روانشناس و عضو هیئت علمی 
دانشگاه، هادی بیک مدیرعامل شرکت تجارت گستران خوارزمی 
سپهر،  برق  شرکت  مدیره ی  هیئت  رئیس  کاظمی،  علی  دکتر  و 
از  خوارزمی  گروه  برنامه ی  و  طرح  معاون  دکتراصغرابن الرسول 

جمله سخنرانان این همایش دو روزه بودند.
دکتر حجت اله صیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
و  تشریح  در  همایش،  این  اختتامیه ی  و  افتتاحیه  مراسم  در  نیز 
خوارزمی سخن  گروه  اصولی  و جهت گیری های  راهبردها  تبیین 

گفت. 
بهمن ماه  خوارزمی،  سرمایه گذاری  گروه  مدیران  همایش  اولین 
اواخر خردادماه امسال  سال گذشته در شیراز و دومین همایش 
تبریز  در  جاری  سال  مهرماه  اوایل  همیش  سومین  و  مشهد  در 

برپا شد.
گروه  مدیران  ادواری  همایش های  برگزاری  اهداف  جمله  از 
تحقق  برای  هم افزایی  و  همکاری  سطح  ارتقاء   خوارزمی، 
افزایش  به  کمک  و  7ساله  راهبردی  برنامه ی  مرحله ای  اهداف 
با  مرتبط  زمینه های  در  مدیران  دانش تخصصی  و  آگاهی  سطح 

برنامه های گروه است.

چهارمین همایش سراسری مدیران گروه سرمایه گذاری خوارزمی در 
روزهای هشتم و نهم بهمن ماه 93، با حضور بیش از 70 نفر از مدیران 
واعضای  عامل  مدیران  ستادی،  مدیران  شامل  خوارزمی،  گروه  ارشد 

هیئت مدیره ی کلیه ی شرکت های این گروه برگزار شد. 
 دکتر حسن درگاهی، اقتصاددان، دکتر سیدمهدی برکچیان، اقتصاددان 
مسعود  مهندس  خوارزمی،  سرمایه گذاری  گروه  مدیرعامل  مشاور  و 
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همايش دو روزه ی مديران گروه سرمايه گذاری خوارزمی 
در کرمان، با سخنرانی دکتر حجت اله صيدی، مديرعامل 
او  با سخنان  و  آغاز شد  خوارزمی  شرکت سرمايه گذاری 

پايان يافت.
 دکتر صيدی در اين همايش با اشاره به اين که يک سال از 
نخستين همايش مديران گروه خوارزمی و معرفی برنامه ی 
راهبردی 7 ساله گروه خوارزمی می گذرد، گفت: »بر اساس 
اين برنامه، مأموريت اصلی ما حول شعار محوری شرکت 

يعنی »ثروت آفرينی پايدار برای نسل ها« است.« 
»بايد  افزود:  خوارزمی  سرمايه گذاری  شرکت  مديرعامل 
گروه  ساله   7 راهبردی  برنامه ی  اساس  بر  شود  تأکيد 
خوارزمی، قرار است در سال 99 اين گروه 33 هزارميليارد 
و  ميليارددالر   10 حدود   - باشد  داشته  دارايی  تومان 
معادل يک درصد توليد ناخالص داخلی- و 8هزار و 500 
خود  ذی نفعان  به  و  کند  خلق  سود  هم  تومان  ميليارد 

انتقال دهد.«
به گفته ی وی، همايش های دوره ای مديران گروه خوارزمی 
اهداف  تحقق  در مسير  مديران  به هم افزايی  برای کمک 

راهبردی شرکت است. 
تالش  همايش ها  اين  »در  گفت:  صيدی افزود  دکتر 
قدم های  تا  کنيم  مرور  را  احتمالی  اشکاالت  می کنيم 
گروه  داريم  وظيفه  همچنين  برداريم.  استوارتر  را  بعدی 
و شرکت های تابعه را از نظر دانش و اطالعات ارتقا دهيم. 
کيفيت  ارتقای  برای  ابزاری  همايش ها،  اين  رو،  اين  از 

مديريت کارآمد بر اين مجموعه است.«
وی با اشاره به نقش بزرگ اطالعات در دنيای امروز اظهار 

کرد:
 »امروزه نقش و اثرگذاری دانش و اطالعات حتی بيشتر 
از نقش نقدينگی و فناوری است. از اين رو، به روزرسانی 
اين  برگزاری  طريق  از  خوارزمی  گروه  مديران  اطالعات 
هلدينگ هايی  مديران  به ويژه  است.  ضروری  همايش ها 
آمدن  گردهم  برای  کمتری  فرصت  خوارزمی،  همچون 
دوره ای  همايش های  برگزاری  نفش  رو،  اين  از  دارند. 

مديران خوارزمی بسيار مهم است.« 
وی همچنين خبر داد که در يک ساله ی اول اجرای برنامه 
مربوط  اهداف  راهبردی شرکت سرمايه گذاری خوارزمی، 
به گفته ی  است.  يافته  آن تحقق  اجرای  به سال نخست 
عادی  عمومی  مجمع  که  شد  باعث  واقعيت  اين  وی، 
ساليانه خوارزمی-در 27 مهرماه93 - نيز به گونه ای موفق 

برگزار شود.
حاصل  شرايطی  در  موفقيت  »اين  افزود:  صيدی  دکتر 
تورمی  رکود  خاص  شرايط  در  کشور  اقتصاد  که  شده 
قرار داشته است، اما با وجود اين مسئله، گروه خوارزمی 
عملکرد خوبی داشت و توانست سود نقدی مناسبی را نيز 
تقسيم کند. واريز سود نقدی نيز از طريق کليه شعب بانک 
صادرات از 15 دی ماه آغاز شده و طبق زمانبندی معين 

در دست اجراست.«

وی اظهار کرد: »به همت ستاد و مديران عامل شرکت های 
تابعه توانستيم برنامه های راهبردی هريک از اين شرکت ها 
ابالغ  شرکت ها  به  و  نهايی  آينده  هفت سال  برای  نيز  را 
کنيم.البته اين کار در کنار امور روزمره ی شرکت ها انجام 

شد و زمان و انرژی زيادی از همکاران گرفت.«

اين که  بيان  با  خوارزمی،  سرمايه گذاری  گروه  مديرعامل 
شرکت های تابعه عملکرد خوبی داشته اند، گفت: »اگرچه 
اما در مجموع با  از برنامه عقب هستيم،  در برخی موارد 
توجه به شرايط خاص اقتصادی و سياسی کنونی جامعه، 

عملکرد شرکت ها رضايت بخش بوده است.«
شرکت  مديرعامل  و  مديره  هيئت  از  تشکر  با  وی 
برگزاری  متولی  عنوان  به  خوارزمی،  تجارت گستران 
»تالش  گفت:  کرمان  در  خوارزمی  مديران  همايش 

باشيم  اول  سرمايه گذاری  شرکت های  ميان  در  می کنيم 
و با عشق، ايمان و توکل به خدا، به اهداف بلند راهبردی 
و  شدنی  اهداف  اين  تحقق  يابيم.  دست  خوارزمی  گروه 

عملی است.
کرمان  ثروت  اين که  بيان  با  همچنين  صيدی  دکتر 
کرمان  »ثروت  کرد:  اظهار  نيست،  آن  معادن  بر  مبتنی 
به انسان های بزرگ اين منطقه بوده و هست. انسان هايی 
که در شرايط سخت نتايج بسيار خوبی به دست آورده اند. 
از جمله می توان به شرکت هواپيمايی ماهان اشاره کرد، 
با  هواپيمايی،  صنعت  مستقيم  تحريم های  اوج  در  که 
استانداردهای روز جهانی در حال خدمت به ايرانيان است. 
بی گمان وجود اين انسان ها انگيزه ای است برای کار کردن 

در شرايط سخت اقتصادی.

تأکید بر تدبیر و گریز از ناامیدی
دکتر صيدی همچنين در پايان همايش دو روزه ی مديران 
با تشکر از شرکت کنندگان  گروه سرمايه ی خوارزمی نيز 
دو  در  مفيدی  بسيار  »بحث های  گفت:  همايش  اين  در 
روز گذشته انجام شد، که بايد بيشتر درباره ی آن ها تأمل 

کنيم.«
وی از سخنرانی دکتر درگاهی و برکچيان درباره ی وضعيت 
اقتصادی کشور و چشم انداز آن به عنوان دو سخنرانی مهم 
اين همايش ياد کرد و گفت: »با شنيدن اين سخنرانی ها، 
پزشک  که  شد  تداعی  ذهنم  در  پزشک  به  مراجعه  امر 
تحليل  به  نهايتاً  آزمايش ها،  پاسخ  و  معاينات  اساس  بر 
منطقی مسائل و مشکالت می پردازد. معموالً سه رويکرد 
در مواجهه با نسخه ی پزشک وجود دارد. در حالت اول، 
نسخه ی پزشک را کنار می گذاريم و فکر می کنيم مشکلی 
نداريم. حالت ديگر اين است که خيلی نااميد می شويم و 
فکر می کنيم اين مشکل حتماً به مرگ ما منتهی می شود 

راهبردی اهداف  تحقق  زمینه ساز  مدیران،  راهبردیهم افزایی  اهداف  تحقق  زمینه ساز  مدیران،  هم افزایی 
صیدی:  حجت اله  صیدی: دکتر  حجت اله  دکتر 

يش هما

اول  یک ساله ی  در  صیدی:  دکتر 
شرکت  راهبردی  برنامه  اجرای 

اهداف  خوارزمی،  سرمایه گذاری 
آن  اجرای  نخست  سال  به  مربوط 

وی،  گفته ی  به  است.  یافته  تحقق 
مجمع  که  شد  باعث  واقعیت  این 

خوارزمی-در  سالیانه  عادی  عمومی 
موفق  گونه ای  به  نیز   -  93 مهرماه  27

شود. برگزار 

اول  یک ساله ی  در  صیدی:  دکتر 
شرکت  راهبردی  برنامه  اجرای 

اهداف  رزمی،  خوا سرمایه گذاری 
آن  اجرای  نخست  سال  به  مربوط 
واقعیت  این  است.   یافته  تحقق 

عمومی  مجمع  که  شد  باعث 
 27 رزمی-در  خوا سالیانه  عادی 

موفق  گونه ای  به  نیز   -  93 مهرماه
شود. ر  برگزا
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در  پولی  سياست  و  بانکی  پول  خلق  »مکانيزم های 
ايران« و »چرخه های اقتصادی در بخش نفت، صنعت و 
بازار مالی«، موضوع دو سخنرانی دکتر حسن درگاهی، 
چهارمين  در  بهشتی  شهيد  دانشگاه  اقتصاد  استاد 
همايش مديران گروه سرمايه گذاری خوارزمی، طی دو 
روز پياپی بود. اگرچه اين دو سخنرانی در روزهای اول 
غير  ظاهر  به  عنوان های  با  و  يادشده  همايش  دوم  و 
مرتبط به هم ايراد شدند، اما اين دو سخنرانی هدف 
دو  اين  در  درگاهی  دکتر  داشتند.  واحد  محوری  و 
سخنرانی تالش کرد تا با تبيين ويژگی های بازار پول 
کالن  اقتصاد  روند  بر  پولی  سياست های  اثر گذاری  و 
و همچنين ترسيم نقش و جايگاه درآمدهای »نفت« 
در بودجه های ساالنه و کليت اقتصاد، عوامل اثرگذار 
محيط بيرونی بازار سرمايه بر اين بازار را تشريح کند.  
بر اساس اين گزارش، دکتر درگاهی در سخنرانی نخست 
خود، بنيان علمی مکانيزم خلق پول بانکی را برای مديران 
گروه خوارزمی تبيين کرد. او همچنين در خالل سخنان 
خود، به برخی از مسائل روز اقتصاد که با اين مکانيزم 
اقتصاددان،  اين  گفته ی  به  کرد.  اشاره  بودند،  مرتبط 
مهم ترين وظيفه ی بانک مرکزی اجرای سياست پولی 

–  کنترل حجم پول و نقدينگی - است.
دکتر درگاهی با بيان اين که اگرچه رشد نقدينگی مان 
امسال هم حدود 25درصد خواهد بود، اما دولت جديد 
در اجرای سياست پولی منضبط عمل کرده است، گفت: 
»اين انضباط به اين معنی است که دولت توانسته رشد 
پايه ی پولی را کنترل کند، اما به جای افزايش رشد 
پايه ی پولی، ضريب فزاينده ی پولی باال رفته است. در 
کشورهای پيشرفته هم چنين شرايطی حاکم است. به 
عبارتی رشد خلق پول پرقدرت در جامعه کم است، 

اما ضريب فزاينده ی پولی باال است.«
با بيان اين که تورم در  استاد دانشگاه شهيد بهشتی، 
اظهار  است،  يافته  کاهش  درصد   16 به  سال 1393 

کرد: »متوسط نرخ تورم در سال های گذشته 20درصد 
بود. اما تورم به دليل انضباط پولی و به ويژه به دليل 
رياست  انتخابات  از  پس  خوش بينی  فضای  گسترش 
اثر  اما  يافت.  جمهوری خرداد 92، در جامعه کاهش 
خوش بينی برای مدتی محدود است و تا حدی مؤثر 
بايد  تنها  نه  مرکزی  بانک  رو،  اين  از  می شود.  واقع 
بلکه  دهد،  ادامه  را  پولی  اجرای صحيح سياست های 

بايد به سمت کاهش رشد نقدينگی گام بردارد.«
کشور  در  نقدينگی  که حجم  سؤال  اين  طرح  با  وی 
در  تنها  نه  نقدينگی  »حجم  گفت:  زياد  يا  است  کم 
کشور کم نيست، که بسيار بسيار زياد است. مالک و 
معيار ما هم تورم است. اگر تورم باال است، يعنی حجم 
نقدينگی هنوز باال است، پس بايد سياست های پولی 

بانک مرکزی، انقباضی باشند.«
رشد  باال  تورم های  با  کشوری  هيچ  اين که  بيان  با  او 
که حجم  شرايطی  »در  گفت:  است،  نداشته  اقتصادی 
منابع  تأمين  در  بنگاه ها  است،  باال  نقدينگی در کشور 
ميزان  به  اين مسئله  مالی خود دچار مشکل هستند. 
دسترسی بنگاه به نقدينگی ارتباط دارد و با باال بودن 
حجم نقدينگی تناقضی ندارد. چون نقدينگی در جامعه 
به درستی تخصيص نمی يابد، از اين رو بايد نظام بانکی و 

رابطه ی ميان بانک و بنگاه های اقتصادی اصالح شود.« 
آيا کاهش تورم  با طرح اين سؤال که  دکتر درگاهی 
به مسئله ی خروج از رکود کمک می کند، اظهار کرد: 
از  برای خروج  تورم شرط الزم  »خير! چراکه کاهش 
رکود است اما کافی نيست. شرط الزم اين است که 
ايجاد  اقتصاد  باثبات در  باشد، فضای  پايين  تورم  اگر 
هيچ  می شود.  پيش بينی   قابل  اقتصاد  و  می شود 
کشوری را در جهان نمی توان پيدا کرد که با تورم های 
باال بتواند رشد پيدا کند، پس اگر دنبال رشد پايدار و 

ايجاد اشتغال هستيم، بايد تورم کاهش يابد.«
وی با طرح اين سؤال که چه شرط ديگری بايد برای 

بازار سهام بر  اثرگذار  عوامل 
 در بلندمدت و کوتاه مدت

و ديگر الزم نيست برای درمان خود کاری بکنيم و 
تنها بايد به انتظار مرگ بنشينيم.« 

وی افزود: »در رويکرد سوم،افراد مدير و آگاه معموالً 
استفاده  با  را  خود  جسمی  مشکل  می کنند  تالش 
غذايی  رژيم  کنند.  درمان  صحيح  روش های  از 
از  استفاده  و  مناسب  ورزش های  انجام  کنار  در  را 
در  و  رعايت می کنند  به خوبی  تجويزشده  داروهای 
نهايت هم بهبود پيدا می کنند. نمونه هم کم نداريم. 
خيلی از کارآفرينان کشور را ديده ايم که مشکالت 
جدی زيادی داشته اند، اما با تدابير ويژه توانسته اند 
فکر  برگردند.  سازنده  حيات  و  پويايی  عرصه ی  به 
پيش  در  رويکردی  چنين  بايد  هم  ما  می کنم 

بگيريم.«
مديرعامل شرکت سرمايه گذاری خوارزمی، با تأکيد 
آمار  اين که سخنان دکتر برکچيان که وارد ريز  بر 
و اطالعات شدند، نياز به تدبير و تدبر دارد، گفت: 
برانگيخته شدن  »اين سخنان ممکن است موجب 
در  بايد  اما  شود.  ما  در  آينده  از  نگرانی  احساس 
مواجه با اين مسائل رويکرد سوم را انتخاب کنيم.«

وی افزود: »همان طور که دکتر درگاهی گفتند، ما 
دچار گسست ميان بخش واقعی اقتصاد  و بازار مالی 
هستيم. پيش بينی ها نشان می دهد که درآمد ارزی 
دکتر  سخنان  خالصه ی  کرد.  خواهد  پيدا  کاهش 
برکچيان هم اين بود که اگر تحريم ها رفع شود، نرخ 
رشد سرمايه گذاری در 7 سال آينده هم دو رقمی 
باشد، متوسط رشد ساالنه ی اقتصاد کشور حداکثر 

3 درصد خواهد بود که رقم خوبی نيست.« 
دکتر صيدی افزود: »همان طور که در اين همايش گفته 
شد، يکی از مشکالت اساسی اقتصاد کشور بهره وری 
خواهيم  تورم  20درصد  باالی  آينده  سال  در  است. 
داشت و نرخ رشد  سال 94 راهم صفر و حتی منفی 
پيش بينی کردند. بنابراين ما بايد در سطح بنگاه های 
خودمان تدبير اقتصادی داشته باشيم. بهره وری را ارتقا 

بدهيم و عملکردمان را بهبود ببخشيم.« 
وی اظهار کرد: »با توجه به اين شرايط، تحليل بنده 
گرفتن هوشمندانه  بهره  وقت  اکنون  که  است  اين 
برای  نه  البته  است.  بانکی  تسهيالت  هدفمنداز  و 
برای  بلکه  جاری،  هزينه های  و  حقوق  پرداخت 
دوستان  از  رو،  همين  از  رشد،  و  سرمايه گذاری 
درخواست می کنم که بهره گيری از تسهيالت بانکی 

را در دستور کار خود قرار دهند.«
دکتر صيدی با تأکيد دوباره بر مناسب بودن زمان 
برنامه ی راهبردی 7 ساله خوارزمی تصريح  اجرای 
کرد: »بايد به صورت جدی و با انگيزه و تدبير اين 

برنامه ی راهبردی را اجرا کنيم.«
وی همچنين گفت که نوسان های اقتصادی برای ما 
انگيزه ايجاد می کند تا پرتحرک تر باشيم. بنابراين ما 

بايد برنامه ها را بدون وقفه اجرا کنيم.
 وی با بيان اين که نزديک به 60 ميليارد تومان سود 
پيش بينی شده ی شرکت سرمايه گذاری خوارزمی برای 
سال منتهی به 30 خرداد 94 پوشش داده شده است. 
اظهار کرد: »اما تحقق نزديک به 350 ميليارد تومان 
از سود پيش بينی شده ی شرکت برای سال مالی مورد 
اشاره باقی مانده است، که نيازمند تدبير جدی است. 
از اين رو، ضروری است، برنامه ی عملياتی قابل اجرايی 
را  آينده  بتوانيم سال  تا  تنظيم شود  برای سال 94 

موفقيت آميز تلقی کنيم.«  

تبیین کرد دانشگاه، در همایش مدیران گروه خوارزمی  استاد  تبیین کرددکتر حسن درگاهی  دانشگاه، در همایش مدیران گروه خوارزمی  استاد  دکتر حسن درگاهی 
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افزود: »محيط کسب وکار  فراهم شود،  رکود  از  خروج 
می گوييم سياست های سمت عرضه  اصطالحاً  آنچه   -
عمدتاً  عرضه  سمت  سياست های  يابد.  بهبود  بايد   -

بهره وری کل عوامل را بهبود می بخشد.«

آثار محیط کالن اقتصاد بر بورس
عنوان  تحت  خود  دوم  سخنرانی  در  درگاهی  دکتر 
»چرخه های اقتصادی در بخش نفت، صنعت و بازار مالی« 
گفت: »طی دو سال اخير شاهد تحوالت عمده ای درون 
بازار سرمايه بوده ايم. سال گذشته روند رشد بازار بورس در 
اوج بود و امسال در سراشيبی قرار گرفته است. سؤاالت 
مهمی اين جا مطرح می شود که در پی يافتن پاسخ به 

چرايی رخ دادن اين تحوالت هستند.«
اين اقتصاددان اظهار کرد: »برای پاسخ به چنين سؤاالتی، 
و  کوتاه مدت  در  سهام  شاخص  تعيين کننده ی  عوامل 
بلندمدت را بررسی می کنيم. البته محور بحث من بررسی 
عوامل اثرگذار محيط کالن بر بازار سهام است. در عين 
با هرگونه  و  بازار بسيار مهم است  حال، تحوالت درون 

ساماندهی اين بازار، وضعيت بازار بهتر خواهد شد.

اثر شوک نفتی مثبت بر اقتصاد
بخش  نفت،  بين  ارتباط  که  پرسش  اين  طرح  با  او 
حقيقی اقتصاد و بازار مالی چگونه است، گفت: »از سال 
افزايش قيمت نفت و در پی آن  بعد شاهد  به   1384
افزايش  اين  ديد  بايد  بوديم.  نفتی  درآمدهای  افزايش 

درآمد با چه مکانيزمی روی بازار سهام اثر می گذارد.«
 طی ماه های گذشته نيز قيمت نفت کاهش يافته است. 
سرمايه  بازار  روی  نفتی  منفی  و  مثبت  اثر شوک های 
کل  شاخص  روی  اثرات  اين  آيا  بود؟  خواهد  چگونه 
يکسان است يا متفاوت؟ او پاسخ داد: »اثر شوک های 

منفی روی بازار مالی بسيار بيشتر است.«
دکتر درگاهی با بررسی چرخه ی افزايش درآمدهای نفتی 
در سال های پس از  1384 گفت: »با باال رفتن قيمت 
نفت، به دليل وابستگی بودجه به نفت، هزينه های دولت در 
بودجه نيز افزايش يافت، به گونه ای که مخارج دولت بيش 
از درآمدها و بودجه ی دولت دچار کسری شد. بيشترين 
کسری بودجه های کشور در دوران رونق درآمدهای نفتی 
از  از يکی  با استفاده  با کسری بودجه و  رخ داده است. 
شيوه های رايج کاهش يا حذف اين کسری، پايه ی پولی 
هم افزايش يافت. از سوی ديگر، وقتی درآمدهای نفتی 
باال رفت، سياست های بازتوزيعی يا توزيعی )مانند پرداخت 
يارانه نقدی، ساخت مسکن مهر و ...( زياد به کار گرفته 
شدند. از اين طريق هم پايه ی پولی افزايش يافت. اين 
پايه ی پولی با ضريب فزاينده ی 5/5 منجر به متورم شدن 
حجم نقدينگی شد. همچنين با باال رفتن درآمدهای نفتی، 
تقاضای دولت و بخش خصوصی نيز افزايش يافت و در 

نتيجه از اين طريق هم پايه ی پولی باال رفت.«

گسست بخش حقیقی اقتصاد از بازار مالی
بخش  دو  به  را  اقتصاد  می توان  اين که  بيان  با  وی 
گفت:  کرد،  تقسيم  تجارت  قابل  غير  و  تجارت  قابل 
»محصوالت و خدمات بخش غير قابل تجارت اقتصاد 
که  مسکن  مثل  کنيم،  صادر  يا  وارد  نمی توانيم  را 

نمی توانيم از خارج وارد کشور کنيم.«
استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتی اظهار کرد: »در شوک 
مثبت نفتی، سطح عمومی قيمت ها )تورم( افزايش می يابد، 
اما تورم اين دو بخش متفاوت است. در بخش قابل تجارت، 
به دليل اين که مشابه خارجی کاالها وجود دارد و دولت 
سياست ضد تورمی انجام می دهد، هر کااليی که گران 
می شود، دولت مشابه آن کاال را از خارج وارد می کند. اما 
در بخش غير قابل تجارت نمی توان رابطه ی بين افزايش 

نقدينگی و گران شدن کاالها را قطع کرد.«
انجام  دليل  به  تجارت،  قابل  بخش  »در  افزود:  وی 
واردات با هدف جلوگيری از گران شدن کاالهای اين 
بخش، سودآوری سرمايه گذاری اين بخش کم می شود.

اما در بخش غير قابل تجارت، چون قيمت ها باال است، 
سودآوری بسيار باال می رود. پس در فضای شوک مثبت 
جايگزين  که  می شود  انجام  واردات  اندازه ای  به  نفتی 
توليد داخلی گردد. اين مکانيزم منجر به تقويت بخش 
غير قابل تجارت )مسکن( و تضعيف بخش قابل تجارت 
می شود. در ادبيات اقتصادی به اين توزيع، توزيع فرآيند 
ضد صنعتی شدن می گويند. نتيجه هم تغيير ساختار 

اقتصاد به نفع بخش غير قابل تجارت خواهد بود، که ما 
به آن بيماری هلندی می گوييم.«

می دهد،  رخ  تورم  وقتی  اين که  بيان  با  درگاهی  دکتر 
فضای  »در  گفت:  می رود،  باال  هم  تورمی  انتظارات 
بخش حقيقی اقتصاد که توليد است، تورم اتفاق افتاده، 
اين رو، نقدينگی به  از  باال است.  انتظارات تورمی هم 
اين که  بر حسب  و  می يابد  مالی سوق  بازارهای  سوی 
بازدهی در هريک از بازارهای مالی به چه شکلی باشد، 
يکی از بازارهای مالی را تحت تأثير قرار می دهد. گاهی 
اما  برود،  بازار مسکن  به سمت  نقدينگی  است  ممکن 
شود. منتقل  سهام  بازار  يا  ارز  بازار  به  بعد  ماه  چند 

اقتصاد  مالی شدن  پديده ی  می افتد،  که  مهمی  اتفاق 
است، يعنی بين بخش حقيقی و بخش مالی گسست 
ايجاد می شود. به گونه ای که شاهد خواهيم بود که در 
يکی از بازارهای مالی مثاًل در بازار سهام منابع نقدی 
در گردش است و بازار دارای رونق است، اما در بخش 

حقيقی اقتصاد )توليد( شاهد رکود هستيم.

اثر شوک نفتی منفی بر اقتصاد
بر  منفی  نفتی  شوک  اثر  تبيين  در  اقتصاددان  اين 
به  نفت،  قيمت  کاهش  صورت  »در  گفت:  نيز  اقتصاد 
دليل وابستگی بودجه به نفت، درآمدهای دولت نيز کم 
می شود، از اين رو، دولت مخارج خود را تا حد ممکن 
کاهش می دهد. مخارج هم شامل بودجه های جاری و 
عمرانی است. 80درصد بودجه جاری حقوق کارمندان 
است، که معموالً هزينه ی چسبنده ای است و نمی توان 
اين هزينه ها را کاهش داد. پس عمده ی افت درآمدهای 
نفتی روی بودجه ها و پروژه های عمرانی اثر می گذارد. 
خود  بودجه ی  کسری  که  می کند  تالش  دولت  يعنی 
تأمين کند، که  از محل کاهش بودجه های عمرانی  را 
کاری روبنايی و ساده است. در اين کسری بودجه انتظار 

افزايش پايه ی پولی را نيز بايد داشته باشيم.«
وی افزود: »به دليل اين که درآمدها کم شده و بانک ها 
در  بيايند،  بنگاه  کمک  به  تسهيالت دهی  با  می توانند 
افزايش می يابد. در  تکليفی  اين شرايط هم تسهيالت 
بخش  مکانيزم های  نيز  نفتی  درآمدهای  افت  حالت 
هدف گذاری شده ی  رشد  و  است  فعال  همچنان  پولی 
نقدينگی و تورم دستخوش تغيير خواهد شد. از اين رو، 
رشد نقدينگی و تورم در سال آينده بيش از رقم های 

هدف گذاری شده خواهد بود.«
وی اظهار کرد: »در نتيجه با شوک نفتی منفی، باز هم 
اما  بود.  خواهيم  تورم  و  نقدينگی  حجم  افزايش  شاهد 
نکته ای وجود دارد و آن اين که چون ارز حاصل از فروش 
نفت کم شده است و واردات کاالهای واسطه ای ما از اين 
محل تأمين می شود، طبيعتاً توليد هم آسيب خواهد ديد و 
در رکود خواهد بود. بنابراين احتمال تکرار بيماری هلندی 
يعنی گسست ميان بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی 

ممکن است در آينده نيز اتفاق بيفتد.«

در بازار سهام چه اتفاقی می افتد؟
به گفته ی اين اقتصاددان، برآورد مدل ها نشان می دهد 
نفتی،  درآمدهای  صنعت،  بخش  افزوده ی  ارزش  که 
نقدينگی، نرخ ارز حقيقی، ماليات بر شرکت ها و ثروت، 
)شامل  جايگزين  دارايی های  ساير  قيمت  همچنين 
تحوالت  در  بانکی(  سپرده  سود  نرخ  و  مسکن  قيمت 
يک  وجود  و  دارند  نقش  ايران  سهام  بازار  بلندمدت 

رابطه ی بلندمدت ميان اين متغيرها تأييد می شود.
دکتر درگاهی افزود: »نتايج واکنش تکانه ای و تجزيه ی 
اين  بر  وارد  شوک های  که  می دهد  نشان  واريانس 
متغيرها بر بازار سهام اثرگذار است. اما بيشترين تأثير 
در قيمت سهام در بلندمدت را متغير نقدينگی، عوامل 
عهده  به  جايگزين  دارايی های  قيمت  و  بازار  درونی 
سهام  قيمت  تغييرات  بيشترين  کوتاه مدت،  در  دارند. 
تحت تأثير عوامل درونی بازار سهام، قيمت دارايی های 

جايگزين و تحوالت درآمدهای نفتی است.« 
با  هم جهت  لزوماً  بازار سهام  »تحرکات  کرد:  اظهار  وی 
تحرکات بخش واقعی اقتصاد نيست. به عبارت ديگر رونق 
و رکود بازار سهام، انعکاس رونق و رکود فعاليت های مولد 
اقتصادی نيست.  همچنين اثر نامتقارن شوک های نفتی بر 
بازار سهام تأييد می شود. شوک منفی نفت نسبت به شوک 

مثبت نفتی اثر بزرگ تری بر شاخص بازار سهام دارد.« 

اقتصاد   در فضای بخش حقیقی 
افتاده،  اتفاق  تورم  تولید است،  که 

باال است.  انتظارات تورمی هم 
از این رو، نقدینگی به سوی 

بر  بازارهای مالی سوق می یابد و 
بازدهی در هریک  این که  حسب 
بازارهای مالی به چه شکلی  از 
را  از بازارهای مالی  باشد، یکی 

می دهد قرار  تأثیر  تحت 
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»چشم انداز ميان مدت و کوتاه مدت اقتصاد کشور«، موضوع 
سخنرانی دکتر سيدمهدی برکچيان، استاد اقتصاد دانشگاه 
سرمايه گذاری  شرکت  مديرعامل  مشاور  و  شريف  صنعتی 
خوارزمی )سهامی عام( در چهارمين همايش مديران گروه 

سرمايه گذاری خوارزمی در بهمن ماه 93 در کرمان بود. 
دکتر برکچيان با اشاره به دوره های رشد توليد ناخالص داخلی 
کشور گفت: »از سال 1338 تا سال 1356 را که کشور به طور 
متوسط نرخ رشد دو رقمی 10/6درصد داشته است، دوره ی 
بی سابقه ی  کرده اند.افزايش  نام گذاری  ايران  اقتصاد  طاليی 
قيمت نفت در اوايل دهه ی 50، از ويژگی های اين دوره است. 
بعد از سال 1357 تا 1367 ما دوره ی پرتالطم انقالب و جنگ 
را داشته ايم، به گونه ای که نرخ رشد اقتصاد منفی شد. از سال 
1368 تا 1370 نيز دوره ی کوتاهی است که ظرفيت های 
خالی جنگ فعال می شود، به گونه ای که نرخ های رشد اين 
دوره دو رقمی می شود اما عمده ی اين رشدها به دليل فعال 
شدن ظرفيت های خالی معطل مانده ی دوران جنگ ايجاد شد 
و نهايتاً دوره ی مربوط به سال های 1370 تا 1390 است، که 
می تواند مبنای بررسی برای پيش بينی دوره 1393 تا 1400 

باشد.«
وی افزود: »نکته ی کليدی اين است که دوره ی سال های 70 
تا 90 نسبت به دوره های قبل از آن به لحاظ شرايط سياسی 
آرام تر بوده زيرا کشور درگير آشوب و انقالب و جنگ نبوده 
است و درآمدهای ارزی فوق العاده ای هم داشته ايم اما متوسط 
رشد اقتصادی اين دوره فقط 3/4 درصد بوده است. بعد از 
اين دوره، دوره ی رکود سال های 91 و 92 است، که رشد 

اقتصادی به ترتيب 6/8 و 1/9 بوده است.« 
به گفته ی وی، به جز سال های انقالب و جنگ و غير از دوره ی 
91 و 92، فقط در سال 1356 اقتصاد دارای رشد منفی بوده 
است. رشد منفی سال 56 پس از شوک نفتی سال 53 تا 55 
رخ می دهد. همراه با شوک نفتی آن سال ها، رشداقتصادی 
به طور مقطعی با افزايش رشد سرمايه گذاری باال رفت، اما  با 
ظاهر شدن آثار بيماری هلندی و لطمه خوردن توليد داخل 
در نتيجه واردات گسترده، در سال 56 رشد اقتصادی منفی 

شد.

حتی اگر تحریم نبود...
دکتر برکچيان با طرح اين سؤال که اگر تحريم ها را از سال 
90 به بعد نداشتيم، رشد توليد چگونه می شد؟ اظهار کرد: »با 
توجه به محاسبات ارائه شده در اولين کنفرانس اقتصاد ايران، 
حتی دراين صورت هم رشد اقتصادی 91 و 92 تقريباً صفر 
می بود. از اين رو، اين دو سال به سال 56 بسيار شباهت دارد. 
يعنی پس از دوره ی شوک نفتی و سياست هايی که اعمال 
شده بود، بيماری هلندی در اقتصاد ما رخ داد و ميزان رشد 

اقتصادی به صفر رسيد.« 

رشد در سال های آتی
دکتر برکچيان با استناد به برخی مقاله های پژوهشی ارائه شده 
ايران گفت: »با توجه به اين که  در اولين کنفرانس اقتصاد 

متوسط رشد بهره وری در اقتصاد ما در سه دهه ی گذشته 
حدود صفر بوده، رشد توليد کشور حول روند رشد موجودی 
سرمايه نوسان می کند، يعنی اين طور به نظر می رسد که آنچه 
در بلندمدت در تعيين رشد توليد ناخالص داخلی ما خيلی 

کليدی است، رشد موجودی سرمايه است.« 
گفت:  خوارزمی  سرمايه گذاری  شرکت  مديرعامل  مشاور 
»در يک سناريو فرض شده که متوسط رشد سرمايه گذاری 
کشور تا سال 1400 دو رقمی )باالی 10درصد( باشد. اين 
فرض بسيار خوشبينانه است، چراکه چنين اتفاقی را در 30 
سال گذشته نداشته ايم. يعنی در بهترين سال های نيمه ی 
رشد  سال  مستمر 7  به طور  هيچ وقت  هم  دهه ی 80  اول 
سرمايه گذاری دو رقمی نداشته ايم. طبيعتاً ذيل اين فرض، 

اين فرض هم مستتر است که تحريم هم نداريم.« 
وی افزود: »خيلی بعيد است، اما فرض کنيم اين مقدار رشد 
سرمايه گذاری رخ دهد. اما به خاطر اين که سطح سرمايه گذاری 
در کشور پايين آمده، اين رشد باالی سرمايه گذاری نمی تواند 
ايجاد کند، چون  توجهی در موجودی سرمايه   قابل  رشد 
سطح سرمايه گذاری سال های گذشته بسيار پايين بوده است. 
طبق محاسبات، اين رشد سرمايه گذاری دو رقمی، تنها 2 تا 

2.9درصد هر سال به کل موجودی سرمايه اضافه می کند.«
دکتر برکچيان با بيان اين که متوسط رشد بهره وری طی 30 
سال گذشته عماًل صفر بوده است، گفت: »اين يعنی اين که 
اگر اتفاق فوق العاده ای رخ ندهد، نبايد انتظار داشته باشيم که 
طی 7 سال پيش رو، بهره وری رشد ويژه ای داشته باشد. در 
سمت نيروی کار هم مازاد عرضه داريم. با توجه به اين موارد، 
رشد ظرفيت توليد اقتصاد به طور متوسط در سال های آينده 

تا 1400؛ ساالنه بين 2 تا 3درصد خواهد بود.«
وی با اشاره به پيام اولين کنفرانس اقتصاد ايران مبنی بر 
اين که در بحث کار و اشتغال مشکالت جدی خواهيم داشت، 
اظهار کرد: »با توجه به روندهای گذشته، تخمين زده می شود 
که هريک از واحد رشد اقتصادی حدود 100 هزار شغل ايجاد 
کند. بنابراين با توجه به رشد 2 تا 3درصد حدود 200 تا 300 
هزار شغل در سال می توان ايجاد کرد و با در نظر گرفتن 
ورودی های بازار کار در سال های آينده، طبيعتاً هر سال حدود 

700 هزار نفر نمی توانند صاحب شغل شوند.« 
وی با بيان اين که اين چشم ا نداز به لحاظ تبعات اجتماعی و 
رفاهی که دارد، برای کشور قابل پذيرش نيست، گفت: »حاال 
چه بايد کرد؟ يکی از کارهايی که می توان انجام داد، تالش 
اين که سناريوی  با  افزايش رشد سرمايه گذاری است،  برای 
اما  است،  خوشبينانه  10درصد،  باالی  سرمايه گذاری  رشد 
را  سرمايه گذاری  رشد  ميزان  حتی  که  است  ناچار  کشور 
خيلی باالتر از اين سناريوی خوشبينانه افزايش دهد، که جز 
از طريق تشويق سرمايه گذاری خارجی ميسر نيست. يکی 
هم مشکل رشد بهره وری است که بايد از متوسط سال های 

گذشته)حدود صفر( بتوانيم بهتر عمل کنيم.«
وی افزود: »در اين تصوير کلی فرض می شد از 93 تا 1400 
به طور مستمر اقتصادمان بهبود پيدا می کند، با اين فرض، 
است،  نگران کننده تر  آنچه  بود.اما  نگران کننده  چشم انداز 
نشان  ادامه  در  که  است  آينده  سال  در  ما  اقتصاد  تصوير 
می دهم تصوير چندان روشنی نيست و لذا در تصوير کلی 
اقتصاد در دوره ی 93 تا 1400 اجماالً يکی دو سالش را بايد 

از دست رفته بدانيم.«

اقتصاد در سال 94 
دکتر برکچيان برای پيش بينی اقتصاد در سال 94، تحوالت 
اقتصاد در سال های اخير را به چند دوره تقسيم کرد و گفت: 
تا نيمه ی 90 است، که ويژگی  »دوره ی اول سال های 88 
مهم آن وفور درآمدهای نفتی است. دوره ی دوم را از نيمه ی 
سال 90 تا خرداد 92 در نظر گرفته ام که ويژگی اصلی آن 
اعالم و اعمال تحريم های جدی نفتی و بانکی است. دوره ی 
سوم، خرداد 92 تا 3 آذر 93 )مقطع زمانی مربوط به مذاکرات 
هسته ای( است و از 3 آذر به بعد دوره ی چهارم است که سال 

آينده هم در اين دوره قرار می گيرد.«
ارزی کشور،  درآمد  لحاظ  از  اول،  اظهار کرد: »دوره ی  وی 
در  است.  ارزی  درآمدهای  و  نفتی  درآمدهای  وفور  دوره ی 
دوره دوم درآمدهای ارزی شروع به کاهش می کند و متوسط 
درآمدهای ارزی نسبت به دوره ی اول پايين تر می آيد. نکته ی 
کليدی تفاوت دوره ی دوم و سوم است. درآمدهای ارزی و 

يش هما

1400 تا سال  ایران  اقتصاد  گمانه زنی درباره ی شرایط 
تبیین کرد دانشگاه، در همایش مدیران گروه خوارزمی  استاد  خوارزمی: دکتر حسن درگاهی  مدیران  همایش  در  برکچیان  سیدمهدی  دکتر  سخنرانی 
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انتخابات  از  :»بعد  برکچیان  دکتر 
که  گشایش هایی  و  جمهوری  ریاست 

در پی مذاکرات ژنو ایجاد شد، رشد 
وارادات واسطه ای در فصل چهارم سال 

92 مثبت شد و یک فصل بعد، رشد 
شد.  مثبت  نیز  داخلی  ناخالص  تولید 
بین  تنگاتنگی  بسیار  ارتباط  رو،  این  از 

تولید و واردات واسطه ای وجود دارد«

بسياری از متغيرهای اقتصادی دوره ی سوم، تفاوت فاحشی 
با دوره ی دوم ندارد. البته قاعدتاً برخی سياست های دولت 
جديد مثبت بوده، مثل انضباطی که دولت در سياست های 
پولی اعمال کرده است، ولی در مجموع تفاوت دوره های 2 
و 3 به ويژه در متغيرهای تعيين کننده ی اقتصاد، مانند درآمد 
ارزی و رشد نقدينگی، خيلی کليدی نيست. لذا تحليل من 
اين است که آنچه بيش از همه ی عوامل ديگر، بر بهبود اوضاع 
اقتصادی در دوره ی سوم نسبت به دوره ی دوم اثر داشته، 
خوش بينی مردم نسبت به آينده و انتظارات مثبتی است که 

بعد از انتخابات رياست جمهوری ايجاد شد.«
وی در ادامه گفت: »در صورتی که قيمت نفت در همين 
نرخ های فعلی يعنی حدود 40 دالر باقی بماند، انتظار داريم 
درآمد نفتی ما 46درصد کاهش پيدا کند، که باعث می شود 
کند.  پيدا  به سال 93 کاهش  نسبت  ما 25درصد  واردات 
اين يک اتفاق قابل توجه در سال آينده خواهد بود و مشابه 

کاهش سال های 91 و 92 است.«
وی با بيان اين که 7درصد واردات به کشور، واردات کاالهای 
واسطه ای است يعنی مواد و تجهيزاتی است که در توليد 
کرد:  اظهار  می گيرد،  قرار  استفاده  مورد  نهايی  کاالی 
»آمارهای سال اخير نشان می دهد که در فصل سوم سال 
90، رشد واردات واسطه ای نسبت به پاييز 89 کاهش يافت 
و پس از گذشت يک يا دو فصل، رشد توليد ناخالص داخلی 

کشور منفی شد.«
افزود:  خوارزمی  سرمايه گذاری  شرکت  مديرعامل  مشاور 
که  گشايش هايی  و  جمهوری  رياست  انتخابات  از  »بعد 
وارادات واسطه ای در  ايجاد شد، رشد  در پی مذاکرات ژنو 
رشد  بعد،  فصل  يک  و  شد  مثبت  سال 92  چهارم  فصل 
توليد ناخالص داخلی نيز مثبت شد. از اين رو، ارتباط بسيار 
تنگاتنگی بين توليد و واردات واسطه ای وجود دارد. اگر اثر 
منفی کاهش واردات را روی توليد در نظر بگيريم، بايد انتظار 
داشته باشيم که رشد توليد ما به شدت کاهش بيابد و به 

احتمال زياد منفی شود.«
دکتر برکچيان با بيان اين که عمده ی رشد مثبت توليد در دو 
فصل بهار و تابستان 93 ناشی از رشد نفت و توليد خودرو بود، 
تأکيد کرد: »آمار شش ماهه ی کارگاه های بزرگ صنعتی نشان 
می دهد صنايع بزرگ بدون صنعت خودرو حدود دو درصد 
و صنايع خودرويی حدود 70درصد رشد کرده اند. در همين 
حال، در فصل تابستان رشد صنايع غير خودرويی حتی منفی 
آيا صنعت  که  می شود  مطرح  اين سؤال  حال  است.  شده 
خودرو می تواند در سال آينده هم همين درصد رشد را داشته 
باشد؟ که البته بسيار بعيد به نظر می رسد. با فرض تداوم روند 
جاری مذاکرات، آيا در نفت هم می توانيم رشد داشته باشيم؟ 

پاسخ به اين سؤال هم منفی و بعيد به نظر می رسد.«

اثر بودجه ی عمرانی روی رشد 
وی اظهار کرد: »اگر چه بودجه ی عمرانی ما خيلی کوچک 
شده و امسال حدود 35هزارميليارد تومان است، اما با توجه 
به کاهش قيمت نفت، در سال آينده بودجه ی دولت به شدت 
منقبض می شود و در نتيجه بودجه های عمرانی نيز بيشتر 
منقبض می شوند. با يک محاسبه سرانگشتی می توان گفت 
هر يک دالر کاهش قيمت نفت، حدود 1000 ميليارد تومان 
از درآمدهای نفتی دولت کم می کند و با اين اوصاف احتمال 
اين که بودجه عمرانی ما به طور قابل توجهی کم شود، بسيار 
زياد است. با توجه به اين موارد، انتظار داريم رشد سال آينده 

يا صفر يا منفی شود.«

در آستانه ی فاز جدید تورم
دکتر برکچيان با اشاره به اين که اوج تورم ماهانه در بهمن 
91 اتفاق افتاد، گفت: »کاهش شديد تورم را بعد از انتخابات 

رياست جمهوری خرداد 92 داريم. پس از انتخابات رياست 
به طور  متوالی  ماه های  برای  ماهانه  تورم  سطح  جمهوری، 
متوسط حدود 1.1درصد بود، که نسبت به متوسط تورم 20 
سال گذشته ما هم پايين تر )حدود 1.5درصد( بود و خيلی 
اميدها را زنده کرد که به سمت نرخ تورم تک رقمی برويم و 

اين که مسئله ی تورم يک بار برای هميشه حل شود.«
وی با بيان اين که در فرآيند تورم هم متأسفانه در يک نقطه ی 
عطف قرار داريم، اظهار کرد: »از فاز کاهنده ی تورم داريم به 
فاز فزاينده وارد می شويم. از متوسط 1/1درصد تورم ماهيانه، 
از خرداد امسال با افزايش اندکی به 1/4درصد رسيديم و بعد 
از آن، حتی تورم ماهيانه در آذرماه 1/9درصد شد. با توجه به 
عوامل مختلف مؤثر بر تورم، انتظار می رود که متوسط تورم 
ماهيانه در ماه های بعد همين حدود باقی بماند. اگرچه تورم 
دی ماه 0/3 درصد اعالم شد، اما فکر می کنم روی تحليل ما 
تأثيری  ندارد و متوسط نرخ تورم ماهيانه در سال آينده حدود 

1/8 و 1/9 درصد خواهد بود.«

بيان  با  خوارزمی،  سرمايه گذاری  شرکت  مديرعامل  مشاور 
اين که تورم نقطه به نقطه از اوج 45درصد به صورت مستمر 
کاهش يافته و در طول چند ماه گذشته حدود 14/5 متوقف 
شده است، گفت: »تورم نقطه به نقطه در ماه آذر 93 به 16/7 
درصد رسيده که قاعدتاً انتظار داريم از اين پس و در سال 

آينده فزاينده باشد.«
نظر  »به  کرد:  اظهار  نيز  دالر  نرخ  نوسانات  درباره ی  وی 
نرخ دالر حدود 3000  ثبات،  از يک دوره ی  می رسد پس 
تا 3300 تومان تثبيت شده بود، اما با توجه به چشم انداز 
درآمدهای ارزی احتماالً شاهد افزايش نرخ ارز خواهيم بود، 
که در اين صورت، به فاصله ی کوتاهی اثرش را روی شاخص 

تورم خواهيم داشت.« 
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف، با بيان اين که اگرچه 
دولت در 1/5 سال گذشته موفق شد روی رشد پايه ی پولی 
مهار بزند، گفت: »چشم انداز رشد پايه ی پولی چندان مثبت 
نيست. چون دو مکانيزم فشار می آورد تا پايه ی پولی را باال 

ببرد. يکی از اين مکانيزم ها، شرايط نظام بانکی است.« 
وی افزود: »در طول ماه های گذشته، به دليل کسری هايی که 
تعدادی از بانک ها و مؤسسات اعتباری داشته اند، اين بانک ها 
اقدام به جذب منابع بيشتر و رقابت از طريق افزايش نرخ های 
سود سپرده کرده و برخی از آن ها نيز از بانک مرکزی اضافه 
برداشت داشته اند. يکی از داليل اصلی اين کسری ها، مطالبات 
معوق است. آمارهای رسمی حاکی از برنگشتن 15درصد از 
کل مانده تسهيالت است، اما آمار غير رسمی 30درصد را 
نشان می دهد. با توجه به چشم انداز رکودی سال آينده و 
افزايش مشکالت واحدهای توليدی، احتماالً مطالبات معوق 

افزايش خواهد يافت و در نتيجه، نرخ بهره احتماالً در همين 
سطح همچنان باال می ماند و ممکن است حتی باالتر برود و از 
طرف ديگر به منابع بانک مرکزی بابت اضافه برداشت بانک ها 

فشار خواهد آمد.« 
دکتر برکچيان همچنين گفت: »مسئله ی تنظيم بودجه ی 
دولت به دليل کاهش قيمت نفت، يک مسئله ی جدی است. 
برآورد می شود سال آينده 165 هزارميليارد تومان هزينه های 
عمومی  درآمدهای  هزارميليارد   115 باشد.  کشور  جاری 
می شود. با نفت حدود 40 دالر حدود 40 هزارميليارد تومان 
نفتی خواهيم داشت، که در مجموع می شود 155  درآمد 

هزارميليارد تومان.«
نمی توان  هم  درآمدها  ساير  تحقق  مورد  »در  افزود:  وی 
مطمئن بود. مثاًل از محل خصوصی سازی 15 هزارميليارد 
تومان درآمد ملحوظ شده اما معلوم نيست از اين مبلغ چه 
مقدار تحقق يابد. با فرض اين که بودجه ی عمرانی 94 را به 
ميزان بودجه عمرانی سال جاری يعنی 35 هزارميليارد تومان 
در نظر بگيريم، بودجه ی سال آينده بايد به 195 تا 200 
هزارميليارد تومان برسد، که با کسری مواجه خواهد بود. از 
اين رو، به نظر می آيد سرانجام بخشی از کسری بودجه بايداز 
ناحيه ی بانک مرکزی تأمين شود، که خود منجر به افزايش 

پايه ی پولی خواهد شد.«
دکتر برکچيان در انتهای سخنرانی تأکيد کرد: »تصويری که 
از اقتصاد ايران در سال 94 ارائه کردم، بر دو فرض استوار 
است. اول اين که متوسط قيمت نفت در همين حدود 40 تا 
50 دالر خواهد بود و دوم اين که، شرايط مذاکرات و تحريم ها 
تغيير جدی نخواهد کرد. طبيعی است که در صورت گشايش 
قابل توجه در مذاکرات و رفع تحريم ها، با آزاد شدن منابع ما 
در خارج از کشور و همچنين افزايش صادرات نفت، وضعيت 
اقتصادی سال آينده نسبت به تصوير ارائه شده بسيار بهتر 
خواهد بود. همچنين در صورتی که خدای ناکرده، شرايط 
مذاکرات به سمت تقابل پيش برود، چشم انداز اقتصاد، شرايط 

نامناسب تری پيدا خواهد کرد.« 

هیئت  رئیس  کاظمی،  علی  دکتر 
انرژی  و  مدیره ی شرکت توسعه برق 
کرد: عنوان  سپهر 

الزامات
با   مواجهه 
تحوالت
محیط   
کسب وکار
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94 مالی  سیاست های  توفیق  پیش شرط های 
تهران در همایش کرمان عنوان کرد: بازرگانی  اتاق  مهندس مسعود خوانساری، عضو 

يش هما

عنوان  مالی 1394«،  سياست های  توفيق  »پيش شرط های 
کميسيون  رئيس  خوانساری،  مسعود  مهندس  سخنرانی 
و  معادن  صنايع،  بازرگانی،  اتاق  ارتباطات  و  حمل و نقل 
گروه  مديران  همايش  چهارمين  در  تهران  کشاورزی 

سرمايه گذاری خوارزمی بود.
مکاتب  همه ی  »امروزه  گفت:  همايش  اين  در  خوانساری 
رسيدن  در  ها  دولت  براي  را  برجسته اي  نقش  اقتصادی 
به مرزهای توسعه قائلند و دولت ها را نه به عنوان بخش 
نهادی  عنوان  به  بلکه  خصوصی  بخش  همتراز  اقتصادی 
کارآمد در نهادسازی و ريل گذاری مسير توسعه می شناسند.  
برنامه ريزي و بودجه ريزی مطلوب ساليانه و سياست های مالی 

دولت يکی از مهم ترين ابزارها در تحقق اين امر است.«
در   1394 سال  بودجه ی  پيشنهادي  »اليحه ی  افزود:  وی 
شرايطی توسط دولت به مجلس شورای اسالمی تقديم شد، 
که با وجود تالش مؤثر و قابل تحسين دولت در رعايت قانون 
به  آينده  بودجه ی سال  و  برنامه  بموقع  ارائه ی  و  تنظيم  و 
مجلس شورای اسالمی، اين بودجه به دليل نوسانات و شرايط 
جديد قيمت جهانی نفت از عدم اطمينان بااليی از منظر 

تحقق درآمدها و منابع آن برخوردار است.« 
عضو اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی تهران سپس 
با مقايسه ی اعداد و ارقام اليحه ی بودجه ی سال 1394 با 
اعداد و ارقام بودجه های سنواتی سال های گذشته اظهار کرد: 
»نااطمينانی موجود برگرفته از اين شرايط از يک سو و عمق 
خسارات و مشکالت ناشی از عملکرد بخش عمومی در سنوات 

گذشته، ماليه ی عمومی دولت را با شرايط دشوار روبه رو کرده 
است.«

وی افزود: »عواملی مانند کاهش منابع درآمدی دولت، ناشی 
از کاهش قيمت جهانی نفت خام و همچنين افزايش مصارف 
اجتناب ناپذير بودجه ی ناشی از افزايش حجم دولت در بخش 
گذشته،  سنوات  طی  دستمزد  و  حقوق  و  انسانی  نيروی 
می تواند کسری منابع ماليه ی عمومی را برای تحقق اهداف 

پيش بينی شده سال 1394 در پی داشته باشد.« 
کار در سايه ی رشد  بازار  به گفته ی وی، موضوع مديريت 
اقتصادی و ايجاد اشتغال در کنار سياست کنترل تورم از ديگر 
چالش هايی است که دولت در سال های پيش رو بايد بر آن 

فائق آيد.

بدون حضور  شرايطی  چنين  در  اين که  بيان  با  خوانساری 
تاريخی  اين مقطع  از  منابع بخش خصوصی، گذر مطلوب 
بسيار دشوار و تقريباً ناممکن است، گفت: »رويه های موجود، 
اين  برای  الزم  شرايط  بخش خصوصی  و  حاکميت  تعامل 
مشارکت را فراهم نمی کند. از اين رو، اصالح روش های تعامل 
حاکميت و بخش خصوصی و همچنين افزايش نقش بخش 
خصوصی واقعی در تحقق اهداف توسعه ی کشور و اجرای 
اين  در  و  است  اجتناب ناپذير  اقتصادی  کالن  سياست های 
راستا اتخاذ سياست های مناسب و تغيير سياست های موجود 

ضروری است.« 
خوانساری با تأکيد بر ضرورت تغيير و اصالح سياست های 
اقتصادی کشور، برخی الزامات تغيير را برشمرد و تبيين کرد.

جايگزينی گفتمان علمی و حرفه ای با گفتمان عامه پسند در 
قوانين، مقررات،  ثبات  واجرايی کشور؛  امور سياست گذاری 
ساختارهای نهادی و فضای کسب وکار برای يک دوره ی حداقل 
ميان مدت؛ ايجاد حس مشارکت و همبستگی  ملی؛ مبارزه با 
فساد اداری و کاهش درجه ی تمرکز فعاليت ها در دستگاه های 
دولتی و رفع گلوگاه های مؤثر در ايجاد فساد؛ پشتيبانی الزم 
قوای مقننه و قضاييه از بدنه ی اجرايی نظام در رفع معضالت 
عميق کشور؛ استفاده از ظرفيت های اقتصاد مقاومتی؛اصالح 
نظام تأمين مالی با اولويت نظام بانکی؛ امنيت سرمايه گذاری 
خارجی؛ شفاف کردن رفتار تشکل های حرفه ای و تخصصی و 
افزايش اعتماد بين دولت و اين نهادها از جمله الزاماتی بود که 

عضو اتاق بازرگانی تهران از آن ها نام برد. 

»روندهای آتی توسعه ی راهبری بنگاه ها و نگاهی کالن 
به وضعيت بازرگانی کشور«، عنوان سخنرانی دکتر علی 
و  برق  توسعه ی  شرکت  مديره ی  هيئت  رئيس  کاظمی، 
انرژی سپهر)سهامی خاص( در چهارمين همايش مديران 

گروه سرمايه گذاری خوارزمی بود.
که  »چالش هايی  گفت:  همايش  اين  در  کاظمی  دکتر 
رهبران و مديران بنگاه ها با آن رو به رو هستند، به سرعت 
و  رهبران  که  روش هايی  اما  مقابل  در  يافته اند،  تغيير 

مديران به کار می گيرند، به آن اندازه تغيير نيافته اند.«
کنونی  موقعيت  اساسی  مشخصه های  وی،  گفته ی  به 
اين محيط  محيط کسب وکار عوض شده به گونه ای که 
پيچيده،  و  سريع  تغييرات  دارای  پرچالش تر،  پيچيده تر، 

فّرار، ناپايدار و ابهام آميز شده است.
وی از وجود انبوه اطالعات؛ به هم پيوستگی و درهم تنيدگی 
سيستمها و کسب وکارها؛ عدم حل محدوديتهای سنتی 
سازمانی؛ ناکارآمدی تجربيات شغلی قديمی به واسطه ی 
ورود تکنولوژيهای جديد؛ ورود نسل جديد )منابع انسانی( 
با ارزشها و انتظارات متفاوت به حوزههای کسب وکار؛ و 
رشد جهانی شدن و تمايل به ترکيب فرهنگها، به عنوان 
برخی از مهم ترين چالش ها بر سر راه رهبری بنگاه های 

امروزی نام برد.
سپهر،از  انرژی  و  برق  شرکت  مديره ی  هيئت  رئيس 
»در  افزود:  خوارزمی  سرمايه گذاری  گروه  شرکت های 

نيز  رهبری  توسعه ی  چالش های  با  رهبران  ميان،  اين 
رشد  چگونه  را  بزرگ تر  افکار  رهبران  اين که  مواجه اند. 
دهند؟ رشد و توسعه ی خودشان چگونه باشد؟ و چگونه 
جمله  از  يابند؟  دست  راهبری  کليدی  مهارت های  به 

چالش های توسعه ی رهبری است.« 
همدستی  مرزشکنی،  خودآگاهی،  انطباق پذيری،  از  وی 
عنوان  به  خالقيت  و  شبکه ای  تفکر  جمعی(،  )تفکر 

مهارت های اساسی رهبران بنگاه ها ياد کرد.
در  نوآوری  روندهای  تعريف  از  همچنين  کاظمی  دکتر 
استراتژيک  برنامه ی  تدوين  کسب وکار؛  محيط های 
نوآوری؛ ممانعت از شکل گيری نگاه سطحی و لحظه ای به 

نوآوری؛ تمرکز بر راهبردهای بلندمدت؛ پايش هميشگی 
واضح  و  فرآيندی روشن  تعريف  ارزش ها؛  تمرکز روی  و 
در  توليدشده  تفاوت های  اثر  تشخيص  و  نوآوری؛  برای 
دستيابی  برای  اساسی  روندهای  عنوان  به  نوآوری  خلق 

بنگاه ها به نوآوری ياد کرد. 
به گفته ی وی، عدم پايداری در قيمت های بازارهای جهانی؛ 
پيش بينی؛  برای  روندی  وجود  عدم  و  ارز  نرخ  بی ثباتی 
وجود رقابت غير علمی و غير عرفی؛ تغيير مکرر قوانين 
و  سفارش  ثبت  استاندارد،  )گمرک،  کاال  صدور  و  ورود 
تخصيص ارز(؛ آسان بودن ورود و خروج بازيگران به بازار؛ 
به هم ريختگی مؤلفه های اساسی کسب وکار )سودآوری(؛ 
تعقيب اهداف غير تجاری توسط عوامل بازار؛ آثار تحريم 
جمله  از  تجاری  فرصت های  از  استفاده  امکان  عدم  و 
از  است.  بازرگانی  و  تجارت  حوزه  چالش های  مهم ترين 
اين رو، بنگاه بايد در مواجهه با اين چالش ها و موفقيت 
همچون  ويژگی هايی  از  بازرگانی،  و  تجارت  حوزه ی  در 
حوزه ی  در  تمرکز  تصميم گيری،  در  سرعت  چاالکی، 
بر حرکت  بر سودآوری، تمرکز  اصلی کسب وکار، تمرکز 
درگير  تنظيم شده،  کوتاه مدت  اقدام های  و  بلندمدت 
برای  رقابتی  قابليت  ايجاد  کاری،  گروه  و  تيم  کردن 
حوزه ی تجارت، تمرکز بر نوآوری در روش ها و فرآيندها، 
ايجاد تمايز نسبت به ديگران در بازار و توسعه ی ارتباطات 

و ايجاد شبکه های پشتيبان برخوردار باشد.
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هيئت  وظايف  و  شرکتی  راهبری  »نظام 
مديره«، عنوان سخنرانی سعيد جمشيدی فرد، 
نايب رئيس شورای عالی جامعه ی حسابداران 
مديران  همايش  چهارمين  در  ايران  رسمی 

گروه سرمايه گذاری خوارزمی بود.
 جمشيدی فرد در اين سخنرانی گفت: »بعد 
 ،2009-2008 سال های  مالی  بحران  از 
مفهوم راهبری شرکتی به  طور گسترده مورد 
توجه قرار گرفت و قانونگذاران در تالش اند 
تا با تدوين قوانين کارآمد، کيفيت فرايندهای 

اداره ی شرکت ها را بهبود بخشند.« 
شرکتی   راهبری  وی،  گفته ی  به 
هيئت  مديريت،  بين  روابط  از  مجموعه ای 
مديره، سهامداران و ساير ذی نفعان شرکت 
از  تا  است، که ساختاری را فراهم می آورد 
مديريت  و  مديره  هيئت  برای  آن  طريق 
اهدافی  و  شود  ايجاد  مناسبی  انگيزه های 
را که به نفع شرکت و سهامداران آن است، 

دنبال کنند و همچنين نظارت مؤثر و کارآمد را تسهيل 
کنند.«

نايب رئيس شورای عالی جامعه ی حسابداران رسمی ايران 
افزود: »نظام راهبری شرکتی در بر گيرنده ی مجموعه ای 
احکام  از  گسترده  طيفی  مقررات  است.  مقررات  از 
مستخرجه از قوانين مرتبط آمره يا تکميلی و تشويقی و 
منتخب، اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی، آيين نامه ها، 
را  مصوبات  و  تصميمات  ساير  و  توافقات  دستورالعمل ها، 
پوشش می دهد. از چنين مقرراتی عناوينی چون ساختار، 
فرآيند و سيستم را می توان استخراج کرد و در جريان 

عمليات و فعاليت ها به کار برد.«
به گفته ی جمشيدی فرد، نظام راهبری شرکتی، می بايست 
با رعايت قوانين آمره ی مربوطه و تطابق با قوانين و مقررات 
تکميلی و چارچوب های مقرراتی داخلی شرکت ها طراحی 

شود.«
تجارت  قانون  از  شرکت ها  قانونی  »هويت  افزود:  وی 
راهبری  نظام  تدوين  در  اصلی  بستر  و  شده  شناسايی 
با  باشد.  تجارت  قانون  بر  مبتنی  بايست  می  شرکتی 
بهادار،  اوراق  بازار  همچون  مقرراتی  و  قوانين  حال  اين 
حسابداران  تخصصی  خدمات  از  استفاده  ماليات ها،  کار، 
 ،44 اصل  اجرايی  سياست های  سازی،  خصوصی  رسمی، 
برنامه ی  واحکام  حسابرسی  و  حسابداری  استانداردهای 
نظام  تدوين  در  بايست  توسعه ی کشور، می  ساله ی  پنج 

راهبری شرکتی مورد توجه قرار گيرند.«
اين  ظرفيت های  و  قابليت ها  »بررسی  کرد:  اظهار  وی 
قانون و مقايسه آن با آنچه به عنوان ادبيات نظام راهبری 
قانون تجارت  وارد شده، ضروری است.  و  شرکتی مطرح 
اگرچه حاوی احکام آمره و مقررات جزايی است ولی در 
زمره قوانين تکميلی قلمداد می شود، که روابط و حقوق 
تجاری  عمليات  و  وکار  کسب  حول  را  ذی نفع  اشخاص 

تعريف و تنظيم می کند.«
ويژگی های  گرفتن  نظر  در  »با  افزود:  جمشيدی فرد 
تجارت  قانون  بررسی  از  حاصل  نتايج  شرکتی،  راهبری 
نشان می دهد که بسياری از مقررات و ضوابط مورد نظر 
قرار  توجه  مورد  تجارت  قانون  در  شرکتی  راهبری  نظام 

به  قابل استخراج است.   از ظرفيت های موجود  يا  گرفته 
عنوان مثال اساسنامه ی شرکت ها مقررات منعقده و مورد 
توافق مؤسسين و سهامداران است، که در صورت تعمق 
و توجه ويژه به آن و اصالح به موقع با رعايت احکام آمره 
شرکتی  راهبری  نظام  اهداف  از  عمده ای  بخش  قانون، 

تأمين می شود.«

وی تصريح کرد: »بدين منظور بايد از استفاده 
از نمونه های کليشه ای اساسنامه احتراز کرد. 
به مهم ترين سند منعقده ی  از سهامدارانی که 
انتظار  توان  نمی  دهند،  نمی  اهميت  فيمابين 
نظام  گسترده ی  و  وسيع  مقررات  به  داشت 

راهبری شرکت توجه کنند.« 
حسابداران  جامعه ی  عالی  شورای  رئيس  نايب 
هيئت  اختيارات  »حدود  گفت:  ايران  رسمی 
را  اساسنامه  مواد  از  يکی   ً معموال  که  مديره 
اختيارات  حدود  همچنين  و  می دهد  تشکيل 
است  قابليت هايی  جمله  از  نيز  مديرعامل 
بودن  تکميلی  وصف  گرفتن  نظر  در  با  که 
از  توجهی  قابل  بخش  تواند  می  تجارت  قانون 
مقررات راهبری شرکتی را پوشش دهد .توجه 
ويژه و نگاه تخصصی در تدوين مقررات حدود 
اختيارات هيئت مديره و مديرعامل و همچنين 
از  بسياری  مديره  هيئت  و  مجامع  مصوبات 
سازوکارهای مورد نظر نظام راهبری شرکتی را 

فراهم می سازد.«
وی افزود: »بنابراين قانون تجارت به عنوان قانونی تکميلی 
از ظرفيت های بااليی برخوردار است، که کمتر مورد توجه 
بر  است  گواهی  ذکرشده  های  .نمونه  است  گرفته  قرار 
به  نياز  اصوالً  راهبری شرکتی  نظام  برقراری  برای  اين که 
اصالح يا طرح قانون جديد نيست. همچنين اگرچه نظام 
ولی  است  برخوردار  جديد  و  نوين  چارچوبی  از  راهبری 
مفاهيم آن اصيل و مسبوق به قواعد و مبانی موجود در 

قوانين و به طور مشخص قانون تجارت است.«
موجود  قابليت های  به  چرا  که  سؤال  اين  طرح  با  وی 
گفت:  پاسخ  چنين  شده،  توجه  کمتر  تجارت  قانون  در 
»به طور مختصر می توان به داليلی چون وضع مقررات و 
قوانين حائز  کارگيری ساير  به  و  متعدد  و  موازی  قوانين 
ضمانت های اجرايی مؤثرتر، عدم حضور جدی کارشناسان 
حقوقی در محيط کسب و کار، ضعف دانشکده های حقوق 
در تدوين برنامه های آموزشی منطبق با فضای نوين کسب 
اوراق  بازار  جمله  از  جديد  قوانين  به  کم توجهی  و  وکار 

بهادار و مقررات بورس ها اشاره کرد.« 
وی افزود: »لذا زمينه ی آن وجود دارد که با وجود امکانات 
قانون تجارت، با وضع قانون يا مقرراتی جداگانه برای نظام 
راهبری شرکتی کماکان ظرفيت های قانون تجارت ناديده 

گرفته شود. با اين حال همسازی اهداف نظام راهبری
قابل  به روشنی  نيز  بهادار  اوراق  بازار  قانون  با  شرکتی 
مشاهده بوده و اختيارات الزم برای نيل به اهدافی چون 
شفافيت، انصاف و حمايت از حقوق سرمايه گذاران در 
قانون لحاظ شده و جاری کردن نظام راهبری شرکتی

است.  تجارت  قانون  قابليت های  مکمل  هم  مجرا  اين  از 
بنابراين، کماکان آگاهی و اشراف مديران به مقررات قانون 
مکمل  ساختارهای  کنار  در  آن  ظرفيت های  و  تجارت 

راهبری شرکتی اجتناب ناپذير است.« 

يش هما

شرکتی راهبری  نظام  مؤلفه های 
بررسی کرد: ایران  رئیس شورای عالی جامعه ی حسابداران رسمی  نایب  سعید جمشیدی فرد، 

قانون  از  شرکت ها  قانونی  »هویت 
بستر  و  شده  شناسایی  تجارت 
راهبری  نظام  تدوین  در  اصلی 

قانون  بر  مبتنی  بایست  می  شرکتی 
و  قوانین  حال  این  با  باشد.  تجارت 
بهادار،  اوراق  بازار  همچون  مقرراتی 
خدمات  از  استفاده  مالیات ها،  کار، 

رسمی،  حسابداران  تخصصی 
سیاست های  سازی،  خصوصی 
استانداردهای   ،44 اصل  اجرایی 
واحکام  حسابرسی  و  حسابداری 

کشور،  توسعه ی  ساله ی  پنج  برنامه ی 
راهبری  نظام  تدوین  در  بایست  می 

گیرند.« قرار  توجه  مورد  شرکتی 
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11

»زبان بدن« عنوان سخنرانی دکتر مجيد محمودی مظفر، 
چهارمين  در  دانشگاه  علمی  هيئت  عضو  و  روانشناس 

همايش مديران گروه سرمايه گذاری خوارزمی بود.
دکتر محمودی مظفر گفت: »يکی از مهم ترين مهارت های 
مديران نحوه ی ارتباط موفق با ديگران است ، که زبان بدن 

سهم زيادی در آن دارد.«  
وی با طرح اين سؤال که زبان بدن چيست؟ اظهار کرد: 
افکار، شخصيت،  درباره ی  را  مهمی  اطالعات  بدن  »زبان 
ساليق و عقايد ديگر افراد در اختيار ما می گذارد. اگر ما با 
دقت نظر به عالئم و قوانين اين زبان توجه کنيم، سياری 
از مباحثات، جلسات و گفت وگوهامان راحت تر انجام می 
شوند. زيرا ما در يک نشست افکار و نظر واقعی، افراد را 
به  توانيم  می  اما  بفهميم،  گفته هايشان  از  نتوانيم  شايد 
راحتی و تا درصد زيادی بادقت در حالت های بدن پی به 

افکار واقعی آنان ببريم.«
بدن،  زبان  شناخت  ضرورت  »در  افزود:  روانشناس  اين 
همان بس که بگوييم در يک ارتباط کلمات و لغات 8 تا 1 
درصد، لحن و آهنگ کالم تا40 درصد و زبان بدن 51 تا 

55 درصد مؤثر هستند.« 
وی از »سخن«، »آوا«، »بدن« و »چهره« به عنوان کدهای 
زبان بدن ياد کرد و گفت: »برای خواندن زبان بدن افراد 
مجموعه  اين که  اول  گرفت.  نظر  در  را  قاعده  سه  بايد 
حرکات را بخوانيم. دوم، دنبال همخوانی بين کدهای زبان 
چارچوب  در  را  حرکات  اين که  نهايت  در  و  باشيم  بدن 

هريک از آن ها بخوانيم.«
به گفته ی وی، بر اساس تحقيقات، زنان 87درصد و مردان 
42درصد زبان بدن را می فهمند. همچنين زنان با 5 لحن 

و مردان با 3 لحن تغيير موضوع دارند.
از  »يکی  کرد:  اظهار  همچنين  محمودی مظفر  دکتر 
موضوع های مهم ديگر، رعايت »حريم ها« است. حريم به 
حريم  می شود.  گفته  نفر  چند  يا  دو  بدن  ميان  فاصله ی 
حريم  است.  سانتی متر   46 تا   15 خودمانی  و  دوستانه 
حريم  است.  متر   1.2 تا  سانتی متر   46 حدود  شخصی 
حريم  است.  متر   3.6 تا  متر   1.2 حدود  هم  اجتماعی 

عمومی هم بيش از 3.6 متر است.
اين روانشناس در جريان سخنرانی خود در جمع مديران 
کدهای  تا  کرد  تالش  خوارزمی،  سرمايه گذاری  گروه 
شناخت افکار و احساس واقعی فرد از حالت چهره، شناخت 
شخصيت فرد از حرکات چشم، شناخت مهم ترين حاالت 
افکار  و  احساس  تشخيص  آن،  در  پنهان  احساس  و  تن 
فرد از حرکت های دست و پا را با نمايش تصاوير متعدد 

تشريح کند.«

او همچنين انواع نشستن و پيام های نهفته در آن، بهترين 
شناخت  مذاکرات،  و  جلسات  در  نشستن  برای  ها  مکان 
مقاومت فرد مقابل از زبان بدن او، هدايت جلسات و مذاکرات 
به وسيله ی زبان بدن، خطاهايی که مديران نبايد در زبان بدن 
نشان بدهند، زبان بدن مديران مؤثر، شيوه های شناخت فريب 

يا پنهان کاری در ديگران را تبيين کرد. 
درباره ی  خود  سخنان  از  بخشی  محمودی مظفردر  دکتر 
اين  نشانه ی  بسته  لبان  با  »لبخند  گفت:  لبخند  انواع 
است که فرد، عقيده و راز خود را پنهان می کند؛ لبخند 
پيچ خورده نشانه ی عواطف متضاد در فرد است. آرواره ی 
رو به پايين حاکی از شخصيتی خندان و بازيگوش است. 
لبخند همراه با نگاه به پهلوها و باال نيز لبخند بازيگوشی و 

محبوب مردان است.«
وی با تأکيد بر اين که نمی توان با ديدن سطحی عالئم و 
معينی  نتايج  بالفاصله  هرکسی،  در  بدن  زبان  نشانه های 
را دريافت کرد اظهار داشت: »از خاراندن صورت، پنهان 
سرفه های  چشمی،  ارتباط  نکردن  برقرار  دهان،  کردن 
دروغين، خشک شدن زبان، باال و پايين رفتن سيب گلو، 
پلک چشم،  روی  خاراندن  زياد،  زدن  پلک  بستن چشم، 
معمول ترين  عنوان  به  کلمات  بين  در  از حد  بيش  مکث 

حاالت پنهان کاری و کتمان نام برد.«
اين روانشناس با بيان اين که معموالً وقتی راست نمی گوييم، 
بدن حرکت نمی کند،گفت: »ارتباط چشمی کسی که دروغ 
می گويد، به دليل داشتن شرم کم است. وقتی کسی دروغ 
می گويد، سرش را از سر فرد مقابل دور می کند و تا حد امکان 
از تماس فيزيکی فرار می کند. دروغگو هرگز با انگشت اشاره 

نمی کند و بين خود و ديگران موانع فيزيکی می گذارد!« 

يش هما

ارتباط گیری موفق مدیران در  بدن  زبان  سهم چشمگیر 
کرد: تشریح  خوارزمی  مدیران  همایش  چهارمین  در  روانشناس،  محمودی مظفر،  دکتر 

گروه خوارزمی با شرکت های  برای همکاری  تجارت گستران  آمادگی 
اعالم کرد: ، مدیرعامل شرکت تجارت گستران خوارزمی در همایش کرمان  هادی بیک 

معرفی شرکت تجارت گستران خوارزمی)سهامی خاص( به 
عنوان متولی و ميزبان برگزاری چهارمين همايش مديران 
گروه سرمايه گذاری خوارزمی توسط هادی بيک، مديرعامل 
و عضو هيئت مديره اين شرکت، يکی ديگر از برنامه های 

همايش کرمان بود.
هادی بيک با بيان اين که شرکت تجارت گستران خوارزمی 
از 27 خرداد 1386 فعاليت خود را با سرمايه ی ثبت شده 
پرسنل  است، گفت: »تعداد  آغاز کرده  تومان  ميليارد   15
اين شرکت 30 نفر است و سود سال 1392 شرکت نيز 55  

ميليارد ريال ثبت شده است.«
به گفته ی هادی بيک، شرکت تجارت گستران خوارزمی، 
با اتکا به تجربيات غنی پيشين و با رويکرد کسب اطالعات 
جديد و به روز از بازار و تحليل آن ها، به امور بازرگانی، اعم 
از واردات و صادرات کاالهای مجاز )از قبيل غالت، خوراک 
دام، انواع فوالد و محصوالت فوالدی و انواع کاغذ( می پردازد 
و با توزيع و فروش کاالها و خدمات با کيفيت به مشتريان در 
بازارهای داخل و خارج از کشور، برای ذی نفعان ارزش آفرينی 
می کند. اين شرکت همچنين با فراهم کردن فضای کاری 
مطلوب و پويا برای کارکنان، برای رشد و سودآوری تالش 

می کند.
وی اظهار کرد: »شرکت تجارت گستران خوارزمی انواع اقالم 
کاربن لس؛  فتوکپی،  روزنامه، گالسه،  تحرير،  )کاغذ  کاغذ 
مقوای پشت طوسی، پشت سفيد و کارتی؛ زينک چاپ و...( 
را از کشورهای کره جنوبی، چين و اندونزی، فرانسه، آلمان، 
پرتغال، روسيه، هند وارد کشور می کند. همچنين در واردات 
شمش فوالدی و ورق گالوانيزه از قزاقستان، روسيه، چين 
و هند به کشور فعال است. صادرات آرد خبازی به مقصد 

از  نيز  آفريقا  به  قير  صادرات  و  امارات  و  افغانستان  عراق، 
جمله فعاليت های تجاری تجارت گستران خوارزمی به شمار 

می رود.«
ساله شرکت  راهبردی 7  برنامه ی  به  اشاره  با  بيک  هادی 
سال  پايان  تا  است  »قرار  گفت:  خوارزمی  تجارت گستران 
1393 بالغ بر 300 ميليارد ريال سود کسب کنيم، که نسبت 

به سال گذشته 50 درصد رشد خواهد داشت.«
تجارت گستران  شرکت  سود  است  قرار  وی،  گفته ی  به 
79درصد،  ترتيب  به  94الی99  سال های  در  خوارزمی 
76درصد، 98درصد، 75درصد، 77درصد و 75درصد نسبت 

به سال قبل از آن افزايش يابد.
تجارت گستران  شرکت  مديره  هيئت  عضو  و  مديرعامل 
خوارزمی همچنين اعالم کرد: »اين شرکت با توجه به تجربه 
تهيه ی  و  بين الملل  بازرگانی  زمينه ی  در  خود  تخصص  و 
کليه ی کاالهای اساسی واقالم فنی و تخصصی، توان عقد 
سرمايه گذاری  گروه  تابعه ی  شرکت های  کليه ی  با  قرارداد 
خوارزمی را به صورت پيمانکاری و حق العمل کاری داراست و 
حاضر است در جهت حسن انجام کار ضمانتنامه های مربوطه 

را ارائه کند.« 
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شرکت های  راهبردی  برنامه ی  اجمالی  »گزارش   
دکتر  سخنرانی  عنوان  خوارزمی«  سرمايه گذاری  گروه 
سيداصغر ابن الرسول، معاون امور طرح و برنامه ی شرکت 
سرمايه گذاری خوارزمی در چهارمين همايش مديران اين 

شرکت در کرمان بود.
دکتر ابن الرسول با اشاره به اين که برنامه ی راهبردی گروه 
خوارزمی سال قبل توسط هيئت مديره ی خوارزمی تصويب 
شد، گفت: »بر اساس اين برنامه ی راهبردی 7 ساله، قرار 
است در پايان سال 1399، گروه سرمايه گذاری خوارزمی 
33هزارو700 ميليارد تومان دارايی و 8هزارو500 ميليارد 

تومان سود داشته باشد.«
 وی با بيان اين که بر اين مبنا، سهم حوزه های مختلف از 
اين ثروت آفرينی مشخص شده است، اظهار کرد: »در اصل 
»انرژی،  »ساختمان«،  فعاليت های  بر  مشتمل  سبد  يک 
»آی  »بانکداری«،  »معدن«،  پتروشيمی«،  و  گاز  نفت، 
تی«، »بازرگانی«، »بازار سرمايه و ساير فعاليت ها« تنظيم 
و سهم هريک از اين فعاليت ها در تحقق برنامه ی 7 ساله 

برآورد شده است.«
مديره  هيئت  از  رو،  اين  »از  افزود:  ابن الرسول  دکتر 
مبنای  بر  که  شده  خواسته  شرکت ها  عامل  مديران  و 
شرايط محيطی، فرصت ها، تهديدها و نقاط قوت و ضعف 
داخلی شان، تحليلی از وضع بازار داشته باشند و بر مبنای 
کنند  برنامه ريزی  گروه،  در  خود  سهم  تحقق  برای  آن 
از  را مشخص کنند.  واقدامات و شيوه های عملياتی خود 
اين رو، در نتيجه برنامه ريزی های صورت گرفته، هم اکنون 
برنامه ريزی  و  استراتژی ها  مأموريت،  بيانيه ی  چشم انداز، 
چهارچوب  در  شرکت ها  از  هريک  ساالنه  سرمايه  و  سود 
برنامه ی راهبردی گروه سرمايه ی خوارزمی مشخص شده 

است.«
وی سپس به طور نمونه به برخی از برنامه های تدوين شده 
توسط شرکت ها اشاره کرد و افزود: »به طور نمونه، شرکت 
توسعه ی برق و انرژی سپهر که در اصل بيشترين دارايی 
را نسبت به شرکت های ديگر زيرمجموعه خوارزمی دارد، 
هزارميليارد   30 حدود   ،1399 سال  پايان  در  است  قرار 
ريال سود داشته باشد. همچنين 0/5درصد از ارزش توليد 
ناخالص داخلی کشور را محقق کند. در بين توليدکنندگان 
 20 مجموع  در  و  باشد  چهارمين شرکت  هم  کشور  برق 

هزارميليارد تومان دارايی داشته باشد.«
مديريت  توسعه  شرکت  که  کرد  اعالم  همچنين  وی 
سرمايه ی خوارزمی، قرار است تا پايان سال 1399، معادل 
50 هزارميليارد ريال دارايی خالص و 17 هزارميليارد ريال  

سود خالص ايجاد کند.
دکتر ابن الرسول درباره ی برنامه راهبردی شرکت توسعه ی 
تا  اين شرکت  است  »قرار  گفت:  نيز  ساختمان خوارزمی 
سال ،1396 به يکی از 9 شرکت برتر و در سال 1399 به 
ايران تبديل  برتر در صنعت ساختمان  از 7 شرکت  يکی 
شود. همچنين در پايان سال 1399، 54 هزارميليارد ريال 
سود  هم  ريال  هزارميليارد   14 حدود  و  خالص  دارايی 

خالص داشته باشد.«

وی همچنين اعالم کرد: »قرار است شرکت البراتوارهای 
سينادارو در پايان سال 1399، 4 هزارميليارد ريال دارايی 
داشته  خالص  سود  ريال  ميليارد   1000 حدود  و  خالص 

باشد.«
خوارزمی،  سرمايه گذاری  شرکت  برنامه ی  و  طرح  معاون 
آتی نگر  سرمايه گذاری  شرکت  است  قرار  اين که  بيان  با 
سپهر ايرانيان تا پايان سال 1399، مجموعه دارايی هايی 
با ارزش حداقل 10 درصد دارايی تحت مديريت خوارزمی 
دارايی های  مقرر،  موعد  »تا  کرد:  اظهار  کند،  مديريت  را 

خالص اين شرکت 23 هزارميليارد ريال و سود خالص آن 
بيش از 4 هزارميليارد ريال خواهد بود.«

نيز  خوارزمی  آينده نگر  کارگزاری  شرکت  درباره ی  وی 
گفت: »قرار است اين شرکت تا پايان سال 1399 در بين 
5 کارگزاری برتر کشور بر مبنای معيار ارزش معامالت کل 
قرار بگيرد و در رتبه بندی سازمان بورس، رتبه ی »الف« را 
کسب کند. همچنين دارايی خالص خود را تا 100 ميليارد 
افزايش  ريال  ميليارد   50 تا  را  خود  خالص  سود  و  ريال 

دهد.«

دکتر ابن الرسول درباره ی شرکت تجارت گستران خوارزمی 
نيز اظهار کرد: »قرار است اين شرکت در سال 1400 يکی 
از 100 شرکت برتر کشور باشد و دارايی خالص آن به 40 
هزارميليارد ريال و سود خالص آن به 1000 ميليارد ريال 

افزايش يابد.«
وی درباره ی شرکت توسعه ی فناوری اطالعات خوارزمی 
 ،1399 سال  پايان  تا  شرکت  اين  است  »قرار  گفت:  نيز 
حداقل 10درصد از سهم بازار آی تی را به خود اختصاص 
دهد و دارايی های خود را به 36 هزارميليارد ريال و سود 

خالص خود را به 1000 ميليارد ريال افزايش دهد.«
وی همچنين درباره ی برنامه ی راهبردی شرکت داده پردازی 
خوارزمی گفت: »قرار است تا پايان سال 1399، دارايی های 
خالص اين شرکت به 4 هزارميليارد ريال و سود خالص آن به  

1000ميليارد ريال افزايش يابد.«
به گفته ی دکتر ابن الرسول، شرکت توسعه ی معادن صدر 
جهان تا پايان سال 1399، کسب جايگاه اول در حوزه ی 
برنامه ی  چشم انداز  را  کشور  در  گرانبها  فلزات  و  طال 
راهبردی خود قرار داده است. و قرار است تا زمان مقرر، 
دارايی های خود را به 52 هزارميليارد ريال و سود خالص 

خود را به 700 ميليارد ريال افزايش دهد.
سرمايه گذاری  شرکت  مديرعامل  برنامه،  و  طرح  معاون 
و  توليد  شرکت  راهبردی  برنامه ی  درباره ی  خوارزمی 
اظهار کرد: »قرار است  نيز  پارسه  نيرو  ايستگاهی  توسعه 
ريال  هزارميليارد   7  ،1399 سال  پايان  تا  شرکت  اين 

دارايی و 1000 ميليارد ريال سود خالص داشته باشد.«
وی همچنين گفت: »قرار است با پايش مستمر در دوره های 
زمانی 6 ماهه ی اين برنامه ها را محقق کنيم. در اين مسير 
از تمام سامانه های مديريتی مثل مهندسی مجدد و بنچ 

مارکينگ، برای رشد شرکت ها استفاده خواهيم کرد.«
وی افزود: »اعتقاد داريم هر کار خيری که صورت گيرد، 
برای ديگران به يک سنت تبديل خواهد شد. شرکت های 
تويوتا، سونی و ... در ژاپن رشد کردند، بقيه ی شرکت های 
ديگر را هم رشد دادند. در گروه خوارزمی نيز می توانيم اين 

تالش های الگوساز را انجام دهيم.«  

رونمایی از برنامه های راهبردی شرکت های گروه خوارزمی
برنامه ی گروه خوارزمی و  ابن الرسول، معاون طرح  سخنرانی دکتر 

يش هما

بیانیه ی  چشم انداز،  هم اکنون 
و  استراتژی ها  مأموریت، 

و سرمایه  برنامه ریزی سود 
از شرکت ها در  ساالنه هریک 

راهبردی  برنامه ی  چهارچوب 
خوارزمی  سرمایه ی  گروه 

است مشخص شده 

13
93

ند 
سف

 - ا
هم

ازد
 دو

اره
شم

13
93

ند 
سف

 - ا
هم

ازد
 دو

اره
شم

12



13

تازه ترين گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار از رتبه بندی 50 
شرکت فعال تر بورس در سه ماهة دوم 1393، حاکی از جای 
گرفتن شرکت سرمايه گذاری خوارزمی)سهامی عام( در رتبة 

36 اين رتبه بندی است.
جدول شماره )1( 10 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار به 
انضمام شرکت سرمايه گذاری خوارزمی و رتبة  اين شرکت ها 
را در هريک از شش شاخص مدنظر سازمان بورس و اوراق 

بهادار نمايش می دهد.
در طبقه بندی  آن جا که شرکت سرمايه گذاری خوارزمی  از 
شرکت های بورسی، در گروه سرمايه گذاری-واسطه گری مالی 
قرار می گيرد، هم چنين در برنامة راهبردی هفت سالة شرکت، 
قرار گرفتن در جمع پنج شرکت اول سرمايه گذاری و هلدينگ 
مدنظر قرار گرفته است، مقايسه شرکت سرمايه گذاری خوارزمی 
با شرکت های هم گروه خود صحيح تر به نظر می رسد. بر اين 
بين شرکت های  اساس، شرکت سرمايه گذاری خوارزمی در 
سرمايه گذاری حاضر در فهرست 50 شرکت فعال تر بورس، 

رتبه ششم را کسب کرده است.
ساير  با  مقايسه  در  خوارزمی  سرمايه گذاری  شرکت  جايگاه 
شرکت های گروه مربوط در فهرست 50 شرکت فعال تر بورس 

به شرح جدول انتهای متن است:
به گزارش سنا، صنايع پتروشيمی خليج فارس، مخابرات ايران، 
فوالد مبارکه اصفهان، شرکت ارتباطات سيار، سرمايه گذاری 
نفت و گاز و پتروشيمی تامين )تاپيکو( پنج شرکت فعال تر 

بورس اوراق بهادار در پاييز امسال بودند.
هم چنين سرمايه گذاری غدير، گسترش نفت و گاز پارسيان، 
بانک ملت، معدنی و صنعتی گل گهر، ملی صنايع مس ايران، 
گروه مپنا، گروه مديريت سرمايه گذاری اميد، بانک پاسارگاد، 
معدنی و صنعتی چادرملو و کشتيرانی جمهوری اسالمی ايران 
در رتبه های ششم تا پانزدهم جدول فعال ترين شرکت های 

بورسی در سه ماهة سوم سال 93 قرار دارند.
شرکت های  برای  نيز   20 تا   16 رتبه های  حال،  عين  در 

تجارت،  بانک  صادرات،  بانک  خودرو،  ايران 
فوالد  و  بازنشستگی  صندوق  سرمايه گذاری 

خوزستان، به ثبت رسيده است.
توسعة معادن و فلزات، پتروشيمی پرديس، بانک 
پارسيان، فوالد خراسان، سايپا، سرمايه گذاری 
گروه توسعة ملی، پتروشيمی فناوران، خدمات 
انفورماتيک، بانک اقتصاد نوين و ايران ترانسفو 

نيز در رديف های 21 تا 30 قرار دارند.
سرمايه گذاری  شازند،  پتروشيمی  هم چنين 
کارآفرين،  بانک  بهران،  نفت  خوارزمی، 

انصار،  بانک  ايران،  شيميايی  صنايع  ايران،  تراکتورسازی 
دارويی  سرمايه گذاری  آذرآب،  صنايع  شيراز،  پتروشيمی 
تامين، حفاری شمال، نفت سپاهان، گروه بهمن، بانک سينا، 
صنايع  توسعة  سرمايه گذاری  نفت،  صنعت  سرمايه گذاری 
بهشهر،  صنايع  توسعة  ايران،  ملی  سرمايه گذاری  سيمان، 
سرمايه گذاری سايپا و سيمان فارس و خوزستان رتبه های 31 

تا 50 را به خود اختصاص داده اند.
در گزارش ادارة آمار و اطالعات معاونت بازار شرکت بورس 
آمده است: بررسی تجربة بورس های اوراق بهادار در کشورهای 
مختلف نشان می دهد که شناسايی شرکت های ممتاز يا دارای 
موقعيت برتر اغلب بر پاية معيارهای قدرت نقدشوندگی سهام، 
ميزان تاثيرگذاری شرکت بر بازار و برتری نسبت های مالی 
اوراق  بورس  در  برتر  شرکت های  شناسايی  می شود.  انجام 
بهادار تهران بر پاية ترکيبی از قدرت نقدشوندگی سهام، ميزان 
تاثيرگذاری شرکت ها بر بازار و در چهارچوب معيارهای سه گانه 

انجام می شود.
ميزان دادوستد سهام در تاالر معامالت )تعداد و ارزش سهام 
دادوستد شده(، تناوب دادوستد سهام در تاالر معامالت )تعداد 
معيار  و  شده(  دادوستد  دفعات  و  شده  دادوستد  روزهای 
تاثيرگذاری شرکت بر بازار )ميانگين تعداد سهام منتشرشده و 
ميانگين ارزش جاری سهام شرکت در دورة بررسی( سه معيار 

بورس تهران برای تعيين شرکت های فعال تر است.

تثبیت جایگاه »خوارزمی« در میان شرکت های فعال  بورس 

حوالی همین 

*رتبة شركت ها در مقايسه با همة شركت های حاضر در بورس اوراق بهادار و فرابورس تعيين شده است
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ایران هلدینگ  بین المللی  کنفرانس  نخستین  در  از»خوارزمی«  تقدیر 

حوالی همین 

در نخستين کنفرانس بين المللی هلدينگ 
سرمايه گذاری  شرکت های  از  ايران 
تامين)تاپيکو(،  پتروشيمی  و  گاز  و  نفت 
سرمايه گذاری غدير، گروه گسترش نفت 
خوارزمی  سرمايه گذاری  پارسيان،  گاز  و 
و گروه مالی ملت به عنوان هلدينگ های 
بخش  در  اقتصاد  مهر  بانک  و  پيشرو  
و  لوح  اهدای  با  هلدينگ  به  اهتمام 
تنديس تقدير  شد. اين کنفرانس شامگاه 
سلطانی فر،  دکتر  حضور  با  بهمن   11

معاون رئيس جمهور، برگزار شد.
بر اساس ماده 4 آيين نامة اجرايی قانون 
وزيران،  هيئت  مصوب  بهادار  اوراق  بازار 
شرکت های هلدينگ از مصاديق نهادهای 
مالی محسوب می شوند، بنابراين فعاليت 
آن ها مشمول قوانين و مقررات نهادهای 
مالی و ساير مقررات و دستورالعمل های 
ارزيابی  فرايند  در  بود.  خواهد  مربوط 
بررسی شد که اين مسئله موجب برخورد 
است،  شده  از سوی شرکت ها  دوگانه ای 
طوری  که برخی از شرکت ها برای اين که 
از  نشوند،  شناسايی  مالی  نهاد  به عنوان 
اطالعاتی  شفاف سازی  و  اطالعات  ارائة 
خودداری می کنند. از سوی ديگر برخی از 
شرکت ها اگرچه به صورت گروه شرکت ها 

فعاليت می کنند، اما با شرايط هلدينگ، طبق مقررات 
سازمان بورس مطابقت ندارند و از اين مسئله آگاهی 
دريافت  مثل  هم  موارد  برخی  در  و  نداشته اند 
راهنمايی های  که  بودند  مواجه  مشکل  با  تسهيالت 
در  با  گرفت.  صورت  آنان  مشکل  رفع  جهت  الزم 
ايجاد  پيرامون  بحث  نيز  و  موضوع  اين  گرفتن  نظر 
اقتصاد  رشد  جهت  در  مالی  هلدينگ های  تقويت  و 
ايران،  هلدينگ  بين المللی  کنفرانس  نخستين  ملی، 
با حضور استادان و اقتصاد دانان مطرح در اين حوزه 

برگزار شد.
و  ارزيابی  کميتة  دبير  مومن زاده،  محمدمهدی 
درخصوص  کشور  برتر  هلدينگ های  رتبه بندی 
اين  در  هلدينگ ها  برترين   انتخاب  شاخص های 
همايش گفت: 32 شاخص برای ارزيابی هلدينگ ها 
درآمد  نيز  رتبه بندی  اصلی  مالک  و  شده  تدوين 
حاصل از سرمايه گذاری های هلدينگ ها بوده است.

درآمد حاصل از سرمايه گذاری هلدينگ های بورسی و 
فرابورسی بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده 
قبل،  مالی  سال  به  نسبت  آن ها  مالی  سال  آخرين 
بيش از 68 درصد و ميزان سرمايه گذاری های آن ها 

بيش از 51 درصد رشد داشته است.

ارزيابی  اين که  بيان  با  مومن زاده  محمدمهدی 
اين  توانمندسازی  برای  داد  نشان  هلدينگ ها 
شرکت ها بايد اقدامات زيادی صورت گيرد، ادامه داد: 
کميتة ارزيابی و رتبه بندی هلدينگ ها برنامه هايی در 
هم چون  مواردی  به  می توان  که  دارد  تدوين  دست 

»به کارگيری رويکردی نوين در استقرار 
گزارشگری  و  ريسک  مديريت  ساختار 
تهية  رهنمودهای  »ارائة  ريسک«، 
گزارش پايداری و مسئوليت اجتماعی«، 
»کمک به اجرای سازوکارهای حاکميت 
برای  »تالش  هلدينگ ها«،  در  شرکتی 
تهية  با  اطالعاتی  شفافيت  افزايش 
»طراحی  و  نمونه«  مالی  صورت های 
روابط  جامع  نظام  پياده سازی  و 
فعال  برای هلدينگ های  سرمايه گذاران 

در بازار سرمايه« اشاره کرد.
رتبه بندی  و  ارزيابی  کميتة  دبير 
تصريح  کشور  برتر  هلدينگ های 
سال  اول  نيمه  در  تالشيم  در  کرد: 
روابط  جامعه  ارشد  مديران  از   1394
اساتيدی  و  خاورميانه  سرمايه گذاران 
ايران  در  حضور  برای  مالزی  کشور  از 
سرمايه گذاران  روابط  نظام  توسعة  و 

هلدينگ ها دعوت کنيم.
و  »تخصصی  پنل  دو  همايش  اين  در 
علمی« با مديريت آقايان دکتر رحمانی، 
عضو هيئت علمی دانشگاه الزهرا، و دکتر 
شرکت  مديرعامل  صيدی،  حجت اهلل 
سرمايه گذاری خوارزمی، برگزار شد که 
در آن اعضای پنل، ضمن ارائة مقاالت 
دست يابی  برای  هلدينگ ها  توسعة  لزوم  بر  علمی 
به رشد و توسعة همه جانبة اقتصادی کشور و لزوم 
در  هلدينگ ها  تاثير  و  نقش  به  دولت  بيشتر  توجه 

بهبود شرايط اقتصادی کشور تاکيد کردند.
 »معرفی صنايع و خدمات پيشرو در اقتصاد ايران«، 
»نقش هلدينگ ها در ارتقای اقتصاد ملی در شرايط 
رکود تورمی«، »جايگاه هلدينگ های برتر در توسعة 
صنعت پتروشيمی کشور«، عناوين برخی از مقاالت 

ارائه شده در اين پنل هاست. 
هلدينگ   ها«،  رهبری  و  »مديريت  تخصصی  پنل 
بود.  همايش  اين  در  اجراشده  برنامه های  ديگر  از 
هم چنين اسداهلل عسگراوالدی، مسئول اتاق مشترک 
صنعت،  خانه  رئيس  صدری،  علی  و  چين،  و  ايران 
شخصيت های  ديگر  از  ايران  جوانان  تجارت  معدن، 

شرکت کننده در اين همايش بودند.
شامل  برتر  هلدينگ های  از  کنفرانس،  ادامة  در   
پتروشيمی  و  گاز  و  نفت  سرمايه گذاری  شرکت های 
تامين )تاپيکو(، سرمايه گذاری غدير، گروه گسترش 
نفت و گاز پارسيان، سرمايه گذاری خوارزمی و گروه 
مالی ملت به عنوان هلدينگ های پيشرو  و بانک مهر 

اقتصاد در بخش اهتمام به هلدينگ تقدير شد.  
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باز هم دست به عصا هستند با وجود خبرهای خوش  سهام داران 

بورس

عبارت  به  است.  نزولی  روند  گرفتار  هنوز  تهران  سهام  بازار 
روزهای طاليی  به  افسوس  با  هم چنان  تهران  بورس  ديگر، 
گذشته نگاه می کند. افزايش حاشية زيان دهی هم باعث شده 
سهام داران، به خصوص سهام داران خرد، آرامش خود را از دست 
بدهند؛ همان گروه از سهام داران که عموما هم صبر کمی دارند 
هم ريسک پذيری کمتری. اين در حالی است که از مجموع 
برنامه هايی که دولت و متولی بازار سرمايه تدارک ديده، می توان 
استنباط کرد که عزمی همگانی برای حمايت از بازار سهام به 
وجود آمده است تا شايد خاطرة تلخ تنهايی و ابهام بورس هر 
چه زودتر فراموش شود. البته سهام داران هم با توجه به همين 
خاطره ها به اين سادگی ها از الک دفاعی و بدبينی خود خارج 
نمی شوند. آغاز اين دوران به زمستان گذشته برمی گردد که با 
چند مصوبة مجلس موج نوسان به بازار رسيد. از زمستان پارسال 
تا زمستان امسال تاالر شيشه ای به جز چند استثنا، يک سره در 

مسير نزول حرکت می کند. 
از  را  بازار  تا  زدند  هر دری  به  بازار  متوليان  اين مدت  در 

رکود خارج کنند، اما همه بسته از آب درآمدند. در سوی 
ديگر هم هر تصميم کالن اقتصادی که گرفته شد، 

عمال درهای بيشتری را روی بورس و سهام داران 
تعيين  تا  مالکانه  بهرة  نرخ  تعيين  از  بست؛ 

قيمت خوراک پتروشيمی. در سوی ديگر 
به  را  سهام  صاحبان  که  هم  اميدهايی 

سهام داری  دنيای  در  حضور  ادامة 
تشويق می کرد، يک به يک کم رنگ 
سود  نرخ  اين که  جمله  از  شدند. 
بانکی کاهش نيافت، بانک ها فاصلة 
نگرفتند،  بنگاه داری  با  چندانی 
تا تيرماه  مذاکرات هسته ای هم 
 سال بعد تمديد شد. در چنين 
شرايطی شاخص و سهام داران به 
هر خبری حتی مثبت کمترين 
اين  می دهند.  نشان  را  واکنش 
سهام داران  که  معناست  بدان 
تا هيچ  تصميم جدی گرفته اند 
تصميمی به عينيت تبديل نشود، 
عصای احتياط را زمين نگذارند. اما 

واقعيت اين است که دولت تصميم 
ريسک های  نمی تواند  اگر  گرفته 

دست کم  دهد،  کاهش  را  سياسی 
ابهام هايی را که دامن صنايع را گرفته، 

از بين ببرد و اعتماد را به بازار برگرداند. 
برای دست يابی به اين هدف هم تصميم های 

مهمی اتخاذ شده است؛ از بازارگردانی ناشران 
بورسی برای حمايت از سهام داران خرد گرفته تا 

قطع گاز و پلمب مخازن مازوت شرکت های سيمانی.

انتظار بازار  در شرایط 
  سهام خزانه و صندوق ثبات بازار

چندی پيش مجلس قانون اوراق سهام خزانه را تصويب کرد؛ قانونی که به گفتة محمدرضا معتمد، رئيس ادارة نظارت بر 
ناشران اوراق بهادار سازمان بورس، به وسيلة آن ناشران بورسی می توانند به بازارگردانی و حمايت از سهام خود بپردازند تا 
سهام دارانشان کمترين ضرر مالی را متحمل شوند. اين قانون البته در شرايطی تصويب شد که تا پيش از اين و بر اساس 
قانون تجارت انتشار اوراق سهام خزانه ممنوع بود. به هرحال از اين پس اگر ناشر به اين نتيجه رسيد که سهامش با وجود 
ارزنده بودن، به دليل جو يا هيجانات کاذب درحال کاهش است، می تواند بخشی از سهام خود را از بازار جمع کند و تحت 
مالکيت خود درآورد تا جو و روند منفی قيمتی سهم به پايان برسد و دوباره نسبت به عرضة آن اقدام کند. درنتيجه ناشر 

با اين اقدام کمک می کند که سهام دارانش با کاهش هرچه بيشتر قيمت دچار زيان مالی روزافزون نشوند.
صندوق ثبات بازار سرمايه هم يکی از تدابير جديد متولی بازار سرمايه است که اميد می رود با افزايش نقدشوندگی در 
راه بازگشت رونق و اعتماد به بازار به کار آيد. البته بهروز خدارحمی، دبيرکل کانون نهادهای سرمايه گذاری، راه اندازی 
صندوق تثبيت بازار سرمايه را راه حلی کوتاه مدت و ميان مدت می داند و معتقد است اين صندوق بايد تالش کند تا 
اعتماد سرمايه گذاران را جلب کرده و حرکت هايی که خالف ارزش ذاتی بازار است، به حالت اوليه برگرداند. او درخصوص 
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راه اندازی صندوق تثبيت بازار سرمايه که به عنوان يک بند از 
اليحة رفع موانع توليد به تصويب نمايندگان مجلس رسيده 
است، گفت: اقدامات دولت و مجلس که به صورت تصويب 
و  کوتاه مدت  برای  چاره سازی  بيشتر  می شود،  ارائه  لوايح 

ميان مدت و با نگاه اقتصاد مقاومتی است.

شوک سیمانی 
خبر مهم ديگری که هم تبعات مثبت داشت و هم منفی، 
مربوط به سيمانی ها می شد. ماجرا هم از آن جا شروع شد 
که بعد از مدت ها نگرانی انجمن صنفی کارفرمايان صنعت 
نامه ای  سيمانی  شرکت های  مديران  به  خطاب  سيمان 
با توجه به ذخيره  منتشر کرد که در آن اعالم شده بود 
و دپوی 18 ميليون  تن کلينکر و پيش بينی ادامة اين روند 
در ماه های آتی با هماهنگی وزارت نفت، توليد اين محصول 
متوقف می شود و البته وزارت نفت هم اين همکاری را در 
پروسة فروش مازوت جبران خواهد کرد. اين اتفاق بالفاصله 
با واکنش منفی بازار مواجه شد. اما متوليان بازار و بسياری از 
حرفه ای های بورس اعتقاد دارند اقدام هماهنگ شدة وزارت 
نفت و صنعت می تواند به نفع شرکت های سيمانی که با مازاد 
توليد و کاهش قيمت و حتی دپو محصول مواجه اند، باشد. 
در همين خصوص عبدالرضا شيخان، دبير انجمن سيمان، 
شرکت های  مازوت  مخازن  پلمب  و  گاز  قطع  کرد:  اعالم 
سيمانی و توقف توليد کلينکر در جهت سودآوری اين گروه 
است و با توقف توليد کلينکر تعديل مثبت برای درآمدهای 

شرکت های سيمانی در راه است.

لبخند به لب پتروشیمی ها آمد
در هفته های اخير صاحبان سهام پتروشيمی ها هم باالخره 
نفس راحتی کشيدند. به اين ترتيب با تاييد مصوبة مجلس در 
شورای نگهبان تصميم نمايندگان برای محول شدن وظيفة 
قيمت گذاری خوراک پتروشيمی ها به دولت نهايی شد تا 
تکليف اين شرکت ها با حساب و کتاب دخل و خرجشان 
به زودی روشن شود. يعنی آن طور که احمد مهدوی ابهری، 
اعالم  پتروشيمی،  صنعت  کارفرمايی  صنفی  انجمن  دبير 
کرده، صنعت پتروشيمی ديگر مشکل و خأل قانونی ندارد 
و با تأييد بند 4 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت 
توسط شورای نگهبان، اين صنعت دارای يک قانون مترقی 
شده که تمام مسائل مبتالبه صنعت پتروشيمی در آن لحاظ 
می شود. ضمن اين که انتظار می رود تا پايان  سال آيين نامة 

اين قانون توسط سه وزارت صنعت، نفت و امور اقتصادی 
و دارايی تدوين شود و رسما به تصويب دولت برسد.

بهترين تصميم گرفته شد
صنعت نفت و توابع آن هم از تصويب نهايی اين قانون 
در شورای نگهبان خوشحال و راضی به نظر می رسند. 
در اين خصوص محمد پيوندی، معاون مديرعامل شرکت 
ملی صنايع پتروشيمی، گفت: تعيين يک نرخ مشخص 
به صورت بلندمدت بهترين تصميمی است که می تواند 
صنعت پتروشيمی را در منطقه رقابت پذير کند. هرچند 
که هنوز نرخ خوراک به طور دقيق از سوی دولت مشخص 
است.  شده  واگذار  دولت  به  رقم  اين  تعيين  و  نشده 

مستقل  قانونی  تاييديه  اين  با  خوراک  نرخ  قانون 
بلندمدت  ديدی  سرمايه گذاران  به  و  بود  خواهد 
چون  می دهد،  سودآوری  و  سرمايه گذاری  برای 

به  نبودن  ثابت  و  خوراک  نرخ  اخير  سال های  در 

يک چالش و مانع اصلی برای جذب سرمايه گذاری در اين 
صنعت تبديل شده بود.

موج بعدی خبرهای خوش هم از وزارت اقتصاد به بازار سهام 
مخابره شد که از نظر تحليل گران می تواند با اجرای درست 

بازار را تکان دهد و از رخوت خارج کند.

ماجرای دوقلوهای سنگ آهنی
علی  که  داد  خبر  اقتصاد  وزارت  دی ماه  روز  آخرين  در 
طيب نيا در نامه ای رسمی از معاون اول رئيس جمهوری 
خواسته دستور بازگرداندن پروانة بهره برداری معادن به نام 
دوقلوهای سنگ آهنی را صادر کند. چند روز پيش تر هم 
ديوان عدالت اداری رأی مهمی درباره توقف پرداخت بهرة 
مالکانه توسط شرکت های گل گهر و چادرملو صادر کرد و 
از رسيدگی به پروندة بازگرداندن پروانة بهره برداری معادن 
به شرکت های مزبور خبر داد. به هرحال وقتی شخص وزير 
اقتصاد دست به قلم شده و در نامه ای رسمی از معاون اول 
پروانة  بازگرداندن  دستور  که  می خواهد  جمهوری  رئيس  
بهره برداری معادن به نام دوقلوهای سنگ آهنی را صادر 
کند، می توان پيش بينی کرد که احتماال خبرهای خوشی 

برای دوقلو های سنگ آهنی در راه است.

تصمیم بزرگ بانک مرکزی
بورس،   از  حمايت  بازار  ميانة  در  اين که  همه  از  مهم تر 
بخش نامة  براساس  شد.  کار  به  دست  هم  مرکزی  بانک 
جديد متولی بازار پول بانک ها و موسسات اعتباری مجوز 
سرمايه گذاری در صندوق های سرمايه گذاری مشترک را به 
دست آوردند. البته با رعايت حدود مقررات. بانک مرکزی 
در بخش نامة خود تاکيد کرده صندوق های سرمايه گذاری 
بازارهای  در  نوظهور  نهادهای  از  يکی  به عنوان  مشترک 
مالی می توانند سهم عمده ای در جمع آوری پس اندازهای 
اشخاص، به ويژه وجوه خرد و به تبع آن تامين منابع مالی 
مورد نياز بنگاه های اقتصادی داشته باشند. با توجه به همين 
خصيصه، اين بانک مجوز سرمايه گذاری در صندوق ها را به 
بانک ها و موسسات مالی غيربانکی داده تا به اين وسيله 
ضمن  حمايت از صندوق های سرمايه گذاری، از نوسانات 
شديد و غيرمتعارف شاخص کل سهام جلوگيری به عمل  
آيد. برکات اين ثبات هم که قطعا بر سر سفرة سرمايه گذاران 
اين صندوق ها، يعنی آحاد مردم، قرار می گيرد. به اين ترتيب 
به نظر می رسد بانک مرکزی با تصميم جديد خود با يک 

از  بانک هايی که  برای  از يک سو  تير دو نشان زده. يعنی 
بنگاه داری منع شده اند، راهی جايگزين برای سرمايه گذاری 
معرفی می کند، از سوی ديگر با ترغيب آن ها به حضور در 
صندوق های سرمايه گذاری، منافع دو بازار پول و سرمايه را 
به هم گره می زند تا از اين پس بانک ها و سرمايه هايشان 
هم راستا با رونق بازار سرمايه حرکت کنند و دست بورس 

را بگيرند.

بازار هنوز تردید دارد
بازار  به  بهمن ماه  در  که  خوشی  خبرهای  همة  وجود  با 
تاالر  اهالی  و  سهام داران  می رسد  نظر  به  رسيد،  سرمايه 
شيشه ای هنوز ترديدها را کنار نگذاشته و منتظر تبعات 
برخی سياست ها مانده اند. به همين دليل هم موج اخبار 
مثبت به راه افتاده، اما موتور حرکت بازار روشن نشده است. 
آمار می گويد در دی ماه گذشته حقيقی ها بيشتر فروشنده 
بودند تا خريدار. ضمن اين که بازار هم شش درصد ديگر از 

ارزش خود را از دست داد.
بازار  به گزارش شرکت بورس، گزارش عملکرد  استناد  با 
اوراق بهادار، طی معامالت دی ماه امسال دفعات معامالت 
سهام 34 درصد افت را تجربه کرد. براساس معامالت خرد 
خريداری شده  سهام  ارزش  نيز  گذشته  ماه  طی  بلوک  و 
ميليارد  و 223  هزار   15 حدود  حقوقی  اشخاص  توسط 
درحالی که  بوده،  خريدها  کل  از  درصد   57 معادل  ريال 
و  هزار   13 حقوقی  سهام داران  فروخته شده  سهام  ارزش 
646 ميليارد ريال يعنی حدود 51 درصد از کل فروش ها 
محاسبه می شود. برهمين اساس طی دی ماه سال جاری 
 1578 مبلغ  حقوقی  سهام داران  خالص  سرمايه گذاری 
ميليارد ريال است. هم چنين ميزان خريد و فروش سهام 
سرمايه گذاران حقيقی به ترتيب 42 و 48 درصد از ارزش 
خريد و فروش سهام طی ماه گذشته گزارش شده. اين در 
حالی است که شاخص کل نيز با کاهش شش درصدی طی 
دی ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن از 70 هزار و 94 واحد 

به 65 هزار و 564 واحد رسيد.
اگرچه ميل حرکت شاخص  در هفتة اول بهمن ماه هم 
رو به مدار صعود بود، اما افزايش دماسنج بازار چنگی 
به زحمت  کاری  روزهای  بيشتر  در  و  نمی زد  دل  به 
بايد  تفاسير  اين  با  می ماند.  باقی  صعود  خط  روی 
و  ماند  اخير  اميدواری های  و  تحوالت  نتيجة  منتظر 
ديد آيا رونق به بازار برمی گردد، يا سهام داران بی تاب 

دوباره در تاالر شيشه ای خبرساز خواهند شد!

بورس
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گرفتار  گذشته  سال  چند  در  ايران  اقتصاد  که  هرچند 
اين وجود آمارها  با  اما  بحران، رکود و تورم بوده است، 
وضعيت  اين  آثار  از  تازه  پرده ای  گاهی  از  هر  هم چنان 
اقتصاد کشور ارائه می دهند. فارغ از اين که اين آمارها چه 
جايگاهی در منحنی واقعی اقتصاد کشور دارند، می توان 

برای  نقشة حرکت  زيادی  تا حد  آن ها  گفت که وجود 
اقتصادی کشور و حضور سرمايه گذاران خارجی  فعاالن 
ايران را ترسيم می کند. به عبارتی  اقتصادی  در محيط 
آمارها با هر پشتوانه ای که منتشر شوند، باز هم از سوی 
فعاالن اقتصادی مولفه ای محسوب می شوند که می توانند 

از طريق آن جغرافيای سرمايه گذاری در اقتصاد را تخمين 
بزنند، يا درنهايت می توان از البه الی آن ها فهميد که حال 

يک اقتصاد چگونه است.
بانک مرکزی، چند روز  نظارتی  تهرانفر، معاون   حميد 
به  داد که  ارائه  ايران  اقتصاد  از  آمارهای جديدی  پيش 

ايران اقتصاد 

ایران اقتصاد  دربارة  ارزیابی های رسمی  آخرین  به  نگاهی 

بدهی های معوق بانکی و نقدینگی ؛ 
یی مولفه های منفی دیرپا

علی پویا

13
93

ند 
سف

 - ا
هم

ازد
 دو

اره
شم

13
93

ند 
سف

 - ا
هم

ازد
 دو

اره
شم



18

نوع خود آخرين اطالعات آماری اقتصاد کشور محسوب 
می شوند. يکی از ارقامی که اين مدير بانک مرکزی اعالم 
کرد، افزايش مطالبات معوق بانکی به 94 هزار ميليارد 
پرسروصداترين  از  يکی  معوق  بدهی های  است.  تومان 
محسوب  گذشته  سال  چند  در  اقتصادی  مولفه های 
از آن که محمود  پايان سال 1383 و قبل  می شوند. در 
ميزان  بگيرد،  عهده  بر  را  کابينه  مسئوليت  احمدی نژاد 
بدهی های معوق به هشت هزار ميليارد تومان نمی رسيد. 
بانک مرکزی حتی اين رقم را تا سال 84 کمتر از هفت هزار 
با روی کار آمدن  اعالم کرده است، ولی  تومان  ميليارد 
دولت نهم و هم چنين ادامة کار اين دولت در کابينة دهم 
ميزان بدهی های معوق بيش از 10 برابر فقط در طول 
اين يک پرش بی سابقه در  هشت سال رشد نشان داد. 
اقتصاد ايران محسوب می شد که کارشناسان اقتصادی نيز 
همواره از آن با عنوان يک ناهنجاری بزرگ اقتصادی ياد 
کرده اند. به نظر می رسد نمی توان اين ناهنجاری را ناديده 
برابری بدهی های معوق در  از 10  افزايش بيش  گرفت. 
طول هشت سال، نشان می دهد که اقتصاد ايران به شکل 
تا  تنها  نامطلوبی مديريت شده است. دولت دهم  کامال 
پايان سال 90 اين بدهی ها را تا حد 60 هزار ميليارد تومان 
افزايش داده است )جدول زير( و درست در سال 91 و 92 
که بحران های ارزی نيز راهی به اقتصاد ايران باز می کنند، 
ميزان اين بدهی ها تا 85 هزار ميليارد تومان نيز افزايش 

می يابد. )جدول شماره1(
دولت  آمدن  کار  روی  از  بعد  که  اين جاست  جالب 
تا  را  معوق  بدهی های  ميزان  اقتصاد  وزير  يازدهم، 
ترکان،  اکبر  هم  بار  يک  و  تومان  ميليارد  هزار   150
مشاور رئيس جمهوری، ميزان اين بدهی ها را تا 220 
هزار ميليارد تومان اعالم کرد. به نظر می رسد آن قدر 
پرداخت تسهيالت بانکی در روزگار دولت نهم و دهم 
بدهی های  رقم  می توان  امروز  که  است  بوده  ساده 
باال  می شود،  که  آن جا  تا  آسوده  خيالی  با  را  معوق 
تحليل های  که  گونه ای  به  کرد،  محاسبه  باال  و  گرفت 
کارشناسی نيز آن را تاييد می کنند. البته اين بخشی از 
ماجراست. در مقابل بدهی های معوق، اقتصاد ايران با 
رقم بزرگی به نام نقدينگی غيرمولد نيز مواجه است که 
در ادامة اين گزارش به آن پرداخته می شود. ارقام فوق 
مولدگرايی  از  ايران  اقتصاد  گريز  نشان دهندة  درواقع 
در  توليد  فراگير  موازات ضعف  به  درست  است، چون 
سال های اخير ميزان بدهی معوق و نقدينگی غيرمولد 
افزايش يافته اند. به عبارتی اين ارقام نشان می دهد که 
نه تنها  صنعتی  واحدهای  و  سرمايه گذاری  بنگاه های 
بلکه  نداشته اند،  نصيبی  سرگردان  پول های  افزايش  با 
است  آن  از  حاکی  مقابل  نقطة  در  مصرف گرايی  رشد 
از  دوری  و  مصرف گرايی  مولود  پول ها  اين  درواقع  که 
فعاليت در  بوده اند. در چنين فضايی  نيز  اقتصاد مولد 
برای  که  می شود  تمام  گران  آن قدر  مولد  حوزه های 
مقرون  مولد  حوزه های  در  حضور  نيز  توليدکنندگان 
به  مقرون  توليد  وقتی  عبارتی  به  نيست.  صرفه  به 
دريافت  به  موفق  توليدکنندگانی  اگر  نباشد،  صرفه 
تسهيالت هم شده باشند، اين تسهيالت را بايد صرف 

افت  کنند.  اقتصادی  افتادگی های  و  ورشکستگی  رفع 
50 درصد پتانسيل های صنعتی در سال های مورد نظر 
يا  تسهيالت  اين  که  می کند  تاييد  را  مسئله  اين  نيز 
روی  از  باری  است  نتوانسته  جامعه  در  رها  نقدينگی 

دوش توليد بردارد.

بدهی تولیدکنندگان و یک برش اقتصادی
مهدی تقوی، استاد دانشگاه نيز اين مسئله را تاييد می کند 
و می گويد: »در سال های گذشته توليد سخت و پرمشقت 
و گران است و توليدکنندگان نتوانسته اند از تسهيالتی که 
استفاده  بار صنعت،  ارتقای  در جهت  دريافت می کنند، 

کنند. برای همين بايد مراقب توليدکنندگان باشيم.
کسانی که بر حسب رانت و زد و بندهای اقتصادی تسهيالت 
داده اند،  افزايش  را  معوق  بدهی های  و  کرده اند  دريافت 
حتما بايد اين بدهی ها را بازگردانند. اما توليدکنندگانی 
که نتوانسته اند بدهی خود را برگردانند، بايد مراعات شوند، 
چون آن ها تاوان فضای ضدتوليد اقتصاد کشور در سال های 

گذشته را می دهند.
زيادی  هزينه های  سوءمديريت  خاطر  به  ايران  اقتصاد 
پرداخته است. شکل گرفتن بدهی های معوق و مولفه هايی 
نظير آن نيز نشانه های مستقيم سوءمديريت هستند که 
گرفتاری زيادی برای اقتصاد به وجود آورده اند. اگر فضا 
به گونه ای بود که اين بدهی ها می شد صرف اقتصاد مولد 
شود، امروز حتما اقتصاد ايران چند گام بزرگ جلوتر از 

چيزی بود که اکنون قرار دارد.«
ماجرای بدهی های معوق آن قدر پيچيده شده است که 
حتی سرمايه گذاران نيز از آن با عنوان يکی از نشانه های 
فقدان سالمت برای سرمايه گذاری در اقتصاد ياد می کنند. 
شايد حق با آن ها باشد، وقتی منابع بانکی با اين سرعت 
در  حضور  هزينة  حتما  بازنگردند،  ديگر  و  شوند  خارج 
به همين خاطر  باشد.  اقتصادی می تواند زيان بار  چنين 
است که مديران دولت يازدهم تالش می کنند تا سدی 
در مقابل بدهی معوق باشند و آن ها را به صندوق منابع 

ملی بازگردانند. 

جدول شماره )1( - اعالن میزان معوقات بانکی در آمار های بانک مرکزی ذیل عنوان »سایر«

منبع: بانک مركزی-   قسمت ها با ميليارد

ايران اقتصاد 
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حميد تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، در همين 
داد:  اميد  اقتصادی  فعاالن  و  سرمايه گذاران  به  رابطه 
به  دادسرا  مجتمع  يک  حاضر  حال  در  »خوشبختانه 
بانک  و  يافته  اختصاص  اقتصادی  بانکی  پرونده های 
مسئله  اين  است.«  راضی  بسيار  اقدام  اين  از  مرکزی 
نشان می دهد که ظاهرا در حال حاضر راهبردی برای 
است.  خورده  کليد  معوق  بدهی های  گرفتن  پس  باز 
آن چه نمی توان ناديده گرفت، توقف در رشد بدهی های 
دولت  سال های  در  است.  گذشته  سال  دو  طی  معوق 
بود  شده  روشن  معوق  بدهی های  موتور  دهم  و  نهم 
کاست.  موتور  اين  دور حرکت  از  نمی شد  به سادگی  و 
استقرار سياست های تازه در بدنة اقتصاد کشور هر چند 
که توان مقابلة فوری با خروج اقتصاد از مدار استاندارد 
را نداشت، اما نمی شود اين واقعيت را ناديده گرفت که 
زيادی  حد  تا  اقتصادی  ناهنجاری های  حرکت  سرعت 
کاهش يافته است و اين می تواند يک شروع تازه برای 

نيروهای مولد اقتصاد باشد.
  

نقدینگی ٦٨4  هزار  میلیارد تومان
از  گزارش  آخرين  در  معوق  بدهی های  نرخ  از  فارغ 
اقتصاد ايران، به نظر می رسد نقدينگی نيز می تواند آمار 
مناسبی برای تخمين اوضاع بنگاه های سرمايه گذاری و 
نشان  موجود  اطالعات  باشد.  واحدهای صنعتی کشور 
تا  ايران  معاصر  تاريخ  در  نقدينگی  ميزان  که  می دهد 
پايان سال 1384 کمتر از 90 هزار ميليارد تومان بوده 
است، اما در هشت سال دولت نهم و دهم اين نقدينگی 
زير(  )جدول  شد  نزديک  تومان  ميليارد  هزار   600 به 
از   سپری شده  9ماه  از  مرکزی  بانک  گزارش  اکنون  و 
تا پايان  سال 93 نشان می دهد حجم نقدينگی کشور 
تومان  ميليارد    663 و  هزار    683 سال  جاری  آذرماه  
شده است. بانک مرکزی درخصوص داليل اين افزايش 
اعالم کرد: در پايان آبان 92 به علت تلفيق صورت های 
اعتبار صالحين و پيش گامان آتی در  مالی تعاونی های 
بانک آينده،  آمار مربوط به موسسات مزبور در محاسبة 
لحاظ  آن  تشکيل دهندة  اجزای  و  نقدينگی  آمارهای 
بانک  پنج  آمار  آذر 92  پايان  است. هم چنين در  شده 
ايران زمين، رسالت، خاورميانه، بين المللی کيش و ايران 

و ونزوئال به آمار سيستم بانکی کشور اضافه شده اند. 
نقدينگی اما بدون شک می تواند يکی از بدترين مولفه های 
اقتصادی باشد، آن هم برای اقتصادی که درست طی سال های 
رشد نقدينگی، ورشکستگی بسياری از بنگاه های صنعتی به 

دليل فقدان نقدينگی را تجربه کرده است. يعنی از يک سو به 
دليل سياست های اقتصادی، نقدينگی غيرمولد افزايش يافته 
است و از سوی ديگر به خاطر همين سياست ها، بخشی از 
صنايع به دليل نداشتن نقدينگی ورشکسته شده اند. برای 
لحظه ای به اين انديشه کنيد که اگر اين حجم از نقدينگی 
غيرمولد در اختيار بنگاه های سرمايه گذاری قرار می گرفت و 
آن ها با اتکا به روش های علمی خود 684 هزار ميليارد تومان 
را در حوزه های مولد سرمايه گذاری می کردند، چه اتفاقی برای 

اقتصاد ايران رخ می داد؟
و  ما  »اقتصاد  اقتصادی می گويد:  مسائل  کارشناس  يک 
مولفه هايی نظير نقدينگی که همواره يکی از نگرانی های 
از  ناشی  مواقع  از  خيلی  در  است،  بوده  اقتصادی  بزرگ 
سياسی کاری هايی است که دامن اقتصاد را می گيرد. مثال 
در ايران بانک مرکزی تابعی از دولت است و استقالل ندارد. 
برای همين در خيلی از مواقع بانک مرکزی مجبور شده 
دولت  سياست های  اجرای  و  دولت  رضايت  برای  است 
پول چاپ کند که همين چاپ پول زمينة رشد نقدينگی 

غيرمولد را افزايش داده است.«
محمدحسن اعتضادی ادامه می دهد: »نقدينگی به دليل 
تاثيری که بر پاية پولی دارد، موجب تورم می شود و اين 
اقتصادی  لحاظ  به  هم  و  اجتماعی  لحاظ  به  هم  تورم 
هر  همين  برای  باشد.  زيان آور  توسعه  برای  می تواند 
دولتی بايد کنترل آن را در دستور کار خود قرار دهد. 
فروش  برای  سرمايه  بازار  و  بورس  تقويت  شک  بدون 
سهام در کنار چاپ اوراق مشارکت و نرخ تنزيل مجدد 
يکی از راه های کنترل نقدينگی است، اما اگر اين کار 
فضای  کل  برای  بگيرد،  سرمايه صورت  بازار  تقويت  با 

توسعه مطلوب است.
بازار  به  بازگرداندن نشاط  ترميم ساختار فروش سهام و 
سرمايه، جان را به کالبد توسعه بازمی گرداند. اگر بورس در 

اقتصاد ما حضوری قوی داشت، امروز نه اوضاع نقدينگی 
اين گونه بود و نه بانک ها می توانستند با بنگاه داری به يک 
معضل تبديل شوند. از سوی ديگر بنگاه های سرمايه گذاری 
را  نقدينگی  اين  بورس،  از طريق  نقدينگی  با جذب  نيز 
به طور اصولی تزريق بخش های واقعی اقتصاد می کردند. 
تقويت  را  بورس  جان ماية  بايد  اقتصادی  برنامه ريزان 

کنند.«

غده های سرطانی اقتصاد
پرداختن به نقدينگی و بدهی معوق شايد از اين منظر 
قابل اعتنا باشد که هم سرمايه گذاران اقتصادی مختصات 
می بينند  به وضوح  را  اقتصادی  نادرست  سياست های 
دوباره  تا  دارد  را  اين خصوصيت  ديگر  سوی  از  هم  و 
سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادی به اين واقعيت دست 
مالی  منابع  از  بزرگی  پتانسيل  ايران  اقتصاد  يابند که 
بخش های  به  اگر  که  منابعی  است؛  داده  از دست  را 
امروز  ايران  اقتصاد  بدون شک  تزريق می شد،  واقعی 
آن چه  به هرحال  می کرد.  تجربه  را  متفاوت  وضعی 
واقعيت دارد، اين است که هم چنان اين پتانسيل در 
اقتصاد ايران وجود دارد و اگر برنامه ريزان و مديران 
توسعة  برای  را  بتوانند سياست های درست  اقتصادی 
می توان  ديگر  بار  يک  کنند،  طراحی  کشور  اقتصادی 
به فردای توسعه اميد داشت و غده های سرطانی اقتصاد 
را به حاشيه راند. منتها بدون شک پيش زمينة اين اتفاق 
چيزی نيست جز پهن کردن فرش قرمز برای بنگاه های 
سرمايه گذاری و بازگرداندن رونق به بازار سرمايه تا از اين 
طريق راهبردهای واقعی برای تزريق منابع به اقتصاد مولد 
شکل بگيرد. بدون اين راهبرد دور از ذهن نيست که باز هم 
توليدکنندگان به دليل فقدان نقدينگی در دورة رشد شديد 

نقدينگی رنجور و به شدت تضعيف شوند. 

ميزان تغيير نقدينگی   ميزان تغيير   پايه پولی   سال  

19.4 درصد   16200 18 درصد     6196.4   77

20.1 درصد   19500 15.9 درصد     7182.2   78

29.2درصد   25000 17.5 درصد     8439.8   79

28.8 درصد   32500 15.2 درصد     9414.7   80

30.2 درصد   42500 23.1 درصد     11716   81

26 درصد   53000 7.6 درصد     12871   82

30.2 درصد   68000 17.5 درصد     15120   83

34.3 درصد   92000 45.9 درصد     22090   84

39.4 درصد   128400 26.9 درصد     27997   85

27.7 درصد   164000 35.5 درصد     36549   86

15.9 درصد   190000 47.6 درصد     54084   87

23.9 درصد   235000 11.9 درصد     60378   88

25.9 درصد   295000 13.7 درصد     68693   89

19.4 درصد   352000 11.4 درصد     76456   90

30.8 درصد   460000 27.6 درصد     97579   91

21.7 درصد   560600 2.1 درصد     99628 10 ماهه 92  

*جدول 15 سال نقدینگی- ارقام به میلیارد تومان
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د قتصا ا

ن گا کنند لید تو
تنگنا در   

درآمدی  اول  دهک  به  دهم  دهک  هزينة  »نسبت 
اين رقمی  برابر رسيد.«  به 13.6  در سال گذشته 
است که می توان در البه الی اطالعات آماری بانک 
ايران  اقتصاد  آشفتة  فضای  در  کرد.  پيدا  مرکزی 
شايد در نگاه نخست اين عدد نتواند خيلی گويای 
واقعيت های اقتصادی کشور باشد، اما وقتی که به 
وراندازش  تحليل  عينک  با  و  نزديک می شويم  آن 
از  زيادی  برداشت های  می توان  وقت  آن  می کنيم، 
آن ارائه داد، منتها برداشت هايی که حتما به مذاق 
افزايش  بدون شک  نمی آيند.  اقتصاد کشور خوش 
ثروت  ميان دهک صاحب  در  هزينه ها  برابری   13
به  نيز  را  معنا  اين  ثروت،  فاقد  دهک  به  نسبت 
ايران  جامعة  در  گروهی  که  می کند  متبادر  ذهن 
برابر بيشتر رفاه در  نسبت به گروه بزرگ تری 13 

ديگری  آمار  که  اين جاست  جالب  دارند.  اختيار 
می گفت  شد،  مطرح  ايران  اقتصاد  همايش  در  که 
بخشی  در  آموزشی  امکانات  از  استفاده  ميزان  که 
از جامعة ايران 17 برابر بيشتر از بخش های ديگر 
الزم  درآمد  فاقد  کشور  امروز  اقتصاد  در  که  است 
نشان  به وضوح  ارقام  اين  می رسد  نظر  به  هستند. 
می دهند که در اقتصاد ايران خيلی چيزها سرجای 
نتايج  خودش نيست. به اين عدد هم توجه کنيد. 
کانون  مطالعات  و  ميدانی  بررسی های  جديدترين 
نشان می دهد  تهران  استان  کار  اسالمی  شوراهای 
هزينة ماهانة يک خانوار چهار نفره در کشور به سه 
يافته  افزايش  تومان   194 و  هزار   609 و  ميليون 
خانواری  مديريت  که  شاغل  فرد  يک  يعنی  است. 
بهترين  در  اگر  دارد،  اختيار  در  نيز  را  نفره  چهار 

باز  بگيرد،  تومان حقوق  ميليون  دو  ماه  هر  حالت 
هم هر ماه 1.6 ميليون تومان کسری بودجه دارد. 
حاال بگذريم از اين که حداقل حقوق کارگران تنها 
600 هزار تومان است . باور کنيد اين ارقام از اين 
جهت مورد بحث قرار نگرفته اند که نگاه احساساتی 
باورند  اين  بر  توسعه  کارشناسان  شود.  آن ها  به 
برود،  فراتر  از يک حدی  فاصلة طبقاتی  وقتی  که 
حتما در حاشية سرمايه داران مولد و سرمايه گذاران 
واقعی بيشتر متحمل آسيب می شوند. پس بايد باور 
کنيم که اگر فاصلة طبقاتی در بهترين حالت رقمی 
13 برابری تا 17 برابر را در مصرف نشان می دهد، 
بنگاه های  و  سرمايه داران  که  رسيده ايم  جايی  به 
سرمايه گذاری و توسعه محور حتما شرايط مطلوبی 
کار  به  اقتصاد  واقعی  نهادهای  اگر  نداشتند، چون 

 نوکیسه ها
 در بهشت مصرف
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به خوبی  را  خود  نقش  بتوانند  و  باشند  مشغول 
ايفا کنند، هيچ گاه فاصله های درآمدی در جامعه 
ارقام چند برابری را نشان نمی دهد. برای اثبات 
اين ماجرا بهتر است به ارقام رسمی نگاه کنيم. 
شاخص  توسعة  پنجم  برنامة  اهداف  اساس  بر 

اما  کند.  رشد  درصد   11.2 بايد  سرمايه گذاری، 
در روندی معکوس، اين رقم در سال 90 حدود 
 21.9 منفی  به   91 سال  در  و  بوده  درصد  يک 
با  ما  نه تنها  يعنی  است.  کرده  سقوط  درصد 
در  بلکه  داريم،  زيادی  فاصله  رشد 11 درصدی 
نيز  درصد   22 نزديک  سرمايه گذاری  محدودة 
سقوط داشته ايم. دولت يازدهم اعالم کرده است 

که در پايان سال 92 حدود 20.2 درصد از اين 
رشد منفی را جبران کرده و سال 92 را با رشد 
منفی 1.7 درصد به پايان رسانده است. به همين 
ترتيب در سال 93 رشد سرمايه گذاری تا مثبت 
باال خواهد رفت، که حدود 0.9  نيز  1.9 درصد 
درصد از عملکرد سال 90 نيز بيشتر است. يعنی 
درصدی   11.2 با هدف  بازهم  بکنيم،  کاری  هر 
روند  اين  در  اما  داريم.  زيادی  بسيار  فاصلة 
سرمايه گذاری بازهم فاصلة طبقاتی خودش را تا 
به اين حد بزرگ و سنگين نشان می دهد. به نظر 
شما چگونه است که سرمايه گذاران مولد دست 
در جيب کرده اند و به اصطالح قدم می زنند، اما 
افراد  ساير  برابر   17 تا   13 کشور  در  برخی  باز 
هزينه می کنند؟ وقتی نرخ سرمايه گذاری درست 
جای  به  طبقاتی  فاصلة  رشد  و  مصرف  اوج  در 
آن که نزديک 12 درصد باشد، به نزديک منفی 
22 درصد سقوط می کند، حتما نمی توان اصطالح 
بهتری از قدم زدن و بی کاری سرمايه گذاران مولد 
اقتصادی  رکود  نيز  آن  نتيجة  که  کرد  استفاده 
ناشی از ناکارآمدی مديريت اقتصاد در سال های 
گذشته از يک سو و فشار ديپلماتيک به اقتصاد 
نبريم  ياد  از  البته  است.  ديگر  سوی  از  ايران 
درآمدهای  بهترين  گذشته  سال های  در  که 
به جرئت  ايران شد که می توان  وارد  نيز  نفتی 
بنگاه های  و  مولد  فعاليت های  به  راهی  گفت 
مسير  بلکه  نکردند،  پيدا  سرمايه گذاری  واقعی 
با  را  کشور  اقتصاد  ادارة  در  غيرواقع بينانه 
کردند.  هموار  بی رويه  کردن  خرج  و  واردات 
اندرزهای قديمی ها گاهی اوقات  باور کنيم که 
شکل  به  روايت  اين  می خورد.  درد  به  زياد 
تاريخی وجود دارد که پول بايد در اختيار اهل 
آن باشد، در غير اين صورت تنها صرف مصارف 
ميزان  پنجم  برنامة  اساس  بر  می شود.  بيهوده 

سرمايه گذاری در کشور بايد 700 ميليارد دالر 
نداده  رخ  که  اتفاق  اين  که  شاهديم  اما  باشد، 
شکل  ثروت  از  نمادهايی  ديگر  سوی  در  هيچ، 
ديدن  از  نيز  مولد  سرمايه گذاران  که  گرفته اند 
اردکانی،  شمس  علی  می کنند.  تعجب  آن ها 
ايران،  بازرگانی  اتاق  انرژی  کميسيون  رئيس 
مدتی پيش در مقاله ای دربارة تحليل ماجرای 

فاصلة طبقاتی و اوج شتاب مصرف در مقاله ای 
نوشت: »تخمين ها بر اين است که تا سال 92 
اثر  در  کشور  ارزی  منابع  دالر  ميليارد  دويست 
واردات  با  سياست های وهمی که می خواسته اند 
که  است  گروه هايی شده  نصيب  بيافرينند،  رفاه 
با  احيانا  و  آزاد  بازار  در  ريال  به  آن ها  تبديل  با 
از  يک گردش در کاالهای وارداتی منابع عظيم 
ثروت و نقدينگی به دست آورده اند . تخمين من 
اين  از  دالر  ميليارد   40 حدود  که  است  آن  بر 
منابع در سال های 90 و 91 وارد بازار پولی شده 
آن  دالر  هر  ارز  غيررسمی  بازار  در  يعنی  است. 
تومان   1300 رانت ها  اين  اصحاب  برای  حداقل 
پديده،  اين  است.  کرده  ايجاد  بادآورده  درآمد 
يعنی جهش نقدينگی برای رانت خواران، معادل 
52 هزار ميليارد تومان، تقريبا معادل دو برابر کل 
ماليات های دريافتی کشور در سال 1390، است. 
ماليات کشور که  حال چگونه است که دستگاه 
مديران  و  برنمی دارد  از سر حقوق بگيران  دست 
از ديگری  بنگاه های توليدی کشور را يکی پس 
مجازات، جريمه و ممنوع الخروج می کند، از اين 

رانت خبری ندارد! 
جزء کوچکی از اين 52 هزار ميليارد تومان صرف 
شده  وارداتی  گران قيمت  اتومبيل  هزاران  خريد 
در  را  آن  نوعا  نوکيسه  خانواده های  برخی  که 

اختيار دارند و به نماد ثروت تبديل کرده اند.«
بدون شک اين حق مردم است که با دارايی شان، 
آن طور که فکر می کنند، برای خود زندگی آرام 
لحظه ای  برای  ولی  ببينند.  تدارک  بارفاهی  و 
تصور کنيد که اگر اين درآمدها در اختيار توليد 
قرار  سرمايه گذاری  امر  در  واقعی  بنگاه های  يا 
کشور  مولد  اقتصاد  برای  اتفاقی  چه  می گرفت، 

می افتاد.
يک کارشناس اقتصادی می گويد: »در سال های 
قبل به دليل سياست های نامبارک اقتصادی 
ثروتمندان شکل گرفتند که هيچ  از  گروهی 
فعاليت  از  گروه  اين  ندارند.  اقتصادی  اصالت 
موجب حيرت  و حتی  هستند  دور  نيز  مولد 
سرمايه گذاران نيز می شوند. واقعيت اين است 
 84 بين  سال های  در  که  نوکيسه ها  اين  که 
تا 92 به دنيا آمده اند، سرماية زيادی نيز در 
اختيار دارند. بهترين کار اين است که مسئوالن 
دولتی آموزش های سريع و فوری راه بيندازند 
و از اين گروه خواهش کنند که درآمد خود را 
به جای اين که صرف مصرف کنند، در توليد و 

سرمايه گذاری به کار بگيرند.
اگر  نوکيسه ها  سرماية  که  کرد  نبايد  شک 
وارد اقتصاد واقعی شود، می تواند بار بزرگی از 
روی دوش توسعة کشور بردارد. آن ها می توانند 
با به کارگيری پول خود در توليد هم به اشتغال 
داغ  را  سرمايه گذاری  تنور  هم  و  کنند  کمک 
که  می دهد  رخ  زمانی  اتفاق  اين  منتها  کنند. 
به آن ها آموزش بدهيم تا بدانند اگر بخواهند، 
اقتصاد ملی کنند.« به  می توانند کمک بزرگی 

یک کارشناس اقتصادی می گوید: »در سال های قبل به 
از ثروتمندان  اقتصادی گروهی  دلیل سیاست های نامبارک 

شکل گرفتند که هیچ اصالت اقتصادی ندارند. این گروه 
از فعالیت مولد نیز دور هستند و حتی موجب حیرت 
سرمایه گذاران نیز می شوند. واقعیت این است که این 

نوکیسه ها که در سال های بین 84 تا 92 به دنیا آمده اند، 
سرمایة زیادی نیز در اختیار دارند
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تاريخچة کارت اعتباری يا همان Credit card  را 
اگر با نگاهی به دو دايره المعارف  بريتانيکا و انکارتا 
برای  کارت ها  اين  که   می بريم  پی  کنيم،  بررسی 
در  و  دهة 1920  اوايل   پول،  انتقال  و  نقل  انجام 
کشور آمريکا رواج پيدا کرد. در آن زمان فقط برخی 
شرکت های خصوصی، بعضی از هتل های زنجيره ای 
و تعدادی از شرکت های نفتی مشتريان خود را به 
استفاده از اين کارت ها تشويق می کردند. استفاده 
از اين کارت ها پس از جنگ جهانی دوم و خروج 
در  اعتباری  گرفت.کارت  شدت  اقتصادی  رکود  از 
نام  آن  روی  که  است  پالستيکی  کارت  ظاهر يک 
صاحب کارت و شمارة آن به صورت برجسته ثبت 
نوار مغناطيسی پشت کارت برخی اطالعات  شده. 
ذخيره  را  کارت  دارندة  آدرس  و  هويت  مثل  مهم 
کرده است.که در دستگاه های خودپرداز برای احراز 

هويت فرد استفاده می شود.
که  است   رقمی   16 عدد  يک  هم  کارت   شمارة 
بانک  کارت،  نوع  دربارة  مهمی  اطالعات  حاوی 

صادرکنندة آن و اطالعات ديگر است.
امروزی  مفهوم  با  اعتباری  کارت  بار  نخستين  اما  
برای  آن  از  استفاده  با  بتوان  که  کارتی  آن، يعنی 

خريد و معامالت  پول مبادله کرد، در سال1950 
هنوز  و  شد  توسط Diners Club Inc معرفی 
هم يکی از کارت های اعتباری شناخته شده از اين 

نوع به شمار می رود.
اعتباری  کارت   1958 سال  در  بعد  سال  چند 
 Americanديگری در همين رده توسط شرکت
Express  معرفی شد که در حال حاضر يکی از 
معروف ترين نوع کارت های اعتباری است. مشخصة 
شرکت  که  اين  است  کارت ها  از  دسته  اين  اصلی 
از دارندة آن يک مبلغ عضويت  صادرکنندة کارت 
ماهانه  صورت  به  سپس  و  می کند  دريافت  ساالنه 
او  برای  ديگر  زمانی  دوره های  در  يا  ساالنه،  يا 
صورت حساب می فرستد و معادل مبلغ اين صورت 
شرکت  نزد  کارت  دارندة  موجودی  از  حساب 

صادرکنندة آن کسر می شود.
تجارت  و  معامالت  در  کارت ها  اين  اهميت 
اساس  است. بر  چشم گير  بسيار  امروز  جهانی 
گونه  هر  به  الکترونيکی  تعريف WTO تجارت 
از  فيزيکی  تماس  جای  به  طرف  دو  که  تجارتی 
تجهيزات، استانداردها، قوانين، شبکه ها، پروتکل ها 
می کنند، گفته  استفاده  کاربردی  برنامه های  و 

اين ميان وجود چنين کارت هايی که  می شود. در 
هستند،  راه  ساده ترين  پول  کردن  ردوبدل  برای 

کمک بزرگی به پيشرفت تجارت جهانی می کند.
سيستم کارت اعتباری بانکی کمی بعد از کارت های 
صادرکنندة  سيستم  اين  در  شد.  راه اندازی  اوليه 
کارت در اصل يک بانک است و هريک از دارندگان 
کارت اعتباری نزد بانک يک حساب دارند. هنگامی 
دارندة کارت خريداری  توسط  يا خدماتی  که کاال 
فروشنده  حساب  به  بالفاصله  پول  اين  می شود، 
واريز می شود. اين سيستم امروزه بسيار رواج دارد و 
تقريبا اکثر مردم از اين راه برای خريد کاال استفاده 

می کنند.
کارت های اعتباری انواع گوناگونی دارند، کارت های 
مثل  بانکی  اعتباری  کارت های  غيربانکی.  و  بانکی 
سيستم  از  اين ها  که  هستند،  مسترکارت  ويزا 
کارت های  اما  می کنند.  استفاده  بانک ها  اعتباری 
و  دولتی  موسسات  و  شرکت ها  توسط  غيربانکی 
از  می شود.  توليد  مختلفی  مقاصد  برای  خصوصی 
سوی ديگر در برخی کشورها شرکت های مخابرات 
و تلفن و شرکت های توزيع کنندة نفت، گاز و بنزين 
و نيز فروشگاه های زنجيره ای و باشگاه های تفريحی 

الکترونیک تجارت  برندة  برگ 

بانکداری

ایران این کارت ها در  از  12 اسفند، سالروز استفاده  اعتباری به مناسبت  نگاهی به پدیدة کارت های 
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اقدام به صدور کارت اعتباری می کنند.
کارت های  از  دسته  يک  تنها  اعتباری  کارت های 
تقسيم  مختلفی  انواع  به  خود  و  هستند  بانکی 
آن  بانکی  کارت های  از  ديگر  دسته  می شوند. يک 
استفاده  ما  کشور  در  روزها  اين  است  که  چيزی 
از  بانکی محدود  ارائة خدمات  به  تنها  می شود که 
فاقد  و  دارند  اختصاص  خودپرداز  باجه های  طريق 
اعتباری  کارت  يک  مهم  ويژگی های  از  برخی 

استاندارد هستند.
حاال اين که چرا وجود کارت های اعتباری می تواند 
بکند،  تجارت  در  اهداف  پيشبرد  به  موثری  کمک 
پرداخت  که فرايند  می دانيم  ما  همة  است.  واضح 
در روش سنتی مراحل زيادی داشت، مثل امضای 
بانک، پاس کردن چک، درخواست  به  چک، ورود 
در  حساب.  به  آن  واريز  يا  وجه  دريافت  و  وجه 
جابه جايی  شامل  هم  پرداخت  نقدی  سيستم 
يک سری اسکناس و سکه بين خريدار و فروشنده 
امنيتی، وزن، حجم، زمان بری  بود که سختی های 

و... را به دنبال داشت.
حال  در  الکترونيکی  وصف پرداخت های  اين  با 
حاضر فقط شامل کارت های اعتباری نيست، بلکه 
الکترونيکی،  ابزارهای مختلفی مثل چک  قالب  در 
بدهی  کارت  اعتباری،  کارت  الکترونيکی،  پول 
کارت های  که  اهميتی  به  توجه  با  دارد.  وجود  و... 
اعتباری دارد، سعی می شود تمرکز خاصی روی اين 

پديده در تجارت الکترونيکی شود.
اين طبقه بندی ها  در  را می توان  اعتباری  کارت های 

قرار داد:
و مشتری  ارائه می شود  بانک  توسط  1. کارتی که 
خدمات  و  محصوالت  است  مجاز  کارت  آن  طبق 
فروشنده  از  اعتباری  صورت  به  را  خود  نياز  مورد 
Blanchflower D. G  1998 کند.   خريداری 

کاال  نقد،  پول  دريافت  راستای  در  که  2. کارتی 
مشخص  اعتباری  حد  يک  قالب  در  خدمات  و 
Duca J.V  1995 می گيرد.  قرار  استفاده   مورد 

آن  دارندة  که  بين المللی  پرداخت  روش  3. يک 
و  کاال  خريد  برای  را  الزم  پرداخت  است  مجاز 

سقف  دهد.  صورت  نقد  وجه  دريافت  و  خدمات 
را  دارنده  حساب  موجودی  نه تنها  پرداخت  ميزان 
به صورت  نيز  اضافه  مبلغی  بلکه  می دهد،  پوشش 
اعتبار از طرف صادرکننده کارت مجاز به پرداخت 

 Tej Paul Bhatla2003.است
به خوبی  زمانی  را  اعتباری  کارت های  اهميت 
ميان  در  آن ها  حضور  که  کرد  حس  می توان 
ايفا  را  مهمی  و  اساسی   نقش  مردم  مبادالت 
پنهانی  و  آشکار  مزايای  دارای  کارت ها  می کند. 
 هستند. از جمله مهم ترين مزايای آن ها عبارت اند از:

زمان  کاهش  و  سرعت  افزايش  باعث  کارت ها   .1
می شوند. ديگر  نقطة  به  نقطه  يک  از  وجه   انتقال 

2. استفاده از کارت به جای پول باعث جلوگيری از 
انتقال پول نقد می شود.

3.افزايش امنيت در مقابل سرقت، مفقود شدن و از 

بين رفتن پول نقد می شود.
4. استفاده از کارت ها سبب کاهش هزينه های چاپ 

اسکناس می شود.
5. استفاده از کارت باعث می شود که دسترسی به 
به سرعت و در هر نقطة  اعتبار تخصيصی  يا  وجوه 

جغرافيايی امکان پذير باشد.
ارزش  و  اعتبار  ايجاد  باعث  کارت ها  از  استفاده   .6

اجتماعی می شود.
شهری  درون  مسافرت های  حجم  کارت ها،   .7
معمولی  پرداخت های  و  دريافت  منظور  به 
باعث  طريق  اين  از  و  می دهد  کاهش  را  بانکی 
می شوند اجتماعی  و  فردی  هزينه های   کاهش 

ترغيب  باعث  کارت  از  استفاده  يافتن  8. عموميت 
بانک ها به بانک داری الکترونيکی و خروج از سيستم 

مبتنی بر کاغذ در عمليات بانکی می شود.
9. کارت امکان دسترسی به پول را آسان می کند و باعث 
 تسهيل در امور پرداخت و دريافت وجوه نقد می شود.

10. از طريق گسترش و توسعة کارت های بين المللی 
می توان نظام کنترل ارز را بهبود بخشيد.

پس از تحليل  حضور کارت ها در تجارت الکترونيک 
در  اعتباری  کارت های  که   گرفت  نتيجه  می توان 
انجام پرداخت های الکترونيکی و به تبع آن تجارت 
الکترونيکی از نقش عمده ای برخوردار است. از سوی 
به طور  پرداخت  کارتی  روش های  گفت  ديگر  بايد 
کلی پذيرش بيشتری داشته و نقش مشوق قوی تری 
می کند. بازی  الکترونيکی  تجارت  توسعة  در   نيز 

اما هنوز به دليل مشکالت و موانع امنيتی، قانونی 
به  نسبت  پرداخت  سنتی  روش های  فرهنگی،  و 
پيش بينی  اما  است.  غالب  الکترونيکی  روش های 
الکترونيکی  پرداخت های  زمان  گذشت  با  می شود 

گسترش يابد.
پرداخت  کارتی  روش های  هم چنين توسعة 
تجارت  توسعة  در  بااليی  سهم  الکترونيکی 
در  اعتباری  کارت  ولی  کاربری  دارد.  الکترونيکی 

مناطق مختلف جهان وضعيت متفاوتی دارد.
نظر  از  ايران  می دهد  نشان  کلی  بررسی   يک 
متوسط سرانة کارت های بانکی، دستگاه خودپرداز 
معنا داری  فاصلة  با متوسط جهانی  فروش  پايانة  و 
نفر  يک ميليون  هر  ازای  به  که  گونه ای  به  دارد، 
هزار ATM و  بانکی،  کارت  دوميليون  جهان  در 
ايران  برای  ارقام  اين  که  دارد  POS 5000 وجود 
و  خودپرداز  دستگاه  بانکی،41  کارت   10757
142pos است، که در مقايسه با وضعيت مطلوب 
ترسيم شده در چشم انداز توسعه، کشور ما فاصلة 

زيادی با استانداردها دارد.

ایران این کارت ها در  از  12 اسفند، سالروز استفاده  اعتباری به مناسبت  نگاهی به پدیدة کارت های 

ایران از نظر متوسط 
سرانة کارت های بانکی، 

دستگاه خودپرداز و 
پایانة فروش با متوسط 
جهانی فاصلة معنا داری 
دارد، به گونه ای که به 
ازای هر یک میلیون نفر 

در جهان دومیلیون کارت 
بانکی، هزار ATM و 

POS 5000 وجود دارد 
که این ارقام برای ایران 
10757 کارت بانکی،41 

دستگاه خودپرداز و 
142pos است

13
93

ند 
سف

 - ا
هم

ازد
 دو

اره
شم

13
93

ند 
سف

 - ا
هم

ازد
 دو

اره
شم



24

تاريخ  تقويم  خانواده و  مجله فرهنگ 

اسفند، بوی نفت بوی 
شرمین نادری

بوی اسفند که می آید، عقربة تاریخ می ایستد روی 29 اسفند 1329؛ همان اسفندی که نفت ملی شد. بگذارید این بار به جای گفتن از هزار قصه، یک قصة 
دنباله دار بگوییم؛ از اسفندی که با همة اسفند های ایران فرق داشت.

مجلس  اطالعات،  روزنامه    1327/12/24  -1
شانزدهم 

را  نفت  ملی شدن  آرا  اتفاق  به  ملی  »مجلس شورای 
کميسيون  نمايندگان  بحث های  از  پس  کرد.  تصويب 
مجلس  رئيس  مصدق،  دکتر  نطق  هم چنين  و  نفت 
گفت: حاال رأی می گيريم، به گزارش کميسيون نفت و 
تبصره هايی که بدان ملحق شد، آقايانی که موافق اند، 
قيام کنند. در اين لحظه کلية نمايندگان حاضر قيام 
کردند و به مجرد قيام نمايندگان ناگاه صدای کف از 
جايگاه تماشاچيان و لژ جرايد برخاست و فرياد هورا و 
زنده باد نمايندگان دورة شانزدهم مجلس  شورای ملی  

فضای جلسه را پر کرد.«

2- آن روزها می گفتند دکتر مصدق  که سفت و سخت 
پشت اين طرح مجلس ايستاده، از اشراف زاده ها و ايل و تبار قاجار است و درس خواندة 
فرنگ است و با نوة دختری ناصرالدين شاه ازدواج کرده. و همة اين ها تذکرة مردی را 
می سازند که  می تواند در دم و دستگاه قجر ترقی کند. اما اين مرد که درست بعد از 
کودتای رضا خانی از شيراز به تهران رسيده و توی پرونده اش هزار و يک پست و مقام 
داشته، درست برعکس خاندانش تغييرات را دوست دارد. هرچند کمی پير است و کمی 
مريض، اما سرش درد می کند برای اتفاقات نو و سروصدا و دردسر. همين هم هست که 
به مجلس پانزدهم راهش نمی دهند و همين هم هست که با فاميل بازی و استفاده از آن 
اسم فاميلی پرطمطراق مصدق السلطنه اش، آتش بيار معرکه طرح مخالفت با سياست های 
رضا خانی می شود تا وقتی دولت پيمان جديدی با کمپانی های  نفتی می بندد، که برای 
هر تن نفت چهار شيلينگی، دو شيلينگ )به جان خودم( اضافه تر بگيرد، همان مجلسيان 

شير شده، جلويش بايستند و بگويند: خير!

3- روزنامه اطالعات،1326/7/30، طرح پيشنهادی نمايندگان 
»....ج- واگذاری هرگونه امتياز استخراج نفت کشور و مشتقات آن به خارجی ها و ايجاد 
باشند، مطلقاً  از وجوه سهيم  به وجهی  اين منظور که خارجی ها  برای  نوع شرکت  هر 

ممنوع است.«

4- نتيجه آن نه گفتن  و آن سروصدا معلوم است. ساعد، نخست وزير ايران، به خاطر 
اليحة انگليسی اش استعفا می دهد و منصور، نخست وزير بعدی، هم باز با همان اليحة 
دوشيلينگ اضافه ترش به مجلس می رود، انگار نه انگار که نماينده های مردم ايران همه 
چيز را زير سوال برده اند و انگار نه انگار که باالخره هم روحانيونی مثل آيت اهلل کاشانی 
پشت قضية ملی شدن صنعت نفت ايستاده اند و هم مصدق پرسروصدا به مجلس شانزدهم 

رسيده است. چه اعتمادبه نفسی دارند اين نخست وزيران سابق ايران.

5- دشمنانش می گويند هوچی است و پرحرف و چه می دانم به جای رفتن به کميسيون 
نفت نامه به روزنامه می دهد که همه را با هم بی آبرو کند و ورق را به نفع خودش برگرداند. 
می گويند می خواهد نخست وزير شود و اين ها همه بازی هايش هستند. می گويند پسر 
مصدق السلطنه و داماد قاجاريه مگر می شود که به فکر جيبش نباشد، خصوصا اين يکی 
که پير و مريض است و وقت بازنشستگی اش نزديک می شود. دوستانش اما معتقدند برای 

حقوق ملت ايران می جنگد و وقتی خودش را به 
مريضی می زند که درخواست ملی شدن نفت و 
داليلش را در روزنامه ها بازتاب دهد، با کيفوری 

تمام می خندند و برايش دست می زنند.
6-»ملت ايران بدانيد و آگاه باشيد که دستگاه 
دولتی ما به نفع ايران قدمی برنمی دارد و آن چه 
است.  اجانب  منافع  منظور حمايت  به  می کند، 
آقای نخست وزير که بيش از يک ماه و نيم در 
شنبه  روز  در  نموده،  اينجانب  سوال  دو  جواب 
مخصوص  کميسيون  به  جاری  ماه  دوازدهم 
نفت آمده  و يادداشت های بدون امضايی تقديم 
کميسيون کردند و ظرف اين دو روزه با استفاده 
برای  جرايد  بعضی  و  دولتی  راديو  دستگاه  از 
مشوش کردن اذهان مردم کامال استفاده نموده 
است و به اين هم به اين اندازه اکتفا نکرده، امروز هم به عنوان مصاحبه مطبوعاتی نظريات 

مخدوش خود را تکرار کرده است.... «
پيام محمد مصدق در 1329/12/15

ميتينگ  از  تو   برای گفتن می خواهد؛  آخر سال 1329 هزار صفحه  ماه  داستان    -7
آيت اهلل کاشانی در مسجد شاه بگير تا سخنرانی اش دربارة ملی شدن نفت. تو از تظاهرات 
مردم در ميدان بهارستان بگير تا اعالمية ارتش برای شروع حکومت نظامی و سرکوب 
مردم توسط ارتش و به دستور مستقيم ژنرال رزم آرا نخست وزير شاه... از ترور همين 
نخست وزير بگير تا تصويب بی قيدوشرط ملی شدن صنعت نفت به دست نماينده های 
واقعی مردم ايران در مجلس شورای ملی و از عروسی و ماه عسل بی وقت شاه ايران بگير 
تا سروصدای هر روزة مصدق و طرفدارانش، مثل دکتر فاطمی که در روزنامه های آن 

روزها غوغا می کند. اصال قمر در عقرب است روزگار مردم ايران ...

8- وقتی در آن شلوغ پلوغی ها، تا رزم آرا تشييع شود و نخست وزير ديگری روی کار 
بيايد، ديگر مجلسيان طرحی که مصدق آتشش را به پا کرده، امضا کرده اند و پشت سرش 
هم آيت اهلل کاشانی با تکيه بر قدرت روحانيت شخصا اعالم جشن ملی می کند و ديگر  
عيد نشده، کارگران صنعت نفت که حقوق نگرفته اند، در مخالفت با روسای انگليسی شان 
هم  کارگران   مقابل  در  و  می شود  نظامی  حکومت  خوزستان  و  می ريزند  خيابان ها  به 
اعتصاب می کنند و 9 نفری با سر نيزة هم شهری های ارتشی شان کشته می شوند و بعد 
هم در تهران به جان نخست وزير جديد حسين عال سوءقصد می شود و ناوهای جنگی 
انگليس برای دفاع از جواهری که چرچيل کشف کرده، به منطقة نفتی می آيند و کارزار 

جنوب به اعتراض مردم تهران می کشد. و خالصه اسفند عجيبی است آن اسفند.
منابع :

1ـ بازيگران سياسی عصر رضا شاهی و محمدرضا شاهی، ناصر نجفی، نشر انيشتين، 1373 تهران
2-سايت موسسه مطالعات و پژوهش های سياسی

3- سايت موسسه مطالعات تاريخ معاصر
4-سايت شركت نفت ايران

5-روزنامه اطالعات هشتاد سال
6- ظهور و سقوط پهلوی، موسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، حسين فردوست

7- سياست خارجی ايران در دوران پهلوی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، نشر البرز
8-مقاله ای از مهدی جنگروی درباره جنگ جهانی دوم و بركناری رضا شاه

9- گاه شمار سياست خارجی ايران، سايت مركز اسناد انقالب اسالمی
10- مقاله ای از دكتر هوشنگ طالع، درباره نفت شمال
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نمی خواهند  را  سالمت 
گفت...  پاسخ 

نگاهی کوتاه به زندگی مهدی اخوان  ثالث 

ادبیات
فرید دانش فر 

مهدی خوان ثالث در سال 1307 در توس نو، در شهر مشهد 
به دنيا آمد. پدرش از اهالی يزد بود که در جوانی به مشهد 
دو  بود.  کرده  ازدواج  و  آن جا ساکن شده  و  کرده  مهاجرت 
برادر ديگرش هم از اردکان در استان يزد به مشهد مهاجرت 
کردند و به همين دليل نام خانوادگی شان را »اخوان  ثالث«، 
به معنی برادران سه گانه، گذاشتند. پدرش به شغل داروهای 
می کرد.  خانه داری  مادرش  و  بود  مشغول  سنتی  و  گياهی 
مهدی اخوان  ثالث تحصيالت ابتدايی اش را در شهر مشهد 
آغاز کرد و تا دورة متوسطه در همان جا به تحصيل پرداخت و 
از هنرستان صنعتی فارغ التحصيل شد. از همان دورة نوجوانی 

به شعر و هم چنين موسيقی عالقه نشان داد، هرچند 
به دليل شرايط و وضعيت اجتماعی در آن زمان، اين 
عالقه مندی اش را از ديد خانواده و به ويژه پدرش پنهان 
می کرد. خودش در اين رابطه گفته: »من نمی گذاشتم 
پدر بفهمد که من با ساز سروکار دارم، چون می دانستم 
تعصبش را. برادرش را وادار کرد که تار را دور بيندازد و 
کار نکند و اين ها، تار برادرش را که عموی من باشد، من 
گرفتم.« اما پدرش به اين موضوع پی برد و سعی می کرد 

تا او را از موسيقی و ساز زدن دور نگه دارد. 

اين  او در  از استادان  تار می نواخت. يکی  اخوان  ثالث 
زمينه، سليمان روح افزا، نوازندة تار بود. پدر -که به گفتة 
خود اخوان ثالث، او را نصيحت می کرد تا از نزديک شدن 
به موسيقی و ساز زدن بازدارد- او را تشويق کرد تا به 
شعر روی بياورد. از طرفی، معلمش نيز با راهنمايی و 
صحبت هايش به او انگيزه می داد. می توان گفت از 16 
سالگی شعر سرودن را آغاز کرد و بعد از چند سال که 
انجمن  به عضويت  بود،  اين زمينه پيشرفت کرده  در 
و  دوره  اين  دربارة  ثالث  اخوان  درآمد.  خراسان  ادبی 
هم چنين دليل انتخاب نام مستعار »م. اميد« می گويد: 
بودم  رو کرده  به شاعری  تازه  وقتی که  »در خراسان 
)سال های 23- 24(، به يک انجمن ادبی دعوت شدم 
که استاد کهن سالی به نام نصرت منشی باشی در صدر 
آن بود. هر وقت شعر مرا می شنيد، می پرسيد تخلصتان 
او واجب می دانست که هر شاعری تخلصی  چيست؟ 
داشته باشد و من نام ديگری نداشتم، سرانجام خودش 

نام اميد را به عنوان تخلص بر من نهاد.« 

دختر  که  ثالث  اخوان   ايران  با  در سال 1329  اخوان 

عمويش بود، ازدواج کرد. حاصل اين ازدواج سه دختر و سه 
پسر بود؛ البته دو دختر او، يکی چهار روز پس از تولد و ديگری 
در سال 1353 از دنيا رفتند. اين دو اتفاق از رويدادهای ناگوار 
و تلخ بودند که بر او تاثير بسيار گذاشتند. او در سال 1330 
اولين مجموعه شعرش را با نام »ارغنون« منتشر کرد. هرچند 
که او چند سالی از فعاليتش در زمينة شعر می گذشت و کتابی 
هم به چاپ رسانده بود، اما هنوز در بين اهالی قلم شهرت 
چندانی نداشت. بين اولين و دومين کتاب او، وقفه ای شش 

ساله می افتد.  

اخوان مانند بسياری از نويسندگان و شاعران آن دوره، گرايش 
سياسی داشت و فعاليت هايی در مخالفت با رژيم انجام می داد. 
بعد از کودتای 28 مرداد، دستگير و روانه زندان شد. هرچند 
پيش از اين، يک بار ديگر هم به داليل سياسی به زندان افتاده 
بود. پس از آزادی از زندان، تا مدتی از سياست فاصله گرفت 
تا به فعاليت و عالقة اولش، شعر، بپردازد. در همين دوره است 
که با نيما يوشيج و آثارش آشنا می شود. او در اين زمان به 
فعاليت در روزنامة »ايران ما« می پردازد و سرپرستی چند 
صفحه را بر عهده می گيرد و به دور از فعاليت های سياسی، 
به کار در نشريه و مجالت می پردازد. در سال 1336 دومين 
مجموعه شعرش با نام »زمستان« به چاپ می رسد؛ اين اثر 
او را می توان آغاز يک جريان تازه دانست. شعر »زمستان« 
که به عقيدة بسياری از اهالی قلم و کارشناسان بهترين اثر 
و شاهکار اخوان به حساب می آيد، در اين مجموعه قرار دارد. 
پس از انتشار اين کتاب، مردم و به ويژه جوانان و روشن فکران 

بسياری با او آشنا شدند. 

اخوان در شهر فردوسی و عطار به دنيا آمده و بزرگ شده بود. 
او ابتدا طبع خود را در شعر کهن آزمود و سال ها بعد که نيما 
و شعر نو پديدار می شوند، به اين سمت و سو گرايش پيدا 
می کند. با اين حال، او سعی می کند تا پيوندی ميان شعر 
کهن و شعر نو بيابد و برقرار کند. اين ويژگی بارز کارهای 
اوست. همان طور که نادر نادرپور دربارة آثار اخوان می گويد: 
»شعر او يکی از سرچشمه های زالل شعر امروز است و تاثير 
آن بر نسل خودش و نسل بعدی مهم است. اخوان ميراث شعر 
و نظرية نيمايی را با هم تلفيق کرد و نمونه ای ايجاد کرد که 
بدون اين که از سنت گسسته باشد، بدعتی بر جای گذاشت.« 
بسياری از نويسندگان و اديبان و شاعران، مهدی اخوان ثالث 
را يکی از توانمندترين و مهم ترين شاعران معاصر می دانند؛ 
کسی که بر شاعران پس از خود نيز تاثير قابل توجه و بسزايی 

می گذارد. 

اخوان در سال 1369 به دعوت خانه فرهنگ آلمان برای 
برگزاری شب شعر، برای اولين بار از کشور خارج می شود. 
دانمارک،  فرانسه،  مانند  کشورهايی  به  او  سفر  اين  در 
روز   40 تنها  او  کرد.  شعرخوانی  و  رفت  نروژ  و  سوييس 
پس از بازگشتش به ايران، در چهارم شهريور 1369 از دنيا 
رفت. از ديگر آثار او می توان به »آخر شاهنامه« و »پاييز 

در زندان« اشاره کرد. 

فصل زمستان برای بسیاری یادآور برف و سپید شدن خیابان ها و کوچه هاست، 
با شعر و ادب سروکار دارند، به یاد شاعر »زمستان« می افتند.  اما آن هایی که 
شاعری که در اوایل به موسیقی نزدیک می شود و به آن عالقه نشان می دهد، 
از  بار  این  می کند.  پیدا  گرایش  شعر  سمت  به  معلمش  و  پدر  توصیة  به  ولی 
امید« آشنا  با مهدی اخوان  ثالث، متخلص به »م.  او می نویسیم تا کمی بیشتر 

شوید. 

پاییز
 آسمانش را گرفته تنگ در آغوش

ابر؛ با آن پوستين سرِد نمناكش.

 

 باغ بی برگی،
روز و شب تنهاست،

با سكوت پاِک غمناكش.

 

ساِز او باران، سرودش باد.

 

 جامه اش شوالی عريانی ست.
ورجز،اينش جامه ای بايد .

 بافته بس شعله ی زرتار پودش باد .
گو برويد ، هرچه در هر جا كه خواهد، يا نمی 

 خواهد .
 باغبان و رهگذران نيست .

 باغ نوميدان
چشم در راه بهاری نيست

 گر زچشمش پرتو گرمی نمی تابد،
 ور برويش برگ لبخندی نمی رويد؛

 باغ بی برگی كه می گويد كه زيبا نيست؟
داستان از ميوه های سربه گردونسای اينک خفته 

 در تابوت پست خاک می گويد .
 باغ بی برگی

 خنده اش خونيست اشک آميز
 جاودان بر اسب يال افشان زردش ميچمد در آن.

پادشاه فصلها ، پائيز
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فرید دانش فر 
 
همین یک ماه و نیم پیش بود که مراسم جایزة بهترین بازیکن جهان در سال 2014 در شهر زوریخ سوییس برگزار شد. جایی که همة چشم ها به آن 
برگه ای دوخته شده بود که از بین لیونل مسی، رونالدو و مانوئل نویر، اسم بهترین بازیکن را مشخص می کرد. جایزة بهترین بازیکن مرد فوتبال جهان از 
سال 1991 به بازیکنی اهدا می شود که بیشترین رأی را از سوی مربیان و کاپیتان های تیم های ملی جهان کسب کند. از طرفی مجله فرانس فوتبال هم 
از سال 195٦ چنین جایزه ای را برگزار می کرد، که البته مخصوص قارة اروپا بود. اما با توجه به قدمت آن و شیوة انتخاب، اهمیت بسیار زیادی داشت. 
از سال 2010 این دو جایزه با هم ادغام شدند تا از اهمیت هیچ کدام کاسته نشود. می خواهیم چند بازیکن برتری را که در این 25 دوره به عنوان اولی 

رسیده اند، بیشتر معرفی کنیم. 

تیکه  40

شدند  جهان  بازیکن  بهترین  بار  سه  دست کم  که  فوتبالیست هایی 

بهترین شدن!  در  هت تریک 

لیونل مسی؛ مارادونای ثانی! 
کسی که نه تنها شيوة بازی کردن، قد و قامت و گل هايش، که حتی 
اوضاع  او  خانوادة  مارادوناست.  به  شبيه  هم  کودکی  در  زندگی اش 

مالی خوبی نداشتند؛ پدرش کارگر کارخانه بود و مادرش يک نظافتچی 
پاره وقت. اما از آن جايی که مردم آرژانتين، فوتبال را زندگی می کنند، از پنج 
سالگی پا به توپ شد؛ در تيمی که پدرش مربی آن بود. سه سال بعد به تيمی 
در همان شهر رفت و در مدت کوتاهی به ستارة تيم تبديل شد. چند سال بعد 

مشخص شد او با مشکل کمبود هورمون رشد روبه روست. مدير ورزشی بارسلونا 
در آن زمان با خانوادة مسی موافقت کرد تا هزينة درمان پسرشان را که 900 

دالر در ماه بود، پرداخت کند. او در آکادمی جوانان بارسلونا ثبت نام کرد و سه 
سال در تيم مبتدی های A و B  باشگاه بازی کرد. فرانک رايکارد، مربی وقت 

؛ بارسلونا، به اين پسر 17 ساله فرصت داد تا اولين بازی اش در الليگا را تجربه  کند
کاری که تاثير بسياری بر پيشرفت هرچه بيشتر او گذاشت. مسی اولين گلش را وقتی که فقط 
17 سال و 10 ماه و هفت روز داشت، به ثمر رساند. حدود يک سال بعد، مارادونا گفت: »من 
بازيکنی را ديده ام که جايگاهم در فوتبال آرژانتين را به ارث خواهد برد و او نامش مسی است.« 
مسی تنها بازيکنی است که موفق شده چهار بار و آن هم به طور متوالی بهترين بازيکن جهان 

شود. تنها حسرت او قهرمان نشدنش در جام جهانی همراه تيم آرژانتين است. 

کریستیانو رونالدو ؛ ماشین گل زنی 
اسم اصلی اش »کريستيانو رونالدو دوس سانتوس آويرو« است! 
او  اختصاری CR7 می شناسند.  نام  با  را  او  حاال  هرچند 

کوچک ترين فرزند خانواده اش بود و پدرش نام او را از 
نام رئيس جمهور اسبق آمريکا )رونالد ريگان( برگرفته. 

فوتبال را به طور جدی در هشت سالگی و در باشگاه 
»آندورينها« شروع کرد. دو سال بعد همراه تيم 
»ناسيونال ماديرا« قهرمان ليگ جوانان شد. پس 

از آن به آکادمی باشگاه اسپورتينگ ليسبون رفت. 
وقتی 15 ساله بود، گرفتار بيماری قلبی شد، و ممکن 

بود برای هميشه فوتبال را کنار بگذارد. اما با تشويق 
خانواده اش، تحت يک عمل جراحی با ليزری 

را  خود  و سالمت  گرفت  قرار  حساس 
بازيافت. پس از انتقالش به منچستر 
يونايتد، تبديل به يک اسطوره شد 

نقش  فرگوسن  الکس  شک  بدون  و 
مهمی در اين اتفاق داشت. « رونالدو تا به حال سه 

بار جايزة بهترين بازيکن جهان را به دست آورده. سال 2008 او با  کنار زدن 
ليونل مسی، برای اولين بار موفق به دريافت اين جايزه شد. هرچند سال های 

2009، 2011 و 2012 پشت سر مسی و در مقام دوم قرار گرفت. 
رونالدو ؛ستاره ای با دندان خرگوشی 

يک رونالدوی ديگر! رونالدو لوييز نازاريو دليما، يا همان رونالدوی 
برزيلی، مثل خيلی از برزيلی های ديگر با وجود سن کم 
در کوچه پس کوچه های خاکی فوتبال را شروع کرد. با 
اين که خانواده اش موافق اين کار نبودند، اما عشقش به 
فوتبال باعث شد تا اصرار کند و فوتبال را به طور جدی 
ادامه دهد. در 17 سالگی و در باشگاه »کروزيرو« با حضور 
آمار فوق العاده. در  بزند! يک  توانست 44گل  بازی  در 44 
همين سن بود که به تيم ملی بزرگ ساالن برزيل دعوت 
شد و همراه با تيم قهرمان جام جهانی 1994 شد؛ هرچند 
هم چنين  و  ديگر  بزرگ  ستاره های  وجود  با  آن جا  که 
اما درخشش در  بود.  نيمکت نشين  پايينش، فقط  سن 
اين  کرد.  پيدا  ادامه  بارسلونا  و  آيندهوون  باشگاه های 
موفقيت ها باعث شد تا عنوان بهترين بازيکن جهان 
را در سال 1996 به دست بياورد. روز فينال جام 
جهانی 1998 روز بدشانسی او بود. او سه سال 
با مصدوميت های مختلف همراه بود و نتوانست 
 2002 سال  اما  باشد.  داشته  را  قبل  موفقيت 
بازگشت خوبی به فوتبال داشت و با دو گلی که در فينال جام جهانی زد، 
تيمش را پيروز کرد و کاپ را باالی سر برد. رونالدو سه بار در سال های 

1996، 1997 و 2002 بهترين بازيکن جهان معرفی شد. 

زین الدین زیدان ؛قدبلند خوش تکنیک 
يک ستارة تکنيکی و فراموش نشدنی. زيدان کوچک ترين فرزند يک خانوادة هفت نفره بود. از 14 
سالگی فوتبال را به طور حرفه ای در باشگاه کن در فرانسه شروع کرد. جالب اين که بعد از به ثمر 
رساندن اولين گلش در اين تيم، رئيس باشگاه يک اتومبيل به او هديه داد! در 20 سالگی به تيم 

بوردو رفت و چهار سال در اين تيم بازی کرد. به دليل پستی که داشت )هافبک وسط(، 
بيشتر از گل زنی، گل سازی می کرد. در سال 1996 به باشگاه يوونتوس پيوست تا 
تيم رويايی دل پيرو، ادگار داويدز و ديديه دشان با حضور او کامل شود. با اين تيم 
دو بار قهرمان ليگ آ شد. با انتقالش به رئال مادريد، گران ترين بازيکن لقب گرفت. 

با وجود قد بلندش )185 سانتی متر(، بدون شک يکی از تکنيکی ترين بازيکنان 
تاريخ فوتبال است. زيدان در سال 1994 به تيم ملی دعوت شد و در اولين 
بازی اش توانست دو گل به ثمر برساند. زين الدين زيدان، يا همان زيزو، 
همراه با تيم ملی فرانسه در جام جهانی 1998 به قهرمانی رسيد. او سه بار 
در سال های 1998، 2000 و 2003 بهترين بازيکن جهان شد. او در جام 
جهانی 2006 به فينال هم رسيد، اما در ضربات پنالتی اين ايتاليايی ها 
بودند که موفق شدند به پيروزی برسند. زيدان بازيکن خوش اخالقی بود، 
اما آن ضربة سر معروفش به سينة ماتراتزی تبديل به يکی از صحنه های 

عجيب و ناخوشايند در جام های جهانی شد. 
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پیشنهاد های آخر سالی

از  نخوریم.  را  در سال جدید حسرتشان  که  نکردیم  کارهایی  که چه  می کنیم  کتاب  و  کم کم حساب  می رسیم،  که  اسفند  به 
خریدهای دم عید که بگذریم، آن قدر سرمان شلوغ می شود که ممکن است چیزهایی این وسط از دستمان دربرود. پس تا دیر 
نشده، می توان یک فهرست جمع وجور تهیه کرد از کارهایی که باید بکنیم، یا جاهایی که باید برویم، یا چیزهایی که باید بخریم. 

این پیشنهاد های »وخارزم« است.

جشنوارة  از  بعد  معموال 
سينما ها  اکران  فجر  فيلم 
مقداری کم رمق است. آن ها 
خودشان را آمادة اکران عيد 
می کنند. می شود اين مدت 
زمستانی  خواب  را  زمان 
اما تک  نام گذاشت.  سينما 
و توک فيلم هايی هستند که 
ارزش ديدن را در اين زمان 
از آن ها »المپ  دارند. يکی 
100« است. اين فيلم اولين 
سعيد  کارگردانی  تجربة 
که  سينماست  در  آقاخانی 

برعکس کارهايی که از او در تلويزيون ديده ايم، دارای موضوعی اجتماعی و جدی 
که  است  گرفته  سيمرغ  نيز  بازيگر  بهترين  به عنوان  امسال  آقاخانی  سعيد  است. 
نشان دهندة تحول هنری اوست. در »المپ 100« محسن تنابنده نقش يک معتاد به 
مخدر شيشه را بازی می کند که يکی ديگر از سنت شکنی های اين فيلم است. ديگر 
بازيگران اين فيلم ساره بيات، مسعود کرامتی، پوريا پورسرخ، نيما شاهرخ شاهی و 

حميد لواليی هستند. 

احسان خواجه اميری محبوبيت 
عالقه مندان  بين  زيادی 
است.  کرده  پيدا  موسيقی 
است  متفاوت  محبوبيت  اين 
که  شهرتی  بودن.  مشهور  با 
اغلب خوانندگان اين روزها آن 
به  از مربوط  از راه های غير  را 
می آورند.  دست  به  حرفه شان 
از  شايد  که  صدايی  قدرت 
برده  ارث  به  ايرج  خود  پدر 
ممارست  و  تمرين  با  شايد  و 
زيادی  کمک  آورده،  دست  به 
کرده که صدايش شنيده شود 
و طرفدارهای سينه چاکی پيدا 
کند. اين روزها آلبوم تازه ای به 

اسم »پاييز، تنهايی« به بازار فرستاده که می شود گفت ادامة آلبوم قبلی 
خود »عاشقانه ها« است. همکاری ای که با روزبه بمانی در آن آلبوم داشت 
اين همکاری در »پاييز،  باعث شد  بازخوردهای مثبتی دريافت کرد،  و 
می تواند  آلبوم  اين  عاشقانة  حال وهوای  کند.  پيدا  ادامه  نيز  تنهايی« 
هم حال شما را خوب کند و هم بد! اين آلبوم شامل 12 قطعه است. 
حسن غياثی و زهرا عاملی به همراه روزبه بمانی ترانه سرا های اين آلبوم 

هستند.

اگر مسيرت  بود که  به خود ديده است. سال ها  را  زاينده رود آب  چند وقتی است 
به سی وسه پل می خورد، با صحنه غم انگيزی روبه رو می شدی و اگر هم از گذشته 
با اين مکان خاطراتی داشتی، بيشتر غمگين می شدی از اين که به جای رود پرآب 
زاينده رود که زيبايی دوچندان به سی وسه پل و شهر اصفهان می داد، خشکی وسيعی 
جلوی چشمانت قرار می گرفت. انگار که بخشی از کوير را منتقل کرده باشند وسط 
با تالشی که سازمان محيط زيست و خود مردم اصفهان داشته اند،  شهر اصفهان. 
آب به شهر برگشته است. در حال حاضر و در اين فصل بهترين فرصت است که از 
اين مکان ديدن کرد و تجديد ديداری کرد با گذشته های نه چندان دور سی وسه پل. 
شايد با آمدن فصل تابستان و گرم شدن هوا دوباره شاهد خشک شدن زاينده رود 
شويم و حسرت اين را بخوريم که چرا وقتی دوباره پرآب شده بود، به آن سر نزديم. 

پس فرصت را از دست ندهيد.

نمایش خانگیسینما

گردشگری

شقایق مرادی

»قهوه  موفق  کم وبيش  تجربه های  از  بعد 
مديوم  اين  انگار  »شاهگوش«  و  تلخ« 
استقبال  و  داده  پس  را  خودش  امتحان 
سر  که  سريال هايی  می شود؛  آن  از  خوبی 
فرهنگی  فروشگاه های  و  سوپرمارکت ها  از 
صدا  محدوديت های  آن  ديگر  و  درآوردند 
بعضی  کشيدن  تصوير  به  برای  را  سيما  و 
برگ  می تواند  همين  که  ندارند  قصه ها  از 
کمال  بار  اين  آن ها.  برای  باشد  برنده ای 
تبريزی کارگردانی اين مجموعه را به عهده 
فيلمنامه نويس  طالب زاده  عليرضا  و  گرفته 
موفق »در پناه تو« و »صاحبدالن« متن آن 
تيم  تقريبا  بازيگران آن هم  نوشته است.  را 
بازيگران »شاهگوش« هستند و شايد گريم 

زنانة محسن تنابنده خيلی ها را کنجکاو به ديدن اين سريال کند. تا به حال چند 
قسمت از اين مجموعه عرضه شده است و نقدهای متفاوتی گرفته است. در 
خالصة آن آمده است که هوشنگ نويسنده ای است که در نگارش فيلمنامه های 
پليسی جنايی تخصص دارد. او درگير ماجرای يکی از شخصيت های عجيبش به 

نام پريسا می شود و... تم اصلی »ابله« کمدی است.
موسیقی
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اول از همه بايد تالش کنيد تا خريد تان به روزهای پايانی 
سال موکول نشود )البته برای خريد ميوه و شيرينی چارة 
ديگری نداريد(، اما می توانيد ساير خريد ها را از چند هفته 

قبل به تدريج انجام دهيد.
در صورت امکان، ساعات اولية روز را به خريد اختصاص 
خلوت ترند،  خريد  مراکز  و  خيابان ها  هم  چون  دهيد؛ 
هم فروشندگان صبر و حوصلة بيشتری دارند. درنتيجه 
می توانيد اجناس مورد نيازتان را راحت تر تهيه کنيد و 
مهم تر از همه اين که گير افتادن در گره های کور ترافيکی، 

اعصابتان را خرد نمی کند.
برای خريد شب عيد مراکز خريد مناسب و معتبر را در 
نظر بگيريد و به فروشگاه های بی نام و نشان و غيرمعتبر 

اطمينان نکنيد.
با  است،  محدود  خريد  برای  شما  بودجة  و  فرصت  اگر 
برنامه ريزی به خريد برويد. ليستی از احتياجاتتان را تهيه 

کنيد و بعد بر اساس اولويت ها راهی بازار شويد.
حساب جيبتان را داشته باشيد و عاقالنه خريد کنيد.

خانه  به  را  کم دوام  اجناس  تا  کنيد  دقت  خريد  هنگام 
نبريد.

چشم و هم چشمی  را کنار بگذاريد و فقط آن چه را که واقعا 
نياز داريد، بخريد.

خريد هايتان  برای  هميشه  و  نرويد  خريد  به  عجله  با 
که  بخريد  را  کاالهايی  اول  باشيد.  داشته  زمان بندی 
انتخاب آن ها به زمان بيشتری نياز دارد و بعد برای اجناس 

جزئی تر وقت بگذاريد.

راهنمای خرید کفش
خريد يک جفت کفش شايد کار ساده و آسانی به نظر 
برسد. البد با خودتان می گوييد به فروشگاه می رويد و از 
انواع کفش در رنگ و طرح و مدل های گوناگون  ميان 
هر کدام را که بيشتر خوشتان آمد و به دلتان نشست، 
انتخاب می کنيد و می خريد. اما موضوع به همين آسانی 
هم نيست. برای خريد يک جفت کفش مناسب بايد به 

نکات ديگری هم توجه کرد. کفش ها بيش از ساير لباس ها 
موثرند.  شما  و سالمت  شادابی  راحتی،  در  پوشش ها  و 
بنابراين ارزش دارد که کمی  بيشتر وقت صرف کنيد و 

اين کار را جدی بگيريد.
اندازة پايتان را بدانيد؛ پيش از خريد کفش با دقت به 
پايتان نگاه کنيد. به فرم و شکل پا، پهنای پنجه، قوس کف 
پا و برآمدگی پاهايتان دقت کنيد. هنگام خريد، کفشی 
را انتخاب کنيد که مناسب شکل و فرم پايتان باشد و 

بيشترين هماهنگی و تطابق را با پايتان داشته باشد.
برای پای بزرگ تر كفش بخريد؛ در بعضی افراد اندازة 
هر دو پا کامال يک اندازه نيست و ممکن است يکی از پاها 
بزرگ تر از ديگری باشد. برای پای بزرگ تر کفش بخريد و 

اگر الزم بود، برای پای کوچک تر از کفی استفاده کنيد.
روز  پايانی  ساعات  و  ظهر  از  بعد  نرويد؛  صبح خريد 
بهترين زمان برای خريد کفش است. اندازة پاها در طول 
روز تغيير می کند. پاها در پايان روز و بعد از چند ساعت 
راه رفتن و ايستادن، اندازة بزرگ تری نسبت به ساعات 

اوليه روز دارد.
هنگام خريد حتما جوراب بپوشيد؛ اگر هنگام خريد 
با پوشيدن جوراب  کفش جوراب نپوشيد، ممکن است 
کفش برايتان تنگ باشد. بعد از انتخاب کفش مناسب، هر 

دو لنگه کفش را بپوشيد و چند قدم راه برويد.
نخريد؛ کفش های  پاشنه  بدون  و  پاشنه بلند  کفش های 
پاشنه کوتاه آسيب کمتری به پاها می رسانند، اما کفش های 
بدون پاشنه با کفی تخت هم مناسب نيستند. بهتر است 

شهرزاد همتی

چیز همه 
 دربارة خرید 
عید شب 

خريد سبد 

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تعطیالت عید نوروز، 
بازار خرید هم داغ می شود؛ کیف، کفش، لباس و همین طور میوه 
و آجیل و شیرینی از اقالمی هستند که در روزهای پایانی سال، 

بازارشان گرم می شود...
و  تمرکز  با  و  زودتر  را  عید  خرید  است  بهتر  معتقدند  خیلی ها 
دقت بیشتری انجام داد و این کار را تا روزهای پایانی سال که 
خیابان ها شلوغ و پرتردد می شوند و وقت کافی وجود ندارد، به 

تعویق نینداخت. 
پروندة این هفته به موضوع »خرید« اختصاص دارد و خواندنش 

را به همة افرادی که قصد خرید دارند، توصیه می کنیم.

اگر فرصت و بودجة شما برای خرید 
محدود است، با برنامه ریزی به خرید 
بروید. لیستی از احتیاجاتتان را تهیه 
کنید و بعد بر اساس اولویت ها راهی 

بازار شوید.
حساب جیبتان را داشته باشید و 

عاقالنه خرید کنید.
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سانتی متر  پنج  از  بيشتر  و  سه  از  کمتر  کفش  پاشنة 
نباشد. بررسی ها نشان داده است در مقايسه با کفش های 
سانتی متر   2/5 حدود  پاشنه ای  با  کفشی  پاشنه کوتاه، 
22 درصد، کفشی با پاشنه پنج سانتی متر 57 درصد و 
کفشی که پاشنة هشت سانتی متری دارد، 76 درصد به 
ديسک های بين مهره ای و زانو بيشتر فشار وارد می کند. 
به عالوه، کفش های پاشنه بلند عضالت پشت ساق پاها را 
فشرده و منقبض می کند و عمليات خون رسانی در اين 

عضالت را مختل می کند.

راهنمای خرید لباس
می گويند يکی از عواملی که در قضاوت های اولية ديگران 
لباسی است که به تن داريم؛  تاثيرگذار است،  دربارة ما 
به طور مثال اگر لباس  ورزشی بپوشيم، ممکن است در نظر 

ديگران شخص ورزشکاری به نظر بياييم.
لباسی که می پوشيم، می تواند طرف مقابل ما را متوجه 
نقاط مثبت يا منفی شخصيتمان کند. به عالوه، چنان چه 
لباس مناسبی به تن داشته باشيم، می توانيم با اطمينان 
خاطر و اعتمادبه نفس بيشتری با ديگران ارتباط برقرار 
روانی  آرامش  می              توانند  مناسب  و  نو  لباس های  کنيم. 
دارای  لباس  بودن  برازنده  هم چنين  بدهند.  ما  به 
اهميت زيادی است. برازندگی يعنی اين که لباسی که 
می              پوشيد، با حالت چهره، فرم بدن و شأن و شخصيت 
شما هم خوانی داشته باشد. هنگام خريد لباس به اين 

نکات توجه داشته باشيد:

كيفيت پارچه؛ کيفيت پارچه و دوخت آن بايد طوری 
باشد که لباس، مدت زمان معقولی عمر کند. پيش از 
کنيد.  توجه  لباس   پارچة  مرغوبيت  و  بافت  به  خريد، 
دو  هر  که  است  اين  خوب  پارچة  نشانه های  از  يکی 
چه  هر  است.  برخوردار  واحد  کيفيت  يک  از  آن  روی 
ارزش  باشد،  مقاوم تر  عين حال  در  و  نرم   پارچه  بافت 
آن هم باالتر است. پارچه هايی که دارای درصدی مواد 
پالستيکی هستند، اگرچه عمر طوالنی تری دارند، اما با 
پوست سازگاری خوبی ندارند و به خصوص در آب وهوای 
گرم باعث تعريق زياد و عرق سوز شدن پوست می              شوند. 
برخی پارچه ها نيز بعد از يک بار شستن ممکن است 

فروشنده  از  مورد  اين  در  بايد  که  شوند،  کمی              کوتاه تر 
سوال کنيد.

اندازه و رنگ لباس؛ اگر می خواهيد لباسی که انتخاب 
می کنيد، دوام زيادی داشته  باشد، دور لباس های چسبان 
و تنگ را خط بکشيد. البته لباس نبايد خيلی هم بزرگ تر 
از سايز معمول شما باشد. به رنگ لباس هم دقت کنيد که 
از نوع ثابت باشد، تا مبادا با چند بار شست وشو بی رنگ 
شود. پارچة لباس هم بايد به گونه ای باشد که آب نرود، يا 

سريع چروک نشود.
لباس برای الغرها؛ اگر اندامی               بلندتر و باريک تر از حد 
متعارف داريد و می خواهيد الغری تان زياد به نظر نيايد، از 
لباس هايی استفاده کنيد که چسبان نيستند و به صورت 
آزاد روی بدنتان حرکت می کنند. بهتر است جنس لباستان 

پنبه ای يا نخی و بافت آن ريز  باشد.
لباس برای چاق ها؛ اگر چاق هستيد، از لباس های تک رنگ 
و تيره استفاده کنيد، تا شما را الغر تر نشان دهد. کت ها 
و ژاکت های بلند و آن هايی که تا روی ران قرار می گيرند، 
برای چنين اندامی              مناسب تر است. اگر می خواهيد لباسی 
طرح دار انتخاب کنيد، بهتر است طرح های ريز را انتخاب 

کنيد. از پوشيدن لباس های تنگ اجتناب کنيد.
لباس برای افراد كوتاه قد؛ اگر کوتاه قد و الغريد، بهتر 
است محور انتخاب لباس های خود را بر مبنای يک رنگ 
روشن يا ترکيبی از چند رنگ روشن نزديک به هم، قرار 
هستند،  عمودی  طرح های  دارای  که  پارچه هايی  دهيد. 
شما  قد  کردن  بلندتر  برای  خوبی  گزينه های  می توانند 

باشند.
 بودجه؛ برای خريد يک دست کيف و کفش و مانتوی 
باشيد، 300  داشته  بايد همراه  که  قيمتی  زنانه حداقل 
هزار تومان است. حداقل 100 هزار تومان کفش، 100 
هزار تومان کيف و روسری و 100 هزار تومان هم يک 
مانتوی تقريبا معمولی. برای يک خريد معمولی هم تا 500 
هزار تومان کفايت می کند. اما اگر می خواهيد خودتان را 
خجالت زده کنيد، اين قيمت از سه ميليون به باال خواهد 

بود.
لباس مردانه از 400 به باال شروع می شود. لباس بچگانه 
را هم می شود با 400 هزار تومان حل وفصل کرد. برای 
پيشنهاد  را  بهار  و  سنايی  خيابان  بچگانه،  لباس  خريد 
نمی کنيم، زيادی گران است. بازار بهترين جا برای خريد 
کودکانه است. برای خريد لباس زنانه و مردانه هم سری به 
بازارهای تجريش و ونک بزنيد. اجناس مورد عالقه تان را 

پيدا خواهيد کرد...

لباسی که می پوشیم، می تواند 
طرف مقابل ما را متوجه نقاط 

مثبت یا منفی شخصیتمان کند. 
به عالوه، چنان چه لباس مناسبی 
به تن داشته باشیم، می توانیم با 
اطمینان خاطر و اعتمادبه نفس 

بیشتری با دیگران ارتباط 
برقرار کنیم. لباس های نو و 

مناسب می              توانند آرامش روانی 
به ما بدهند.
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دوست داشتنی آشغال های 
همیشه آخر سال که می رسد، حجم آشغال های دورریختنی زیاد می شود. آشغال هایی که حجم زیادی را از خانه گرفته اند و شما به دنبال 
اولین فرصت برای احیای دوباره آن ها می گردید. این آشغال ها می تواند به راحتی کارایی درستی را برای شما ایجاد کند. از شیشه های 
ترشی که روی هم تلنبار شده است، می توانید بهترین و کاربردی ترین استفاده را بکنید. راهکار هایی که شاید در خستگی خانه تکانی 
شب عید به ذهنتان نرسد، اما می توانید قبل از این که شروع به خانه تکانی کنید، این مطلب را بخوانید و ببینید که چطور می شود با کمترین 

هزینه، دکوری های جذابی را به خانه تان اضافه کنید.

یک شروع تازه
توی  می تواند  خانه  در  که  چيزی  اولين 
سرويس  تکراری  ظاهر  بزند،  شما  ذوق 
در يک جملة ساده  است. خب  بهداشتی 
می توانيم اين طور بگوييم که عوض کردن 
وضعيت  اين  در  بهداشتی  سرويس  کل 
اقتصادی به صرفه نيست. کافی است سری 
منوچهری  به  نرسيده  سعدی  خيابان  به 
اين  از  تا متوجه شويد که منظورم  بزنيد 
جمله چيست! در اين شرايط بايد چه کار 
کرد؟ خب از وسايل کوچک شروع کنيد. 
اگر در خانه بخاری داريد، زمان خانه تکانی 
آن را جمع خواهيد کرد. شما می مانيد و 

بخاری که بايد به انباری برود و لوله بخاری که خراب شده و بايد سال ديگر يک 
لولة ديگر جايگزين آن کنيد. اولين کاری که به ذهن شما می رسد، اين است که 
آن را دور بيندازيد، اما اين کار را انجام ندهيد. آن را نگه داريد تا در يک فرصت 
مناسب ظاهر جديدی با آن برای سرويس بهداشتی خانه درست کنيد. به تنها 
چيزی که احتياج داريد، رنگ است و همان لوله بخاری. می توانيد آن را به هر 
به عنوان جای سشوار، برس  از آن  و  داريد، دربياوريد  رنگ و شکلی که دوست 
به هم ريخته تان  ظاهر  اين طور هم  کنيد.  استفاده  و خميردندان  مسواک  و حتی 
درست می شود و هم اين که با کمترين هزينه شکل تازه ای به سرويس بهداشتی 
خانه تان داده ايد. به خاطر داشته باشيد که لوله های دورريختنی زير ظرف شويی 

هم می تواند برای اين کار مناسب باشد.

چیدمان

المیرا حصارکی

شیشه های تلنبارشده
بارها  و  بارها  که  همان طور 
مربا  ترشی،  شيشه های  گفته ايم، 
بهترين ها  به  تبديل  و... می توانند 
را  حوصله اش  اگر  البته  شوند. 
برای درست کردن  باشيد.  داشته 
و  ارزان  فوق العادة  جاشمعی  يک 
البته زيبا می توانيد از يک شيشه 
و  شيشه  سنگ  تعدادی  مربا، 
روبان ساده،  چسب شيشه و يک 
منحصربه فرد  جاشمعی  يک 
را  شيشه  چسب  کنيد.  درست 
روی کاغذ بريزيد و با يک قلم مو 
بعد  بزنيد.  چسب  را  شيشه  تمام 
به  را  سنگ ها  رديف،  به  رديف 
می شود  اين طور  و  بچسبانيد  هم 
و  ساده  جاشمعی  يک  شما  که 
به  کرده ايد.  درست  دست ساز 
جاشمعی  تمام تر  چه  هر  راحتی 
با روشن کردن  تهيه کرده ايد که 
آن  از  زيبايی  نورهای  شمع 
را  خوشی  اوقات  و  می درخشد 

برای شما فراهم می کند.

مرتب شوید
آشپزخانة کوچک داريد، اما وسايل آشپزی تان زياد است؟ همه را روی هم تلنبار کرده ايد و هر 
بار به خودتان خرده می گيريد که چرا اين قدر وسايل خريداری کرده ايد؟ به فکر يک ويترين 
و کمد برای آشپزخانه و فضايی برای وسايلتان می گرديد. خب جواب اين جاست. نه احتياج به 
هزينة زياد دارد و نه اين که فضای زيادی را اشغال می کند. تنها کاری که بايد انجام دهيد، اين 
است که يک چوب باريک را پيدا کنيد و پشت کابينت آشپزخانه تان بکوبيد. چند ميخ بزرگ 
هم روی آن بکوبيد و از آن ها به عنوان آويز استفاده کنيد. اين طور شما می توانيد تمام وسايلی 

را که خريداری کرده ايد، در همان مکان قبلی و البته با نظم بيشتری آن را نگه داريد.
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آویزی برای کنج اتاق
اما شما می توانيد  استفاده می شود.  قديمی  آويزی در خانه های  از گلدان های  هنوز هم 
همان روش قديمی را کمی به روز کنيد که کاربرد های بهتری داشته باشد. نه وقت زيادی 
از شما می گيرد و نه اين که برای درست کردن آن به دردسر زيادی می افتيد. تنها چيزی 
که احتياج داريد، يک تخته چوب است که در تمام صنايع دستی ها يافت می شود و طناب. 
با اين روش شما می توانيد رنگ و بوی دنج تری را به اتاق خوابتان بدهيد. به جای اين که 
به فکر عوض کردن تخت خواب يا ميزهای کناری تخت خواب بگرديد، می توانيد به راحتی 
خوابيدن  از  قبل  است  قرار  که  را  کتابی  يا  موبايل  کنيد.  درست  خودتان  برای  را  يکی 
بخوانيد، روی آن بگذاريد و جلوة تازه ای را به اتاق خوابتان بدهيد. به همين سادگی و با 

کمترين هزينه می توانيد از آن لذت ببريد.

کاله های روشن
در تمام خانه ها يکی از اين کاله های قديمی پيدا می شود. البته تمام اين کاله ها قديمی 
با  اما  اين کاله ها دوباره روی بورس آمده اند.  هم نيست، چراکه چند سالی می شود که 
هر چه  به راحتی  می توانيد  می کند. شما  استفاده  کاله ها  اين  از  کمتر کسی  بهار  آمدن 
قيچی  يک  داريد،  احتياج  که  چيزی  تنها  به  بسازيد.  لوستر  يک  کاله ها  اين  از  تمام تر 
خياطی است و يک سيم و سرپيچ. کاله را به اندازه ای که يک سيم از آن رد شود، سوراخ 
کنيد و سيم را از آن رد کنيد. سرپيچ را وصل کنيد و بعد آن را به سقف اتاق وصل کنيد. 
اين کاله ها می تواند دو يا چند تا هم باشند. هر چقدر که شما نور الزم داريد، می توانند 
باشند و نقش يک لوستر نو با ظاهری آوانگارد را برای شما ايجاد کنند. هزينة زيادی خرج 
نکرده ايد و هر کس هم به اتاق خوابتان آمد، می توانيد با فخر به او بگوييد که لوستر جديد 

را خودتان درست کرده ايد و به هنر دست خودتان بباليد!

ظروف قدیمی با ظاهر جدید
نزديک  که  عيد  به  خانم ها  تمام 
و  ظرف  خريد  دنبال  به  می شوند، 
که  ظرف هايی  می گردند؛  تازه  ظروف 
عدة  و  است  گران  خيلی  روزها  اين 
زيادی را از خريد يک سری ظروف تازه 
برای سال جديد منصرف می کند. برای 
داريم.  خوب  راهکار  يک  هم  کار  اين 
داريد،  احتياج  شما  که  چيزی  تنها 
نظرتان  مورد  طرح  همان  يا  شابلون 
ظروف  و  ماژيک  رنگ  چند  است، 
به راحتی  می توانيد  شما  قديمی تان. 
جديد  ظرف  يک سری  تمام تر  چه  هر 
خودتان  دست ساز  که  کنيد  توليد  را 
است. ظرف های سری را بياوريد و روی 
بکشيد.  جديد  شکل  يک  آن ها  تمام 
اين طور است که شما هم به ظرف های 
جديدتان رسيده ايد و هم اين که هزينة 
خرج  جديدتان  ظروف  برای  را  اضافی 

نکرده ايد.

خاطرات پراکنده
عيد که می شود، عکس های 
چيزهايی  اولين  قديمی 
جلب  را  شما  نظر  که  است 
شما  کار  وسط  می کند. 
می مانيد و يک دنيا عکس و 
آوردن  ياد  به  با  که  خاطره 
آن ها لحظات خوشی را برای 
خودتان ايجاد می کنيد. خب 
عکس ها  آن  ديدن  از  اگر 

لذت می بريد، چرا آن ها را در قعر کمد پنهان کرده ايد؟ با روش 
ساده ای که قصد داريم برای شما بگوييم، می توانيد از تماشا و به 
خاطر آوردن آن خاطرات هميشه لذت ببريد. به تنها چيزی که 
هر  در  خالی  قاب عکس  يک  است،  نخ  متر  داريد، چند  احتياج 
اندازه ای که دوست داريد، تعدادی گيرة لباس-ترجيحا چوبی- و 
عکس های مورد نظر. نخ را به دو طرف قاب ميخ  و چند رديف 
درست کنيد. عکس ها را کنار هم با گيره وصل کنيد و يک ديوار 
بار عکس ها را  عکس درست کنيد. می توانيد هر چند وقت يک 
لذت  آوردن خاطرات دوست داشتنی تان  ياد  به  از  و  کنيد  عوض 
جايگزين  می تواند  هم  مفتول  که  باشيد  داشته  خاطر  به  ببريد. 

خوبی برای نخ باشد. 
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افقی:
1- لرزه های بعدی و معموال خفيف تری که پس از يک زمين لرزه روی می دهد- نوعی فروش کاال که به باالترين 

قيمت پيشنهادی فورخته می شود
2- از اصول دين- وسيله ای برای گرفتن امواج از ماهواره های مخابراتی- آماس و ورم

3- هوشيار و حيله گر- فرمانبرداری
4- پوستيم- از اشکال هندسی- واژه ای برای بيان بی زاری- راز

5- چين و چروک پوست- واحد مکاله تلفن- لقب تيمور گورکانی
6- پاکدامنی- در کارخانه کار می کند

7- کتابی از ارنست همينگوی
8- واحد پول چين- قاضی مسابقه

9- شير عرب- از مصالح ساختمانی- پرستار
10- افشا کردن- گازی در جو زمين- عارضه ای ناگهانی و معموال زود گذر در جريان خون 

بر اثر ترس- عدد ورزشی
11- دستور- صبر و بردباری

12- بوی خوش- نقره- رودی در غرب روسيه
13- محل قرار گرفتن دروازه بان- از اقسام کولر گازی

عمودی:
1- پرنده ای متعلق به مناطق قطبی- رشته کوهی در غرب ايران

2- دشنام- نوعی کيک و دسر ايتاليايی- ناشنوا
3- نوعی شيرينی- گالبی- غزال
4- پايه و درجه- دوستی- شبيه

5- از طوايف- حذف و اصالح قبل از چاپ شدن
6- ضربه ای با سر- نقشه انگليسی- حرف انتخاب- عدد خيطی

7- تی وارانه شده- محل نگه داری عکس- ملک رازی
8- کسی که به سن سربازی رسيده است- غذای بيمار- من و تو

9- پرنده ای سخنگو- پيامبر کشتی بان
10- آينده- رشته کوهی در آمريکای جنوبی- باشگاه

11- گروهی از اتم ها که با از دست دادن الکترون دارای بار الکتريکی منفی يا مثبت شده 
اند- در حال لرزيدن- متعلق به ملت

12- محل ورود- کسی که از صخره ها و ديواره های کوه صعود می کند- مظهر زيبايی
13- خوراکی سرخ کردنی شامل گوشت چرخ کرده، پياز رنده شده و ادويه- ته نشسته ها

تفريح زنگ 

اجتماعی شبکه های  برگزیده های 
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ز نيرو بود مرد را راستی
 اين عكس 40 هزارو چهارصدو شصت و سه تا اليک 

خورده است.

عکس سیروان خسروری در اینستاگرام  هر انسانی یک بار 
برای رسیدن به کسی دیر 

می کند. بعد از آن دیگر 
برای رسیدن به دیگران 

عجله ای ندارد. 

 یه نونی هست به نام نون گندم که 
هیشکی نخورده، فقط دست مردم دیدن

 چرا فقط به کسی که چشماش سبز و 
آبیه می گن چشم رنگی؟ مشکی و قهوه ای 

رنگ نیست؟

 امروز تو بقالی صد تومن از بقیه پولم مونده بود طرف پول خرد نداشت، 
یه دونه رنگارنگ باز کرد، یه گاز ازش خورد، بقیه اش رو داد به من!

 بابام اومده تو اتاقم نشسته 
ببینه دارم چی کار می کنم. االن 
دو ساعته دارم زندگینامه دکتر 

شریعتی رو می خونم!

 کرایه تاکسی ها یه جوری باال رفته که 
صرف نمی کنه آدم بره سر کار

 دلم خیلی برای 
شب های پاریس 
تنگ شده. خیلی 

وقته نرفتم. تقریبا 
از وقتی به دنیا 

اومدم

 راننده عزیز من اگه 
پول خرد داشتم خودم 

می دادم. لطف کن وقتی 
هندزفری تو گوشمه 

ازم سوال نپرس

 یه زمانی مهمونی که می 
رفتیم واسه اینکه ثابت کنیم آدم 

های شیکی هستیم موز بر نمی 
داشتیم

  یکی از دالیل عالقه ما به فست فود اینه که بعدش ظرف شستن نداره

جدول کلمات متقاطع
طراح:علیرضا صفري
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