
باقی همه با توست
خدایا رحمت خود را با ابر پرباران و بهار پرآب و گیاهان خوش منظر شاداب بر ما نازل فرما، بارانی درشت 

قطره بر ما فرو فرست كه مردگان را زنده و آن چه از دست ما رفته، به ما بازگرداند.
امام علی )ع(

خداوند مهربان، پروردگار و صاحب هر سال از عمر این دنیا كه پیرترین و جوان ترین است، می دانیم كه از 
اولین روز تا آخرین روز! چه در آن باشیم و چه بار سفر بسته باشیم و به فصل هایی دیگر از هستی رفته 
باشیم، تو همراه ما هستی. همه سال هایی كه مهمان دنیا و آفریدگان تو بوده ایم، گذشته است و از غم و 
شادی سهمی به ما رسیده است. چه كسی می داند چند سال یا چند لحظه دیگر مهمان خواهد بود؟ اما در 
همین لحظه بودن است كه می شود یک بار دیگر با دیدن رویش دوباره جوانه ها، بهانه ای برای حرف زدن با 

تو پیدا كرد. پس این گونه آغاز می كنیم.
   خدای مهربان! به نشان تمام بركتی كه از این عمر به ما بخشیده ای، قلبمان را گواهی می گیریم و قبل از 

خواستن دوباره و دوباره بركت در فصل نو، كلمات شکر را در سر و بر زبان می گذرانیم.
سپاس برای تمام نفس هایی كه به سالمت و حکمت كشیده ایم و هنوز مهمان دنیای تو مانده ایم. سپاس برای 
تمام لحظه هایی كه چشممان را به آسمان راهنما شده ای تا نفسی تازه كنیم و عمیق تر دنیای تو را بفهمیم.
خداوند آسمان و زمین كه هر نفس و هر لحظه، بركت را به تمامی »بودن« ارزانی می كنی! این بودن كوتاه ما 
را در جهان، بركت دوباره ببخش. به ما فرصت زندگی را آن طور ببخش كه توانمان برای فهمیدن آن بیشتر 

و بیشتر شود. 
خدای تمام حکمت هایی كه ما از آن بی خبریم و گاهی به نادانی برایش »چرا« می بافیم، هیچ كس جز تو كه 
خالق مایی، تدبیر باال و پست روزهایمان را نمی داند. گاهی روزمان چون خورشید است و گاهی چون سیاهی 

شب. جای پریشانی نیست وقتی بدانیم تدبیر این شب و روز در امان توست.
خدای مهربان قلب ها! كمک كن تا محافظان دل هایمان باشیم كه به وقت لرزیدن، بزرگ شوند و محکم تر در 
جاده زندگی قدم بردارند. نه آن كه به آسانی راه تباهی و غم را در پیش گیرند. شادی را از قلب های آرام دریغ 

مکن و قلب های اندوهگین را شادی ببخش تا یک بار دیگر همراه زندگی مشق تپیدن كنند.
خدای  می شماریمشان!  پریشانی،  وقت  به  و  می كنیم  فراموششان  سالمت  وقت  به  كه  نفس هایی  خدای 
ناتوانی  از  حال های خوب كه در آن خنده هایمان بال هایی می شوند برای رسیدن به تو. خدای مهربان كه 
انسان در سپاس این »تمامی نعمت« كه به او بخشیده ای، آگاهی! خوبی و پریشانی حال، همه از حکمت 
توست! گفته ای كه اگر همه چیز را به تو بسپاریم، حال همیشه ما خوب است. به قدم هایمان قدرتی ببخش 

تا هر چه می توانیم، راه را پیش بیاییم؛ راهی كه در آن به تو می رسیم.
حال همیشه خوب، دعای شروع فصل نوی ما باشد. باقی همه با توست.
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«خوارزمى» در سالى كه گذشت ...
1393 مرورى اجمالى بر كارنامه ى گروه سرمايه گذارى خوارزمى در سال 
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مديريت و  مجلهء اقتصاد 

«برگزارى  سرمايه»،  «افزايش  قائم»،  منتظر  نيروگاه  «تملك 
همايش هاى دوم، سوم و چهارم مديران گروه»، «برگزارى مجمع 
عادى ساالنه و تقسيم سود نقدى»، «برگزارى كارگاه آموزشى با 
سخنرانى پروفسور جليلوند»، «ارتقاى ساختار سازمانى»، برپايى 
سازوكارهاى مديريت ريسك و مجموعة تدابير متنوع براى تحقق 
مهم ترين  جمله  از  هفت ساله،  راهبردى  برنامة  مرحله اى  اهداف 
سرمايه گذارى  شركت  سال1393،  رويدادهاى  و  تحوالت 

خوارزمى(سهامى عام) به شمار مى روند. 
بر  گذرا  دارد  مرورى  نو،  سال  شمارة  اولين  در  وخارزم  ماهنامة 
اقتصادى   مجموعه اى  در  رخدادها  و  تحوالت  اين  اصلى  خطوط 
كه با عزمى راسخ شعار اصلى خود را «ثروت آفرينى پايدار براى 
نسل ها» اعالم كرده و هدف اصلى خود را كسب درآمدى معادل 
يك درصد توليد ناخالص ملى در پايان برنامة راهبردى هفت سالة 

شركت قرار داده است.

پيام نوروزى مديرعامل
انتشار   ،93 سال  رويداد  نخستين  بى گمان، 
پيام نوروزى دكتر حجت اهللا صيدى مديرعامل 
پيامى كه  بود.  شركت سرمايه گذارى خوارزمى 
ترسيم  را  خوارزمى  روى  پيش  يك سالة  مسير 
بود:  نوشته  پيام  اين  در  صيدى  دكتر  مى كرد. 
را  سال  هر  بهاران   در  زمان  و  زمين  نو شدن 
خاكيان  ما  براى  پاك  يزدان  كه  است  رازى 
قيمت  از  نمانيم  غافل  تا  است،  ديده  تدارك 
آن  بايسته  مى گذرد.  بى درنگ  كه  روزگارى 
نوشدن  و  خلقت  راز  در  كنيم  درنگ  كه  است 
پى در پى آن، تا دريابيم كه آفرينندة هستى، نو 
شدن را دوست تر دارد و برآمدن دوباره را وعده 
سياهى  پس  از  آفتاب  برآمدن  چه  است.  داده 
شب باشد و چه برآمدن بهار از سردى جانسوز 

زمستان.
زمين  نوشدن  آستانة  در  كه  اين روست  از  هم 
نيز  خوارزمى  سرمايه گذارى  شركت  زمان،  و 
عزم آن كرده تا سخنى تازه بگويد تا دو جهان 
تازه شود .... اين دغدغة مبارك، گروه مديران و 
كارشناسان خوارزمى را از ابتداى پاييز گذشته 
برنامه هاى  در  بازنگرى  به  كه  داشت  آن  بر 
راهبردى گروه روى آورند. چه آن كه هم فضاى 
كسب وكار در اثر رويش اميد و تدبير در پى نو 
در  بالندگى  پى  در  خوارزمى  هم  و  بود  شدن 
هزار  بيست  از  رفتن  فراتر  و  بهادار  اوراق  بازار 
تا  نو،  تدبيرى  نيازمند  دارايى،  ريال  ميليارد 
راه را استوارتر از آنچه آمده است دوام بخشد. 
آذرماه  آغازين  روزهاى  در  كه  بود  بدين گونه 
و  شد  نهايى  راهبردى  برنامة  كليات  گذشته 
چشم انداز رسيدن به جايگاه يكى از پنج شركت 
ايران در آستانة  برتر هلدينگ و سرمايه گذارى 
داراى  و  خورشيدى  يك هزار و چهارصد  سال 
روى  پيش  سرمايه گذارى،  بازده  نرخ  باالترين 

كاركنان گروه خوارزمى قرار گرفت.

تملك نيروگاه منتظر قائم
بانك  و  خوارزمى  سرمايه گذارى  مديران شركت  ادارى سال 1392،  وقت  پايانى  در ساعت هاى  اگرچه 
صادرات ايران بر سر معامله ى مجموعه ى نيروگاه منتظر قائم (عج) به توافق دست يافتند، اما در عمل، 

شركت سرمايه گذارى خوارزمى در سال 93 اين مجموعه ى نيروگاهى را به تملك خود درآورد. 
ارزش معامله ى مذكور معادل مبلغ 16/8 هزار ميليارد ريال است و حصه ى غيرنقد آن طى 16 قسط 

شش ماهه پرداخت خواهد شد.  
اين نيروگاه در محور كرج- فرديس واقع شده است. ظرفيت اسمى توليد 

نيروگاه منتظر قائم(عج) بيش از 1/6 هزار مگاوات است و داراى 6 
واحد گازى، 4 واحد بخار و 3 واحد سيكل تركيبى است.

راستاى  در  خوارزمى  سرمايه گذارى  شركت  اقدام  اين 
تقويت  با هدف  و  استراتژيك گروه خوارزمى  برنامه ى 

حضور در بخش انرژى صورت پذيرفت.
اقدامات  از  قائم(عج) يكى  نيروگاه منتظر  بى گمان 
در  خوارزمى  سرمايه گذارى  گروه  مثبت  و  ارزنده 
براى  پايدار  «ارزش آفرينى  سياست  چارچوب 
نسل ها» به شمار مى رود. از همين رو بود كه دكتر 
حجت اله صيدي، مديرعامل شركت سرمايه گذاري 
رأس  در   93 مهرماه  نهم  عام)  (سهامى  خوارزمي 

هيئتى متشكل از مديران ستادى گروه خوارزمى از 
اين نيروگاه بازديد كرد.

وى،  همراه  هيئت  و  صيدى  دكتر  بازديد،  اين  در 
با  نزديك  از  قائم  منتظر  نيروگاه  سايت  در  حضور  با 

طى  سپس  شدند.  آشنا  نيروگاه  اين  جاري  فعاليت هاي  روند 
قائم،در  منتظر  برق  توليد  مديريت  شركت  مديرعامل  دفتر  در  نشستى 

منتظر  برق  توليد  مديريت  شركت  مديران  و  سپهر  وانرژى  برق  شركت  مديره ى  هيأت  اعضاى  جمع 
پرداخت. برق  صنعت  مجموعه ى  در  خوارزمي  شركت  اهداف  و  استراتژي  تشريح  و  تبيين  به   قائم 
در اين نشست، دكتر صيدي طى سخنانى اظهار  كرد: «شركت خوارزمي در بخش برق، استراتژي ويژه اي را 
ترسيم كرده است. بر اين اساس استراتژي و هدف بلندمدت شركت، توسعه ى نيروگاه منتظر قائم و تأمين 
10 درصد از برق مورد نياز شبكه ى برق كشور است. در  ميان مدت برنامه ى گروه خوارزمي،  بهينه سازي 
و افزايش ظرفيت و بازدهى عمليات نيروگاه منتظر قائم است. شركت خوارزمي، در  بخش كوتاه مدت 
دارد. كار  دستور  در  مطلوب  زمان بندي  و  پيش بيني  اساس  بر  را  نگهداري  و  تعمير  عمليات   انجام 

افزايش 113 درصدى خوارزمى
تملك نيروگاه منتظر قائم در سال 93 اما تنها رويداد برنامه ريزى شده در سال 92 نبود. افزايش سرمايه ى شركت سرمايه گذارى خوارزمى 

اقدام ديگرى بود كه تصميم گيرى و شاكله ى اوليه ى آن در سال 92 بنيان گذاشته شده بود. مجمع عمومى فوق العاده ى شركت 
سرمايه گذارى خوارزمى (سهامى عام) كه در تاريخ 20 بهمن 1392 برگزار شده بود، با استناد به مجوز 7 بهمن 92 سازمان 

بورس و اوراق بهادار، مقرر كرده بود تا سرمايه ى اين شركت از طريق صدور سهام جديد از مبلغ  307ر685ر4 ميليون ريال 
به مبلغ 000ر000ر10 ميليون ريال، منقسم به 000ر10 ميليون سهم 000ر1 ريالى افزايش يابد. به اين ترتيب بود كه 
اين افزايش 113 درصدى سرمايه ى خوارزمى، از محل اندوخته ى سرمايه اى اين شركت به مبلغ 820ر196ر2 ميليون 
ريال و از محل مطالبات حل شده ى سهامداران و آورده ى نقدى به مبلغ 873ر117ر3 ميليون ريال در تابستان سال 

93 انجام شد. 
البته در اين ميان، برخى از سهامداران از حق تقدم هاى خود در مهلت قانونى 60 روزه استفاده نكردند. از همين رو، 
بيش از 716 ميليون حق تقدم استفاده نشده ى خوارزمى كه طى روزهاى 14 تيرماه تا 12 مردادماه سال 93 عرضه ى 

عمومى شده بود، در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران به فروش رسيد.
مدتى بعد نيز اداره ى ثبت شركت ها و مؤسسات غير تجارى تهران در سازمان ثبت اسناد و امالك كشور با انتشار آگهى از 

ثبت افزايش سرمايه ى شركت سرمايه گذارى خوارزمى (سهامى عام) خبر داد. اداره ى مزبور به طور رسمى اعالم كرد كه افزايش 
سرمايه ى شركت سرمايه گذارى خوارزمى (سهامى عام) از 4,685 ميليارد ريال به 10,000 ميليارد ريال منقسم به 10 ميليارد 

سهم 1,000 ريالى  در تاريخ 27 مرداد 93 نزد اين اداره به ثبت رسيده است.

تشكيل كميته ى ريسك در خوارزمى
شكل گيرى كميته ى مديريت ريسك شركت سرمايه گذارى خوارزمى (سهامى عام) نيز در ماه هاى نخست سال 93 صورت پذيرفت. اين كميته با هدف كنترل 
مسئوليت هاى مرتبط با مقررات و ضوابط سازمانى بورس و اوراق بهادار و همچنين استقرار ضوابط مندرج در نظامنامه ى مديريت ريسك و تحكيم رويكرد حاكميت 

شركتى، براساس منشور مديريت ريسك اين شركت در ارديبهشت ماه تشكيل شد.
در همين رابطه، دكتر عليرضا پاكزاد، مشاور مديرعامل و مديريت ريسك گروه سرمايه گذارى خوارزمى به وب سايت رسمى شركت سرمايه گذارى خوارزمى 
گفته بود: مديريت ريسك هاي برون سازماني به دليل دارا بودن منشا بيروني(از جمله ريسك تغييرات نرخ ارز، تصميمات كالن اقتصادي دولت و نهادهاي دولتي 
و همچنين بحران هاي مالي داخلي و بين المللي)، بسيار دشوار است. از طرفي ديگر ريسك هاي درون سازماني داراي منشا دروني بوده و اثرات نامطلوب اين گونه 

ريسك ها را مى توان از طريق شناخت به موقع و مديريت صحيح آن ها كنترل كرد. 
وى با اشاره به مقدمه ى توجيهى «منشور مديريت ريسك» شركت سرمايه گذارى خوارزمى افزوده بود: از آن جا كه اعضاى هيئت مديره ى هر شركت ناگزير 
به درك شرايط محيط تجارى و مسئوليت هاى خود در رابطه با موقعيت شركت و حفاظت از سرمايه و دارايى آن هستند؛ از اين رو، به كسب آگاهى به موقع و 
دقيق از عوامل و موارد ريسك در ارتباط با فعاليت تجارى شركت و به كارگيرى رويه ها و راهكارهاى اصولى در زمينه ى از بين بردن آن اهتمام دارند. از سوى 
ديگر، هيئت مديره ى هر شركت بنا به وظيفه و مسئوليت خود، بايداز ويژگى هاى رقابتى شركت به طور اصولى حفاظت كند و با هدف دور شدن از هرگونه خطر، 
زمينه ى الزم براى مديريت ريسك را فراهم سازد. گام اول دراين عرصه، تدوين و تنظيم «منشورمديريت ريسك» است و مسئوليت اجراى اين منشور با كميته اى 
تخصصى در شركت هاى وابسته خواهد بود. از همين رو، شركت سرمايه گذارى خوارزمى در اواخر اسفندماه سال گذشته «منشور مديريت ريسك» خود را تدوين 

و به شركت هاى تابعه ابالغ كرده است.
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ارائة  نيازمند  ايران  كار  بازار  و  اقتصاد  مشكالت  و  مسائل 
رويكردى جديد و طرح باب تازه است. مشكالتى كه بعضا 
منشأ در سياست هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگى 
جاري  مشكالت  و  مسائل  از  هم  برخي  و  دارند  گذشته 
سرچشمه مي گيرند. اما بخش ديگرى از آن ها مبين مسائلى 

است كه در آينده با آن ها مواجه خواهيم شد.
وقتي مي گوييم كه در سال هاي گذشته اقتصاد و بازار كار 
مى توانسته از موقعيت بهترى برخوردار باشد، مانند بررسي هر 
دوره رونق و ركود با چهار مرحله تشخيص، تصميم گيري، اجرا 
و تأثيرگذاري مواجه هستيم كه هريك با وقفه هاي ويژة خود 
نيز همراه است. نكته اي كه در اين مرحله بسيار اهميت دارد، 
اين است كه در شناخت و مطالعة وضع موجود بايد مسائل 

عارضي و واقعي از يكديگر به خوبي تميز داده شود.
به طور مثال تورم و بي كاري دو عارضة نامطلوب در اقتصادها 
هستند. براي اين كه به داليل وقوع اين پديده ها پي ببريم، 
بايد به مسائلي كه احتمال مي دهيم باعث به وجود آمدن تورم 
يا بي كاري شده اند، بپردازيم. در غير اين صورت، انتظار اين كه 
يك سياست مالي، پولي، اعتبارى، آموزشى و سياست هاى 
مقابله  براي  را  تورم  و  بي كاري  بتواند سطح  فناورى  و  علم 
نظر  به  چندان صحيح  دهد،  كاهش  ادواري  حركت هاي  با 

نمي رسد.
بسياري از مشكالت اقتصادي كه در يك جامعه وجود دارند، 
ناشي از مسائل اجتماعي و فرهنگي هستند و براي حل چنين 
معضالتي، همه كارگزاران اقتصادي و مراكز اتخاذ تصميم بايد 

اقداماتي را انجام بدهند.
به عبارت ديگر هنگامي كه يك موضوعي به عنوان مشكل 
اصلي اقتصاد جامعه تشخيص داده شد، سياست اقتصادي 
ايجاب مي كند كه همة مراكز اتخاذ تصميم حربه ها و ابزارهاي 
تحت كنترل خود را با در نظر گرفتن امكانات، محدوديت ها 
و اجبارهاي موجود به  كار گيرند. پس ابتدا بايد عامالن يا 
اين  اين دسته بندى شامل  را شناخت.  اقتصادى  كارگزاران 
زيربخش هاست: خانوارها (عرضة عوامل توليد/ تقاضاى كاال 
و خدمات)، دولت (مسئول نظارت و عرضة كاالهاى عمومى)، 
و  كاال  (بازار  اقتصادي  بازارهاي  خارجي،  بخش  بنگاه ها، 
خدمات، كار، بازار پول، بازار سرمايه) و سپهرزيستي (سپهر 

دانايي، سپهر سياسي، سپهر حقوقي، سپهر اقتصادي).

سپهرشناسى ايران
از آن جا كه توليد حاصل چگونگى به كارگيرى عوامل توليد در 
چهارچوب سياست هاي آحاد اقتصادي نظير دولت، بنگاه ها، 
خانوار ها و بخش خارجي در بازار هاي اقتصادي و سپهرزيستي 
جامعه است، ابتدا بايد به بررسى سپهرزيستى پرداخت و بايد 

به بخش هاى آن توجه ويژه كرد.
  سپهر دانايي را مى توان سطح عمومي سواد، تخصص، آگاهي 
اجتماعي، سطح اطالعات، دانش، ارتباطات، تنوع و كاركرد 
رسانه ها، تجربيات و ارزش ها و چگونگي بهره مندي جامعه از 
آن ها، هم چنين نهادها و فرايندهاي آموزشي، جايگاه انديشه 
و تفكر در نزد مردم، توجه به علم و پذيرش علم در استفاده 

و حل مسائل عمومي جامعه در گذار به مراحل باالتر توسعه 
قلمداد كرد. عناصر و مولفه هاي موجود در اين سپهر درواقع 
سطح توانمندي هاي علمي جامعه و درك شعور اجتماعي را 

مشخص مي سازند.
  سپهر سياسي جامعه را مى توان ميزان تمايل و خرد الزم 
براي همكاري بين خانوارها، بنگاه ها و دولت از يك  سو و در 
تعامل با دنياي خارج از سوي ديگر و هم چنين رعايت قواعد 
احزاب  قواي سه گانه كشور،  اجتماع توسط  بازي در عرصة 
تخصصي،  و  علمي  نهادهاي  صنفي،  تشكل هاي  سياسي، 
(بازيگران  و...  رسانه ها  مطبوعات،  غيردولتي،  تشكل هاي 
اين  در  موجود  مولفه هاي  و  عناصر  كرد.  تعريف  اجتماعى) 
سپهر تعيين كنندة سطح اميد به آينده و شكل گيري صحيح 
و  اقتصادي  عامالن  منطقي  تصميم گيري هاي  و  انتظارات 
بازيگران اجتماعى است. تحوالتي كه در اين سپهر مي گذرد، 
براي  كشور  خارج  و  داخل  اقتصادي  عامالن  توسط  كامال 

چگونگي حضور در بازارهاي اقتصادي پي گيري مي شود.
  سپهر حقوقي جامعه را مى توان مجموعه قوانين و مقررات 
موجود، پويايي، كارآمدي و پايداري نسبي آنان، حسن نظارت 
بر اجراي قوانين توسط مردم، نهادها و حكومت و هم چنين 
ميزان پاي بندي افراد، نهادها و حكومت به قوانين و مقررات 

تعريف كرد.
   سپهر اقتصادي جامعه شامل سطح موجودي سرمايه هاي 
مالي، انساني، طبيعي و فيزيكي از يك  سو و سطح تكنولوژي و 
نحوة به كارگيري و تلفيق عوامل توليد، ميزان تكامل نهادها و 

بازارها، رقابت پذيري، فرهنگ بهره وري، سطوح و انواع مهارت، 
نگرش جامعه به كار و تالش هاي انساني و ريسك پذيري در 
از سوي ديگر است. هم چنين وجود  اقتصادي  بين عامالن 
و  نظريه پردازان  مشاوران،  مديران،  كارآفرينان،  كارفرمايان، 
نوآوران در محيط هاي كسب وكار تعيين كنندة سطح چرخة 

فعاليت هاي اقتصادي در اين سپهر است.

سياست اقتصادى
در تعريف سياست هاي اقتصادي از مجموعه دخالت ها و تدابير 
مراكز اتخاذ تصميم، براي تحقق هدف هاي اقتصادي معين با 
استفاده از حربه ها و ابزار هاي تحت كنترل خود و با در نظر 
گرفتن امكانات، محدوديت ها و اجبارهاي موجود ياد مى كنند. 
هدف هاي كلي در سياست هاي اقتصادي آن است كه افزايش 
كمي و كيفي توليد و ايجاد اشتغال و توزيع متناسب درآمد 
ايجاد شود. افزايش موجودي دانش و ارتقاي سرماية انساني 
كشور، كاهش تورم، افزايش رفاه و خرسندي جامعه هم ديگر 
محورهاست. افزايش مطلوبيت خانوارها، افزايش سود بنگاه ها 
و توسعة منطقه اي، حفاظت از محيط  زيست هم در اين بخش 

دسته بندى مى شود.
و  ماليات ها  نيز  اقتصادي  سياست  در  ابزار ها  و  حربه ها 
درآمدهاى دريافتى سازمان ها، ساير درآمدها، سرمايه گذاري 
عمراني، مخارج مصرفي و دستمزدي، نرخ بهره، انتشار اوراق 
قرضه، تغييرات در حجم پول، ابزار هاي ارزي، حداقل دستمزد 

و... است.

كنترل قيمت محصوالت و نهاده ها
 سهميه بندي، تعرفه ها و موانع غيرتعرفه اي...

حال با توجه به اين مسائل مى توان گفت كه دولت در اتخاذ 
تصميم تنها بازيگر اقتصادي نبوده و حتما بايد به محدوديت ها 

و اجبار هاى زير توجه داشته باشد:
 قوة  مقننه، تشكل هاي صنفي، احزاب سياسي و ديگر 
ابزار ها»  «بين  و  هدف ها»  «بين  همواره  ذي نفوذ  گروه هاي 

ديدگاه هاي متفاوتي دارند كه توسط دولت بايد لحاظ شود.
 اوضاع اقتصادي، بنيان هاي اجتماعي و فرهنگي و فني، 
مسائل نهادي و شرايط بين المللي نيز بايد مورد امعان نظر 

دولت قرار گيرد.
هزينه»  كمترين  «اصل  و  كارآيي»  بيشترين  «اصل 
به  ابزار ها  مناسب ترين  انتخاب  به  مربوط  ضوابط  به عنوان 
 منظور تحقق هدف هاي معين بايد در سرلوحة مراكز اتخاذ 

تصميم قرار گيرند.
 امكانات يك جامعه عبارت از سرمايه هاي انساني و دانشي، 
دارايي ها و منابع مالي و منابع طبيعي و مادي است كه در 
چهارچوب ترازهاي منابع انساني، مالي و فيزيكي قابل برآورد 

است.

بنگاه ها و مسئلة اشتغال
آيا  برمى خوريم:  اين دست  از  به سوال هايى  اين مبحث  در 
اين  است؟  مناسب  ايران  اقتصاد  در  بنگاه ها  توليد  مقياس 

درس گفتارى از حسن طايى

آموزش كارگاه 

مقياس توليد چه مشكالتي را ايجاد كرده است؟ آيا در حال 
حاضر سطح تكنولوژي در بنگاه هاي اقتصادي مطلوب است؟ آيا 
ميزان موجودي دانش يا توانايي دسترسي كارفرمايان به دانش 
جهانى در بنگاه هاي اقتصادي مطلوب است؟ آيا نوع نگرشي كه 
مديران بنگاه ها به موضوع دانش دارند، مناسب است؟ بنگاه ها 
براي افزايش توانايي استفاده از تكنولوژي در آينده با چه موانع 
و مشكالتي مواجه هستند؟ آيا ويژگي هاي منابع انســاني و 
موجبات  اقتصادي  بنگاه هاي  در  آن ها  كــاري  خصلت هاي 
رشد اندك آن ها را فراهم كرده است؟ آيا توان كارآفريني و 
مديريت آن ها مناسب است؟ آيا اصوالً تفكيك موضوع مالكيت 
از مديريت براي آن ها قابل قبول است؟ آيا شكاف روزافزون 
علمي و تكنولوژيك توان رقابت پذيري كاالهاي توليدى ما را 
محدود كرده است؟ آيا جهاني شدن بازار عوامل و محصول 
مشكالت زيادى را براي بنگاه هاى ما به  وجود آورده است؟ 
چرا قيمت تمام شدة كاال و خدمات توليدى در بنگاه هاى ما در 

مقايسه با قيمت هاي مشابه بين المللي باالست؟ و...

اهميت شناخت موقعيت كنونى اقتصاد براى 
تصميم سازى

سوال هايى كه تدوين مى شوند، اگر تا اندازه اي بتوانند، وضعيت 
اقتصادي را خوب تبيين كنند، آن گاه نوبت به مرحلة تعيين 
يا تخصيص ابزار به اهداف مي رسد. به  هرحال تخصيص ابزار 
و  ابزارها  جهت  از  صرف نظر  نيست.  ساده اي  كار  اهداف  به 
سياست گذاري هاي گوناگون براي رسيدن به اهداف مختلف، 
هركدام از ابزارها را بايد در جهتي به كار گرفت كه بيشترين 
يا حتي  ناصحيح  تركيبي  باشند. سياست هاي  داشته  را  اثر 
سياست ها، ابزار ها و تخصيص هايي كه به اندازه تجويز نشوند، 
داراي چنان پويايي هستند كه منشأ اختالل را به راحتي از يك 
بازار به بازارهاي ديگر سرايت مي دهند. درنتيجه كارشناسان 
اقتصادي از يك  سو بايد موقعيت اقتصادي را خوب تشخيص 
دهند و نقطة عزيمت و ترتيب منطقي تخصيص ابزار به اهداف 
را معين كنند و از سوي ديگر ضمن تعيين تركيبات مختلف 
سياست هاي اقتصادي، زمينة همكاري مقامات تصميم گيرنده 
را نيز در عرصه هاي گوناگون حكومت فراهم كنند. به هر صورت 
علم اقتصاد توانايي و هنر انتخاب كردن است، درخصوص نقش 
سياست هاي اقتصادي در رابطه با افزايش اشتغال و كاهش 
تورم و تسريع رشد اقتصادي مى توان به اتفاق نظر قابل قبولي 
دست يافت، ولي در اين خصوص كه آيا اين اهداف در يك 

زمان قابل حصول هستند يا خير، اتفاق  نظري وجود ندارد.

واقعيت اقتصاد ايران
اين است  اهميت دارد،  اين مسئله شناسى خيلي  آن چه در 
ايران، حاصل  كه بدانيم مشكالت به وجودآمده براي اقتصاد 
آينده  معضالت  براي حل  ماست.  اكنون  و  تفكرات گذشته 
نيازمند تفكراتي نوين و دگرديسي در پارادايم هاي اقتصادي 
خود هستيم. براى توسعة همه جانبة استان ها آن چه بايد بيش 
از هر چيزى در دستور كار نخبگان، مديران و كارشناسان قرار 
گيرد، بحث و گفت وگو پيرامون مسائل استان و چاره انديشى 
براى رفع كاستى ها و ارتقاى توانمندى هاست. بايد باور كنيم كه 
مسائل ما را كسانى كه از دور با استان آشنا هستند، نمى توانند 
حل كنند، بلكه ما هستيم كه با تن و روان خود دشوارى ها را 
حس مى كنيم. اكنون در دنيايي به  سر مي بريم كه با تمايل و 
توانايي عظيم انساني براي رشد و توسعة همه جانبه مواجهيم. 
خواست مشترك مردمان، حكومت ها، سازمان هاي بين المللي، 
آرمان هاي  و  عقايد  با  و...  غيرانتفاعي  و  غيردولتي  نهادهاى 
گوناگون، بهروزي و سعادت نوع بشر است. همة كساني كه 
در جست وجوي بهروزي نوع بشر هستند، بر اين باورند كه 
مهم ترين ابزار نيل به اين هدف، آموزش، يادگيري، ارتباط و 

گفت وگوست.

تغيير گفتمان اقتصادى؛
نيازى مبرم است
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از  طايى،  حسن  درس گفتار  آخرين  زير  متن 
كه  است  كار  وزير  معاون  و  اقتصادى  صاحب نظران 
دانشگاه،  اساتيد  از  گروهى  براى  پيش  وقت  چند 
به  شد.  برگزار  رسانه  اصحاب  و  اقتصادى  مديران 
دليل آن كه در سال هاى اخير توليد و اقتصاد مولد به 
دليل سياست هاى دولتى آسيب هاى فراوانى ديده اند، 
اين درس گفتار و راهبردهايش توانست مورد استقبال 
كارشناسان قرار بگيرد.  بدون شك مطالعة نظريه هاى 
دكتر حسن طايى مى تواند براى همة اهالى اقتصاد و 
در شرايط فعلى مفيد باشد. درس گفتار معاون توسعة 
رفاه  و  تعاون  كار،  وزارت  اشتغال  و  برنامه ريزى 
اجتماعى در كارگاه آموزشى توسعة اشتغال پايدار كه 
با همكارى يونيدو به مدت پنج روز در تهران برگزار 

شد، ارائه شده است.

51

فتو تراپى

در قاب عكس هاى معروف ترشان عكاس هاى معروف 

ماندگار قاب هاى 
ميترا ناهيدپور

50

فقط وقتى يك خوره عكاسى باشيد، مى دانيد مردمى كه در قاب عكس هاى عكاس هاى مشهور قرار مى گيرند، چه حرف هايى 
براى گفتن دارند. تيم مانتوآنى، عكاس آمريكايى، تمام اين عكاس هاى بزرگ را با عكس هاى مشهورشان در يك قاب قرار 

داده و از آن ها عكاسى كرده است.
مانتوآنى  داشت.  كه سه پايه چرخ دارى  كرد  اجاره  پوالرويدى  دوربين  مانتوآنى  وقتى  از سال 2006 شروع شد،  چيز  همه  
مى گويد: «از آن جا كه اجاره دوربين گران بود، مى خواستم از چيزى عكس بگيرم كه برايم مهم باشد، و به چند عكاسى كه 
مى شناختم، زنگ زدم. اين پروسه هم براى من و هم براى سوژه هايم خاص بود و مى دانستم دارم كار مهمى مى كنم؛ كارى 
كه بيننده ها هم از عكاس و هم از عكس خوششان بيايد. سپس از آن ها خواستم چيزى درباره عكسشان بنويسند. از اين جا، 
به عكاسان ديگرى نزديك شدم؛ از كاليفرنيا تا بوستون رفتم، و در دوره اى بيش از پنج سال، از 150 عكاس با اين قالب 

عكاسى كردم.»
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جف وايدنر؛ «پكن 1989»  اليل اووركو؛ «يازده سپتامبر»

 باب گروئن؛ «جان لنون» هرمان لئونارد؛ «موسيقى دان جاز»

هرى بنسون؛ «بيتل ها»

وينسنت الفوره؛ «من و انسان من»
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گردشگرى

نياز به برنامه ريزى
در  بسزايى  تاثير  گردشگرى  صنعت  كه  است  نمانده  باقى  شكى  هيچ  امروزه 
اقتصاد كشورها دارد. اين صنعت با ويژگى هاى خاص خود، صنعتى است بسيار 
تمام  اين صنعت در  دارد. سرمايه  گذارى در  رو  آينده اى روشن پيش  پويا كه 
كشورهاى جهان كه داراى جاذبه  هاى جهانگردى هستند رو به افزايش است. 
نهادهاى  بين  در  فزاينده  رقابتى  به  خارجى  گردشگران  جذب  كه  طورى  به 
درگير در صنعت گردشگرى تبديل شده است. چراكه اين صنعت نه  تنها در 
پيشبرد اقتصاد ملى و درآمدهاى ارزى نقش اساسى  دارد، بلكه صنعتى پاكيزه 
و عارى از آلودگى و در عين حال ايجادكننده ى مشاغل جديد است. گردشگرى 
براى كشورهاى داراى جاذبه هاى جهانگردى مانند ايران، مى تواند به مهم ترين 
برنامه ريزى صحيح  به  نياز  كار  اين  اما  شود.  تبديل  ارزى  درآمد  منبع كسب 
كه  هنگامى  دارد.  آن  اجراى  و  تنظيم  براى  آينده نگرى  با  توأم  همه  جانبه  و 

جهانگرد وارد كشور مى شود، در مقابل خدماتى كه به 
اين  و  كند  پرداخت  هزينه  بايد  مى شود،  ارائه  وى 
صنعت  اين  بنابراين  بود.  خواهد  ارزى  پرداخت 

درآمد  يعنى  تك محصولى  اقتصاد  جايگزين  مى  تواند 
داشتن  دليل  به  و  جهانگردپذيرند  خاص  به طور  كه  كشورهايى  گردد.  نفتى 
جاذبه هاى توريستى ساالنه تعداد باالى مسافر در خود جاى مى دهند، اوضاع 
يا گردشگرى  توريسم  دارند. صنعت  به ساير كشورها  بهترى نسبت  اقتصادى 
تسهيالت  تبليغات،  نمى كند،  پيدا  رونق  كشور  يك  جاذبه هاى  وجود  با  تنها 
و سياست هاى كلى در يك كشور هركدام مى توانند سهم عمده اى در جذب 
گردشگر داشته باشند .براى مثال جاذبه هاى تاريخى، باستانى و طبيعى ايران 
نسبت به كشورهايى مانند امارات متحده ى عربى و تركيه كه در حال حاضر 

عنوان كشور توريستى را يدك مى كشند و گوى سبقت را از ما ربوده اند، 
بسيار بيشتر است. شوراى جهانى سفر و گردشگرىwto در آمار خود 
گردشگرى  صنعت  براى  را  نامطلوبى  وضعيت  كرده،  ارائه  اخيراً  كه 

 181 بين  كه  آمار  اين  طبق  مى كند.  پيش بينى  سال2020  تا  ايران 
دارد  كه  توريستى اى  به جاذبه هاى  توجه  با  ايران  بررسى شده، جايگاه  كشور 

اصًال مطلوب و خوشايند نيست.
(جدول شماره 1) نشان مى دهد كه ايران بين سال هاى2010 تا 2020 در يك 
بازه ى زمانى 10 ساله صنعت توريسم اش رو به ركود مى رود. يعنى صنعتى كه 
در سال2010 رشد 3/9 درصدى داشته، در سال2020 رشدش به 3/8 درصد 
مى رسد. در حالى كه در همين زمان در چشم انداز جهانى صنعت گردشگرى 

رشد بسيار مطلوبى (از 0/5 تا 4/4 درصد) را نشان مى دهد.

صنعت گردشگرى؛ عرصه اى مطمئن براى سرمايه گذارى
ناپايدارنفتى؛ درآمدهاى  از  براى دل كندن  بهترين فرصت 

در رده بندى  انجام شده بين 181 كشور بررسى شده در گزارش سازمان جهانى 
نظر  از  ايران  كشور  گردشگرى  از  حاصل  داخلى  ناخالص  توليد  سفر،  شوراى 
اندازه ى خالص در رتبه ى 30، نسبت به اقتصاد ملى در رتبه ى 95 و از نظر رشد 
اقتصادى در رتبه ى 135 قرار گرفته است. ايران همچنين در بين 12 كشور 
منطقه ى خاورميانه هم از نظر اندازه ى خالص در رتبه ى 3، نسبت به اقتصاد 
ملى در رتبه ى 8 و از نظر رشد اقتصادى در رتبه ى 9  قرار گرفته است. البته 

رشد اقتصادى كشورها با توجه به درصد تورم آن ها سنجيده مى شود.
بر اساس آخرين آمار اين سازمان در حال حاضر از هر 12/3 شغل در سراسر 
دنيا، يك شغل مربوط به صنعت جهانگردى است. پيش بينى هاى اين سازمان 
در 10 سال آينده، نشان مى دهد كه نزديك به 10  درصد از كل مشاغل دنيا 
مرتبط با صنعت گردشگرى خواهد بود و 3/3 ميليون و 19 هزار شغل مرتبط 

با گردشگرى به وجود مى آيد.
افزايش  به  رو  همواره  جهان  گردشگران  كل  تعداد  مى دهد  نشان  بررسى ها 
سال  هر  گردشگران  تعداد  ريپورت»  «توريسم  گزارش  به  كه  حدى  تا  است، 
به طور ميانگين 43 ميليون نفر افزايش مى يابد .اين رقم با گسترش ارتباطات و 
صنايع حمل و نقل تا سال2030مى تواند به رقمى نزديك 1/8ميليارد نفر برسد. 
ميزان سفر  كمترين  هوايى  ارائه شده، سفرهاى  آمار  اساس  بر  در حال حاضر 
پيدا  افزايش  ميزان  اين  آينده  تا چند سال  اما  تشكيل مى دهند  در جهان  را 

خواهد كرد. انتظار مى رود با تغيير مقاصد گردشگرى برتر جهان، كشورهاى در 
حال توسعه ى آسيايى، پاسيفيك، آفريقايى و خاورميانه شاهد بيشترين ميزان 

گردشگر باشند.
اختصاص  خود  به  را  گردشگر  آمار  بيشترين  زير  كشورهاى  حاضر  حال  در 

داده اند:

همان طور كه اين جدول هم نشان مى دهد ايران هيچ جايگاهى در ميان اين 
كشورها ندارد. متأسفانه ايران  با وجود همه ى امكاناتى كه براى جذب توريست 
دارد، سهم بسيار ناچيزى از اين صنعت را از آن خود كرده است. طبق يك آمار 
از مسئوالن گردشگرى كشور ورود چهار ميليون و 126 هزار گردشگر خارجى 
مى دهد  نشان  آمار  اين  كه  ثبت شده،  كشور  به   92 سال  اول  ماهه ى  ده  در 
ميزان ورود گردشگران خارجى به كشور نسبت به مدت 
مشابه، 21 درصد رشد داشته است. نمودار زير ميزان 
ورود گردشگران خارجى به كشور را نشان مى دهد، 
نامطلوب  وضعيت  باال  جدول  ارقام  با  مقايسه  در  كه 

اقتصاد گردشگرى ايران را به رخ مى كشد:

ايران  برتر  پتانسيل هاى  و  موقعيت ها  با  نسبتى  هيچ  شك  بدون  فوق  ارقام 
منطقه  كشورهاى  از  به وضوح  اكنون  ما  تعارف  بدون  ندارند.  گردشگرى  براى 
تعداد گردشگر  در  اول  اساس گزارش هاى موجود، كشورهاى  بر  مانده ايم.  جا 
پاكستان،  تركيه،  افغانستان،  آذربايجان،  عراق  منطقه)،  (در  ورودى  خارجى 
تعداد  اين  از  بوده اند، كه  و هندوستان  تركمنستان، عربستان سعودى، كويت 

نوروز (يعنى ديرينه ترين سنت ايرانى براى سفر 
و پذيرايى از گردشگران) هرگاه از راه مى رسد، 
اين داغ را تازه مى كند كه ايران مى توانست يكى 
برخوردارى  لحاظ  به  كشورها  پردرآمدترين  از 
پتانسيل هايش  اما  باشد  گردشگرى  صنعت  از 
مانده  منزوى  هم  كشور،  اقتصادى  رونق  براى 
است و هم نتوانسته از خروج گردشگران ايرانى 
براى  كند.  جلوگيرى  نوروز  روزهاى  در  كشور  از 
«در  گفت:  احمدى مقدم  1393سردار  نوروز 
نوروز امسال 670 هزار ايرانى به خارج از كشور 
سفر كردند، كه اين آمار از افزايش 35 درصدى 
نوروز  در  ديگر  كشورهاى  به  ايرانى ها  مسافرت 

خبر مى دهد. از اين شمار 190 هزار نفر به تركيه 
افزايش 43 درصدى نسبت  با  سفر كرده اند كه 
كارشناسان  است.»  بوده  مواجه  به سال گذشته 
نظر  ايرانى ها  از سفر  اين حجم  مورد  در  زيادى 
دادند و هزينه يابى هاى زيادى نيز صورت گرفت. 
كشور  در  فقط  ايرانى ها  گذشته  نوروز  در  ظاهراً 
تركيه 134 ميليون دالر هزينه كرده اند. كمى به 
دالر  ميليون   134 اين  با  كنيد؟  توجه  رقم  اين 
كرد؟  ايران  اقتصاد  براى  مى شد  كارهايى  چه 
شركت هاى  اختيار  در  درآمدها  اين گونه  اگر 
سرمايه گذارى بود و مى توانستند آن را از طريق 
تبديل  اقتصاد  مولد  فعاليت هاى  به  بازار سرمايه 

كنند، آيا در سال 93 باز هم اقتصاد ايران اين همه 
مشكل را تحمل مى كرد؟ در نوروز 92 نيز وضع 
نشان  موجود  گزارش هاى  است.  بوده  اين گونه 
براى  ايرانى  خانوار   92 سال  در  كه  مى دهد 
تومان  ميليارد  5/2هزار  خود  خارجى  سفرهاى 
اين  نيز  برويم  عقب  به  هرچه  كرده اند.  هزينه 
نظر  به  نيز   94 بهار  براى  و  دارند  وجود  ارقام 
مى رسد وضع اين گونه است. آيا وقت آن نرسيده 
احيا  گونه اى  به  را  گردشگرى  صنعت  كه  است 
وطنى  گردشگران  خروج  حجم  از  هم  كه  كنيم 
بيشترى  خارجى  گردشگران  هم  و  شود  كاسته 

راهى ايران شوند؟

(جدول شماره 1)

رديف كشور تعداد گردشگر ورودى

1 فرانسه 85 ميليون

2 آمريكا 70 ميليون

3 چين 58 ميليون

4 اسپانيا 57 ميليون

5 ايتاليا 47 ميليون

6 تركيه 36 ميليون

7 آلمان 35 ميليون

8 انگليس 30ميليون

9 روسيه 26 ميليون

10 مالزى 25 ميليون

رشد واقعى توليد ناخالص داخلى حاصل از گردشگرى 2010 2020

خاورميانه 0,1 -  درصد   5,2 درصد 

جهان 4,4 درصد  0,5 درصد 

ايران 3,8  درصد  3,9 درصد 
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در دنياى امروز، تعريف بسيارى از واژه ها تغيير كرده و جايگاه 
اين  است.  شده  دگرگون  توسعه  نمودار  در  به كلى  نيز  آن ها 
تغييرات آن قدر گسترده است كه گاهى اوقات موجب حيرت 
شرط  توسعه انديشان،  ديروز  همين  تا  اگر  مثال  مى شوند. 
و  قوى  برندهاى  وجود  را  اقتصادى  رقابت هاى  در  پيروزى 
برند  به  باور  كه  حال  عين  در  امروز  مى دانستند،  كيفيت  با 
خوش نام، هم چنان يك اصل محسوب مى شود، اما قبل از آن 
نام  به  عنصرى  در  انعطاف  و  انديشه  ذكاوت،  دانش،  دانايى، 
مديريت مطرح مى شود كه اگر خارج از حداقل استانداردهاى 
نه  و  بگيرد  شكل  قوى  برندى  مى گذارد  نه  باشد،  خالقيت 
مى تواند يك برند قوى را جاودانه كند. به نظر مى رسد بهتر 
توسعة  تئورى هاى  در  نكنيم.  پيچيده  را  بحث  خيلى  است 
نوين، عناصر انسانى و در رأس آن ها مديريت حرف نخست را 
مى زنند. همين چند سال پيش يكى از مديران معروف تويوتا 
گفته بود كه «مدير خوب و خالق حتى مى تواند بيابانى را نيز 
به يك برند اصيل تبديل كند و در اين مسير اگر شكست هم 
بخورد، از پذيرفتن شكست واهمه اى ندارد، چون شكست آغاز 
يك شروع دوباره است كه انتهايش مى تواند پيروزى باشد.» به 
نظر مى رسد اما مديران ژاپنى اين تئورى هاى خود را به خوبى 
تويوتا  محصوالت  وقتى  ژاپن  همين  در  چون  كرده اند،  باور 
مديرعامل  تويودا،  نشد،  روبه رو  جهانى  مشتريان  استقبال  با 
تويوتا، در مقابل دوربين رسانه هاى جهانى ايستاد، گريه كرد 
و از همه مردم جهان به خاطر افت كيفيت محصولش معذرت 
خواست. بعد از اين اتفاق تويوتا دوباره به جايگاه نخست خود 
بنگاه  اين  در  مديريت  چون  بازگشت،  جهانى  بازارهاى  در 
صنعتى بر طبق همان الگوهاى نوين توسعه حركت مى كند؛ 
الگوهايى كه مى گويند مديران بايد مسير دست يابى به اهداف 
سازمانى را كوتاه كنند و اين كار با خالقيت هاى ساده زودتر 
به نتيجه مى رسد تا پزهاى مديريتى كه فاقد هر گونه نوآورى 

هستند.

خالقيت چيست
مديريت  مولفة  وقتى  مديريت،  علم  انديشمندان  از  كريتنر، 
حرف  بشريت  سازمان  نام  به  سازمانى  از  مى كند،  تعريف  را 
سازمان  اين  جايگاه  به وضوح  مى توان  روزها  اين  كه  مى زند 
را در معادالت توسعه مشاهده كرد. به باور كرتتنر، مديريت 
اهداف  تامين  به  مربوط  مسائل  آن  در  كه  است  فرايندى 
مديران  درواقع  مى شود.  مرتفع  مدير  يك  سوى  از  سازمانى 
رهبران سازمان بشريت محسوب مى شوند كه براى دست يابى 
به توسعة برتر بايد سازمان خود را به بهترين شكل به هدف 
نزديك كنند. حركت مطلوب شاخص هايى دارد كه آن ها را به 
را خالقيت  اين شاخص ها  مديريت نسبت مى دهند. مى توان 
رفتار  تضمين كنندة  خالقيت  شاخص هاى  درواقع  ناميد. 
مطلوب، يا الگوى راهبرى مديران محسوب مى شوند. از همين 
منظر توسعه انديشان مى گويند كه مبناى رقابت در لحظه هاى 
كنونى جهان به رقابت ميان اين شاخص ها و مديران تبديل 
براى  او  تويودا سخن گفت.  از  بايد  بار ديگر  شده است. يك 
نجات دادن محصولش حاضر شد در مقابل دوربين رسانه ها 
موقع  همان  برگردد.  بازار  به  تويوتا  دوباره  تا  كند  گريه 

ياد  خالقيت  شاخص  يك  به عنوان  كار  اين  از  تحليل گران 
كردند. پذيرفتن چيزى جز اين هم بسيار مشكل است. رفتار 
طى  ايران  اقتصادى  مديران  از  بسيارى  با  مى توان  را  تويودا 
چند سال گذشته سنجيد، يا مقايسه كرد. مديران اقتصادى 
ايران در سال هاى مورد نظر بهترين درآمدهاى نفتى ايران را 
هزينه كردند و هيچ سودى به زمين توليد راه نيافت. اما در 
استفاده  از خود  دفاع  براى  تريبونى  هر  از  عين حال همواره 
مى كردند، حتى بر اين باور بودند كه بهترين عملكرد تاريخى 
را داشته اند. چنين رفتارى درواقع خودكشى مديران در مقابل 
كاالى  مديرى  يك  كه  نمى كند  فرقى  است.  مشتريان  چشم 
وقتى  باشد.  سياسى  كاالى  عرضه كنندة  يا  بفروشد،  مصرفى 
الوان ترين شعارها را براى خود سر بدهد،  در اوج ناكارآمدى 

مشتريانش به محصول او پشت مى كنند. بدون شك اما چنين 
چيزى در دنياى صنعت، سرمايه گذارى و اقتصاد بيش از هر 

جاى ديگرى قابل لمس و مشاهده است.
رضا اويس، كارشناس ارشد مديريت، دربارة خالقيت مى گويد: 
«هيچ شكى باقى نيست كه اگر بهترين عوامل توليد در اختيار 
يك مدير نااليق قرار بگيرد، او اين عوامل توليد را نابود مى كند 
و در مقابل اگر ضعيف ترين ابزار توليد به همراه يك سازمان 
بشرى ضعيف در اختيار يك مدير توانا قرار بگيرد، او يك برند 
تحويل مى دهد. چون چنين مديرى مى تواند از خالقيت خود 

استفاده كند.
مدير خالق كسى است كه از انتقاد نمى ترسد و مى تواند در 
هر شرايطى فكر كند، يا حداقل زمانى براى انديشيدن به خود 
اختصاص دهد. اين را از اين جهت مى گويم كه گاهى مديران 
كل فرايند انديشيدن را به مشاوران خود واگذار مى كنند. اين 
مسئله در جايى مثل ايران نيز زياد ديده مى شود، چون مديران 
در برخى از اوقات بر حسب صالحيت برگزيده نشده اند. براى 
انديشه  خالقيت  بخش  ساده ترين  كه  گفت  مى توان  همين 

كردن است.
اعتمادبه نفس  و  انديشه  از همان  ناشى  ابتكار  انعطاف پذيرى، 
نيز عناصر ديگرى از خالقيت هستند. مديرى كه اين مولفه ها 
را داشته باشد نيز از منفى نگرى بيهوده پرهيز مى كند، چون 
دارد  به همراه  را  انديشه  بر  اعتمادبه نفس متكى  اين  همواره 
كه در بعد از هر شكستى مى تواند يك راهبرد براى پيروزى 

نهفته باشد.»

ويژگى هاى مكتوب خالقيت
و  تجويز  مديران  خالقيت  براى  عينى ترى  صورت بندى هاى 
طراحى شده است. در بسيارى از كشورها اين صورت بندى ها 

به شكل ترازنامه هاى اخالقى در اختيار مديران قرار مى گيرد، 
كارگاه هاى  در  حضور  با  مشخص  دوره هاى  در  مديران  يا 
تجربه- خالقيت سعى مى كنند نحوة ايجاد نوآورى را بياموزند. 
اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه انديشمندان زيادى خالقيت 
را در يك جمله توانايى ايجاد نوآورى تعريف كرده اند. در ايران 
نيز متون زيادى تئورى ها را به تصوير كشيده اند. على محمد 
در  علويى  امين اهللا  و  سازمانى  رفتار  و  سيستم  در  اقتدارى 
ارائه  خالقيت  از  الگوهايى  سازمان،  و  مديريت  روان شناسى 
داده اند كه در بسيارى از متون اين شاخص هاى خالقيت به 
شكل زير طبقه بندى شده اند كه مى توانند روندى خالصه از 

شاخص خالقيت را براى آموزش مديران ارائه دهند.
1. او مسائل و وضعيت هايى را مى بيند كه قبال مورد توجه قرار 

نگرفته است و فكرهاى بكرى را ارائه مى دهد.
2. ايده ها و تجربيات حاصل از منابع گوناگون را به هم ربط 

داده و آن ها را بر مبناى مزيتشان مورد بررسى قرار مى دهد.
3. معموال چندين راه و روش براى حل هر موضوع معين كرده 

و به عبارتى داراى سالمت فكر است.
محدود  مى كند،  ترديد  قبلى  پيش فرض هاى  به  4. نسبت 
فكرى  استقالل  ديگر  عبارت  به  نمى شود،  عادت  و  رسم  به 
دارد. يعنى ضمن قبول روش هاى قبلى هميشه در ذهن خود 
اين موضوع را مطرح مى كند كه عالوه بر روش هاى موجود، 

روش هاى ديگرى نيز وجود دارد.
مدد  بينشى  و  ذهنى  احساسى،  نيروهاى  از  سريع  5. به طور 
مى گيرد و آن ها را مورد استفاده قرار مى دهد و به ربط بين 

موضوعات مى پردازد.
6. در فكر و عمل از انعطاف بااليى برخوردار است. منظور از 
انعطاف فكرى آن است كه اگر فكر و انديشه  اى بهتر از فكر 

خود ديد، آن را مى پذيرد.
7. مديران خالق، انسان هاى هدفمندى هستند، يعنى براساس 

تصادف و اتفاق زندگى نمى كنند.

ويژگى هاى شخصيتى مديران خالق
شخص  آن  خود  به  منحصر  فرد  هر  شخصيتى  ويژگى هاى 
است. درواقع اين ويژگى ها همان خصايصى هستند كه شخص 
به صورت توارثى از والدين خود كسب مى كند. برخى از آن ها 

عبارت اند از:
1. تيزهوش تر از ديگران است.

اجتماعى  و  فرهنگى  هنرى،  علمى،  مسائل  به  او  2. عالقة 
بيشتر و دامنة اطالعات او در اين زمينه وسيع تر است.

3. دربارة مسائل انتزاعى، در مقايسه با مسائل عينى و ملموس، 
بهتر و عميق تر مى انديشد.

4.بيشتر به ارتباط موضوعات نسبت به هم توجه مى كند.
افراد تيزهوش كه تفكر هم گرايى دارند، در  با  5. در مقايسه 

افكار و تخيالت خود بيشتر غوطه ور است.
و  است  حساس  سياسى  و  اجتماعى  مسائل  به  6. نسبت 
هميشه وضعيت فعلى خود را زير سوال مى برد و به فكر بهبود 

آن است.
 7. از آن دسته از معيارها، رسوم و ارزش هاى اجتماعى، كه به 
نظر قابل قبول نيستند، كمتر پيروى مى كند و بيشتر متكى 
بهبود  فكر  به  كه  هرچند  است،  خودش  قضاوت شخصى  به 

اين انديشه هاست.
8. انعطاف پذير و بيانش داراى طنز است.

ولى  كند،  بيان  را  خود  عقيده  مباحثه  در  دارد  9. دوست 
اصرارى به تحميل عقايد خود ندارد.

10. بسيار كنجكاو است.
11. محافظه كار نيست و بيشتر خطر مى كند.

12. خودخواه نيست.
13. به سرنوشت ديگران اهميت مى دهد.

14. استقالل طلب است و دوست ندارد از راه و روش ديگران 
پيروى كند.

15. ثبات عاطفى بيشترى دارد.
16. شخصيت او رشديافته تر است و اختالل كمترى دارد.

كمتر  ناكامى ها  مقابل  در  و  دارد  خوبى  17. اعتمادبه نفس 
دل سرد و مايوس مى شود.

18. بر غرايز خود تسلط بيشترى دارد.
مسئوليت  احساس  ديگران  و  خود  زندگى  به  19. نسبت 
او  عهدة  به  رسالتى  زندگى  در  كه  است  معتقد  و  مى كند 

گذاشته شده است.
20. در فكر و عمل از اصالت و نوآورى بيشترى برخوردار است.

جنگ سازمان آدم ها با شاخص ها
زيادى  انديشمندان  روزها  اين  مديريت  و  خالقيت  مورد  در 
در  يك چيز  اما  مى دهند،  ارائه  را  الگوهاى خود  و  راهبردها 
اين راهبردها مشترك است؛ بدون شك مديريت ديگر  همة 
يك رفتار عمودى نيست كه با ايجاد دلهره در سازمان بشرى 
بلكه  دهد،  افزايش  را  انسانى  منابع  افزودة  ارزش  مى خواهد 
رابطه اى  ايجاد  با  كه  مى شود  محسوب  نرم افزارى  مديريت 
هزينه ها،  بهينه سازى  با  مى كند  سعى  خالقيت  بر  مبتنى 
سازمان بشرى را به اهداف خود نزديك كند. اين نكته را يكى 
از اساتيد روان شناسى مديريت نيز تاييد مى كند. او مى گويد: 
شده  متنوع  و  متفاوت  مديريت  به  مربوط  مباحث  «آن قدر 
بزرگ  زاويه اى  مديريت  سنتى  روش هاى  با  به كلى  كه  است 
را نشان مى دهد. تجربة كشورهاى توسعه يافته نشان مى دهد 
كه مديران با روش هاى بسيار ساده خالقيت توانسته اند ارزش 

افزودة بنگاه خود را افزايش دهند.
مديران ديگر خود را در اتاق مديريت پنهان نمى كنند و براى 
آن ها  بلكه  نمى شوند،  ظاهر  مبصر  لباس  در  انسانى  نيروى 
عقايد، باورها و ايده هاى خود را با مشترى و منابع انسانى خود 
به اشتراك مى گذارند. اين مسئله قدرت رقابت آن ها را افزايش 
مى دهد و از سوى ديگر باعث مى شود تا سازمان بشرى براى 

رسيدن به هدف با قدرت بيشترى به فعاليت مشغول شود.
اين  است.  نرم  رفتار  اين  به  درواقع رسيدن  ماهيت خالقيت 
بارها ديده شده است  را نجات دهد.  بنگاه  خالقيت مى تواند 
از  نمى توانستند  اما  داشته اند،  تئوريك  دانش  مديران  كه 
شكل  به  را  بنگاه  همين  براى  ببرند.  بهره  نرم  خالقيت  اين 
مديريت  كار  به كل  نيز  مديران سفارشى  كرده اند.  اداره  بدى 
افزايش  براى  تضمينى  روند  اين  در  كه  مى كنند  واگذار  را 
قدرت رقابت نيست. ضريب شكست در بنگاه هايى كه مديران 
سازمان  چنين  در  چون  است،  بيشتر  بسيار  دارند،  سفارشى 
انگيزه راهبردى و عقالنيت ابزارى در نوك هرم وجود ندارد تا 

به بدنة سازمان بشرى تزريق شود.»
به نظر مى رسد بايد اين واقعيت را پذيرفت كه در دنياى امروز 
آدم ها هم چنان انديشه مى كنند و ماشين توسعه را به حركت 
در مى آورند، منتها اين آدم ها هر روز كه مى گذرد، بيشتر از 
روز قبل به اين نتيجه مى رسند كه بايد توان تعقل را افزايش 
دهند و در ارتباطى كامال منطبق بر الگوهاى انعطاف پذيرى، 
امروز  را به جلو هدايت كنند. در شرايط  سازمان هاى بشرى 
توسعة جهانى، مديران حرف نخست و آخر را مى زنند؛ مديرانى 
كه آموخته اند خالقيت را به كار بگيرند، زمين بخورند، روى 
پا بايستند و تجربه هاى خود را براى ارتقاى توسعه به يادگار 
بگذارند. بر اساس همين منطق، بدون شك مديران بر اساس 
از  و  نمى شوند  معرفى  بشرى  سازمان  هدايت  براى  رابطه ها 
عمل  رباط  يك  مثل  نيز  توسعه  رهبرى  براى  ديگر  سوى 
در  را  ابزارى  عقالنيت  مولد،  انسان  به عنوان  آن ها  نمى كنند. 
«سازمان  همراه  به  و  برسند  به خالقيت  تا  مى گيرند  اختيار 

آدم ها» در ميادين جهانى به نبرد با شاخص ها مى پردازند.

مديريت چيست و خالقيت كدام است؟
جعفر خالق آزاد

مديريت

مدير خالق كسى است كه از 
انتقاد نمى ترسد و مى تواند در 
هر شرايطى فكر كند، يا حداقل 
زمانى براى انديشيدن به خود 
اختصاص دهد. اين را از اين 

جهت مى گويم كه گاهى مديران 
كل فرايند انديشيدن را به 

مشاوران خود واگذار مى كنند. 
اين مسئله در جايى مثل ايران 
نيز زياد ديده مى شود، چون 
مديران در برخى از اوقات 

بر حسب صالحيت برگزيده 
نشده اند  

بدون شك مديريت ديگر يك 
رفتار عمودى نيست كه با 

ايجاد دلهره در سازمان بشرى 
مى خواهد ارزش افزودة منابع 
انسانى را افزايش دهد، بلكه 
مديريت نرم افزارى محسوب 
مى شود كه با ايجاد رابطه اى 

مبتنى بر خالقيت سعى مى كند 
با بهينه سازى هزينه ها، 

سازمان بشرى را به اهداف 
خود نزديك كند. اين نكته را 
يكى از اساتيد روان شناسى 

مديريت نيز تاييد مى كند
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به آن جا سفر كنيد بايد  از مرگ  مكان هايى كه قبل 

مـرگـبـار! جاذبه 
گردشگرىگردشگرى

سفر براى رفع كسالت و خستگى است. پر است از تجربه هايى كه در سكون به دست نمى آيد. مكان هايى در دنيا وجود دارند كه شايد فقط در 
قصه ها به آن ها برخورده باشيم، ولى بايد بگوييم وجود دارند. ساالنه هزاران توريست از اين مكان ها بازديد مى كنند.

آكواريوم يخى
 در كسنوما در ژاپن

موجودات آبزى كه يخ زده اند. شايد 
غم انگيز باشد، ولى در شهر كسوناما 
موجودات  از  مختلف  گونة   450
بزرگى  يخى   قالب هاى  در  دريايى 
كه  دارد  وجود  منجمد  صورت  به 
است  شده  تزيين  سرد  نورهاى  با 
اين صحنة  از  نفر  هزاران  و ساالنه 

غم انگيز ديدن مى كنند.
رستوران زيردريايى، جزيرة رنگالى در كونراد مالديو

تجربة غذا خوردن، آن هم پنج متر زير اقيانوس، تجربه اى عجيب و 
بكر است كه به همين راحتى ها نمى توان به آن رسيد. رستوران ايتا 
طورى طراحى شده است كه انگار در يك آكواريوم بزرگ هستيد. 
در اين رستوران غذاهاى بومى مالديو و غربى ارائه مى شود. ايتا در 

زبان محلى يعنى مرواريد.

روستاى اسكيمو در وسط جنگل در فنالند
را  آن ها  فيلم ها  در  فقط  كه  اسكيموهايى  خانه  در  كردن  زندگى 
شيشه اى  خانه ها  اين  سقف  باشد.  هيجان انگيز  مى تواند  ديده ايم، 
داشتيم،  شانس  اگر  بتوانيم  ما  تا  نمى زند  يخ  هيچ وقت  و  است 

درحالى كه روى تخت دراز كشيده ايم، شفق قطبى را هم ببينيم.

 واندرلند كالكار در آلمان
تفريح كردن در راكتور اتمى خيلى 
عجيب است، ولى در آلمان راكتورى 
كه براى توليد برق بوده و هرگز از 
به  تبديل  حاال  نشده،  استفاده  آن 
مى گويند  اين  به  شده.  پارك  يك 
كه  چيزهايى  از  درست  استفادة 

ديگر به درد نمى خورند.

 استخر شناى شيطان، آبشار 
ويكتوريا در آفريقا

سلفى انداختن درحالى كه در لبة 
آبشارى در حال سقوط هستيد، 

مى تواند هزاران اليك بخورد. پس 
اگر به زيمباوه سفر كرديد، شانس 

شنا كردن در اين استخر طبيعى را 
از دست ندهيد.

رستوران آبشار، ويال اسكودرو در فيليپين
در فاصله اى نزديك به آبشار و بر ميزهايى از جنس چوب بامبو نشسته 
باشى و از غذاهاى محلى آن منطقه ميل كنى و پاهايت در آب زالل 
باشد...چه چيز ديگرى از زندگى مى خواهيد؟

مشهور پول دارهاى  بچه 
اين فهرست نشان مى دهد براى پول دار شدن سن و سال مهم نيست. فقط كافى است كمى خالقيت به خرج داد و از ايده ها استفاده كرد و از 

شكست نترسيد.

پول دار شدن با جست وجو
را  جهان  ميلياردرهاى  فهرست  اول  نفر 
كمتر كسى است كه نشنيده باشد. او لرى 
گوگل،  جست وجوگر  موتور  موسس  پيج، 
است و با درآمد خالص 6/18 ميليارد دالر 
در ردة اول فهرست ميلياردرهاى جوان و 
قرار مى گيرد. ثروتمندان جهان  پنجم   نفر 

و  استنفورد  دانشگاه  در  تحصيل 
رايانه  مهندسى  رشتة  در  فارغ التحصيلى 
به انجام فعاليت هاى درآمد زا خيلى كمك 
گوگل  كه   1998 سال  در  است.  كرده 
گسترش يافت، تصور نمى شد ثروت عظيمى 
اما گفت وگوهاى  باشد.  داشته  دنبال  به  را 
دوجانبة لرى با دوست روسى اش، سرگئى 
ضمن  شد.  گوگل  پيشرفت  موجب  برين، 
آن كه اين فرد باهوش، يا به عبارتى زرنگ، 
از درآمد گوگل در فعاليت هاى تجارى نيز 

سرمايه گذارى مى كند.

23 ساله اى با 5/1 ميليارد دالر درآمد
اكثر كسانى كه با رايانه كار مى كنند، با سايت فيس بوك آشنا هستند. خوب است بدانيد كه موسس اين سايت يك پسر جوان 
به نام مارك البوت زوكربرگ است. طبق اعالم مجلة فوربس، اين فرد جوان ترين ميلياردر در سال 2008 ميالدى است. او در 
يك خانوادة معمولى متولد شده و پدرش نيز دندان پزشك بود. مارك همواره تالش مى كرد برنامه هاى مناسبى براى رايانه 
بنويسد و طراحى كند. او براى ادامه تحصيل به دانشگاه  هاروارد رفت. او در خوابگاه فرصت زيادى براى فكر كردن داشت 
و تصميم گرفت به قصد رسيدن به شهرت و بعد هم ثروت، يك سايت عمومى طراحى كند. اين ايده درون همان خوابگاه 
عملى و سايت فيس بوك متولد شد. زوكربرگ به همراه هم اتاقى هايش به نام هاى داستين موسكويش و اندرو 
مك كالوم سايت را به تكامل رساندند. به گفتة كارشناسان، درآمد ساالنة زوكربرگ حدود 5/1 ميليارد 
دالر برآورد مى شود. او در ابتدا يك سايت براى دانشگاه  هاروارد به نام «فيس مش» طراحى كرد 
كه دانشجويان دانشگاه مى توانستند در اين سايت حاضر شوند و با يكديگر گفت وگو داشته باشند 

و اين ايده بعدا سراسرى شد.

5/1 ميليارد دالر درآمد از خورشيد
بر  بالغ  ثروتش  كه  است  جوان  ميلياردر  يك  پنگ  فينگ  ژيائو 

5/1 ميليارد برآورد مى شود. نردبان موفقيت او در مسير رسيدن 
همواره  ساله،   34 پنگ  آقاى  است.  خورشيدى  انرژى  ثروت،  به 
اين  به  فكر،  مدت ها  از  پس  او  بود.  ثروت  به  رسيدن  براى  كارى  انجام  در صدد 
به  كرد.  سرمايه گذارى  تمام نشدنى  و  بى پايان  زمينه اى  در  بايد  كه  رسيد  نتيجه 
روش  بهترين  خورشيدى  انرژى  مانند  تجديدشونده  انرژى  حوزة  در  كار  او  نظر 

توليد  زمينة  در  شركت  يك  ميالدى   2005 سال  در  او  بود.  ثروت  به  دست يابى 
توليد  كرد.  تاسيس  مى شد،  ذخيره  آن  در  آفتاب  انرژى  كه  را  خورشيدى  صفحات 

كه  موجب شد  بى پايان،  انرژى  از  استفاده  به  رغبت كشورها  آن، هم چنين  ارزان  و  انبوه 
او  شركت   2007 سال  در  كه  شد  تضمين  هنگامى  او  موفقيت  بگيرد.  سرعت  پنگ  آقاى  كار 

نفر  در سطح بين الملل پذيرفته شد. فينگ در حال حاضر يك شركت بزرگ دارد كه نزديك به 12 هزار 
گسترش  حال  در  پنگ  آقاى  گذشته  از  بيش  و  حال  اين  با  هستند.  كار  به  مشغول  آن  در  مردم چين  از 
 شركتش است. در سال جديد نيز يك قرارداد 220 ميليون دالرى براى توليد صفحات خورشيدى بسته است.

تجارت نفت در رايانه
جان آرنولد مثل ديگر جوان ها نبود، بلكه تالش مى كرد 
فهرست  در  اينك  او  باشد.  جلوتر  سنش  از  همواه 
ثروت  به  شخصى  ابتكار  با  كه  جوانى  ميلياردرهاى 
رسيده اند، قرار دارد. ثروت او را بالغ بر 5/2 ميليارد دالر 
تخمين مى زنند. پدر جان يك مشاور حقوقى و مادرش 
يك حسابدار بود. او از دانشگاه «واندر بيلت» فارغ التحصيل 
شده و سپس به استخدام شركت تجارى «انرون» درآمد و 
زمانى كه 27 ساله بود، همكارى اش را با اين شركت آغاز كرد. كار 
او فروش نفت از طريق اينترنت بود. با ابتكاراتى كه جان به كار گرفت، توانست 
در سال 2001 فروش شركت را به 750 ميليون دالر برساند. اين امر باعث شد 
به عنوان بازرگان بين المللى شناخته شود و شركت هم به او هشت ميليون دالر 
پاداش داد. يك سال بعد جان از اين شركت بيرون آمد و به هوستون تگزاس 
رفت و شركت خودش را بنيان گذاشت. او هشت ميليون پاداش را دست ماية 

تاسيس شركت جديد كرد و به سرعت به جرگة ميلياردرهاى جوان پيوست.

كسب ثروت از زمين
چهل وپنجمين  رده  در  دارد،  كه  درآمدى  با  ساله   34 گيالوت  سمير 
ثروتمند هند قرار مى گيرد. او داراى 2/1 ميليارد دالر ثروت است. سمير 
در سال 2000 شركت «اينديا بولز» را افتتاح كرد. اين شركت كه در 
زمينة فروش امالك فعال بود، در ابتدا براى كارهايش فقط حق داللى 

دريافت مى كرد. اما شركت به سرعت پيشرفت كرده و تبديل به 
يك موسسة مالى معتبر شد. اين شركت به بهترين نحو 

سرمايه هاى سرازيرشده را به سمت خريد زمين هاى 
سمير  مى كرد.  هدايت  باال،  درآمد  با  و  مرغوب 

در  باال  رتبة  با  مكانيك  مهندسى  رشتة  در 
فارغ التحصيل  دهلى  دانشگاه  از   1995 سال 
شركت  براى  و  رفت  آمريكا  به  سپس  شد، 
هند  به  تجربه  كسب  با  كرد.  كار   هاليبرتون 
كرد.  راه اندازى  را  خودش  شركت  و  برگشت 

زمانى كه شركتش را بنيان مى گذاشت، 26 ساله 
بود.
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سرمايه بازار 

ارزيابى كاهش بهاى نفت و موقعيت بازار سرمايه بعد از افت قيمت طالى سياه 

كاهش بهاى نفت در سال 93، بزرگ ترين شوك را براى اقتصاد ايران به ارمغان آورد؛ يعنى اقتصادى كه هنوز تا حد بسيار 

زيادى به نفت وابسته است و به خاطر مديريت اقتصادى چند سال اخير، بخش خصوصى خود را نيز تضعيف شده مى بيند. در 

روزهاى پايانى سال 93، با وجود اين كه بهاى نفت تا حد كمى دوباره افزايش يافته بود اما مى توان به جرات گفت كه بخش 

اصلى گفت و گوها در محافل اقتصادى حول كاهش بهاى نفت و تاثيرى كه اين كاهش بر اقتصاد سال 94 مى گذارد، چرخ مى زد. 

ما هم در تحليل اين ماجراى اقتصادى سراغ محمدعلى صادقى، كار شناس مجرب امور بين الملل نفت، گاز و انرژى رفتيم.

او كاهش درآمدهاى نفتى را چالش مهم اقتصاد مى داند و معتقد است: «اقتصاد ايران نياز به اصالحات ساختارى دارد تا بر 

اساس اين اصالحات بتواند خود را از كاهش درآمدهاى نفتى مصون نگه دارد.» 

اين كار شناس اقتصادى، با بيان اين كه در حال حاضر با كاهش قيمت نفت، چراغ قرمز اقتصاد كشور روشن شده است، ايجاد 

يك مركز مديريت بحران را در اين شرايط بسيار با اهميت ارزيابى كرد. اين گفت و گو در روزهاى پايانى بهمن سال 93 تدوين 
شده است. متن اين مصاحبه را در ادامه بخوانيد.

قبل از اين كه به پيامدهاى ناشى از كاهش قيمت 
راهكارهاى  و  چالش ها  درباره ى  و  بپردازيم  نفت 
كه  دارم  را  پرسش  اين  شما  از  كنيم،  بحث  آن 
افت قيمت نفت آيا سياسى است يا تنها جنبه ى 

اقتصادى دارد؟ 
براى پاسخ به اين پرسش نمى توان جنبه هاى سياسى و 
اقتصادى را از هم جدا ساخت. به لحاظ اقتصادى، جهان 
در حال ركود است و افت قيمت نفت به دو علت اصلى؛ 
يعنى كاهش تقاضا و افزايش عرضه ى نفت بوده است. از 
طرف ديگر عرضه ى نفت به خاطر «نفت شيل» در آمريكا 
نيز رخ داده است. نفت شيل توليد آمريكا را باال برده و 

باعث شده كه قيمت نفت كاهش يابد.
و  وآمريكا  روسيه  بين  سياسى  منازعات  ديگر  از سوى 
موجب  نيز  عربستان  در  نفت  توليد  افزايش  همچنين 

كاهش قيمت نفت شده است. 
البته براى اقتصاد نفتى ايران، مبناى شاخص قيمت وجود 
را  ايران  اقتصاد  همواره  خواه ناخواه  پديده  اين  و  ندارد 

تحت الشعاع قرار مى دهد. 
به نظر من اين عدم تعيين شاخص قيمت، بيشترين عامل 

در افت قيمت نفت ايران بوده است. 
و براى اين منظور، راهكارى وجود دارد؟ 

تنها يك راه؛ مديريت بحران از سوى دولت.
چگونه؟ 

محصول  اين  نفت،  صنعت  شدن  ملى  زمان  از  ببينيد 
االن  است،  بوده  دولت  انحصار  در  همواره  استراتژيك 
شرايط به گونه اى است كه دولت مى تواند با استفاده از 

توانمندى بخش خصوصى و احياى بازار هاى سرمايه اى، 
راهكار ها  از  يكى  بازگرداند.  اقتصاد  سود  به  را  شرايط 
مى تواند اين باشد كه دولت بخش خصوصى را نيز در 

بحث فروش نفت وارد كند. 
اما بخش خصوصى طى دو دولت آقاى احمدى نژاد، 
حضور  صحنه  در  و  است  شده  تضيعف  به شدت 
جدى ندارد. حتى اين بخش به خاطر رنج هايى كه 
از ركود كشيده، ديگر در بازار هاى كاذب نيز توان 
همچنان  بخش  اين  به  مى توان  آيا  ندارد.  رقابت 

اميدوار بود؟ 
نگاه نشود؛  اين بخش قيم مآبانه  به  به شرطى كه  بلى. 
موضوعى كه در سال هاى گذشته باعث شده بود كه اين 

بخش نحيف بشود. 
فعاالن  دادن  بازى  و  بخش خصوصى  به  دادن  اهميت 
اقتصادى به عنوان موتور محرك اقتصاد كشور، بايد واقعى 
باشد. چراكه در شرايط فعلى، بخش خصوصى همچنان 
را  به دولت است و نمى تواند سود و زيان خود  وابسته 

مشخص كند. 
به عنوان مثال، در زمان دولت آقاى هاشمى، وزارت 

هدايت صنايع و معادن با 64  پرسنل 

مى شد و تمام مجموعه از طريق بخش خصوصى فعاليت 
مى كرد، كه اين عملكرد نشان دهنده ى استفاده ى واقعى 
از بخش خصوصى بود، اين درحالى است كه در شرايط 
كنونى صنعت نفت 140 هزار پرسنل دارد و 250 هزار 
نفر هم غير متمركز و در شركت هاى مختلف هستند، كه 
نسبت به برخوردارى اين حجم از منابع نفتى شاهد بازده 

باالى كارى نيستيم. 
برديد  نام  بحران  از مديريت  شما در گفته هايتان 

استفاده  مديريت  اين  براى  و 
بخش  در  فعال  نيروى هاى  از 
خصوصى را توصيه كرديد، اما 
راهكار نهايى براى برون رفت 
از اين معضل را چه مى دانيد؟ 
به  بايد  اقدامى  هر  از  قبل 
دنبال اصالح سيستم اقتصادى 
باشيم. سيستم اقتصادى حاكم 
فعلى  شرايط  در  كشور  بر 

جزيره اى است و درآمد ها به شدت غير شفاف است. 
همين طور فربه شدن برخى از بخش هاى اقتصادى 
مثل نهاد ها، عامل دور زدن دولت و ضعف نظارت در 
برخى از بخش ها است. بنابراين ابتدا بايد به دنبال 
شفاف شدن درآمد ها در كنار نظارت صحيح، به جا و 
منضبط  بود تا نتيجه ى مطلوب حاصل شود.  براى 
سال 94 دولت بايد تالش كند كه اين شفاف سازى 
صورت بگيرد يا به عبارتى يكى از برنامه هاى اصلى 

سال 94 باشد.
يعنى شما معتقديد كه تمامى اين معضالت به 
مديريت  كشور  در  هنوز  كه  است  اين  خاطر 

مطلوب اقتصادى شكل نگرفته است؟ 
كه  است  اين  نشان دهنده ى  موجود  تبعات  تمام 
متاسفانه مديريت اقتصادى درستى بر كشور حاكم 

نيست. 
به عنوان مثال آمريكا در دورانى كه نفت خام ارزان 
است، ذخيره سازى استراتژيك مى كند و موقعى كه 
نفت خام با افزايش قيمت مواجه است از ذخيره هاى 

نفتى استفاده ى بهينه مى كند. 
اما متاسفانه در كشور ما وقتى قيمت نفت خام از هر 
بشكه 100 دالر به 108 دالر رسيد، در ارتباط با مازاد 
فروش و اين كه اين مبلغ كجا خرج شده است كسى 
پاسخگو نبود، اما در حال حاضر با افت شديد قيمت 
نفت، شاهد بحث ها و نظرات مختلف و بعضاً آرمانى 

هستيم. 
تجربه ثابت كرده است كه يكى از چالش هاى اساسى 
در كنترل شرايط بحرانى، مديريت كارآمد است چراكه 
عدم مديريت صحيح در شرايط حساس، ضربه هاى 

جبران ناپذيرى به اقتصاد كشور وارد خواهد كرد. 

به نظر مى رسد براى داشتن مديريت كارآمد به ويژه 
در بخش اقتصاد نفتى، نياز به يك بازنگرى اساسى در 

تعريف مديريت داريم. 
يكى از فاكتورهاى مهم و اساسى صاحب نظر بودن و 
تخصص كافى يك فرد در مديريت، بخش مورد نظر 
است كه اين مهم طى ساليان گذشته در بخش هاى 
مختلف به ويژه در مديريت صنعت نفت كشور ناديده 

گرفته شده است. 
موضوع ديگرى كه به نظر مى رسد داراى اهميت باشد 

صادرات است. 
اين  در  مى تواند  كه  راهكارهايى  مهم ترين  از  يكى 
شرايط اقتصاد كشور را حفظ كند، صادرات فنى و 
توسعه ى  و  بردن كيفيت محصوالت  باال  مهندسى، 
صادرات به كشور هايى است كه مى توانند به  عنوان 

بازار هدف مورد توجه قرار بگيرند. 
صورت  به  اغلب  توليدكنندگان  از  حمايت  اما 
شعارگونه مطرح شده است. فكر مى كنيد چه 

موانعى براى تحقق اين امر وجود دارد؟ 
دارد.  شرايطى  هم  خصوصى  بخش  موفقيت  البته 
گفتن  براى  مى تواند حرفى  بخش خصوصى  زمانى 
قوى  كيفيت محصول،  در حوزه ى  كه  باشد  داشته 
عمل كند. اگر در حوزه ى كيفيت شرايط محصوالت 
ايده آل و مناسب بود، در هر شرايطى در بازار رقابتى 
مى تواند حضور يابد. رقابت هم زمانى حاصل خواهد 
شوند.  خارج  انحصار  از  داخلى  محصوالت  كه  شد 
بديهى است تا زمانى كه بحث انحصار مطرح باشد، 
نه ميلى به رقابت براى توليدكننده وجود دارد و نه 
ارتقاى  براى  نيازى  كيفيت، چون  افزايش  به  ميلى 
فعاليت خود احساس نمى كند. بنابراين نبايد نسبت 
به كيفيت محصوالت داخلى به عنوان يك اصل مهم 

بى تفاوت باشيم. 
به هرحال اميدوارم به شرط استفاده از مديران كارآمد 
و صاحب نظر و همچنين توجه ويژه به توليد و بخش 
خصوصى، به سمت اقتصاد پايدار بدون وابستگى به 

درآمدهاى نفتى حركت كنيم. 

از صادرات  كه درآمدهاى حاصل  از آن جايى 
نفت، اصلى ترين منبع درآمد 

براى كشور بوده است، روند كاهش قيمت آن را 
چگونه ارزيابى مى كنيد؟ 

بيشترين  كشور  در  توليد  بخش  ترديد  بدون 
گرفتن  نظر  در  با  چراكه  ديد،  خواهد  را  آسيب 
تبع  به  و  خام  نفت  بشكه  هر  ازاى  به  دالر   50 
از  يك سرى  محصوالت  كالن  قيمت هاى  آن 
واحدهاى  براى  پروژه ها  از  بسيارى  پااليشگاه ها، 
توليدى به صرفه نخواهد بود و توليد كننده ناچار است 

منابع خود را كاهش دهد. 
دولت ها بار ها شعار حمايت از توليد را سرلوحه ى 
كار خود قرار دادند اما واقعاً اگر به بخش توليد 
آن طور كه انتظار مى رفت توجه مى شد، شرايط 

بهتراز اين نبود؟ 
از  حمايت  بر  مبنى  دولت ها  عمل  با  حرف  تناقض 
هم   94 بودجه ى  اليحه ى  در  حتى  توليد،  بخش 
مشهود است. كاهش سهم توليد از 10 هزار ميليارد 
تومان در سال 93 به 5 هزارميليارد تومان، گواه اين 
ابتدا قرار بود 10 هزار ميليارد  تناقض است چراكه 
تومان به بخش توليد پرداخت شود، اين رقم به 5 
هزار و 200 ميليارد تومان تبديل شد، اما در ادامه 
با حذف 2 هزار ميلياردى توسط دولت، به 3 هزار و 
200 ميليارد تومان رسيد، كه در   نهايت اين ميزان 
هم به هزار و 200 ميليارد تومان كاهش پيدا كرد كه 
متاسفانه اين رقم نيز تا به اين جاى كار نيز پرداخت 
نشده است. بنابراين هرچند كه اين رقم ها دردى را از 
توليد دوا نمى كند، اما اميدوارم كه حداقل همين رقم 
هم به طور كامل محقق شود. ناگفته نماند بر اساس 
قانون، قرار شد 30 درصد از كل درآمدهاى حاصل 
از هدفمندى به توليد اختصاص يابد، اما موضوع مهم، 
ميزان تحقق واقعى اين برآوردهاست . با اين اوصاف 
اداره ى كشور با نفت مثًال 20 دالرى چگونه امكان پذير 

خواهد بود؟!
و  سرمايه  بازار  بر  خام،  نفت  قيمت  كاهش 
تاثيرى  چه  بورسى  شركت هاى  سودآورى 

خواهد گذاشت؟ 
بازار سرمايه و شركت هاى بورسى با تغيير قيمت نفت 
قطعاً دچار يك سرى تغييرات خواهند شد و پيش بينى 
مى شود بازار سرمايه نه به سمت بازار مسكن مى رود 
قطعاً  بلكه  زيربنايى  سرمايه گذارى  سمت  به  نه  و 
بيشترين توجه خود را به سمت سرمايه گذارى هاى 

كوتاه مدت معطوف مى كند. 
به هر حال بازار سرمايه هميشه 
تحت الشعاع رفتارسرمايه گذاران 
بايستى  حال  عين  در  است، 
كه  داشت  توجه  نكته  اين  به 
هم  بهادار  اوراق  سرمايه گذاران 
كه  مى دهند  ترجيح  هميشه 
پيشرو باشند . در صورت حمايت 
سرمايه  بازار  صنايع،  از  دولت 
مى تواند تقويت شود، در غير اين 
قابل  عملكرد  نمى تواند  صورت 

قبولى داشته باشد.

ايليا پيرولى

بررسى شد: با محمدعلى صادقى  در گفت و گو 
ايران اقتصاد  بر  آثار نوسان قيمت نفت 

13
94

ن 
ردي

فرو
م - 

زده
سي

ره 
شما

13
94

ن 
ردي

فرو
م - 

زده
سي

ره 
شما

39

38

13
93

اه 
ر م

 تي
هار

 چ
اره

شم

39

شرمين نادرىبهار مال ماست

بوى اسفند كه مى آيد، عقربة تاريخ مى ايستد روى 29 اسفند 1329؛ همان اسفندى كه نفت ملى شد. بگذاريد اين بار به جاى گفتن از هزار قصه، يك قصة 
دنباله دار بگوييم؛ از اسفندى كه با همة اسفند هاى ايران فرق داشت.

ادبيات
فريد دانش فر 

خيلى سخت است بخواهيد از كسى حرف بزنيد كه در بيشتر 
بيننده اش  به  را  زيادى  حرف هاى  ولى  نزده،  حرف  آثارش 
گفته! تناقض عجيبى است. آن قدر در تاريخ سينما درخشان 
و ماندگار است كه با يك نشانه  كوچك و ساده و گفتن يك 
است  كافى  مى گيرد.  شكل  شما  ذهن  در  چهره اش  كالم، 
حتى  لنگه!  به  لنگه  كفش هاى  يا  ولگرد،  بگويم شخصيت 
سبيل هايش هم معروف است. كسى كه با ظاهرى عجيب و 
غريب، شخصيتى ماندگار را در سينما خلق كرد و هنوز بعد 
از گذشت يك قرن از فعاليت او، فيلم هايش ديدنى هستند. 
چارلى  از  بار  اين  فروردين ماه،  در  تولدش  سالگرد  بهانه  به 
چاپلين مى نويسيم تا هم يادى از او كرده باشيم و هم اين كه 
بگوييم مى توانيد در اين تعطيالت، آثار او را ببينيد و از ته دل 
بخنديد... و حواستان باشد كه دنياى تكنولوژى شما را اسير 

خودش نكند! 

آن طور كه خودش مى گويد، در يكى از محله هاى جنوب 
آمد.  دنيا  به   1989 سال  آوريل  شانزدهم  در  لندن  شهر 
گروه هاى  توسط  تحقيقاتى  او  تولد  محل  درباره  البته 
مختلف انجام شد، مانند سازمان اطالعاتى فرانسه و بريتانيا 
خانواده اش  هرچند  نرسيدند.  نتيجه اى  به  اما  آمريكا،  و 
نامه اى  كردند  اعالم  او  مرگ  از  بعد  سال   40 درست 
كولى ها  كمپ  در  او  شده  اشاره  آن  در  كه  كرده اند  پيدا 

در نزديكى بيرمنگام به دنيا آمده. با اين 
حال گمانه زنى هايى درباره محل تولد 

و حتى نام اصلى او مطرح شده. او 
فعاليت  از همان كودكى مشغول 

شايد  شد؛  بازيگرى  هنر  در 
و  پدر  موضوع  اين  اصلى  دليل 
حرفه  اين  از  كه  بودند  مادرش 
هرچند  مى كردند.  درآمدزايى 

سه  تنها  چارلى  وقتى  كه 

سال داشت، آن ها از هم جدا شدند و 9 سال بعد پدرش 
از دنيا رفت. از طرفى مادرش كه طى حادثه اى در تئاتر، 
چاپلين  شد.  بسترى  بود،  خورده  سرش  به  ضربه اى 
كه  دارم  نبود، شك  مادرم  «اگر  مى گويد:  مادرش  درباره 
از  يكى  او  كنم.  كسب  موفقيتى  پانتوميم  در  مى توانستم 

بزرگ ترين هنرمندان پانتوميم بود كه تاكنون ديده ام.» 

چارلى 20 ساله به آمريكا مهاجرت مى كند و همراه يكى از 
دوستانش در آن جا نمايش اجرا مى كند. در اين دوره او استن 
لورل، بازيگر معروف انگليسى، را هم مالقات مى كند و چند 
وقتى هم اتاقى او مى شود. اما استن به كشورش بازمى گردد و 
چارلى در آمريكا مى ماند. در سال 1913 شركت فيلم سازى 
«كى استون» بازى چاپلين را مى بيند و نظرش جلب مى شود. 
به اين ترتيب همكارى چارلى جوان با اين شركت آغاز مى شود. 
او اولين فيلم خود را كه كوتاه و صامت و البته كمدى بود، 
يك سال بعد مى سازد؛ فيلمى كه جرقه اى بود براى به شهرت 
رسيدنش. در اين سال او براى شركت كى استون در سه فيلم 

بازى مى كند و روزبه روز شناخته شده تر مى شود. 

از  بيش  و  فيلم سازى كرد  به  از مدت كوتاهى شروع  بعد 
توجه  مورد  هم  او  آثار  ساخت.  صامت  و  كوتاه  فيلم   30
عالقه مندان به هنر قرار گرفت و هم بسيارى از نويسنده ها 
او  او نشان دادند. شخصيت  به  و كارگردان ها نظر مثبتى 
با عنوان «آواره» يا «ولگرد» شناخته مى شد. پله هاى 
او  بودند!  آسانسور  شبيه  بيشتر  او  براى  موفقيت 
نظرهاى  با  هم  كارش  شيوه  و  معروف  به سرعت 
طرفى شركت هايى  از  شد.  همراه  منتقدان  خوب 
كه دنبال منفعت مالى و سود بيشتر بودند، دست 
در  كه  طورى  كردند.  دراز  سويش  به  همكارى 
قراردادى  فيلم «موچوال»  سال 1916 شركت 
كه  كرد  امضا  او  با  دالر  هزار   670 ارزش  به 

رقم بااليى بود. چاپلين در طى يك سال و نيم فعاليت، 12 
فيلم بلند صامت و كمدى براى اين شركت ساخت كه در 

نوع خود ركوردى محسوب مى شود. 

يكى ديگر از آثار طنز مهم و تاثيرگذار او «جويندگان طال» 
است. بدون شك صحنه هاى مختلف اين فيلم در ذهن هر 
بيننده اى ماندگار مى شوند. فيلمى مملو از صحنه هاى طنز. 
پيدا  براى  بسيارى  افراد  كه  شد  ساخته  زمانى  فيلم  اين 
كردن طال به معدن ها و نقاط ديگر مى رفتند و سختى هاى 
زيادى را متحمل مى شدند. قسمتى از فيلم كه به گرسنگى 
دو شخصيت در آن اتاقك چوبى مى پردازد، مانند صحنه بار 
گذاشتن يك كفش براى رفع گرسنگى، ازجمله صحنه هاى 
بى نظير فيلم است. در جريان باشيد كه اين فيلم 80 سال 

پيش ساخته شده است. 

كمدين هاى  از  بسيارى  شد،  سينما  وارد  صدا  كه  زمانى 
فيلم هاى صامت دچار مشكل شدند. درواقع نمى دانستند 
وفق  پيش آمده  وضعيت  با  را  خودشان  بايد  چطور  حاال 
دهند تا خللى در كارهايشان و هم چنين محبوبيتشان نزد 
مردم كم نشود. اما چارلى چاپلين باز هم از نبوغ بى پايانش 
استفاده مى كند و فيلم «عصر جديد» را مى سازد. درواقع 
دست  از  را  اعتبارش  كمدين ها  ديگر  خالف  به  نه تنها 
نمى دهد، كه با ساخت اين اثر، شاهكار خود را به نمايش 
ابتداى  فيلم همان چيزى است كه در  مى گذارد. موضوع 
مطلب به آن اشاره شد؛ از دست رفتن هويت فرد در دنياى 
جديد؛ دنيايى كه با صنعت (و البته امروزه با تكنولوژى هاى 
كه  فيلم  از  صحنه اى  شك  بدون  خورده.  گره  پيشرفته) 
كسى  ياد  از  مهره هاست،  كردن  سفت  حال  در  چاپلين 

نمى رود، يا قسمتى كه بين چرخ دنده ها حركت مى كند. 

اولين فيلم كامال ناطق او «ديكتاتور بزرگ» است كه در 
سال 1940 ساخته شد. فيلم در شرايطى ساخته مى شود 
كه جنگ جهانى دوم شروع شده. چاپلين نه تنها ظاهر و 
چهره اش، كه حتى نام شخصيت را هم شبيه هيتلر انتخاب 
مى كند و با اين حركت نشان مى دهد نه تنها هيچ نگرانى 
و ترسى از بابت ارتباط دادن فيلم به هيتلر ندارد، كه قصد 
دارد به طور واضح و مشخص، تفكرات افرادى مانند هيتلر 
و موسلينى را به ريشخند بگيرد. هرچند برخى از منتقدان 
نظرهاى مخالفى درباره اين اثر داشتند، اما مردم از آن به 

خوبى استقبال كردند. 

سينما  نابغه  چاپلين،  چارلى  درباره 

تاريخ  تقويم  خانواده و  مجله فرهنگ 

از عيد تاريخى  روايت  چند 
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چيزهاى  همه  و  عيد  و  نوروز  ماست،  مال  بهار 
مال  نيامده.  تاريخ  توى  شايد  اسمش  كه  خوبى 
همين آدم هاى كوچه و بازار، مال شاعرهاى يك تا 
پيراهن، مال بچه ها، جوان هاى آس وپاس، مال ما 
معمولى ها كه هميشه از ابد تا امروز، از همان طبق 
سنجد، يواشكى سنجد برداشتيم، سير تازه پوست 
نشانه  به  پرآب  ظرف  كرديم،  سبز  گندم  كنديم، 
بركت و عشق در سفره مان گذاشتيم و سكه هاى 
صنارى و پاپاسى هاى مسى كوچك و رنگ رفته را 
به آرزوى سالى پربار گذاشتيم كنار تخم مرغ هاى 
زده  رنگ  اميد،  و  عشق  هزار  با  كه  رنگ رنگى 
بوديم  كرده  طاليى شان  پياز  پوست  توى  بوديم، 
چسب  با  را  مادربزرگ هايمان  لباس  پولك هاى  و 
بايد  را  همين ها  بوديم.  چسبانده  رويش  نشاسته 

توى تاريخ نوشت، اصال تاريخ را بايد همين طورى نوشت.

البد  مى رود،  باال  ساسانى  قصر  پله هاى  از  خجسته 
بگويد.  تبريك  خسروپرويز  به  را  سال  تحويل  مى خواهد 
جوان  و  مى لغزد  پايش  زير  كسرى  ايوان  پله هاى 
خوش چهره اى كه به قول ابوريحان بيرونى بايد خوش رو 
و خوش برخورد و خوش نيت هم مى بود، مى رسد به تاالر 
اصلى كاخ؛ جايى كه موبدان زرتشتى عود مى سوزانند و 
پادشاه با سبيل زراندود و چشم هاى سرمه كشيده منتظر 
تحويل سال است. گرچه اين تحويل سال، آن جورى كه 
تاريخ مى گويد، هميشه هم در زمان تولد خورشيد (اول 
خاطر  به  ساسانى ها  آخر  است.  نمى افتاده  اتفاق  بهار) 
رعايت  نكردن سال هاى كبيسه در شمارش روزهاى سال، 
چند بار در تابستان نوروز را جشن گرفتند؛ تا زمانى كه 
باالخره عمر خيام گاه شمارى واقعى و درست و حسابى را 
كه زمان سقوط هخامنشى در ايران از ياد رفته بود، دوباره 

زنده كرد. روحش شاد!

«از اوايل اسفند در بازارها خصوصا دكان هاى پارچه فروشى و 
كفش و كاله دوزى ازدحام مى شد. هر كسبه قدر توانايى خود 
به فكر لباس عيدى براى خانواده خود بود. خياط ها منتها 
از نيمه اسفند كار تازه قبول مى كردند. از بيستم اسفند به 
بعد پاره اى از دكان دارها كه مستقيما با عيد سروكار داشتند، 
دكان هاى خود را تزيين مى كردند. بقال ها طبق هاى معلق 
از سنجد ساخته و دسته هاى شمع پيه اى [آغشته به پى] 
كه با جوهر سبز و قرمز روى آن نقش و نگار انداخته بودند، 
به سرتاسر پيشانى دكان خود مى آويختند... در عيد نوروز 
مردم از طبيعت تقليد كرده، به همه چيز زندگى نو و تازگى 

فرستاده  سفيدگرى  به  خانه حكما  مسى  مى دادند. ظرف 
مى شد. آب حوض و آب انبار را كال عوض مى كردند، فرش 
بودند،  نزده  سفيد  گل  اگر  را  ديوارها  گرد  داده،  تكان  را 

مى گرفتند.»
(خاطرات عبداهللا مستوفى از تاريخ ادوارى قاجار)

مراسم جشن عيد نوروز كه به فرمان مردآويج سردار آل زياد 
برگزار شد، يكى ديگر از قصه هاى عجيب نوروزى است. به 
گفته تاريخ به دستور او هيزم زيادى جمع كردند و شمع هاى 
عظيم درست كردند و بعد تعداد زيادى كالغ زنده گرفته و 
به چنگال منقارهاى اين بدبخت ها گلوله هايى آغشته به نفت 
آويختند. زمان شروع جشن، نفت اندازها آن ها را آتش زدند 
و به هوا پرتاب كردند و مرغ هاى بينوا غرق در شعله آتش، 
آسمان را نورانى كردند. اين پرنده ها سوختند و آن آدم ها 
خوردند و نوشيدند و عيد گرفتند و كسى هم در تاريخ از 
حال آن نفت اندازها و پرنده كش ها و مردم عادى كه حيران، 
پرواز آتش گرفته ها را نگاه ها مى كردند، چيزى در تاريخ ثبت 
نكرده است. انگار همه جا صحبت از شاهان است و سالم 

نوروزى شان.

«عيد نوروز كه روز وصول شمس به نقطه ربيعى است... تا 
هنوز به سياق ايام قديم در اهالى عصر ايران جارى است.»

دربار  در  ايران  به  انگليسى  فرستاده  نخستين  مالكوم،  (جان 
فتحعلى شاه)

سالم نوروز قجرى در تخت مرمر كاخ گلستان انجام مى شد. 
يك روز پيش از آن رئيس تشريفات دربار از سران طبقات 
مختلف دعوت كرده بود كه يك ساعت پيش از تحويل سال 
براى دست بوس شاه و احتماال رتق وفتق امور يك ساله به 

حضور برسند. تا لحظه سال تحويل مثل سيخ توى 
تاالرها و پاى تخت شاه به انتظار بايستند، سكه اى 
التماس  احتماال  و  كنند  چاكرى  عرض  و  بگيرند 
دعايى داشته باشند. حاال اگر اين آدم ها رئيس صنف 
نانوايى بودند و مى خواستند سبيلى چرب كنند كه 
در جيره آرد مردم شن بريزند، كارشان خيلى قبل تر 
از رسيدن به حضور جناب شاه قجر، شروع شده بود، 
بايد از فالن الدوله و بهمان السلطنه شروع مى كردند تا 

مى رسيدند به خود حضرت شاه!

«جشن عيد نوروز هشت روز دوام مى آورد، مغازه ها 
و بازار در اين مدت بسته است و هر كس ديگرى را 
تبريك مى گويد. نوروز سلطانى، عيد بزرگ و رسمى 
است... شاه البسه مزين به الماس مى پوشد و سفراى 
اين سالم  خارجى و وزرا را در سالن شاهى مى پذيرد. در 
پشت سر شاه وزير خارجه و در دست راست مترجم دربار 
قرار مى گيرد. سفير عثمانى به جهت مقام سفارت كبرى [در 
جلو] و ساير سفرا به ترتيب گرداگرد شاه جمع شده و شاه 

برحسب مقتضيات زمان با سفرا به مذاكره مى پردازد.»
(از خاطرات احمد امين، فرستاده عثمانى به ايران در زمان 

فتحعلى شاه)

كى گفته لباس نوى سر سفره عيد، مال شازده قجرى ها 
قديمى  لباس  است.  ساسانى  زردار  سبيل   پادشاه هاى  و 
خواهر بزرگ تر و دختر دايى بزرگه كه بوى نفتالين مى داد و 
كفش هايى كه به پايمان لق مى زدند، براى ما لباس پادشاهى 
و  قرآن  الى  تومانى  اسكناس 200  دانه  يك  آن  و  بودند 
نخودچى كه زير دندان آب مى شد، مى ارزيد به همه دنيا، 
به جان خودم، همه دنيا. يك روزى ما تاريخ را اين طورى 

مى نويسيم، دوباره و قشنگ و نوروزى. 
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وقتى ريحانه از مهدكودك برگشت، پيشى كوچولو 
گفت: «ريحانه جونى! بيا بازى!»

ريحانه انگشتهاى دو تا دستش را به پيشى كوچولو 
نشان داد و گفت: «پيشى جونم! فردا بازى بكنيم؟ 

آخه امروز بايد اين همه نقاشى بكشم.»
پيشى كوچولو گفت: «منم بكشم؟»

ريحانه گفت: «آره! بدو ده تا كاغذ بيار.»
اما يادش  اتاق.  پيشى كوچولو بدو بدو رفت توى 
رفت ريحانه چند تا كاغذ ميخواست. براى همين 
اندازة  به  و  شمرد  را  دستش  تا  دو  انگشتهاى 

انگشتهايش براى ريحانه كاغذ برد.
و  درخت  و  سيب  كاغذها  روى  مداد  با  ريحانه   
ماهى و گل و كلى چيزهاى قشنگ قشنگ ديگر 
نقاشيهاى  همة  براى  هم  كوچولو  پيشى  كشيد. 
با  هم  بعد  گذاشت؛  ابرو  دو  چشم  چشم  ريحانه 

مداد رنگيهايشان همة نقاشيها را رنگ كردند.
نقاشيهايشان  شد،  تمام  كردنشان  رنگ  وقتى   
تا  دو  هم  ريحانه  بود.  شده  قشنگ  خيلى  خيلى 
دستش را به پيشى كوچولو نشان داد و گفت: «آخ 

جون! فردا اين قدر هزار آفرين ميگيرم.»
گفت:  و  زد  دست  برايش  هم  كوچولو  پيشى   

«آفرين ريحانه جون جونى!»
فردا كه شد، ريحانه نقاشيهايش را برداشت و رفت 
منتظر  خانه  توى  هم  كوچولو  پيشى  مهدكودك. 
ولى  كنند.  بازى  هم  با  و  برگردد  تا  ماند  ريحانه 
وقتى ريحانه برگشت، كلى اخم كرده بود. پيشى 
كوچولو گفت: «چرا به من اخم كردى همهاش؟»
 ريحانه گفت: «چون كه دو تا هزار آفرين ندارم.»

 پيشى كوچولو گفت: «اصال به من چه؟»
كوچولو  پيشى  به  را  انگشتهايش  همة  ريحانه   
نشان داد و گفت: «من به تو نگفتم اين قدر كاغذ 

بيارى؟!»
«آوردم  گفت:  هم  كوچولو  پيشى 

ديگه!»
انگشتهاى  از  تا  دو  ريحانه   
دستش را قايم كرد و گفت: «نه 
خير پيشى كوچولوى حواس پرت! 

اين قدر كاغذ آوردى.»
شد  عصبانى  هم  كوچولو  پيشى 
به  را  دستش  انگشتهاى  همة  و 
ريحانه نشان داد و گفت: «ريحانه 
كاغذ  اين قدر  من  بداخالق!  خانم 

آوردم.»
كوچولو  پيشى  انگشتهاى  ريحانه   
را نگاه كرد. بعد انگشتهاى خودش 
را نگاه كرد. بعد دوباره انگشتهاى 
پيشى كوچولو را نگاه كرد و گفت: 
اون  دو... سه چهار...حاال  «يك... 
شش...  ...پنج...  دستت  يكى 

هفت... هشت...اِه چرا دو تا انگشتت نيست؟»
اين قدر  اول  از  كه  «من  گفت:  كوچولو  پيشى   

انگشت داشتم.»
پيشى  به  را  خودش  دست  انگشتهاى  ريحانه 
بايد  كه!  «نمى شه  گفت:  و  داد  نشان  كوچولو 

اين قدر انگشت داشته باشى!»
و  كرد  نگاه  را  ريحانه  انگشتهاى  كوچولو  پيشى   
يكى  اون  پنج...  چهار...  سه...  «يك...دو...  گفت: 
نه...  بده... شش... هفت... هشت...  دستت رو 

ده...اِه اشتباهى شمردم!»
تا  ده  هم  اولش  از  من  «نه،  گفت:  ريحانه 

انگشت داشتم.»
گفت:  و  ميز  زير  رفت  كوچولو  پيشى   

«ببخشيد! انگشت هاى من كمتره خب!»

ريحانه دراز كشيد روى زمين و گفت: «فكر كنم 
انگشت هاى ما با هم فرق داره!»

پيشى گفت: «مثل گوش هامون!»
ريحانه گفت: «آره! مثل موهامون!»

پيشى گفت: «مثل چشم هامون!»
ريحانه گفت: «آره! دماغ هامون!»

پيشى گفت: «مثل...مثل...دم هامون!»
ريحانه گفت: «آره! ولى ما دوستيم.»

گفت:  و  آمد  بيرون  ميز  زير  از  كوچولو  پيشى 
«خيلى هم دوستيم، پس بيا بازى!»

1- كارى ضرورى به خصوص بعد از اضافه وزن
يادآورى  به  اين گونه  شعرهايش  از  يكى  در  2-دهخدا 

توصيه مى كند.
3- اولش با دودوتا چهارتا شروع مى شود و بعدا سخت تر 

و سخت تر مى شود!
4- يك زمانى خانة  ما بود.

5- اندازه گيرى چند وقت يك بار آن براى پى گيرى يكى 
از نشانه هاى رشد است!

6- درخت ديوانه!
7- جمع رأى

8- بهتر است در معاشرت ها اين طور باشيم.
9- بيان كردن

دارى؟پيشى جونم چند تا انگشت 
 جوجه 
 دوست

 داشتنى

داستان
معصومه يزدانى

تصويرگر: الله فياضى

كودك و نوجوان

جدول  نوجوان

دستى كار 
نيلوفر نيك بنياد

2. شكل بدن و پرهاى كاكل جوجه را روى يك كاغذ بكشيد و رنگ كنيد. با قيچى 
دور آن را ببريد.

3. پاهاى جوجه و بال هايش را هم جداگانه روى كاغذ بكشيد، رنگ كنيد و با قيچى 
ببريد. (مى توانيد هر كدام از مدل بال هايى را كه دوست داريد، انتخاب كنيد.)

4. حاال پاها و بال ها را مثل تصوير، به بدن جوجه بچسبانيد. اگر به جاى چسب از 
سوزن استفاده كنيد، پاها و بال هاى جوجه تان راحت تر تكان مى خورد. فقط يادتان 

باشد پشت سوزن را برگردانيد كه زخمى نشويد.

جوجة   اين  كردن  درست  براى   .1
الزم  خاصى  وسيلة   دوست داشتنى 
نيست. فقط  بايد يك ورق كاغذ، يك 
قيچى و كمى چسب (يا سوزن ته گرد) 

داشته باشيد. 
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دكترحجت اله صیدي، مدیر عامل شركت سرمایه گذاري خوارزمي

موسم جوش و خروش وخارزم
صبا به تهنیت پیر می فروش آمد

كه موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد
هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای
درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد

تنـور الله چـنان برفروخت باد بهـار
كه غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد

       درآمدن بهار افزون بر نشاطی كه در تمامی اركان طبیعت ایجاد 
است  مباركی  دوچندان  موسم  وخارزم  گروه  اعضای  برای  می كند، 
با  گروه  كاركنان  و  مدیران  گویای  زبان  كه  را  آن  برآمدن  سالگرد  تا 
سرمایه گذاری  بزرگ  خانوادة  اعضای  و  ذی نفعان  مشتریان،  سهام داران، 
خوارزمی به حساب می آید، به شادی نشینند و عهد خود با مخاطب را 
تازه كنند؛ عهدی كه با آرمان ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها شروع شد، 
با برنامه ریزی راهبردی هفت ساله، كه  نام »راه خوارزمی« به خود گرفت، 
قطعیت یافت و از پانزده ماه قبل مراحل اجرایی خود را شروع كرد. یکی 
از ابزارهای الزم برای تحقق اهداف برنامه، نشریه ای بود تا از طریق آن با 
تمامی ذی نفعان تبادل نظر شود، گزارش های الزم ارائه شده و دستاوردها 
و دشواری ها به اطالع برسد، هر چند انتشار دوازده شماره در سال با تمام 
برای  كسب وكار،  محیط  متعدد  پیچیدگی های  دلیل  به  دشواری هایش، 

تبادل نظر و ارائة گزارش های مختلف ممکن است كافی به نظر نرسد. 
به  وقتی  وخارزم،  شمارة  سیزدهمین  انتشار  آستانة  در  اكنون         
مطالب طرح شده در شمارة اول درخصوص راه خوارزمی مراجعه می شود،  
دل نواز  یار  آن  این كه  از  می شود  گشوده  سپاس  و  شکر  زبان  بی اختیار 
چگونه اعضای گروه خوارزمی را بیش از آن كه در تصور می گنجد، یاری 
داد تا گام های نخستین را استوارتر بردارند و در پایان سال به اهداف خود 
با شکایت،  است  دل نوازم شکری  یار  زان  همواره  اگرچه  باشند،  رسیده 
حتی اگر شکایت مورد نظر در مقابل آن چه شکر نامیده می شود، بسیار 

ناچیز است و فراموش شدنی. 
        در سال نودوسه گروه خوارزمی بیش از سه برابر بزرگ تر شد، سود 
آن افزایش یافت و پایه های كسب سود قابل تقسیمی به مراتب بیشتر از 
از  تنها سود حاصل  اكنون  به گونه ای كه  ریخته شد.  سال های گذشته 
عملیات نیروگاه منتظر قائم در سال جاری بیش از میزان سود تقسیمی 
سال گذشتة كل گروه برآورد می شود و بدیهی است كه با تحقق سود 
پیش بینی شدة سایر شركت ها، می توان سال های آتی را برای خوارزمی، 
طالیی پیش بینی كرد. اكنون نیروگاه منتظر قائم بزرگ ترین دارایی گروه 
تخصصی  مادر  شركت  یک  قالب  در  بورس  به  ورود  آستانة  در  و  است 
آن چه  و  گروه  راهبردی  برنامة  به  توجه  با  اما  انرژی.  و  برق  در صنعت 
پیاده سازی  حال  در  شركت ها  عملیاتی  و  اجرایی  برنامه های  اساس  بر 
است، وزن این شركت در كنار شركت های بزرگی مانند توسعة ساختمان 
خوارزمی، توسعة مدیریت و سایر شركت های مهم دیگر تنها بخشی از 
دارایی های ارزش آفرین گروه خواهد بود. اكنون سال نودوسه در حالی به 
پایان می رسد كه تمامی شركت های گروه برنامه های راهبردی و عملیاتی، 
خود را برای رسیدن به اهداف ساالنه كه درنهایت به میزانی از دارایی 
به ارزش سیصدوسی هزار میلیارد ریال در سال نودونه شمسی و تحقق 
سود هشتادوپنج هزار میلیارد ریالی در همان سال خواهد رسید، تنظیم 
سرمایه گذاری  شركت  نماد  كه  این روست  از  هم  و  كرده اند.  تصویب  و 

خوارزمی در بین شركت های سرمایه گذاری بورس، از نظر ارزش شركت 
از دیگر شركت های هم گروه  باالتر  قابل توجهی  با فاصلة  ارزش ذاتی  و 

خود ایستاده است. 
       ازجمله، آن چه تاكنون به دست آمده، به تاریخ پیوسته و شایسته 
آن است تا در آستانة سال جدید، كه مرغ در خروش و گل به جوش 
می آید،  با طلب مدد از انفاس قدسی و در هوای مسیح نفس، با شتابی 
افزون تر به عملیاتی ساختن اهداف سال نودوچهار پرداخت و تاریخی 
گروه  گردانندگان  اصلی  دغدغة  روزها  این  در  آن چه  ساخت.  دیگر 
برنامه های سال پیِش روست؛ سالی  خوارزمی به شمار می آید، تحقق 
به عوامل مهمی مانند كاهش قیمت نفت، كسری بودجة  با توجه  كه 
به مراتب  با نرخی  البته  تورم -  پایداری  برای دولت و  قابل پیش بینی 
پایین تر از گذشته – هم چنان سال سخت و ناهمواری به شمار می رود 
و گمان می رود كه حتی با حصول كامل توافق هسته ای مبتنی بر منافع 
می شود  ایجاد  جامعه  در  زیادی  امید  چند  هر  كشور،  مصالح  و  ملی 
اما حداقل  برچیده می شوند،  به یک  بین المللی یک  و محدودیت های 
نخواهد  برخوردار  آن  آثار  از  اقتصاد  واقعی  بخش  سال  اول  نیمة  در 
دارای  این سال،  برنامة عملیاتی گروه در  این دشواری،  با وجود  شد. 
انرژی سپهر ـ مالک  ازجمله ورود شركت برق و  سرفصل های مهمی، 
قائم - و شركت توسعة ساختمان خوارزمی به بورس،  نیروگاه منتظر 
تشکیل  جهان،  صدر  معادن  توسعة  شركت  طرح های  كردن  عملیاتی 
شركت مادر تخصصی نفت و گاز و پتروشیمی، توسعة عملیات و بازار 
اوراق  بورس های  فعالیت ها در  توسعة  شركت  البراتوارهای سینادارو، 
خوارزمی  سرمایة  مدیریت  توسعة  شركت های  طریق  از  كاال  و  بهادار 
عرصه های  به  مفاخر  ورود  ایرانیان،  سپهر  نگر  آتی  سرمایه گذاری  و 
فراهم شده،  اطالعات كه مقدمات آن در سال گذشته  فناوری  جدید 
بانک داری، توسعة  تقویت و توسعة سرمایه گذاری ها در صنعت پرآتیة 
جدی  ورود  هم چنین  و  بازرگانی  فعالیت های  متنوع سازی  و  عملیات 
كردن  فعال  با  آن  پایه های  كه  است  بین المللی  فعالیت های  عرصة  به 
به تدریج  و  نهاده شده  كشور  از  در خارج  بین المللی  تخصصی  شركت 
در سایر نقاط راهبردی جهان گسترش خواهد یافت. در این راستا با 
انجام  آغازین سال  ماه های  افزایش سرمایه كه در  اجرای مرحلة دوم 
برداشته  دوم  سال  در  راهبردی  برنامة  اجرای  نخست  گام  می گیرد، 
یاری  و  الهی  به فضل  امید  و  توكل  با  است كه جز  بدیهی  و  می شود 
سهام داران ارجمند، تالش بی وقفة مدیران و كاركنان گروه و پشتیبانی 
تمامی ذی نفعان از جمله مدیران و كاركنان بانک های معظم صادرات 

ایران و مسکن دست یابی به این اهداف میسر نخواهد بود.        
          گاه آن است كه ضمن عرض شادباش بهاری به تمامی اعضای 
گروه بزرگ خوارزمی و تالش گران عرصة ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها 
دقیق  فداكارشان، سهام داران  خانواده های  و  ارجمند  از همکاران  اعم   -
ذی نفعان  و  شركا  تمامی  و  حرفه ای،  و  وفادار  مشتریان  حمایت گر،  و 
راهبردی و اهالی بزرگ بازار سرمایه و پول- به بیتی از مالی رومی اشاره 
شود كه آدمی را به یاد روز واقعه و حساب دهی - چه روز مجمع ساالنة 
شركت باشد و چه رستاخیز و دنیای دیگر كه تمام سرائر آشکار می شوند- 

می اندازد و قیاس لطیف آن با بهار و دگرگونی و نو شدن طبیعت:
این بهار سبز بعد از برگ ریز

هست برهان بر وجود رستخیز             
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1393 مروری اجمالی بر کارنامه ی گروه سرمایه گذاری خوارزمی در سال 

مديريت و  مجلهء اقتصاد 

پیام نوروزی مدیرعامل
رویداد  نخستین  خوارزمی،  گروه  برای  بی گمان 
حجت اهلل  دكتر  نوروزی  پیام  انتشار   ،93 سال 
صیدی مدیرعامل شركت سرمایه گذاری خوارزمی 
بود. پیامی كه مسیر یک سالة پیش روی خوارزمی 
را ترسیم می كرد. دكتر صیدی در این پیام نوشته 
بود: نو شدن زمین و زمان در بهاران  هر سال را 
رازی است كه یزدان پاک برای ما خاكیان تدارک 
دیده است، تا غافل نمانیم از قیمت روزگاری كه 
بی درنگ می گذرد. بایسته آن است كه درنگ كنیم 
در راز خلقت و نوشدن پی در پی آن، تا دریابیم كه 
و  دارد  دوست تر  را  شدن  نو  هستی،  آفرینندة 
برآمدن  چه  است.  داده  وعده  را  دوباره  برآمدن 
آفتاب از پس سیاهی شب باشد و چه برآمدن بهار 

از سردی جانسوز زمستان.
زمین  نوشدن  آستانة  در  كه  این روست  از  هم 
نیز  خوارزمی  سرمایه گذاری  شركت  زمان،  و 
عزم آن كرده تا سخنی تازه بگوید تا دو جهان 
تازه شود .... این دغدغة مبارک، گروه مدیران و 
كارشناسان خوارزمی را از ابتدای پاییز گذشته 
برنامه های  در  بازنگری  به  كه  داشت  آن  بر 
راهبردی گروه روی آورند. چه آن كه هم فضای 
كسب وكار در اثر رویش امید و تدبیر در پی نو 
در  بالندگی  پی  در  خوارزمی  هم  و  بود  شدن 
هزار  بیست  از  رفتن  فراتر  و  بهادار  اوراق  بازار 
تا  نو،  تدبیری  نیازمند  دارایی،  ریال  میلیارد 
راه را استوارتر از آنچه آمده است دوام بخشد. 
آذرماه  آغازین  روزهای  در  كه  بود  بدین گونه 
و  شد  نهایی  راهبردی  برنامة  كلیات  گذشته 
چشم انداز رسیدن به جایگاه یکی از پنج شركت 
ایران در آستانة  برتر هلدینگ و سرمایه گذاری 
دارای  و  خورشیدی  یک هزار و چهارصد  سال 
روی  پیش  سرمایه گذاری،  بازده  نرخ  باالترین 

كاركنان گروه خوارزمی قرار گرفت.

تملک نیروگاه منتظر قائم
بانک  و  خوارزمی  سرمایه گذاری  مدیران شركت  اداری سال 1392،  وقت  پایانی  در ساعت های  اگرچه 
صادرات ایران بر سر معامله ی مجموعه ی نیروگاه منتظر قائم )عج( به توافق دست یافتند، اما در عمل، 

شركت سرمایه گذاری خوارزمی در سال 93 این مجموعه ی نیروگاهی را به تملک خود درآورد. 
ارزش معامله ی مذكور معادل مبلغ 16/8 هزار میلیارد ریال است و حصه ی غیرنقد آن طی 16 قسط 

شش ماهه پرداخت خواهد شد.  
این نیروگاه در محور كرج- فردیس واقع شده است. ظرفیت اسمی تولید 

نیروگاه منتظر قائم)عج( بیش از 1/6 هزار مگاوات است و دارای 6 
واحد گازی، ۴ واحد بخار و 3 واحد سیکل تركیبی است.

راستای  در  خوارزمی  سرمایه گذاری  شركت  اقدام  این 
تقویت  با هدف  و  استراتژیک گروه خوارزمی  برنامه ی 

حضور در بخش انرژی صورت پذیرفت.
اقدامات  از  قائم)عج( یکی  نیروگاه منتظر  بی گمان 
در  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  مثبت  و  ارزنده 
برای  پایدار  »ارزش آفرینی  سیاست  چارچوب 
نسل ها« به شمار می رود. از همین رو بود كه دكتر 
حجت اله صیدي، مدیرعامل شركت سرمایه گذاري 
رأس  در   93 مهرماه  نهم  عام(  )سهامی  خوارزمي 

هیئتی متشکل از مدیران ستادی گروه خوارزمی از 
این نیروگاه بازدید كرد.

وی،  همراه  هیئت  و  صیدی  دكتر  بازدید،  این  در 
با  نزدیک  از  قائم  منتظر  نیروگاه  سایت  در  حضور  با 

طی  سپس  شدند.  آشنا  نیروگاه  این  جاري  فعالیت هاي  روند 
قائم،در  منتظر  برق  تولید  مدیریت  شركت  مدیرعامل  دفتر  در  نشستی 

منتظر  برق  تولید  مدیریت  شركت  مدیران  و  سپهر  وانرژی  برق  شركت  مدیره ی  هیأت  اعضای  جمع 
پرداخت. برق  صنعت  مجموعه ی  در  خوارزمي  شركت  اهداف  و  استراتژي  تشریح  و  تبیین  به   قائم 
در این نشست، دكتر صیدي طی سخنانی اظهار  كرد: »شركت خوارزمي در بخش برق، استراتژي ویژه اي را 
ترسیم كرده است. بر این اساس استراتژي و هدف بلندمدت شركت، توسعه ی نیروگاه منتظر قائم و تأمین 
10 درصد از برق مورد نیاز شبکه ی برق كشور است. در  میان مدت برنامه ی گروه خوارزمي،  بهینه سازي 
و افزایش ظرفیت و بازدهی عملیات نیروگاه منتظر قائم است. شركت خوارزمي، در  بخش كوتاه مدت 
دارد. كار  دستور  در  مطلوب  زمان بندي  و  پیش بیني  اساس  بر  را  نگهداري  و  تعمیر  عملیات  1393 انجام 
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»برگزاری  سرمایه«،  »افزایش  قائم«،  منتظر  نیروگاه  »تملک 
همایش های دوم، سوم و چهارم مدیران گروه«، »برگزاری مجمع 
با  عادی ساالنه و تقسیم سود نقدی«، »برگزاری کارگاه آموزشی 
برپایی  »ارتقای ساختار سازمانی«،  جلیلوند«،  پروفسور  سخنرانی 
سازوکارهای مدیریت ریسک و مجموعة تدابیر متنوع برای تحقق 
اهداف مرحله ای برنامة راهبردی هفت ساله، از جمله مهم ترین 

تحوالت و رویدادهای سال1393 در شرکت سرمایه گذاری

 خوارزمی)سهامی عام( به شمار می روند.
بر  گذرا  دارد  مروری  نو،  اولین شمارة سال  در  وخارزم   ماهنامة 
اقتصادی   و رخدادها در مجموعه ای  این تحوالت  اصلی  خطوط 
پایدار  »ثروت آفرینی  را  خود  اصلی  شعار  راسخ  عزمی  با  که 
برای نسل ها« اعالم کرده و هدف اصلی خود را کسب درآمدی 
معادل یک درصد تولید ناخالص ملی در پایان برنامة راهبردی 

هفت سالة شرکت قرار داده است.
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افزایش 113 درصدی سرمایه خوارزمی
تملک نیروگاه منتظر قائم در سال 93 اما تنها رویداد برنامه ریزی شده در سال 92 نبود. افزایش سرمایه ی شركت سرمایه گذاری خوارزمی 

اقدام دیگری بود كه تصمیم گیری و شاكله ی اولیه ی آن در سال 92 بنیان گذاشته شده بود. مجمع عمومی فوق العاده ی شركت 
سرمایه گذاری خوارزمی )سهامی عام( كه در تاریخ 20 بهمن 1392 برگزار شده بود، با استناد به مجوز 7 بهمن 92 سازمان 

بورس و اوراق بهادار، مقرر كرده بود تا سرمایه ی این شركت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ  307ر685ر۴ میلیون ریال 
به مبلغ 000ر000ر10 میلیون ریال، منقسم به 000ر10 میلیون سهم 000ر1 ریالی افزایش یابد. به این ترتیب بود كه 
این افزایش 113 درصدی سرمایه ی خوارزمی، از محل اندوخته ی سرمایه ای این شركت به مبلغ 820ر196ر2 میلیون 
ریال و از محل مطالبات حل شده ی سهامداران و آورده ی نقدی به مبلغ 873ر117ر3 میلیون ریال در تابستان سال 

93 انجام شد. 
البته در این میان، برخی از سهامداران از حق تقدم های خود در مهلت قانونی 60 روزه استفاده نکردند. از همین رو، 
بیش از 716 میلیون حق تقدم استفاده نشده ی خوارزمی كه طی روزهای 1۴ تیرماه تا 12 مردادماه سال 93 عرضه ی 

عمومی شده بود، در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران به فروش رسید.
مدتی بعد نیز اداره ی ثبت شركت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران در سازمان ثبت اسناد و امالک كشور با انتشار آگهی از 

ثبت افزایش سرمایه ی شركت سرمایه گذاری خوارزمی )سهامی عام( خبر داد. اداره ی مزبور به طور رسمی اعالم كرد كه افزایش 
سرمایه ی شركت سرمایه گذاری خوارزمی )سهامی عام( از ۴,685 میلیارد ریال به 10,000 میلیارد ریال منقسم به 10 میلیارد 

سهم 1,000 ریالی  در تاریخ 27 مرداد 93 نزد این اداره به ثبت رسیده است.

تشکیل کمیته ی ریسک در خوارزمی
شکل گیری كمیته ی مدیریت ریسک شركت سرمایه گذاری خوارزمی )سهامی عام( نیز در ماه های نخست سال 93 صورت پذیرفت. این كمیته با هدف كنترل 
مسئولیت های مرتبط با مقررات و ضوابط سازمانی بورس و اوراق بهادار و همچنین استقرار ضوابط مندرج در نظامنامه ی مدیریت ریسک و تحکیم رویکرد حاكمیت 

شركتی، براساس منشور مدیریت ریسک این شركت در اردیبهشت ماه تشکیل شد.
در همین رابطه، دكتر علیرضا پاكزاد، مشاور مدیرعامل و مدیریت ریسک گروه سرمایه گذاری خوارزمی به وب سایت رسمی شركت سرمایه گذاری خوارزمی 
گفته بود: مدیریت ریسک هاي برون سازماني به دلیل دارا بودن منشا بیروني)از جمله ریسک تغییرات نرخ ارز، تصمیمات كالن اقتصادي دولت و نهادهاي دولتي 
و همچنین بحران هاي مالي داخلي و بین المللي(، بسیار دشوار است. از طرفي دیگر ریسک هاي درون سازماني داراي منشا دروني بوده و اثرات نامطلوب این گونه 

ریسک ها را می توان از طریق شناخت به موقع و مدیریت صحیح آن ها كنترل كرد. 
وی با اشاره به مقدمه ی توجیهی »منشور مدیریت ریسک« شركت سرمایه گذاری خوارزمی افزوده بود: از آن جا كه اعضای هیئت مدیره ی هر شركت ناگزیر 
به درک شرایط محیط تجاری و مسئولیت های خود در رابطه با موقعیت شركت و حفاظت از سرمایه و دارایی آن هستند؛ از این رو، به كسب آگاهی به موقع و 
دقیق از عوامل و موارد ریسک در ارتباط با فعالیت تجاری شركت و به كارگیری رویه ها و راهکارهای اصولی در زمینه ی از بین بردن آن اهتمام دارند. از سوی 
دیگر، هیئت مدیره ی هر شركت بنا به وظیفه و مسئولیت خود، بایداز ویژگی های رقابتی شركت به طور اصولی حفاظت كند و با هدف دور شدن از هرگونه خطر، 
زمینه ی الزم برای مدیریت ریسک را فراهم سازد. گام اول دراین عرصه، تدوین و تنظیم »منشورمدیریت ریسک« است و مسئولیت اجرای این منشور با كمیته ای 
تخصصی در شركت های وابسته خواهد بود. از همین رو، شركت سرمایه گذاری خوارزمی در اواخر اسفندماه سال گذشته »منشور مدیریت ریسک« خود را تدوین 

و به شركت های تابعه ابالغ كرده است.

55 1393
13

9۴
ن 

ردی
فرو

م - 
زده

سی
ره 

شما

13
9۴

ن 
ردی

فرو
م - 

زده
سی

ره 
شما



6

همایش سوم مدیران خوارزمی؛
 عزمی نو برای تحقق راهبردها

تا  روزهای  اول  در  اما  خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  مدیران  همایش  سومین 
سوم  مهرماه 1393 با حضور حدود 80 نفر از مدیران شركت های وابسته به این 
گروه در شهر تبریز برگزار شد. در این همایش، دكتر حجت اله صیدی، مدیرعامل 
شركت سرمایه گذاری خوارزمی، از مدیران شركت های وابسته به گروه خوارزمی 
خواست تا با استفاده از شیوه های خالقانه و ابتکاری در مسیر تحقق برنامه ی 7 
ساله ی این گروه گام بردارند. مهندس محمدرضا پیشرو، مدیرعامل بانک صادرات 
نیز در این همایش بر لزوم استفاده از ظرفیت های مالی و ارتباطی بیرون از گروه 
خوارزمی تأكید كرد.  دكتر مهدی كرباسیان معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سابق 
شركت سرمایه گذاری خوارزمی نیز در این همایش از اعالم آمادگی ایمیدرو برای 

همکاری با گروه خوارزمی در بخش صنایع معدنی خبر داد. 
در سومین همایش مدیران گروه سرمایه گذاری خوارزمی، دكتر فضل اهلل ریاحی 
درباره ی »تأمین مالی در ایران و جهان«، دكتر حامد شادكام درباره ی »بازار 
موضوع  با  سیدین  پرهام  آینده«،  در  كسب و كار  توسعه ی  ضرورت  سرمایه، 
مهدی  دكتر  نگاه«،  یک  در  ایرانیان  سپهر  آتیه نگر  سرمایه گذاری  شركت   «
اول  ایران در فصل  اقتصاد  بركچیان درباره ی »عملکرد 
سال 93«، دكترعیسی شهسوار خجسته رئیس 
كشور  مالیاتی  امور  سازمان  اسبق  كل 
مالیاتی  نظام  به  »نگاهی  موضوع  با 
قانون  اصالح  تأثیر  بر  تأكید  با  ایران 
بنگاه های  بر  مستقیم  مالیات های 
اصغر  دكتر  ایران«،  اقتصادی 
برنامه ی  و  طرح  مدیر  ابن الرسول 
درباره ی »سنجش  گروه خوارزمی 
متوازن«،  امتیازی  عملکرد-كارت 
درباره ی  صفوی  ابراهیم  دكتر 
منوچهر  و  سالمت«  و  »سالمندی 
زمانی، مدیرعامل صرافی سپهر درباره ی 

»مبادالت ارزی« سخنرانی كردند.

دورانی جدید برای گروه خوارزمی
با  خوارزمی،  سرمایه گذاری  گروه  مدیران  همایش  در سومین  دكتر صیدی 
همت  با  را  خوارزمی  جدید  دوران  گذشته  سال  یک  حدود  از  این كه  بیان 
مدیران و كاركنان شروع كرده ایم،اظهار كرد: در این دوران، اولین قدم این 
بود كه به این سؤال پاسخ دهیم كه چرا در خوارزمی كار می كنیم و ذی نفعان 
استراتژیک خوارزمی چه مطالبه ای از ما دارند؟ در پی پاسخ به این پرسش، 
مأموریت خوارزمی در یک عبارت شفاف و صریح »ثروت آفرینی پایدار برای 
نسل ها« تعریف شد. این عبارت كوتاه و در عین حال نمادی پرمعنا و بسیار 
برنامه های  اهداف،  این  تحقق  برای  كالن  است.  اهدافی  تحقق  برای  مهم 

راهبردی و چشم انداز 7 ساله تهیه شد.
مدیرعامل شركت سرمایه گذاری خوارزمی افزود: بر اساس برنامه ی راهبردی 
7 ساله ی گروه خوارزمی، قرار است در سال 99 این گروه 33 هزارمیلیارد 
تومان دارایی داشته باشد - حدود 10 میلیارد دالر و معادل یک درصد تولید 
به  و  كند  خلق  سود  هم  تومان  میلیارد   500 و  8هزار  و  داخلی-  ناخالص 

ذی نفعان خود انتقال دهد.
راهبردی 7 ساله ی  برنامه ی  تدوین  از  ماه  این كه 11  بیان  با  دكتر صیدی 
گروه خوارزمی و حدود 10 ماه از معرفی این برنامه در همایش شیراز گذشته 
بود، سال ركود  برنامه سال سختی  این  اجرای  اول  اظهار كرد: سال  است، 
اقتصادی بود و از همین رو، سال سختی برای بنگاه ها بود، اما ما با موفقیت 
این سال را طی كردیم و شركت های زیر مجموعه ی گروه خوارزمی كارنامه ی 

خوبی داشتند.

دومین همایش از سلسله همایش های مدیران گروه سرمایه گذاری خوارزمی كه 28 و 29 خرداد در شهر مشهد برگزار شد، مهم ترین رویداد سومین ماه سال 93  به شمار همایش دوم مدیران خوارزمی؛گامی دیگر به سوی افق های نو
می شود، می تواند به تبادل نظر در مورد اقدامات انجام شده و همین طور بازنگری در امور شركت ها منجر شود.« صیدی در راستای برنامه ی راهبردی 7 ساله ی شركت خوارزمی برگزار می شود، گفت: »همایش های این چنینی كه به صورت فصلی برگزار در روز نخست این همایش، دكتر حجت اله صیدی مدیرعامل شركت سرمایه گذاری خوارزمی با تأكید بر این نکته كه همایش ها در می رود. 

ادامه با تشریح فعالیت هركدام از شركت های زیر مجموعه یادآور شد كه »شش ماه از ترسیم افق خوارزمی می گذرد، 
افقی كه طرح اولیه ی آن در همین شهر -مشهد- نوشته شد و امروز به برخی از مهم ترین اهداف تعریف شده ی آن 

رسیده ایم.«
دكتر صیدی در بخشی از صحبت های خود با اشاره به این كه تحقق اهداف افق 7 ساله با توسل به شیوه های سنتی 
قابل اجرا نخواهد بود، گفت: »برای رسیدن به اهداف باید از كوچک ترین فرصت ها استفاده كرد.« به گفته صیدی 

تشکیل اولین هولدینگ فلزات گرانبها هم به تصویب رسیده و كارهای آن در حال پیگیری است. 
برنامه ی سخنرانی های اولین روز دومین همایش مدیران گروه سرمایه گذاری خوارزمی به این شرح بود: سخنرانی 
بازار مسکن در سال 93«؛ سخنرانی مهندس حیدری مدیرعامل  با موضوع »چشم انداز  آتی نگر  معاون شركت 
شركت توسعه ی ساختمان خوارزمی و مهندس فرشچیان رئیس هیئت  مدیره ی این شركت با محوریت »عملکرد 
شركت توسعه ی ساختمان خوارزمی«؛ سخنرانی دكتر ثقفی با موضوع »مفاهیم، اصول و اهداف حسابرسی داخلی«؛ 
هیئت  رئیس  )نایب  عرفانی  آقایان  سخنرانی  و   »93 سال  در  ایران  »اقتصاد  موضوع  با  بركچیان  دكتر  سخنرانی 
مدیره ی بانک صادرات ایران(، دكترپاكزاد و دكترابن الرسول)مشاوران مدیرعامل گروه سرمایه گذاری خوارزمی( به ترتیب 
و  ریسک«  مدیریت  استقرار  فرآیند  و  موازین  »مفاهیم،  شركت ها«،  در  ریسک  مدیریت  استقرار  »اهمیت  موضوع های  با 
»برنامه ریزی استراتژیک.« سخنران روز پنج شنبه همایش هم دكتر علوی است كه با محوریت »كاربرد مفاهیم رهبری خود و 

رهبری اصیل برای مدیران ارشد« انجام خواهد شد.
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برگزاری مجمع خوارزمی و تصویب
 سود 150 ریالی

توسط و نیز مدیران شركت سرمایه گذاری خوارزمی یکشنبه 27 مهرماه سال جاری در تهران محمدرضا عرفانی، نایب رئیس بانک صادرات ایران با حضور بیش از 90 درصد سهامداران برای سال مالی منتهی به 31 خرداد 1393 به پایان رسید. این مجمع به ریاست برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ی شركت سرمایه گذاری خوارزمی)سهامی عام( اگرچه مهرماه 93 با برگزاری سومین همایش مدیران گروه خوارزمی شروع شد، با  خوارزمی  مدیره ی  هیئت  گزارش  ارائه ی  از  پس  مجمع،  این  در  مدیرعامل این شركت و ارائه ی گزارش حسابرس و بازرس قانونی، تقسیم 150 ریال برگزارشد. 

انتخاب روزنامه های كثیراالنتشار به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه ی حسابرسی كوشامنش سود نقدی برای هر سهم خوارزمی تصویب شد. انتخاب مؤسسه ی حسابرسی دایارایان  و  بازرس علی البدل  و  منصور شمس احمدی از سوی مؤسسه ی حسابرسی، شاهدان جهت قرائت گزارش ناظرین مجمع و محمدرضا ستایش به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند. همچنین همیاری غدیر و بهروز امیدعلی از شركت سرمایه گذاری تأمین آتیه ی مسکن به عنوان از دیگر مصوبات مجمع عادی سالیانه ی این شركت بود. احمد دودانگه از مؤسسه ی اطالعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شركت سرمایه گذاری خوارزمی نیز به عنوان حسابرس مستقل 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی شركت در مجمع حضور داشت.

را پیش بیان این كه هیئت مدیره ی شركت سرمایه گذاری خوارزمی با تدوین و تصویب سرمایه ی شركت را مهم ترین گام های برداشته شده در شركت برشمردند. وی با موجود و توسعه ی آن ها، انتقال شركت ها از بازار اولیه به بازار ثانویه و افزایش ورود به حوزه های جدید سرمایه گذاری، بهینه سازی تركیب سرمایه گذاری های در مجمع عمومی عادی سالیانه ی این شركت، تدوین برنامه ی راهبردی شركت، دكتر حجت اله صیدی، مدیرعامل شركت سرمایه گذاری خوارزمی طی سخنانی ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها تازه ای  آذرماه 1392 چشم انداز  راهبردی شركت در  برنامه ی  بود.«داخلی كشور به نرخ جاری است و شركت سرمایه گذاری خوارزمی دارای باالترین یادشده ارزش دارایی های شركت معادل حداقل یک درصد رقم تولید ناخالص برتر ایران از نظر ارزش جمع دارایی ها در ترازنامه خواهد بود. همچنین در تاریخ از 50 شركت برتر ایران و همچنین یکی از 5 شركت سرمایه گذاری و هلدینگ راهبردی  هفت ساله، شركت سرمایه گذاری خوارزمی در 31 خرداد 1399 یکی روی سهامداران و ذی نفعان شركت ترسیم كرده است، گفت: »بر اساس برنامه ی كلیات  خواهد  ایرانی  سرمایه گذاری  شركت های  بین  در  دارایی ها  بازدهی  مأموریت  نرخ  شركت،  ساله ی   7 راهبردی  برنامه ی  براساس  این كه  بیان  با  خلق وی  طریق  از  سهامداران  ثروت  افزایش  خوارزمی،  سرمایه گذاری  توسعه ی شركت  به  »كمک  كرد:  اظهار  است،  شده  تعیین  كیفیت  با  و  پایدار  مهم سود  اهداف  از  سرمایه،  بازار  كارایی  افزایش  و  كشور  اقتصادی 
گروه  شعار  اساسی ترین  منظور  به همین  است.  شركت  این 

است. نسل ها«  برای  پایدار  »ثروت آفرینی   خوارزمی 
گفت:  خوارزمی  سرمایه گذاری  شركت  مدیرعامل 

تعیین شده  مأموریت  و  چشم انداز  به  توجه  »با 
سرمایه گذاري  شركت  راهبردی،  برنامه ی  در 
خوارزمی در نظر دارد با گسترش فعالیت ها در 
سرمایه گذاري  محوریت  با  مختلف  زمینه های 
ساختمان،  و  مسکن  بانکداری،  صنایع  در 
و  گاز  )نفت،  انرژی  معدنی،  صنایع  و  معادن 

بازار  بازرگانی،  اطالعات،  فناوری  پتروشیمی(، 
پربازده سرمایه گذاری،  سرمایه و سایر فرصت های 

سرمایه گذاری  برتر  شركت های  از  یکی  به 
بین  در  دارایی ها  بازده  نرخ  باالترین  و  شود  تبدیل 

به طور متوسط بین 38 الی ۴۴ درصد از كل تشکیل سرمایه ی كشور به بخش كل تولید ناخالص داخلی كشور را به خود اختصاص داده و طی چند سال اخیر داخلی كشور نشان می دهد بخش مذكور طی چهار سال اخیر حدود 7 درصد از دكتر صیدی اظهار كرد: »بررسی سهم بخش مسکن و ساختمان در تولید ناخالص  عرصه ی بین المللی، صنعت بانکداری از سودآوری مطلوب و پایدار برخوردار شود.از سویی دیگر انتظار می رود با توجه به بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی كشور در مؤثر در تأمین منابع برای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد كشور دارند. به عنوان مهم ترین ركن بازار پولی كشور در حوزه ی تجهیز منابع، نقشی اساسی و به گفته ی وی، بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مركزی، بانک ها  شركت های سرمایه گذاری كشور را به خود اختصاص دهد.«

دارد، به طوری كه ارزش ذخایر معدنی كشور بالغ بر 770 میلیارد دالر برآورد دارد و در شمار 10 كشور برتر از نظر ارزشمندی معادن طبیعی در جهان قرار درصد از ذخایر معدنی جهان، رتبه ی نخست خاورمیانه و سوم آسیا را در اختیار مدیرعامل شركت سرمایه گذاری خوارزمی گفت:  »ایران با دارا بودن حدود 3  در تولیدات داخلی كشور از جایگاه ویژه ای در اقتصاد ایران برخوردار است.«برخی چالش ها به لحاظ سودآوری مطلوب برای سرمایه گذاران و ارزش آفرینی كل اشتغال كشور به این بخش تعلق دارد. بنابراین صنعت ساختمان با وجود از اشتغال زاترین بخش های اقتصادی كشور به شمار رفته و حدود 12 درصد از مسکن و ساختمان تعلق داشته است. همچنین بخش مسکن و ساختمان یکی 
از وی همچنین افزود: »در مجموع مزیت هایی همچون دسترسی به معادن غنی می شود. « معدنی  سنگ های  فرآوری  و  استخراج  تکنولوژی  به  دسترسی  و  كشور  فعالیت در صنایع معدنی و فلزات اساسی را در اولویت های سرمایه گذاری قرار یک سو و ارزان تر بودن انرژی در كشور نسبت به رقبای جهانی از سوی دیگر، در 

ذخایر دكتر صیدی اظهار كرد: »ایران با دارا بودن 155 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده داده است.« مکعب  متر  میلیارد  هزار   33 با  و  جهان  چهارم  رتبه ی  در  خام  موضوع نفت  این  كه  دارد،  قرار  جهان  دوم  رتبه ی  در  طبیعی  گاز  دسترسی زیربنای خودكفایی ایران در بخش انرژی را فراهم می آورد. همچنین اثبات شده ی  مزایای  از  گاز  و  نفت  حوزه ی  در  سرمایه گذاری 
موقعیت  مصرفی،  خوراک  و  انرژی  تأمین  منابع  به 
استراتژیک ایران به لحاظ جغرافیایی و نزدیکی به 
آب های بین المللی و بازارهای صادراتی، مشوق ها 
و حمایت های دولتی و امکان تکمیل زنجیره ی 
برخوردار  باال  افزوده ی  ارزش  ایجاد  و  ارزش 

است.«
مجموع  نیز  برق  در حوزه ی  وی،  گفته ی  به 
در   2013 سال  در  ایران  برق  تولید  ظرفیت 
مطابق  است.  بوده  مگاوات  هزار   60 حدود 
خالص  تولید  میزان  معتبر،  پیش بینی های 
سالیانه و همچنین مصرف سالیانه ی برق ایران در 
معادل 186 و 190  ترتیب  به  سال 201۴ میالدی 
در  برق  تقاضای  رشد  میزان  بود.  خواهد  ساعت  تراوات 
بود،  3/6 درصد خواهد  نیز ساالنه حدود  تا سال 2022  درصد ایران   3/5 معادل  مذكور  دوره ی  در  برق  تولید  رشد  كه  است  حالی  در  در حوزه ی فناوری اطالعات از جمله صنایع سودآور دسته بندی می شود. « .می رود سمت تقاضا در این صنعت با رشد روزافزون همراه باشد. از این رو، سرمایه گذاری قرار دارد، از این رو چشم انداز صنعت IT در ایران بسیار روشن ارزیابی می شود و انتظار مدیرعامل شركت سرمایه گذاری خوارزمی گفت: »ایران در زمره كشورهای در حال توسعه این امر فرصت مناسبی را برای صادرات برق به كشورهای مذكور فراهم كرده است.كشورهای پاكستان و هند قرار دارد، كه با مشکل كمبود برق مواجه هستند و برآورد شده است. الزم به توضیح است كه ایران از نظر جغرافیایی در مجاورت این 
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تحقق افزایش سرمایه ی 113 
درصدی

 مدیرعامل شركت سرمایه گذاری خوارزمی همچنین با 
اشاره به مصوبه ی مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20 
بهمن ماه سال گذشته ی این شركت، مبنی بر افزایش 
از مبلغ ۴,685 میلیارد ریال به  سرمایه در دو مرحله 
اول،  مرحله ی  »در  كرد:  اظهار  ریال  میلیارد   15,000
افزایش سرمایه بیش از 113 درصدی شركت با هدف 
اجرای بخشی از برنامه ی تأمین منابع مورد نیاز شركت 
به  مبلغ  ریال  میلیارد  از مبلغ ۴,685  در سال 1393 
آورده ی  و  مطالبات  محل  از  ریال  میلیارد   10,000
اندوخته های  محل  از  و  درصد   5/66 به  میزان  نقدی 
شركت به  میزان 9/۴6 درصد، پس از تصویب در مجمع 
از  مجوز  اخذ  و  سهام  صاحبان  فوق العاده ی  عمومی 
سازمان بورس و اوراق بهادار در بهمن ماه 1392 و طی 

مراحل قانونی، در مردادماه 1393 ثبت شد.
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دكتر صیدی همچنین از خرید نیروگاه منتظر قائم، تأسیس شركت توسعه ی 
معادن صدر جهان، خرید بخشی از سهام شركت توسعه ی آهن و فوالد گل گهر، 
افزایش سرمایه گذاری و عضویت در هیئت مدیره در بانک صادرات ایران به 
ساختار  به  تنوع بخشی  خصوص  در  انجام شده  فعالیت های  مهم ترین  عنوان 
 پرتفوی گروه خوارزمی، در جهت نیل به اهداف برنامه ی راهبردی شركت نام برد.
دكتر صیدی گفت: »در حوزه ی انرژی، نیروگاه منتظر قائم در واپسین روزهای 
خوارزمی  گروه  توسط  مناسب  شرایطی  و  منصفانه  قیمتی  با   1392 سال 
انرژی سپهر  و  برق  توسعه ی  از طریق شركت  نیروگاه  این  خریداری گردید. 
)با مالکیت 100 درصدی گروه خوارزمی( به  منظور مدیریت حرفه ای و بهبود 
عملکرد نیروگاه خریداری شد. همچنین اقداماتی برای تجهیز تیم تخصصی 
مدیریتی نیروگاه و برنامه ریزی برای بهبود عملکرد آن از طریق افزایش بهره وری، 
ذكر  شایان  پذیرفت.  صورت  تمام شده  بهای  ساختاری  تغییر  تولید،  افزایش 
است، نیروگاه منتظر قائم دارای مزایای بالقوه ای شامل امکان افزایش راندمان 
تولید  و  فرآیندها  بهبود  طرح های  اجرای  سودآوری،  افزایش  امکان  نیروگاه، 
نیروگاه جهت  افزایش ظرفیت  و  است  میان مدت  در  ارزش  افزایش  با هدف 
 تأمین 10 درصد از برق مورد نیاز كشور در برنامه ی بلندمدت آن قرار دارد.«

و  بانکداری  محوریت صنعت  با  اطالعات  فناوری  حوزه ی  این كه  بیان  با  وی 
كشور  سرمایه گذاری  فرصت های  مهم ترین  از  الکترونیکی  پرداخت های  نظام 
كرد:  اظهار  است،  آینده  برای  رشد  روبه  با چشم انداز  و  اخیر  سال های  طی 
بخش،  این  در  افزوده  ارزش  دارای  فرصت های  با شناسایی  »گروه خوارزمی 
اطالعات  فناوری  توسعه ی  شركت های  سهام  در  سرمایه گذاری  طریق  از 
كارت  شركت  در  سهامداری  همچنین  و  خوارزمی  داده پردازی  و  خوارزمی 
را دارد.« فعالیت در حوزه ی مذكور  برنامه ی توسعه ی  ایران كیش،   اعتباری 

توسعه ی سرمایه گذاری ها

رشد 74 درصدی
 سود خالص

سخنان  از  دیگری  بخش  در  صیدی  دكتر 
خود گفت: »به طور كلی عملکرد مالی شركت 
مالی  سال  برای  خوارزمی  سرمایه گذاری 
نشان دهنده ی   1393 خرداد  به31  منتهی 
شركت  خالص  سود  و  عملیاتی  سود  رشد 
است.« درصد   7۴ و  معادل  6۴  ترتیب   به 
سرمایه گذاری ها  از  حاصل  »سود  افزود:  وی 
 7۴ رشد  با  گزارش،  مورد  مالی  سال  در 
به  ریال  میلیارد   1,353 مبلغ  از  درصدی 

2,351 میلیارد ریال افزایش یافته است.«
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تصویب 150 ریال سود تقسیمی به ازای هر سهم
دكتر صیدی با بیان این كه میزان سود تقسیمی برای سال مالی مورد گزارش، 

بالغ بر 1,000 میلیارد ریال برآورد می شود، افزود: سود تقسیمی شركت طی 

سال های 1391 و 1392 به ترتیب معادل 888 و 1,171 میلیارد ریال بوده است. 

همچنین پیشنهاد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 31 خرداد 1393 

مبلغ 110 ریال به ازای هر سهم با سرمایه ی جدید است. )مبلغ 150 ریال به 

 ازای هر سهم معادل 1,500 میلیارد ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت).

مدیرعامل شركت سرمایه گذاری خوارزمی اعالم كرد: »بازدهی سهام شركت 

طی سال مالی مورد گزارش معادل 68 درصد محاسبه شده است. همچنین 

كل  شاخص  بازدهی  مذكور،  دوره ی  طی  كه  است  آن  از  حاكی  بررسی ها 

بورس معادل 50 درصد و بازدهی شاخص صنعت سرمایه گذاری معادل 67 

درصد بوده است. همچنین مقایسه بازدهی شركت سرمایه گذاری خوارزمی 

مالی  سال  طی  فرابورسی  و  بورسی  فعال  سرمایه گذاری  شركت های  با 

به31 خرداد 1393، نشان می دهد شركت سرمایه گذاری خوارزمی  منتهی 

رتبه ی  درصد   68 بازدهی  كسب  با  درصدی،   ۴9 شناور  سهام  وجود  با 

 پنجم را در میان 1۴ شركت سرمایه گذاری به خود اختصاص داده است. «

شركت  روزانهق  معامله شده ی  سهام  تعداد  متوسط  به طور  وی،  گفته ی  به 

از حدود 5 میلیون سهم در سال مالی منتهی به 31/03/1392 به بیش از 

10 میلیون سهم در سال مالی منتهی به 31/03/1393 افزایش یافته است. 

ارزش معامالت  به 31/03/1393 متوسط  همچنین طی سال مالی منتهی 

روزانه ی سهام شركت با رشد 2۴3درصدی نسبت به سال مالی ماقبل از 7 

میلیارد ریال به 2۴ میلیارد ریال افزایش یافته است. 

برنامه های آتی گروه خوارزمی
تأكید  با  همچنین  خوارزمی  سرمایه گذاری  شركت  مدیرعامل 
راهبردی  برنامه ی  مبنای  بر  خوارزمی  گروه  حركت  تدوام  بر 
هفت ساله، از پایش پیوسته ی پرتفوی گروه خوارزمی در راستای 
بهبود  طریق  از  شركت  هفت ساله ی  راهبردی  برنامه ی  تحقق 
توسعه ی  گروه،  سرمایه گذاری های  ریسک  مدیریت  و  ساختار 
سرمایه گذاری ها در صنایع هدف در جهت دستیابی به اهداف 
فعالیت های  ارتقاء  شركت،  هفت ساله ی  برنامه ی  عملیاتی 
نیروگاه منتظر قائم شامل افزایش بهره وری و راندمان نیروگاه، 
افزایش ضریب بهره برداری، كاهش بهای تمام شده ی تولید برق 
انجام  نیز  و  نیروگاه  سوخت  مصرف  ساختار  اصالح  طریق  از 
اقدامات عملیاتی جهت كوتاه تر كردن دوره ی وصول مطالبات 
برنامه های عملیاتی هلدینگ معدنی توسعه ی معادن  و اجرای 
در حوزه ی  فعالیت  او همچنین گسترش  برد.  نام  صدر جهان 
پتروشیمی،  و  گاز  نفت،  هلدینگ  تأسیس  طریق  از  انرژی 
از  اطالعات  فناوری  حوزه ی  در  سرمایه گذاری ها  توسعه ی 
و  )مفاخر(  خوارزمی  اطالعات  فناوری  توسعه ی  شركت  طریق 
ارتقاء بهره وری و بهبود  تجدید ساختار آن در قالب هلدینگ، 
ارزیابی  نظام  پیاده سازی  خوارزمی،  گروه  شركت های  عملکرد 
عملکرد در جهت توسعه ی فرآیندهای اجرایی و ارزیابی عملکرد 
شركت های گروه خوارزمی و برنامه ریزی جهت ورود شركت های 
آتی  برنامه های  دیگر  جمله  از  را  بهادار  اوراق  بورس  به  گروه 
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افزود:  خوارزمی  سرمایه گذاری  شركت  مدیرعامل 
و  شفافیت  افزایش  به  جهت  دیگر  سویی  »از 
اطالعات  فناوری  توسعه ی  سهام  ارزش  شناسایی 
با  شركت  این  سهام  عرضه ی  برنامه ی  خوارزمی، 
نماد مفاخر در بازار دوم فرابورس عملیاتی شد، كه 
 با استقبال سرمایه گذاران خرد و نهادی مواجه شد.«

به گفته ی وی ، گروه خوارزمی در حوزه ی بانکداری، 
با خرید 6/1 درصد از سهام بانک صادرات ایران با 
شرایطی مناسب، اقدام به سرمایه گذاری بلندمدت 
در یکی از بانک های دارای پتانسیل باال كرده است. 
همچنین شركت سرمایه گذاری خوارزمی از طریق 
عضویت در هیئت مدیره ی بانک صادرات ایران، در 
ایفای  معظم  بانک  این  كالن  سیاست گذاری های 
توجه  با  می رود  انتظار  رو،  این  از  می كند.  نقش 
به اهداف بلندمدت گروه خوارزمی در تنوع بخشی 
به پرتفوی سرمایه گذاری ها، شاهد توسعه و توازن 
هدف  صنایع  در  سرمایه گذاری ها  بیشتر  هرچه 

باشیم.
طرح  از  بخشی  اجرای  از  همچنین  صیدی  دكتر 
توسعه ی  سینادارو،  البراتوارهای  شركت  توسعه ی 
گسترش  مستغالت،  و  امالک  بخش  در  فعالیت ها 
افزایش  و  مالی  واسطه گری  بخش  در  فعالیت ها 
سایر  عنوان  به  سیمانی  پرتفوی  نقدشوندگی 
اقدام های مهم گروه خوارزمی در مسیر دستیابی به 

اهداف برنامه ی هفت ساله ی این شركت نام برد.
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توصیه های کاربردی پروفسور به شرکت های ایرانی
حضور پروفسور ابوالحسن جلیلوند، عضو هیئت مشاوره ی دانشکده ی بازرگانی دانشگاه 
ایالتی شیکاگو در جمع مدیران و كارشناسان ارشد شركت سرمایه گذاری خوارزمی و 
برگزاری دومین كارگاه آموزشی مباحث پیشرفته در امور مالی و سرمایه گذاری، یکی از 

رویدادهای قابل توجه پاییز 93 در خوارزمی بود.
پروفسور جلیلوند در حاشیه ی این كارگاه آموزشی، با وب سایت 
گفت و گو  به  خوارزمی  سرمایه گذاری  شركت  رسمی 
قوت  به  اشاره  با  گفت وگو  این  در  وی  نشست. 
و   5+1 و  ایران  میان  جامع  توافق  گرفتن 
غرب  اقتصادی  ظالمانه ی  تحریم های  رفع 
علیه ایران، به شركت های فعال در داخل 
كشور توصیه كرد، خود را برای شرایط 

پس از رفع تحریم ها آماده كنند.
اظهار  گفت وگو  این  از  بخشی  در  او 
به  ایران  بورسی  كرد:  شركت های 
خاطر تحریم ها دچار مشکالتی هستند، 
كشورهای  از  بسیاری  با  هنوز  ایران  اما 
از شركت های  ارتباط دارد و خیلی  خارجی 
این كشورها هستند. در  با  كار  ایرانی در حال 
عین حال، به نظر من مذاكرات ایران و 1+5 كه در 
حال انجام است، به نتیجه خواهد رسید. از این رو، مهم ترین 
كاری كه شركت های ایرانی باید انجام دهند، این است كه خود را برای شرایط پس از 

رفع تحریم های ظالمانه ی غرب علیه ایران آماده كنند.
به گفته ی وی، در صورت پیشرفت مذاكرات هسته ای، تقاضا برای معامله با شركت های 
مشکل  دچار  نکرده اند،  آینده نگری  كه  شركت هایی  و  می شود  زیاد  بسیار  ایرانی 

می شوند.
وی افزود: االن به نظر من یکی از مهم ترین كارهایی كه شركت ها باید انجام دهند، این 
است كه باید فکر كنند كه چگونه خود را با این شرایط هماهنگ كنند، برای این كه 

شركت های خارجی برای انتخاب شركای خود صبر نخواهند كرد.
مباحث  آموزشی  كارگاه  اولین  تابستان سال جاری  در  این  از  پیش  پروفسور جلیلوند 
سرمایه گذاری  شركت  ارشد  كارشناسان  و  مدیران  برای  را  مالی  مدیریت  پیشرفته 
خوارزمی برگزار كرده بود. همچنین قرار است در تابستان سال 9۴ نیز سومین كارگاه 

آموزشی خود را برای مخاطبان یادشده برگزار كند. 

ارتقای ساختار سازمانی شرکت 
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ساختار سازمانی جدید شركت سرمایه گذاری خوارزمی 
این  مدیره ی  هیئت  در  آذرماه  در  اما  عام(  )سهامی 

شركت تصویب شد.
»امور  مدیریت های  شركت،  این  جدید  ساختار  در 
»امور  پشتیبانی«،  و  اداری  »امور  اقتصادی«،  و  مالی 
سرمایه گذاری و توسعه«، »امور طرح و برنامه« و »امور 

شركت ها و مجامع« به »معاونت« ارتقا یافتند.
 از همین رو، دكتر حجت اله صيدی مدیرعامل شركت 
جداگانه ای،  احکام  صدور  با  خوارزمی  سرمایه گذاری 
معاونان خود در »امور مالی و اقتصادی«، »امور اداری و 
پشتیبانی«، »امور سرمایه گذاری و توسعه«، »امور طرح 

و برنامه« و »امور شركت ها و مجامع« را منصوب كرد.
عنوان  به  ستایش  محمدرضا  دكتر  اساس،  این  بر 
موسوی  سیدرضا  دكتر  اقتصادی؛  و  مالی  امور  معاون 
مرتضی  توسعه؛  و  سرمایه گذاری  امور  معاون  عنوان  به 
دكتر  پشتیبانی؛  و  اداری  امور  معاون  عنوان  به  داودی 
امور طرح وبرنامه  به عنوان معاون  سیداصغرابن الرسول 
و فریبرز ثقفی به عنوان معاون امور شركت ها و مجامع 
نشست  در  همچنین  صیدی  دكتر  شدند.  منصوب 
ضمن  خوارزمی  گروه  هماهنگی  و  برنامه ریزی  شورای 
تبیین اهداف این تغییرات، با تقدیر و تشکر از زحمات 
ارجمندی)مدیر سابق  بی وقفه ی عباسعلی  و تالش های 
امور شركت ها و مجامع گروه سرمایه گذاری خوارزمی(، 
از ادامه ی همکاری فعاالنه ی وی با گروه خوارزمی  در 
سرمایه ی  مدیریت  توسعه ی  شركت  مدیرعامل  سمت 
خوارزمی خبر داد و برای وی در ارتقای سطح كیفی و 

كمی فعالیت های این شركت آرزوی توفیق كرد.

پایش برنامه ی 7 ساله ی خوارزمی در 
چهارمین همایش سراسری مدیران

سراسری  همایش های  سلسله  از  همایش  چهارمین 
نهم  و  هشتم  خوارزمی،  سرمایه گذاری  گروه  مدیران 
بهمن ماه 93 با حضور بیش از 70 نفر از مدیران ارشد 
گروه خوارزمی، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره ی 
دكتر  سخنرانی  گروه،  با  این  شركت های  كلیه ی 
سرمایه گذاری  شركت  مدیرعامل  صيدی،  حجت اله 
سخنرانی  در  او  شد.  برگزار  كرمان  شهر  در  خوارزمی 
برنامه ی  اهداف مرحله ای  تأكید كرد كه  از جمله  خود 
راهبردی 7 ساله ی گروه خوارزمی مربوط به سال اول 

اجرای این برنامه محقق شده است.
مهندس مسعود  اقتصاددان؛   دكتر حسن درگاهی، 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  عضو  خوانساری، 
رئیس  نایب  جمشيدی فر،  سعيد  تهران؛  كشاورزی 
دكتر  ایران؛  رسمی  حسابداران  جامعه ی  عالی  شورای 
محمودی مظفر، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه 

نیز از جمله سخنرانان این همایش دو روزه بودند.
بر اساس این خبر، دكتر صیدی در این همایش با اشاره 

جدید نشست تخصصی  نوآوري در مدیریت ریسک نوآوری های  و  جهانی  اقتصاد  »چشم انداز  تخصصی  نشست  مالي برگزاری  مركز  خوارزمي،  سرمایه گذاري  شركت  همت  به  ریسک«  مدیریت  پاییزی در  تحول  آن،  در  پروفسور جلیلوند  و سخنرانی  و شركت سمات  ایران 
سمات، دكتر حجت اله صیدي مدیرعامل شركت سرمایه گذاري خوارزمي، علي نقوي دیگری بود. شركت  مدیرعامل  سلطاني ن  ژاد  حامد  ایران،  مالي  مركز  دكتر عنایت مدیرعامل كارگزاري پارسیان از جمله چهره هاي شناخته شده ی مدیرعامل 

اقتصاد جهان« و »نوآوري هاي جدید در مدیریت ریسک« ارائه شد و در پایان سخنان پروفسور جلیلوند اما در این نشست تخصصي در دو بخش »چشم انداز حاضر در این نشست تخصصي بودند.
نیز دكتر جلیلوند به سؤاالت حاضران پاسخ گفت.
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و معرفی  از نخستین همایش مدیران گروه خوارزمی  این كه یک سال  به 
برنامه ی راهبردی 7 ساله ی گروه خوارزمی می گذرد، گفت: بر اساس این 
»ثروت آفرینی  یعنی  شعارمحوری شركت  ما حول  اصلی  مأموریت  برنامه، 

پایدار برای نسل ها« است.
مدیرعامل شركت سرمایه گذاری خوارزمی افزود: بر اساس برنامه ی راهبردی 
7 ساله ی گروه خوارزمی، قرار است در سال 99 این گروه 33 هزارمیلیارد 
معادل یک درصد  و  میلیارد دالر  باشد - حدود 10  داشته  دارایی  تومان 
تولید ناخالص داخلی- و 8هزار و 500 میلیارد تومان هم سود خلق كند و 

به ذی نفعان خود انتقال دهد.
به گفته ی وی، همایش های دوره ای مدیران گروه خوارزمی برای كمک به 

تضمین تحقق این اهداف است.
دكتر صیدی افزود: در این همایش ها تالش می كنیم اشکاالت احتمالی را 
داریم  وظیفه  برداریم. همچنین  استوارتر  را  بعدی  قدم های  تا  كنیم  مرور 
گروه و شركت های تابعه را از نظر دانش و اطالعات ارتقا دهیم. از این رو، 
این همایش ها، ابزاری برای ارتقای كیفیت مدیریت كارآمد بر این مجموعه 

است.
راهبردی  برنامه ی  اجرای  اول  یک ساله ی  در  كه  داد  خبر  همچنین  وی 

شركت سرمایه گذاری خوارزمی، اهداف مربوط به سال نخست اجرای 
مجمع  كه  شد  باعث  واقعیت  این  است.  یافته  تحقق  آن 

گونه ای  به  نیز  خوارزمی  سالیانه ی  عادی  عمومی 
موفق برگزار شود.

دكتر صیدی افزود: این موفقیت در شرایطی 
حاصل شده كه اقتصاد كشور در شرایط 

خاص ركود تورمی قرار داشته است، اما 
خوارزمی  گروه  مسئله،  این  وجود  با 
عملکرد خوبی داشت و توانست سود 

نقدی مناسبی را نیز تقسیم كند.
شركت  مدیرعامل  بيک،  هادی 
دكتر علی كاظمی،  تجارت گستران، 
شركت  مدیره ی  هیئت  عضو 

تجارت گستران و دكتر حسن درگاهی 
اقتصاددان سخنرانان بعدی نشست صبح 

مدیران  همایش  چهارمین  نخست  روز 
خوارزمی بودند.  

با بیان این كه فعالیت رسمی شركت  هادی بیک 
تجارت گستران از سال 1386 شروع شده است، مأموریت 

اصلی این شركت را حضور فعال در عرصه ی بازرگانی بین المللی 
عنوان كرد.

و  بنگاه ها  راهبردی  توسعه ی  آتی  »روندهای  درباره ی  نیز  كاظمی  دكتر 
نگاهی به وضعیت بازرگانی كشور« سخن گفت. دكتر درگاهی، استاد اقتصاد 
دانشگاه شهید بهشتی نیز »مکانیزم های خلق پول بانکی و سیاست پولی 
سیاست های  وی،  گفته ی  به  داد.  قرار  خود  محور سخنرانی  را  ایران«  در 
این رو، در صورتی كه دوباره  از  تولید نمی كند.  به  انبساطی پولی كمکی 
نقدینگی افزایش یابد، غیر از باال رفتن تورم نتیجه ی دیگری حاصل نخواهد 

شد. 
راهبردی  برنامه ی  اجرای  و  طراحی  چگونگی  از  ابن الرسول  دكتر 
كالن  اهداف  با  همسو  خوارزمی  سرمایهگذاری  گروه  تابعه ی  شركت های 

گروه خوارزمی، گزارشی اجمالی ارائه كرد.
توفیق  »پیش شرط های  درباره ی  نیز  خوانساری  مسعود  مهندس 
این كه  بر  تأكید  با  وی  كرد.  سخنرانی  كشور«   139۴ مالی  سیاست های 
برنامه ریزی و بودجه ریزی مطلوب سالیانه و سیاست های مالی دولت یکی 

از مهم ترین ابزارهای دولت در تحقق سیاست های مالی و اقتصادی است، 
گفت: »الیحه ی پیشنهادی بودجه ی سال 139۴ در شرایطی توسط دولت 
به مجلس تقدیم شد كه با وجود تالش مؤثر، ملموس و قابل تحسین دولت 
در رعایت قانون و تنظیم و ارائه ی به موقع برنامه و بودجه ی سال آتی به 
مجلس، به نظر می رسد به دلیل نوسانات و شرایط بیرونی قیمت جهانی 
مواجه  الزم  اطمینان  با  منابع  و  درآمدها  تحقق  تحریم ها،  تداوم  و  نفت 

نیست.«
وی بر ضرورت تداوم انضباط مالی دولت، گشودن راه های مؤثر برای حضور 
در  دولت  مداخالت  كاهش  و  اقتصاد  در  خصوصی  بخش  وسیع تر  هرچه 
اقتصاد و كاستن از حجم گسترده ی قوانین و مقررات دست وپاگیر در این 

عرصه تأكید كرد.
در  بدن«  »زبان  پیرامون  بحثی  نیز  روان شناس  محمودی،  مظفر  دكتر 

ارتباطات انسانی و اجتماعی را محور سخنان خود قرار داد.
نفت،  بخش  در  اقتصادی  »چرخه های  موضوع  درباره ی  درگاهی  دكتر 
صنعت و بازار مالی« سخنرانی كرد. او گفت: »شوک منفی نفتی نسبت به 

شوک مثبت نفتی اثر بزرگ تری بر شاخص بازار سهام دارد.«
این اقتصاددان همچنین اظهار كرد: »تجزیه و تحلیل مدل های اقتصادی، 
درآمدهای  صنعت،  بخش  افزوده ی  ارزش  كه  می دهد  نشان 
شركت ها  بر  مالیات  حقیقی،  ارز  نرخ  نقدینگی،  نفتی، 
جایگزین)شامل  دارایی های  سایر  همچنین  و 
قیمت مسکن و نرخ سود سپرده ی بانکی( در 
تحوالت بلندمدت بازار سهام ایران نقش 
بلندمدت  رابطه ی  یک  وجود  و  دارند 
شده  تأیید  مذكور  متغیرهای  میان 

است.«
وی افزود: »شوک های وارد بر این 
اثرگذار  سهام  بازار  بر  متغیرها 
در  را  تأثیر  بیشترین  اما  است، 
و  بازار  درونی  عوامل  بلندمدت 
به  جایگزین  دارایی های  قیمت 

عهده دارند.«
كوتاه مدت،  در  وی،  گفته ی  به 
تحت  سهام  قیمت  تغییرات  بیشترین 
قیمت  سهام،  بازار  درونی  عوامل  تأثیر 
درآمدهای  تحوالت  و  جایگزین  دارایی های 

است. نفتی 
دكتر سيدمهدی بركچيان نیز برای سخنرانی درباره ی 
موضوع » چشم انداز میان مدت و كوتاه مدت اقتصاد ایران« پشت تریبون 
قرار گرفت. او با مرور روند تاریخی تحوالت اقتصادی كشور طی 5 سال 
سال   7 برای  را  ایران  اقتصاد  میان مدت  تحوالت  از  برآوردی  گذشته، 

پیش رو ارائه كرد.
دكتر بركچيان همچنین گفت: »اگر طی سال های 91 و 92 تحریم های شدید 
نفتی و بانکی علیه ایران اعمال نمی شد، رشد های منفی 6,8- و 1,9- در این دو سال، 
نزدیک به صفر می شد و به عبارت دیگر، حتی در صورت عدم اعمال تحریم های 
 مذكور، باز هم شرایط و عوامل الزم برای رشد اقتصادی مطلوب فراهم نبود.«

سعید  سخنرانی  موضوع  مدیره«  هیئت  وظایف  و  شركتی  »راهبری  موضوع 
جمشيدی فرد نایب رئیس شورای عالی جامعه ی حسابداران رسمی ایران بود. 

در  نیز  خوارزمی  سرمایه گذاری  شركت  مدیرعامل  صیدی  حجت اله  دكتر 
پایان این همایش دو روزه، ضمن جمع بندی اجمالی برنامه های همایش، 
ارائه  را  فعالیت های پیش روی گروه خوارزمی  از مهم ترین  چشم اندازی 

كرد.
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موفقیت های خوارزمی در سال 93
پرداخت سود نقدی 150 ریالی برای هر سهم خوارزمی، تثبیت 
از  تقدیر  و  بورس  فعال  شركت های  میان  در  خوارزمی  جایگاه 
»خوارزمی« در نخستین كنفرانس بین المللی هلدینگ ایران، اهدای 
لوح سپاس به شركت مفاخر و اهدای تندیس »سازه ی برتر فاخر« به 
توسعه ی ساختمان خوارزمی را می توان در شمار موفقیت های گروه 
سرمایه گذاری خوارزمی طی چند ماهه ی انتهایی سال 93 محسوب 

كرد. 
یک  در  توانست  عام(  )سهامی  خوارزمی  سرمایه گذاری  شركت 
زمانبندی منظم و با همکاری بانک صادرات ایران از تاریخ 15 دی ماه 
تا 30 بهمن ماه 1393 سود نقدی 150 ریالی بابت هر سهم گروه 
خوارزمی برای سال مالی منتهی به 31 خرداد 1393 را به سهامداران 

حقیقی خود پرداخت كند. 
افزون بر این، به گواه آخرین گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار 
از رتبه بندی 50 شركت فعال تر بورس در سه ماهه ی دوم 1393، 
این   36 رتبه  در  عام(  خوارزمی)سهامی  سرمایه گذاری  شركت 
سرمایه گذاری  شركت  كه  آن جا  از  اما  گرفت.  قرار  رتبه بندی 
خوارزمی در طبقه بندی شركت های بورسی، در گروه سرمایه گذاری-
واسطه گری مالی قرار می گیرد، مقایسه ی شركت سرمایه گذاری 
خوارزمی با شركت های هم گروه خود صحیح تر به نظر می رسید. 
به همین دلیل بررسی كارشناسان شركت سرمایه گذاری خوارزمی 
نشان داد كه این شركت در بین شركت های سرمایه گذاری حاضر، 
در فهرست 50 شركت فعال تر بورس، رتبه ی 6 را كسب كرده است. 
از شركت سرمایه گذاری خوارزمی در نخستین كنفرانس  تقدیر 
بین المللی هلدینگ ایران، موفقیت دیگری بود كه در بهمن ماه رقم 
خورد. در این كنفرانس، از شركت های سرمایه گذاری نفت و گاز و 

پتروشیمی تأمین)تاپیکو(، سرمایه گذاری غدیر، گروه 
سرمایه گذاری  پارسیان،  گاز  و  نفت  گسترش 

عنوان  به  ملت  مالی  گروه  و  خوارزمی 
هلدینگ های پیشرو  و بانک مهر اقتصاد در 
بخش اهتمام به هلدینگ با اهدای لوح و 
تندیس تقدیر  شد. این كنفرانس شامگاه 
11 بهمن با حضور دكتر سلطانی فر، معاون 

رئیس جمهور برگزار شده بود.
در اولین نشست هم اندیشی بانک ها و شركت های 

فناوری با عنوان »چالش های امروز و چشم انداز فردا« 
اما شركت توسعه ی فناوری اطالعات خوارزمی)مفاخر(، به پاس 
ارائه ی خدمات نوین و حمایت از اقدامات دانش بنیان، لوح سپاس 

دریافت كرد.
موفقیت دیگر مربوط به پروژه ی ساختمانی »مجتمع چندمنظوره ی 
كودكان هما« است، كه شركت توسعه ی ساختمان خوارزمی را در 
دست احداث دارد. این پروژه در اولین همایش ملی مهندسی سازه ی 
ایران به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص معماری با دریافت تندیس 
و تقدیرنامه به كسب عنوان »سازه ی برتر فاخر« كشور نائل آمد. 
 )Homa Kids Complex( مجتمع چند منظوره ی كودكان هما
با هدف ایجاد مجموعه ای تخصصی برای كودكان توسط شركت 
توسعه ی ساختمان خوارزمی – یکی از شركت های وابسته به گروه 
سرمایه گذاری خوارزمی )سهامی عام(- طراحی و وارد فاز اجرایی شده 
است. این پروژه در حوزه های تجاری، اداری و فرهنگی  با هدف ایجاد 
فضایی مطابق با استانداردهای بین المللی و اختصاصی برای كودكان 
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گفت وگوهای دکتر صیدی با مطبوعات
با  عام(  خوارزمی)سهامی  سرمایه گذاری  شركت  مدیرعامل  صیدی،  حجت اله  دكتر  گفت وگوهای 
مطبوعات داخلی و خارجی در حوزه ی اقتصاد و بازار سرمایه و همچنین نگارش یادداشت های تخصصی 
كرد.  ارزیابی  می توان  خوارزمی  سرمایه گذاری  شركت  مهم  رویدادهای  شمار  در  نیز  را  رسانه ها   برای 
پاسخ دكتر صیدی به سؤال روزنامه ی دنيای اقتصاد )تسهیالت بانکی برای بنگاه ها؛ كدام مهم تراست: نرخ 
ارزان یا دسترسی آسان؟( در قالب یادداشت در تاریخ 29 مرداد 1393 در روزنامه ی یادشده به چاپ رسید. به 
نظر وی، راهکار مناسب پیشنهادی در كوتاه مدت برای اعطای تسهیالت جهت حل مشکل سرمایه در گردش 
بنگاه ها، آسان سازی شرایط اخذ وام برای آن دسته از بنگاه های بخش پیشران اقتصاد است، كه دالیل توجیهی 
و علمی متقنی را برای نیاز خود داشته باشند و در این رابطه تخصیص رقمی حداقل حدود 300 هزار میلیارد 

تومان در ماه های آینده ضرورت دارد.
ماهنامه ی معتبر »يورومانی« اما ناشر دیگر اظهارات دكتر صیدی بود. در اواخر شهریور ماه این مجله ی معتبر در 
گزارشی نظر چند نفر از مدیرعامالن بانک ها و شركت های سرمایه گذاری و از جمله دكتر صیدی را درباره ی اقتصاد 
ایران انعکاس داده بود. صیدی به فهرست بلندباالیی از این منابع مانند مس، طال، نیکل، روی، كبالت، فسفات، گچ و 
سنگ آهک اشاره می كند )وی اشاره ای به منابع اورانیوم نمی كند كه خود داستان دیگری است( و معتقد است »اگر 

درها به روی این جمعیت جوان باز شوند، كارهای بسیاری می توان انجام داد.«
گزارش یورومانی توسط وب سایت رسمی شركت سرمایه گذاری خوارزمی ترجمه و منتشر شد. سپس 
روزنامه ی اقتصادی »تعادل« در روز یکشنبه 18 آبان ترجمه ی گزارش یادشده را در صفحه ی نخست 

خود منعکس كرد.
در تحولی دیگر، روزنامه ی دنيای اقتصاد، 25 آذرماه سال جاری یادداشتی از دكتر حجت اله صیدی 
مدیرعامل شركت سرمایه گذاری خوارزمی را با عنوان »ریشه یابی ریزش شاخص بورس« در صفحه ی نخست 
خود منتشر كرد. دكتر صیدی در این یادداشت 6 دلیل برای افت شاخص كل بورس در هفته های منتهی 
به 25 آذر عنوان كرده بود: 1- برآورده نشدن انتظارات بیش از واقع و بسیار خوشبینانه ی سرمایه گذاران از 
مذاكرات هسته ای در اوایل ماه جاری. 2- افت شدید قیمت نفت در هفته های اخیر )كه موجب افت بورس های 
منطقه نیز شده است( 3- ارائه ی بودجه ی انقباضی و البته تا حدود زیادی منطقی از طرف دولت با تأكید 
بر این كه ابهام های مهمی نیز در آن وجود دارد. ۴- موارد تعیین تکلیف نشده ی مهمی مانند سیاست های 
خصوصی سازی، وضعیت پاالیشگاه ها و قانون مالیات ها. 5- سیاست های پولی بلندمدت و كوتاه مدت. 6- از 

همه مهم تر ركود شدیدی كه همچنان در اقتصاد وجود دارد. 
دكتر حجت اله صیدی همچنین در میزگردی كه به همت هفته نامه ی تجارت فردا برگزار و در روز شنبه 6 دی ماه 

1393 در این مجله منتشر شد، دالیل افت شاخص كل بورس در هفته های منتهی به دی ماه 93 را تشریح كرد.
دكتر صیدی در میزگرد تجارت فردا، برخی ریزش های شاخص بورس در طول امسال را امری طبیعی 
دانست و گفت: »در شرایط فعلی فضای شفافی برای سرمایه گذاری وجود ندارد. وقتی این فضا مهیا نیست 
و با عدم شفافیت ها مواجهیم، نمی توان انتظار داشت بازارها با مشکل مواجه نشوند. وقتی سیاست های دولت 
نامشخص است )البته منظور از دولت تمام نهادهای سیاست گذار و قانون گذار اعم از مجلس و دولت و سایر 
نهادهای مرتبط است( چگونه شركت ها می توانند بر اساس آن پیش بینی های خود را انجام دهند و انتظار 

داشته باشیم نه تنها زیان ندهند بلکه سوددهی هم داشته باشند.«
»نقش فرهنگي فعاالن در بازار سرمایه«  عنوان یادداشتی بود كه دكتر صیدی برای روزنامه ی اقتصادی 
تعادل نوشت و 10 دی ماه 93 در صفحه ی نخست این روزنامه به چاپ رسید. او در این یادداشت نوشته 
بود: از دیرباز رابطه ی متقابل اقتصاد و فرهنگ مورد توجه متفکرین و نظریه پردازان مختلف بوده است و 
آنچه اجماالً مي توان به آن اشاره كرد، این است كه این دو مقوله ی اجتماعي تأثیر عمیقي بر یکدیگر داشته 
و گسترش یا ارتقای یکي بدون بهبود دیگري میسر نبوده است. بنگاه هاي اقتصادي به ویژه شركت هاي 
سرمایه گذاري همواره در كنش هاي عملیاتي خود به دو نکته ی مهم توجه دارند. كه اولي سودآوري و دومي 
ایفاي مسئولیت اجتماعي است. بدیهي است كه توجه صرف به یکي از این دو مي تواند تبعات ناپسند یا 
غیرقابل تأییدي داشته باشد. از سوي دیگر موفقیت این بنگاه ها تا حدود زیادي در گرو فراهم بودن زمینه هاي 

فرهنگي و رفتاري مناسب در بازار سرمایه است. 
در تحولی دیگر، تصویر تمام قد دكتر حجت اله صیدی در دی ماه 93 با تیتر »نسبت به خروج از بحران 
خوش بینم« روی جلد ماهنامه ی بازار و سرمايه قرار گرفت. او در گفت وگویی با ماهنامه ی یادشده، وضعیت 
بازار سرمایه در روزهای پس از 3 آذر را تشریح كرده بود. به اعتقاد وی، اقتصاد كشور به دالیل مختلف با 
بحران مواجه است و بازار سرمایه نیز متأثر از این بحران دچار ریزش شده است. وی همچنین پیش بینی 
كرده بود كه بورس با همین شرایط سال 93 را به پایان خواهد رساند، اما در عین  حال به حل وفصل مشکالت 

خوش بین هستم. 
روزنامه ی تعادل نیز در روزهای نخست بهمن ماه 93 گفت وگوی مفصل خود با دكتر صیدی را منتشر كرد. تحلیل 
برخی از مسائل اقتصاد كالن مرتبط به بازار سرمایه، محور این گفت وگو بود. دكتر صیدی به روزنامه ی تعادل گفته 
بود: »دولت باید در نقش یک پدر برای بنگاه ها ظاهر شود نه در نقش یک رقیب. این مسئله مربوط به دولت ششم، 
هشتم و دهم نیست، متأسفانه نهاد دولت، در 20 سال اخیر  شركت ها را گاهی رقیب خود دیده اند. وقتی وضع 
بنگاه ها خوب بوده است، دولت دنبال این بوده سریع بند یا تبصره ای را پیدا كند و مالیات یا عوارض بیشتر از بنگاه ها 
مطالبه كند.« این در حالی است كه »وقتی بنگاه هایی حال و روزشان خوب است، جامعه را توسعه می دهند و به 

همین دلیل دولت نباید مانع از اثرگذاری مثبت آن ها بر كل اقتصاد شوند.« 
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»تورم«. این واژه شاید آشناترین مفهوم اقتصادی برای مردم 
در ایران باشد. البته می توان این گونه هم مطرح كرد كه این 
واژه در ایران طی چند سال گذشته به معروف ترین پدیده ی 
این  اثبات  برای  اما بدون شک  اقتصادی تبدیل شده است. 
ادعا خیلی نباید به ادله ی ریز و درشت فنی رو كرد، چون 
بوده  ایرانی نزدیک  اقتصاد  به پوست و گوشت  تورم آن قدر 
كه كسی نمی تواند در جهت لغو شهرت تورم حركت كند 
یا اقدامی راهبردی انجام دهد. باید این واقعیت را بپذیریم 
كه تورم حتی از همه ی بزرگان و اندیشمندان اقتصادی نیز 
معروف تر شده است. این شهرت آن قدر زیاد است كه دورترین 
مردم از تحلیل های اقتصادی نیز وقتی می خواهند پای سفره ی 
بحث و جدل بنشینند، بارها از واژه ی تورم استفاده می كنند. 
در واقع یک پای ثابت همه ی بحث های اقتصادی تورم شده 
است. فرقی هم نمی كند كه این بحث ها در دانشکده های معتبر 
شکل بگیرد یا در پای شب نشینی های مرسوم ایرانی، یادی از 
اقتصاد به میان آید. به هر حال مردم، از هر طبقه و صنفی 
سعی می كنند كه آسوده از كنار تورم عبور نکنند. این شهرت 
در ابتدای سال 92 وقتی رقابت های انتخاباتی برای یازدهمین 
دوره ی ریاست جمهوری به اوج خود رسید، باعث شد تا همه ی 
كاندیداهای ریاست بر دولت نیز یکی از اصلی ترین برنامه های 
خود را مبارزه با تورم معرفی كنند. انگار تورم با آن شهرتی 
كه داشت، می توانست شهرت نامزدهای ریاست جمهوری را 
نیز افزایش دهد. بر همین اساس دولت یازدهم با محوریت 
مقابله ی جدی با تورم شکل گرفت و علی طیب نیا نیز به خاطر 
این به وزارت اقتصاد فرستاده شد كه در سوابق علمی اش آمده 
بود: »تئوریسین و طراح مقابله با تورم.« درست از همین جا 
رویارویی با تورم بعد از 8 سال میدان داری تورم شکل گرفت. 

اما آیا تا امروز این رویارویی نتیجه ای هم داشته است؟

و  سیاست بازی  از  باید  اقتصادی  بحث های  مقابل  در 
سیاست پروری دور شد. هرچند كه جامعه و اقتصاد ایرانی به 
چنین روندی عادت ندارد، اما باید آموخت كه اقتصاد را بدون 
گرایش های سیاسی تحلیل كرد. یکی از گرفتاری های اقتصاد 
ایران در دو سال گذشته، كه دور تازه ای از مقابله با تورم شکل 
اقتصاد  سیاست زدگی  ماجرای  همین  واقع  در  است  گرفته 
است. تورم به باور بسیاری از كارشناسان اقتصادی در سال های 
8۴ تا 92 نتیجه ی تصمیم گیری های سیاسی مسئولین دولتی 
در حوزه ی اقتصاد است، اما به موازات این فعالیت سیاسی در 
دو سال گذشته به نظر می رسد خیلی دست مدیران دولتی 
برای بیان چرایی شکل گرفتن »اوج تورم« باز نبوده است، 
اما با همه ی این ها این واقعیت را نمی توان انکار كرد كه مانور 

سیاست در اقتصاد از یک سو و فقدان كارآمدی برنامه ریزان 
دولتی از سوی دیگر، باعث شده بود كه تورم تا مهر 92 )و 
دولت  تیم  از  را  كابینه  یازدهم  دولت  كه  زمانی  تا  درست 
قبلی تحویل گرفت( به مرز 37 درصد نیز نزدیک شود. البته 
كارشناسان معتقدند این نرخ با احتیاط محاسبه و اعالم شده 
، چون تورم واقعی از مرز ۴0 درصد نیز عبور كرده است یعنی 
رقمی كه حسن روحانی زمانی كه الیحه ی بودجه ی 9۴ را به 
مجلس برده بود نیز از آن یاد كرد. از مهر 92 به بعد مسئولین 
اقتصادی دولت یازدهم آستین ها را باال زدند تا شاخ تورم را 
بشکنند. تا پایان سال 92 اتفاق مهم در رابطه با كاهش نرخ 
تورم رخ نداد و همچنان این پدیده ی اقتصادی در قلب میدان 
توسعه ی كشور میان داری می كرد و بر شهرت خود می افزود. 
اما در سال 93 ورق به كلی برگشت و دولت توانست پایش 
را مثل یک سرعت گیر در مقابل تورم بگذارد. این مسئله را 
همه ی آمار و ارقام اقتصادی كه از سوی بانک مركزی و سایر 

نهادهای اقتصاد منتشر شده اند تایید می كنند. 

16 آذرماه 1393 وقتی حسن روحانی الیحه ی بودجه ی 9۴ 
را به مجلس برد نیز نتوانست یادی از تورم نکند. او خطاب 
به نمایندگان گفت: »وقتی مردم آمار تغییر سریع قیمت ها 
را در سال گذشته لمس می كردند،  تورم ۴0 درصد  نرخ  و 
پایان سال 92 دشوار  به تورم 35 درصد در  نوید دستیابی 
بود و اعالم تورم 25 درصدی در سال 93 بلندپروازانه تلقی 
می شد. برخی معتقد بودند به این اهداف نخواهیم رسید، اما 
بهبود در شرایط اقتصادی با سرعت آنچه پیش بینی می شد، 
محقق شد. ما به هدف 35 درصدی رسیدیم و مدتی است 
كه به هدف 25درصدی دست یافته ایم .ما امیدواریم تورم تا 
پایان سال كمتر از 20 درصد باشد. در این دولت پایه ی پولی 
را به عنوان خط قرمز تعیین كرده ایم و نگاه به بانک مركزی به 
عنوان قلک دولت تغییر كرده است. دولت سختی را خرید، اما 
به سمت تأمین منابع از بانک مركزی نرفت. كاهش تورم شرط 
الزم خروج از ركود است. آمارها در فصل بهار خود شاهدی بر 
صحت این تحلیل است. امروز اعتقاد داریم هیچ رشد باثباتی به 

قیمت تورم های 30 و ۴0 درصدی حاصل شدنی نیست.«
 

رضا نادری، یک فعال اقتصادی می گوید: »تورم در محاسبات 
دولت كاهش یافته است اما در فضای اقتصادی این مسئله 
ایستادن  در  توان سعی  تمام  با  ركود  نمی شود، چون  دیده 

دارد.«
یک  در  كه  می افتد  اتفاق  وقتی  »ركود  می كند:  اضافه  وی 
دوره ی مشخص مردم، از هر صنفی نتوانند تقاضای مطلق 

خود را به دلیل كاهش عرضه و ضعف در تولید به تقاضای 
مؤثر تبدیل كنند. این اتفاق اكنون به وضوح در اقتصاد ایران 
دیده می شود، برای همین تا زمانی كه برنامه ها و اعداد نتوانند 
قدرت خرید مردم را افزایش دهند، نمی توان مدعی شد ركود 
وجود ندارد و تورم نیز كاهش یافته است.«  ادعای فوق كه 
از سوی یکی از دست اندركاران بازار مطرح شد، در سال 93 
نقل بسیاری از محافل اقتصادی بود. یعنی از یک سو دولتی ها 
مدعی بودند تورم را كاهش داده اند و از سوی دیگر برخی از 
كارشناسان اقتصادی این ادعا را نقد می كردند. هرچه بود اما 
كاهش نرخ تورم ادامه داشت و این مسئله را گروهی دیگر از 
كارشناسان صاحب نام اقتصادی نیز پذیرفته بودند. به باور این 
گروه از كارشناسان همین كه دولت دهم به كار خود پایان 
داده است، بهترین مؤلفه برای كاهش روانی نرخ تورم محسوب 
می شود و نباید آن را نادیده گرفت. این نکته ای است كه در 
تحلیل های زیادی در سال 93 دست به دست شد. آن طور 
كه شواهد اقتصادی نشان می دهد، همین كه یک دولت مثل 
دولت دهم در حوزه ی اقتصاد رفتار نکند، خیلی از شاخص ها 
به نقطه و جایگاه اصلی خود باز می گردند اما آیا می توان این 

تحلیل را پذیرفت؟

یکی از مدیران نزدیک به ساختار اقتصادی دولت می گوید: 
»یک نکته را نباید فراموش كرد كه كاهش تورم قبل از هر چیز 
به در پیش گرفتن الگوهای انضباط مالی نیاز داشت. منتقدین 
دولت یازدهم فراموش می كنند كه این دولت تالش كرد تا 
انضباط مالی داشته باشد، همین یک قدم بزرگ برای كاهش 
تورم است. این روزها همه از بی انضباطی های مالی در دولت 
دهم خبر دارند. ایستادن در مقابل این ناهنجاری خودش به 

كاهش تورم كمک می كند.«
این مدیر اقتصادی می گوید: »نوع مدیریت اقتصاد در سال های 
قبل باعث شده بود تا بسیاری از شاخص های اقتصادی از منظر 
روانی و تاثیرهای منفی روانی در جامعه دگرگون شوند و رشد 
منفی نامطلوب داشته باشند. به همین خاطر نرخ تورم نیز به 
شکل افسارگسیخته ای از دست خارج شده بود. دولت یازدهم 
با تزریق آرامش تا حد زیادی توانست این نرخ را كاهش دهد. 
برای همین هنوز نمی توان توقع داشت كه این كاهش شکل 
راهبردی- اقتصادی به خود بگیرد و بتواند در سطح عمومی 
قیمت ها نیز خود را نشان دهد.« این سخنان در واقع تفاوت 
دو دوره ی تصمیم سازی و تصمیم گیری را نشان می دهند كه 
هركدام به نوبه ی خود توانسته اند با تاثیر روانی كه روی اقتصاد 
می گذارند، نقش خود را در تاریخ ثبت كنند. اما برای آینده 

باید در انتظار چه تورمی در اقتصاد باشیم؟

سال 93؛ سال غروب تورم
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سالی که گذشت

هم  امروز  كهنه ی  سال  و  روزها  آن  جدید  سال 
فراوان در آستین داشت.  بزرگ و كوچک  اتفاقات 
به  پتروشیمی ها  خوراک  تعیین  اختیار  تفویض 
دولت، اخبار امیدواركننده در مورد بهره ی مالکانه ی 
با  توافق  بازار،  برای  ثبات  معادن، تشکیل صندوق 
سر  بر  گاز، كشمکش  مصرف  مورد  در  سیمانی ها 
قیمت گذاری خودروهای وطنی، راه اندازی پروژه ی 
بیمه ی سهام و تعریف ابزارهای جدید تامین مالی از 
جمله صندوق های زمین و ساختمان. قطع به یقین 
هم مهم ترین اتفاق سال، جابه جایی در ساختمان 
مالصدرا بود. علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس، 
به عنوان جوان ترین سکاندار بازار سرمایه، زمستان 
93 از این بازار خداحافظی كرد و جای خود را به 

فطانت داد كه تازه از همین بازار آمده است.
البته همه ی این اتفاقات و تحوالت نتوانست برآیند 
حركت بورس و شاخص آن را از مسیر نزولی خارج 
كند، به عبارت دیگر سالی كه گذشت از یک وجه 

و  بدبینی  از  میزانی  یعنی  بود  شاخص  هم  دیگر 
احتیاط كه به سهامداران تزریق كرد و همین فضای 
از صاحبان  باعث شد گروهی  خوف و گاهی رجا، 
سرمایه، عطای سهامداری را به لقایش ببخشند و با 
وجود زیان و از دست رفتن بخشی از اصل آورده ی 
نقدی شان، از تاالر شیشه ای بروند. میل به مهاجرت 
بازار  این  زیان دهی  میزان  افزایش  با  هم  بورس  از 
مشتاقانی  دیگر خیل  عبارت  به  می یافت،  افزایش 
بورس  راهی  طالیی  سودهای  كسب  امید  به  كه 
مواجه شدند هما ن طور  زیان  با  وقتی  بودند،  شده 
كه حرفه ای ها و سردوگرم چشیده ها پیش بینی كرده 
بودند، صف های فروش را شلوغ تر كردند و تب نزول 
و ركود در تاالر را باال بردند. در نهایت این كه سرمای 
بورس تهران و رخوت سهامداران، نه با امیدواری های 
معمول  گرمای  با  نه  رفت،  بین  از  مرسوم  بهاری 
فصل داغ مجامع و  حتی نیمه ی اول سال هم با 
افت شاخص و زیان سرمایه گذاران و صاحبان سهام 

بازار سرمایه در سال 93؛ در یک اپیزود

تمام می شود؟ زمستان طوالنی بورس کی 
سحر قاسم نژاد

سال که به ماه آخر می رسد، فصل کارنامه 
و بررسی عملکرد هم کلید می خورد. این 
سیاهه ی اعمال در مورد بازار سهام تهران 
نه تنها چندان چنگی به دل نمی زند بلکه 
نظر  به  ناامیدکننده  موارد  از  بسیاری  در 
می رسد. سررشته ی مشکالت بورس هم 
همان  یعنی  برمی گردد،   92 زمستان  به 
خوراک  برای  جدید  مصوبات  که  زمان 
پتروشیمی ها و بهره ی مالکانه از راه رسید 
و شوک سهامداران از این تصمیمات هم 
به  بود،  شدید  می رفت  انتظار  که  آن طور 
این ترتیب بازار سهام به خواب زمستانی 
رفت و این خواب هم آن چنان سنگین بود 
که با رسیدن بهار و تابستان سال بعد هم 
به   92 زمستان  رخوت  و  نرسید  آخر  به 

رکود زمستان 93 گره خورد.
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به آخر رسید و دشوارترین نیم سال بورس طی شش 
سال اخیر در سال 93 رقم خورد.

رکوردشکنی بعد از 6 سال
آمار و ارقام می گوید در نیمه ی نخست امسال، بورس 
تهران بازدهی منفی 9/3 درصدی را به جا گذاشت، 
نشان  را  اخیر  سال های  طی  وضعیت  بدترین  كه 
می دهد. البته در این شرایط صنایع كوچک عملکرد 
بهتری نسبت به صنایع بزرگ از خود نشان داده اند. به 
عبارت دیگر صنایع كوچک كه كمتر درگیر مشکالتی 
همچون قیمت گذاری، محدودیت صادراتی و خوراک 
بودند،  به همین دلیل روند مناسب  تری را هم در بازار 
تجربه كرده اند. در بررسی روند شاخص به تفکیک 
فصل ها هم باید گفت دماسنج بازار كه بهار امسال 
زیان 7/6درصدی را به سهامداران تحمیل كرده بود، 
تابستان نیز نتوانست بازدهی مثبتی ایجاد كند. براین 
تابستان،  طی  نزول  1/7درصد  احتساب  با  اساس 
 93 سال  ابتدای  نیمه ی  مجموع  در  كل  شاخص 
معادل 9/3 درصد نزول كرد تا به این ترتیب بورس 

تهران یک ركورد منفی در كارنامه اش ثبت شود.
این شرایط بدترین نتیجه ای بود كه بازار دست كم 
نصیب سهامدارانش  پرهیجان سال  اول  نیمه ی  در 
می كرد، به این معنی كه در سال های اخیر دست كم 
6 ماهه ی اول سال به مدد نفس بهار، فصل مجامع 
و 6  راه رسیدن گزارش های 3  از  و  تقسیم سود  و 
ماهه، حال وروز بازار در مجموع خوب و امیدواركننده 
بود. كارنامه و عملکرد بورس هم نشان می دهد در 
6 سالی كه نحوه ی محاسبه ی شاخص تغییر كرده،  
هر سال تنها یک فصل منفی در نامه ی اعمال بازار 
به ثبت رسیده اما سال به نیمه نرسیده این ركورد 
شکست، چون هم در بهار و هم در تابستان هوای 
منفی  مدار  در  هم  شاخص  و  بود  زمستانی  بورس 
حركت می كرد. زیر سایه ی همین فضای نه چندان 
درصد  مرز 9  از  زیان سهامداران  هم  امیدواركننده 
گذشت، كه اگر هزینه ی خریدو فروش سهام نیز لحاظ 
شود، حدود 1/5 درصد دیگر به زیان سهامداران افزوده 
می شد و به 10/8درصد می رسید. با این حساب طی 
شش ماه عماًل به ازای 10 میلیون سرمایه گذاری در 
از یک میلیون تومان  به طور میانگین بیش  بورس، 

زیان برای سرمایه گذار به جا ماند.
البته در همین بازار، برخی سهامداران با خریدو فروش 
سهام برخی شركت ها توانستند به سود برسند و البته 
برخی دیگر از سهامداران هم زیانی بیشتر از میانگین 

بازدهی بازار متحمل شده اند.

سهامداران میل به خریدوفروش نداشتند
كم  میل   93، سال  اول  نیمه ی  در  دیگر  بد  خبر 
به عبارت  بود،  تاالر  به خریدوفروش در  سهامداران 
دیگر با آغاز سال 93 كاهش حجم و ارزش معامالت 
در بورس رقم خورد. به این ترتیب ارزش معامالتی 
كه در برخی روزهای سال 92 به 800 میلیارد تومان 
برخی  در  ابتدایی سال 93  نیمه ی  در  بود،  رسیده 

روزها حتی به 100 میلیارد تومان نیز نمی رسید.

اما سال كه از نیمه گذشت، امید كم كم و با تردید 
به تاالر بورس برگشت. سهامداران و بازار، شمارش 
معکوس برای به نتیجه رسیدن مذاكرات هسته ای را 
از نیمه ی مهر ماه آغاز كردند و پیشاپیش به استقبال 
3 آذر یعنی تاریخ پایان ضرب االجل رایزنی های ایران 
و 1+5 رفتند. گرمای این امیدواری هم باعث می شد 
نگرانی ها موقتاً از خاطره ها محو گردد. نتیجه این كه 
این بار هم بازار از آن سوی بام از جهت خوش بینی 

افتاد.
اهالی بازار به شدت امیدوار بودند كه تکلیف مذاكرات 
در اولین روزهای آخرین ماه پاییز به نتیجه برسد و جو 
روانی آن بورس را به حركت درآورد. این خوش بینی 
هم عماًل خاطره ی تلخ روزهای سپری شده را كم رنگ 
می كرد . ماحصل این خوش بینی افراطی هم البته 
حرفه ای ها  كه  آن طور  درست  یعنی  بود.  پشیمانی 
حادثه ای  مثبت  اثرات  بازار  بودند،  كرده  پیش بینی 
بود پیش خور كرد و شاخص  نداده  را كه هنوز رخ 
هم تا حدودی احیا شد اما وقتی شامگاه سوم آذرماه 
تنها خروجی از مذاكرات هسته ای، تداوم چانه زنی ها 
تا تیرماه 93 شد، ورق برگشت؛ سهامداران سرخورده 
بردند.  پناه  فروش  صف های  به  و  باختند  را  قافیه 

وضعیت رو به تیرگی گذاشت. 

تداوم کاهش قیمت سهام
به این ترتیب اكثر فعاالن بازار كه در روزهای آخر 
ماه آبان چشم امید به نهایی شدن نتیجه ی مذاكرات 
افراط  چاشنی  با  همراه  گاه  و  امیدوارانه  و  داشته 
اقدام به خرید سهام شركت های مرتبط با مذاكرات 
كردند، تا بعد از سوم آذر با خیالی آسوده نظاره گر 
رشد قیمت ها و افزایش سودآوری شدند. اما تمدید 
7 ماهه ی مذاكرات با وجود اعالم رضایت دو طرف از 
نتایج سوم آذر، موجب شد تا بسیاری از سهامداران 
حقیقی نه تنها شاهد تحقق پیش بینی ها و انتظارهای 
خود نباشند بلکه ضمن مشاهده ی كاهش قیمت ها، 

اقدام به فروش سهام و خروج كنند.
این جریان منفی دو هفته  طول كشید اما در رویدادی 
دیگر، سقوط دور از انتظار قیمت جهانی نفت به همراه 
الیحه ی بودجه ی 9۴، موجب شد تا بازار سهام بیش 
از گذشته در فشار قرار گیرد و اكثر سهامداران با زیان 

بیشتری دست و پنجه نرم كنند. در ادامه هم تغییر 
رئیس سازمان بورس بعد از نه سال ونیم موجب بر هم 
خوردن برخی معادالت و شرایط بازار شد و برخی 
فعاالن، با نگاه به این موضوع درون سازمانی، اقدام به 

فروش سهام كردند.
به این ترتیب بورس متاثر از این رویدادهای مهم، با 
ثبت ركوردهای منفی تازه ای مواجه شد و متغیرهای 
اصلی به كمترین حد ممکن رسیدند. به طوری كه 
كاهش   ،93 پاییز  ماه  آخرین  كاری  روز   20 طی 
قیمت سهام اكثر شركت های بزرگ موجب شد تا 
از 5  بیش  جاری،  كم سابقه طی سال  رویدادی  در 
هزار و 711 واحد از ارقام شاخص كاسته شود و این 
متغیر مهم با ایستادن در عدد 69 هزار و 537 واحد، 
پایین ترین رقم ممکن خود در 1۴ ماه اخیر را به ثبت 
برساند. عالوه بر این میانگین زیان سرمایه گذاری در 
بورس كه رو به كاهش گذاشته بود، دوباره افزایش 

یافت و این رقم برای 9 ماه به 12 درصد رسید. 
نکته ی دیگر این كه ابهام در ترسیم افقی مثبت از 
برخی  وجود  همراه  به  میان مدت  و  كوتاه  آینده ی 
نگرانی ها و نبود نقدینگی، موجب شد تا سه متغیر 
اصلی معامالت هم در آخرین ماه پاییزی با كاهش 
ارقام مواجه شوند. به این ترتیب با حضور 368 هزار و 
۴18 خریدار بیش از 16/۴ میلیارد سهم به ارزش ۴ 
هزار میلیارد تومان جابه جا شد كه نسبت به آبان ماه، 
ارزش  و  سهام  تعداد  و  18درصد  خریداران  تعداد 

معامالت 3/6و 5/8 درصد كاهش داشته اند.

زمستانی سرد بعد از پاییز توفانی
دست آخر این كه بورس تهران بعد از یک پاییز توفانی، 
زمستانی خبرساز اما راكد را آغاز كرد، البته این بار با 
با سرعتی سرسام آور  مشکلی مضاعف. قیمت نفت 
كه  رسید  نرخ هایی  عجیب ترین  به  و  كرد  سقوط 
انتظار نمی رفت. این نزول با توجه به وابستگی ایران 
به درآمد نفتی، به شدت از اهمیت برخوردار است و 
الجرم بورس را هم تحت تاثیر می گذارد، هرچند كه 
میزان این اثربخشی با توجه به صنعت و وابستگی 
جهت  هر  به  اما  است  متفاوت  كاماًل  نفت  به  آن 
برآیند اثرگذاری افت قیمت نفت بر بازار سهام كاماًل 

محسوس و قابل پیش بینی بود.

همه به صرافت کمک افتادند
اما در نهایت سومین فصل سال كه به آخر رسید، 
بورس  به  كمک جدی  صرافت  به  مجلس  و  دولت 
افتادند. شواهد و قراین نشان می داد و هنوز هم نشان 
می دهد كه بازار سهام از دو جهت به شدت تحت فشار 
قرار دارد؛ اول ابهامات داخلی و دوم نگرانی از آینده ی 
مذاكرات به عنوان عاملی خارجی. با این اوصاف كم 
شدن سایه ی ركود از بازار سهام ظاهراً راهی ندارد 
جز رفع این دو مشکل. از آن جایی هم كه راه حلی 
كم  دست  مذاكرات  مشکل  حل  برای  كوتاه مدت 
برای متولی بازار سرمایه وجود ندارد، راهی به نظر 
نمی رسید جز ابهام زدایی از قوانین حاكم بر اقتصاد، 
به  با توجه  بازار سهام هم مؤثر است.  بر  احیاناً  كه 

تمدید 7 ماهه ی مذاكرات با وجود 
اعالم رضایت دو طرف از نتایج 
سوم آذر، موجب شد تا بسیاری 

از سهامداران حقیقی نه تنها شاهد 
تحقق پیش بینی ها و انتظارهای 

خود نباشند بلکه ضمن مشاهده ی 
كاهش قیمت ها، اقدام به فروش 

سهام و خروج كنند.
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اتفاقات یک سال اخیر هم نشانی راه حل چندان دور 
از ذهن نبود. دولت و مجلس برای حل مشکل ابهام در 
قوانین اقتصادی به سراغ ضوابط ناظر بر فعالیت معادن 
و پتروشیمی ها رفتند كه چشم اسفندیار بورسی ها به 
شمار می رفت. البته این تمام تالش ها برای نجات بازار 

سهام از مخمصه نبود.
زمستانی  ماه های  در  كه  قدم هایی  اولین  از  یکی 
برای كمک رسانی اورژانسی به بورس و سهامدارانش 
صورت گرفت، انتشار اوراق سهام خزانه بود. با توجه 
به  كه  مجلس،  توسط  اوراق  این  انتشار  تصویب  به 
وسیله ی آن ناشران بورسی می توانند به بازارگردانی 
سهامداران شان  تا  بپردازند  خود  سهام  از  حمایت  و 
كمترین ضرر مالی را متحمل شوند. این قانون البته 
در شرایطی تصویب شد كه تا پیش از آن و بر اساس 
اوراق سهام خزانه ممنوع بود.  انتشار  قانون تجارت، 
با استناد به مصوبه ی مجلس شورای  در هر صورت 
اسالمی هرگاه ناشر به این نتیجه رسید كه سهامش 
با وجود ارزنده بودن، به دلیل جو یا هیجانات كاذب 
در حال كاهش است، می تواند بخشی از سهام خود 
را از بازار جمع كند و تحت مالکیت خود درآورد تا 
جو و روند منفی قیمتی سهم به پایان برسد و دوباره 
نسبت به عرضه ی آن اقدام كند. در نتیجه ناشر با این 
اقدام كمک می كند كه سهامدارانش با كاهش هرچه 

بیشتر قیمت، دچار زیان مالی روزافزون نشوند.
صندوق  تاسیس  بازار،  احیای  مسیر  در  دیگر  تدبیر 
ثبات بازار سرمایه بود؛ صندوقی كه هدف از راه اندازی 
آن افزایش نقدشوندگی به شمار می رود تا شاید در راه 

بازگشت رونق و اعتماد به بازار به كار آید.
بعد از آن هم نوبت به توافق با سیمانی ها رسید؛ به 
این ترتیب انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان 
خطاب به مدیران شركت های سیمانی نامه ای منتشر 
دپوی  و  ذخیره  به  توجه  با  آن  اساس  بر  كه  كرد 
این روند  ادامه ی  18 میلیون تن كلینکر و پیش بینی 
در ماه های آتی با هماهنگی وزارت نفت، تولید این 
خوش  خبر  این  با  البته  شد  اعالم  متوقف  محصول 
پروسه ی  در  را  همکاری  این  هم  نفت  وزارت  كه 
فروش مازوت جبران خواهد كرد، این اتفاق بالفاصله 
بازار و  اما متولیان  بازار مواجه شد  با واكنش منفی 
اقدام  دارند  اعتقاد  بورس  حرفه ای های  از  بسیاری 
به  می تواند  صنعت  و  نفت  وزارت  هماهنگ شده ی 
نفع شركت های سیمانی ای باشد كه با مازاد تولید و 

كاهش قیمت و حتی دپوی محصول مواجه اند. 
اما یکی از مهم ترین خبرها البته بعد از خبر تغییر رئیس 
سازمان بورس، تفویض اختیار قیمت گذاری محصوالت 
صاحبان  در  شد  باعث  كه  بود،  دولت  به  پتروشیمی 
سهام پتروشیمی هاهم باالخره نفسی به راحتی بکشند. 
شورای  در  مجلس  مصوبه ی  تایید  با  ترتیب  این  به 
نگهبان تصمیم نمایندگان برای محول شدن وظیفه ی 
قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها به دولت نهایی شد تا 
تکلیف این شركت ها با حساب و كتاب دخل و خرجشان 

به زودی روشن شود.
به  اقتصاد  وزارت  از  بعدی خبرهای خوش هم  موج 
بازار سهام مخابره شد، كه از نظر تحلیل گران می تواند 
با اجرای درست بازار را تکان دهد و از رخوت خارج 

داد  اقتصاد خبر  وزارت  روز دی ماه  آخرین  در  كند. 
اول  معاون  از  رسمی  نامه ای  در  طیب نیا  علی  كه 
پروانه ی  بازگرداندن  رئیس جمهوری خواسته دستور 
آهنی  سنگ  دوقلوهای  نام  به  معادن  بهره برداری 
عدالت  دیوان  هم  پیش تر  روز  چند  كند.  صادر  را 
بهره ی  پرداخت  توقف  درباره ی  مهمی  رأی  اداری 
چادرملو صادر  و  توسط شركت های گل گهر  مالکانه 
پروانه ی  بازگرداندن  پرونده ی  به  از رسیدگی  و  كرد 
بهره برداری معادن به شركت های مزبور خبر داد. به 
هر حال وقتی شخص  وزیر اقتصاد دست به قلم شده 
رئیس جمهوری  اول  معاون  از  رسمی  نامه ای  در  و 

می خواهد كه دستور بازگرداندن پروانه ی بهره برداری 
كند،  صادر  را  آهنی  دوقلوهای سنگ  نام  به  معادن 
می توان پیش بینی كرد كه احتماالً خبرهای خوشی 

برای دوقولو های سنگ آهنی در راه است.
بازار  از  موج حمایت  میان  در  این كه  مهم تر  نکته ی 
سرمایه، بانک مركزی كه پیش تر با كاهش نرخ سود 
بانکی، یکی از دالیل سقوط شاخص را فراهم كرده 
بورس  بار تصمیم گرفت در كسوت حامی  این  بود، 
پول،  بازار  متولی  بخشنامه ی  براساس  شود.  ظاهر 

سرمایه گذاری  مجوز  اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها 
به دست  را  مشترک  سرمایه گذاری  در صندوق های 
آوردند، البته با رعایت حدود مقررات. بانک مركزی 
صندوق های  كرده  تأكید  خود  بخشنامه ی  در 
نهادهای  از  یکی  به  عنوان  مشترک  سرمایه گذاری 
نوظهور در بازارهای مالی، می توانند سهم عمده ای در 
وجوه خرد  به ویژه  اشخاص  پس اندازهای  جمع آوری 
بنگاه های  نیاز  تأمین منابع مالی مورد  به تبع آن  و 
به همین خصیصه،  توجه  با  باشند.  اقتصادی داشته 
به  را  صندوق ها  در  سرمایه گذاری  مجوز  بانک  این 
این  به  تا  داده  بانکی  غیر  مالی  مؤسسات  و  بانک ها 
از صندوق های سرمایه گذاری،  وسیله ضمن حمایت 
نوسانات شدید و غیر متعارف شاخص كل سهام  از 
جلوگیری به عمل  آید. بركات این ثبات هم كه قطعاً 
یعنی  صندوق ها  این  سرمایه گذاران  سفره ی  سر  بر 
نظر  به  ترتیب  این  به  می گیرد.   قرار  مردم  آحاد 
یک  با  تصمیم جدید خود  با  مركزی  بانک  می رسد 
بانک هایی  برای  یک سو  از  یعنی  زده،  نشان  دو  تیر 
برای  راهی جایگزین  منع شده اند  بنگاهداری  از  كه 
سرمایه گذاری معرفی می كند، از سوی دیگر با ترغیب 
آن ها به حضور در صندوق های سرمایه گذاری، منافع 
دو بازار پول و سرمایه را با هم گره می زند تا از این 
پس بانک ها و سرمایه هایشان هم راستا با رونق بازار 

سرمایه حركت كنند و دست بورس را بگیرند.
بورس هم ناامید است هم بدبین

اما واقعیت این است كه مجموعه ی این حمایت ها در 
بازگرداندن اعتماد سهامداران چندان موفق ظاهر نشد 
و بورس دست كم تا پایان یازدهمین ماه زمستانی به 
ادامه ی حركت روی موج نزول اصرار كرد. به این ترتیب 
بازار سهام تهران در شرایطی به استقبال آخرین ماه از 
سال 93 رفت كه میزان زیان سهامداری در بورس از 
ابتدای فرودین و طی 11 ماه به صورت میانگین بیش 
از 18 درصد بود و در كوتاه مدت امیدها برای عبور از 

بحران هم باز به نتیجه ی مذاكرات گره خورده است.

به نظر می رسد بانک مركزی با 
تصمیم جدید خود با یک تیر دو 
نشان زده، یعنی از یک سو برای 
بانک هایی كه از بنگاهداری منع 

شده اند راهی جایگزین برای 
سرمایه گذاری معرفی می كند، 
از سوی دیگر با ترغیب آن ها 

به حضور در صندوق های 
سرمایه گذاری، منافع دو بازار پول 

و سرمایه را با هم گره می زند
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اقتصادی ديپلماسی 

شاید بتوان به جرات گفت كه در سال 93 اخبار مربوط 
به مذاكرات هسته ای و رفع تحریم ها بیشترین مخاطب 
را به خود اختصاص داده بودند و به نظر می رسد سال 
9۴ نیز با همین رویکرد آغاز شود. یعنی در سال جدید 
هم باید منتظر باشیم كه همه در پی نتیجه ی نهایی 
سال های  در  كه  است  آن  واقعیت  باشند.  مذاكرات 
گذشته مشکالتی كه به دلیل سوء مدیریت بر اقتصاد 
ایران تحمیل شد، كار را به جایی رسانده كه برخی از 
كارشناسان بر این باورند كه اقتصاد ایران با پیروزی در 
مذاكرات و حذف تحریم ها می تواند جانی تازه بگیرد. 
این رویکرد را مشکالت دیگری مانند كاهش ناگهانی 
قیمت نفت نیز تقویت كرده اند. البته یک نکته را نباید 
فراموش كرد كه تقریباً همه ی كارشناسان بر این باورند 
كه معضالتی كه در سال های اخیر گریبان اقتصاد ایران 
را گرفته است، بیشتر ناشی از نوع مدیریت اقتصادی 
بوده و تحریم ها به عنوان گزینه ی بعدی در شکل گیری 
آن قدر  اكنون  اما  داشته اند  نقش  موجود  مشکالت 
ظاهراً  كه  شده  تنیده  ایران  اقتصاد  در  گرفتاری ها 
میان مدت  در  كه  رسانده  باور  این  به  را  كارشناسان 
فقط رفع تحریم ها و موفقیت در مذاكرات می تواند حل 
مشکالت را تسریع كند. در سال 93 مانند سال قبل از 
آن، بازار ارز محلی بود كه به نوسان مذاكرات واكنش 
می داد، برای همین از سوی فعاالن اقتصادی این بازار 
با عنوان ویترین اقتصاد ایران معرفی شد، كه می توان 
در آن تب و تاب مذاكرات و ماجرای رفع تحریم ها را 
تماشا كرد. برای سال 9۴ نیز بدون شک بازار ارز یکی 
از بازارهایی است كه با نتیجه ی مذاكرات، هرچه باشد 
رابطه ای مبنایی برقرار كرد. از همین منظر با تعدادی از 
كارشناسان گفت و گو كردیم. آن ها در پاسخ هایی كوتاه 
پیش بینی خود را از آینده ی مذاكرات و نتیجه ی آن در 
اقتصاد كشور و پیش بینی بازار ارز و بازار سرمایه مطرح 

كردند. متن این گفت و گوها در ادامه آمده است:

منافع برد در مذاکرات
صاحب نام  اساتید  از  و  دانشگاه  استاد  تقوی،  مهدی 
پاسخ  ما  پرسش  به  كه  است  كسانی  از  یکی  اقتصاد، 
این واقعیت شد كه  او می گوید: »نمی توان منکر  داد. 
دارد  قرار  هسته ای  مذاكرات  التهاب  در  ایران  اقتصاد 
این مذاكرات هستند.  نتیجه ی  انتظار  و شاخص ها در 
می تواند  مذاكرات  در  مطلوب  نتیجه ی  شک  بدون 
معنایش حذف تحریم ها باشد و این یعنی تزریق روحیه 

به اقتصاد ایران.«
در  مطلوب  نتیجه ی  آوردن  دست  »به  می گوید:  وی 
اقتصادی  دیپلماسی  برای  مهم  امتیاز  یک  اقتصاد 

اقتصاد  در  امتیاز  این  نتیجه ی  كه  می شود،  محسوب 
مذاكرات  این  نتیجه ی  اگر  می دهد.  نمایش  را  خود 
حذف  مطلوبی  شکل  به  تحریم ها  كه  باشد  به گونه ای 
شوند، حتماً بار درآمدی در اقتصاد ایران آزاد می شود 
آزاد  ایران  شدن  بلوكه  منابع  از  زیادی  بخش  چون 
خواهد شد. این منابع می توانند موجب آسودگی بازار 
ارز شوند. یعنی قیمت ارز كاهش را تجربه می كند. این 
اتفاق هم طبیعی است. با این اقدام زمینه ی عرضه ی 

ارز به یک باره تقویت می شود.«
تقوی ادامه می دهد: »اگر خوش بین باشیم، باید اعتراف 
كنیم كه مذاكرات هسته ای اگر نتیجه ی خوبی در بر 
است،  ایران  اقتصاد  برای  بزرگی  كمک  باشد  داشته 
این  در  كند.  بزرگ خالص  چالش های  از  را  خود  كه 
شرایط  نگاه سرمایه گذاران خارجی نیز به ایران تغییر 
حوزه ی  در  مثبت  تغییرات  منتظر  می توان  و  می كند 
سرمایه گذاری ها در صنایع مولد نفت و گاز باشیم. این 
خوبی  حد  تا  نیز  را  تورم  و  بی كاری  تغییر چشم انداز 
مهارشده نشان می دهد. در چنین شرایطی حتی بازار 
سرمایه نیز رونق مطلوبی خواهد داشت، چون بنگاه های 
سرمایه گذاری داخلی نیز با توان و امید بیشتری وارد 

اقتصاد می شوند.«
این استاد دانشگاه می گوید: »تنها چیزی كه می تواند 
تا حدی نتیجه ی مطلوب مذاكرات را تحت تاثیر قرار 
است.   9۴ سال  در  نفت  بهای  كاهش  ادامه ی  دهد، 
كاهش بهای نفت می تواند قیمت ارز را افزایش دهد. 
نفتی  به دلیل ضعفی كه صنایع  در سال های گذشته 
گرفتار آن شده ی میزان تولید نفت ایران كاهش زیادی 
نفت  قیمت  كاهش  همین  برای  است  كرده  تجربه  را 
تاثیر خودش را به وضوح در بازار ارز نشان می دهد چون 

عرضه ی ارز كاماًل تحت تاثیر قرار می گیرد.«
تقوی می گوید: »به نظر من ماجرای مذاكرات هسته ای 

نیرو می دهد ایران  اقتصاد  به  توافق 

علی پویا
چشم انداز ثبات و رونق در اقتصاد ایران

اعتراف  باید  باشیم،  خوش بین  اگر 
اگر  هسته ای  مذاکرات  که  کنیم 

باشد  داشته  بر  در  خوبی  نتیجه ی 
ایران  اقتصاد  برای  بزرگی  کمک 
چالش های  از  را  خود  که  است، 

شرایط   این  در  کند.  خالص  بزرگ 
نیز  خارجی  سرمایه گذاران  نگاه 
می توان  و  می کند  تغییر  ایران  به 

حوزه ی  در  مثبت  تغییرات  منتظر 
مولد  صنایع  در  سرمایه گذاری ها 

باشیم گاز  و  نفت 
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را  اذهان  همه ی   9۴ سال  شروع  از  كه  است  مؤلفه ای 
درگیر خود می كند.«

توافق قابل دستیابی است
جمشید عدالتیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران نیز با روی خوش به آینده ی مذاكرات نگاه می كند. 
او كه از صنعت گران باسابقه است می گوید:  »به نظر من 
در سال 9۴ باید منتظر توافق در مذاكرات باشیم. من 
اصاًل این توافق را بعید نمی دانم. به نظر می رسد توافق 
به  خواستی عمومی در جهان و در میان خیراندیشان 
انتظار  در  باید  همین  برای  است،  شده  تبدیل  جهان 

توافق باشیم.«
رفع  با  اگر  مذاكرات  در  »توافق  می دهد:  ادامه  وی 
و  صنعت  برای  حتماً  باشد،  همراه  تحریم ها  مطلوب 
از همین منظر  سرمایه گذاری های صنعتی مفید است. 
به  می توانند  سرمایه گذاری  بنگاه های  و  تولیدكنندگان 
آینده خوش بین باشند، چون بیشتر از هر زمان دیگری 
است.  نزدیک  مذاكرات  در  توافق  می شود  احساس 
به  توانسته  ایران  كه  برد  یاد  از  نباید  هم  را  نکته  این 
پیشرفت كند. غرب  انرژی هسته ای  در  شکل مطلوبی 
بخواهد  اگر  همین  برای  است.  واقف  نکته  این  به  نیز 
پیشرفت خود  به  ما می توانیم  ادامه دهد،  تحریم ها  به 
در انرژی هسته ای ادامه دهیم. این یعنی ما هم جایگاه 
خوبی در مذاكرات داریم كه باید از آن استفاده كنیم. از 

این منظر غرب هم از تحریم ها زیان می بیند.«
عدالتیان می گوید: »اگر توافق شکل بگیرد نباید منتظر 
را  خودش  توافق  نتیجه ی  من  نظر  به  باشیم،  معجزه 
سریع در بازار ارز و سایر بازارها نشان نمی دهد. البته اگر 
باشد، حتماً  افزایش سرمایه گذاری همراه  با  توافق  این 
بورس از این توافق بهره مند می شود اما در مورد ارز به 
نظر من بهترین حالت ثبات نرخ ارز است. مگر این كه 
قیمت نفت كاهش یابد، كه این امر می تواند قیمت ارز 

را گران كند.«
دوره ی  به  نفت  قیمت  »البته  می دهد:  ادامه  عدالتیان 
افزایش برمی گردد اما این بازگشت زمان بر است و باعث 
زیان  دالر  میلیارد   60 نزدیک  ایران  اقتصاد  می شود 
توانست  به نفت شیل  به دلیل دستیابی  ببیند. آمریکا 
تولید را افزایش دهد، این مسئله یکی از دالیل كاهش 
آمریکا  در  تولید  هزینه ی  چون  ولی  بود  نفت  قیمت 
باالست، به نظر می رسد این تولید نفت در این كشور 
متوقف شود و حتی تعدیل نیروی انسانی در شركت های 
نفتی نیز شکل بگیرد، برای همین در سال آینده روند 
كه  اما همان طور  آغاز می شود  آرام  آرام  نفت  افزایشی 
گفتم ما به خاطر همین دوره ی كاهش، زیان مالی را 

تجربه كرده ایم.«

سال بورس
به  نیز  مالی  اقتصاد  ارشد  كارشناس  اسفندیاری،  رضا 
»سال  می گوید:  او  است.  خوش بین  مذاكرات  آینده ی 
93 همه ی فعاالن اقتصادی در انتظار بودند تا مذاكرات 
آغاز  انتظار  همین  با  نیز   9۴ سال  برسد،  توافق  به 
می شود منتهی در سال جدید این انتظار شدت بیشتری 
دارد چون به نظر می رسد در سال 9۴ باالخره تکلیف 

مذاكرات مشخص شود.«
وی ادامه می دهد: »به نظر می رسد این مذاكرات نتیجه ی 
مطلوبی داشته باشد. البته توافق در هر اندازه ای هم كه 
صورت بگیرد به لحاظ روانی تاثیر مثبتی بر اقتصاد ایران 
دارد و چون بسیاری از گرفتاری های اقتصادی ناشی از 

پارامترهای روانی است، برای همین می توان امید داشت 
بار بزرگی از روی  كه در سال جاری این توافق بتواند 

دوش اقتصاد بردارد.«
آن قدر  گذشته  سال  چند  »در  می گوید:  اسفندیاری 
بدون  نمی توان  كه  است  دیده  آسیب  ایران  اقتصاد 
اقتصادی  رشد  افزایش  انتظار  در  روانی  پارامتر  یک 
ماند. صنایع و بنگاه های سرمایه گذاری به دلیل فضای 
كه  تازه  اتفاق  یک  بدون  گذشته،  سال  چند  اقتصادی 
بتواند به صورت جهشی به آن ها نیرو بدهد، نمی توانند 
به سرعت روی پای خود بایستند. رفع تحریم ها خاصیت 

این انرژی فوریتی را دارد.«
اقتصاد  اصلی  »مشکل  می گوید:  مالی  تحلیل گر  این 
مولد  كارآمد در بخش های  فقدان سرمایه گذاری  ایران 

است. در این سال ها بورس نیز در مقابل بانک ها تضعیف 
نیز  بهینه  صورت  به  منابع  همین  برای  و  است  شده 
می تواند  توافق  خاطر  همین  به  است.  نیافته  تخصیص 
سرمایه گذاری را تقویت كند و از این ناحیه بورس نیز به 
رونق برسد. البته چنین چیزی نیاز به یاری دولت دارد. 
در سال 93 دولتی ها به این نتیجه رسیدند كه بورس 
باید وظیفه ی تخصیص منابع را به عهده بگیرد، وگرنه 

فعالیت های مولد نصیبی از منابع نمی برند.«
اسفندیاری توضیح می دهد: »توافق در مذاكرات و عزم 
سال  می تواند  بورس،  به  رونق  بازگرداندن  برای  دولت 
آینده را به سال بازار سرمایه تبدیل كند و این معنایی 
ندارد جز این كه اقتصاد ایران به مرز مولدگرایی نزدیک 

می شود.«
وی در مورد نرخ ارز نیز می گوید: »بازار ارز در سال های 
قبل، هم به دلیل دستکاری هایی كه از سوی چرخه ی 
و  ناكارآمدی ها  دلیل  به  هم  و  گرفت  صورت  فساد 
شده  تبدیل  بحران  نقطه ی  یک  به  اقتصادی،  اتفاقات 
توافق هرچند می تواند زمینه ی سرمایه گذاری و  است. 
افزایش عرضه ی ارز را فراهم كند اما در كوتاه مدت نباید 
انتظار كاهش قیمت ارز را داشته باشیم. در میان مدت ـ 
به نظر من بعد از توافق ـ نرخ ارز به سمت واقعی شدن 

كاهش می یابد.«

چشم اندازی امیدبخش
می گویند،  كارشناسان  و  اقتصادی  فعاالن  كه  آن طور 
در سال 9۴ می توان منتظر بود كه توافق حاصل شود. 
اقتصادی  محافل  در  فقط  توافق  بوی خوش  این  البته 
امید  نیز  مردم  میان  در  ندارد،  وجود  سرمایه گذاری  و 
زیادی برای رسیدن به توافق در سال 9۴ شکل گرفته 
كه  كرد  فراموش  نباید  البته  كار  این جای  به  تا  است. 
دولت یازدهم، روی خوب دیپلماسی را باالخره به ایران 
تحریم های  شتابنده ی  فرآیند  كردن  متوقف  بازگرداند. 
كوچکی  اتفاق  آن ها  افزایش  از  جلوگیری  و  تحمیلی 
نیست و نباید بنگاه های اقتصادی به سادگی از كنار آن 
عبور كنند. اگر این ثبات رخ نمی داد حتماً تا امروز اقتصاد 
ایران در پیچ بزرگ تری از بحران ایستاده بود. برای سال 
9۴ نیز همین ثبات می تواند شروع خوبی باشد، تا در 
زمان كوتاهی به توافق نهایی دست یابیم. اما این پایان 
كار نیست. معضالتی كه در چند سال گذشته گریبان 
اقتصاد ایران را گرفته اند، اجازه نمی دهند تا معجزه ای 
در اقتصاد كشور رخ دهد، برای همین از فضای به وجود 
آمده بنگاه های سرمایه گذاری و واحدهای صنعتی باید 
بهترین استفاده را بکنند تا هرچه زودتر شاخص ها در 

اقتصاد ایران به نقطه ی مطلوب نزدیک شوند. 

فعاالن  همه ی   93 سال 
تا  بودند  انتظار  در  اقتصادی 

سال  برسد،  توافق  به  مذاکرات 
آغاز  انتظار  همین  با  نیز   94

جدید  سال  در  منتهی  می شود 
دارد  بیشتری  شدت  انتظار  این 
سال  در  می رسد  نظر  به  چون 
مذاکرات  تکلیف  باالخره   94

شود  مشخص 
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گفت و گو

وضعيت اقتصادی دولت يازدهم را در سال 93 چطور 
ارزيابی می كنيد؟

آقای  دولت  اقتصادی،  متغیرهای كالن  اهم  در خصوص 
همچنین  و  تورم  نرخ  كنترل  در  امروز  به  تا  روحانی 
بازگرداندن رشد اقتصادی كشور نسبتاً موفق عمل كرده 
است، البته الزم به ذكر است كه این رشد اقتصادی، رشد 
منتشرشده و گسترده در تمام فعالیت های اقتصادی كشور 
نیست و ایرادی كه به عملکرد دولت یازدهم در سال 93 
وارد است، این است كه هنوز در مقایسه با سنوات گذشته 
و  كوچک  بنگاه های  برای  را  اقتصادی  شرایط  نتوانسته 

متوسط بهبود ببخشد.
در خصوص مدیریت نرخ ارز، دولت یازدهم در سال 93 
جاری  سال  در  البته  است،  داشته  قبولی  قابل  عملکرد 
این  بروز  اما  شد  مشاهده  ارز  نرخ  در خصوص  نوساناتی 
و  تقویت  و  كشور  اقتصادی  شرایط  اساس  بر  نوسانات 
تضعیف ارزهای معتبر در مقایسه با سایر ارزها، طبیعی و 

منطقی است.
عملکرد دولت یازدهم در سال 93 در خصوص اشتغال زایی 
پایدار مثبت ارزیابی نمی شود، به طوری كه با مثبت شدن 
نرخ رشد اقتصادی انتظار می رفت كه نرخ اشتغال ایجادشده 
در كشور هم افزایش پیدا كند، اما این نرخ رشد اقتصادی 
بیشتر بر اساس ظرفیت اشتغال موجود در بنگاه ها به عمل 
آمده و فرصت شغلی جدیدی در كشور ایجاد نکرده است، 
به طوری كه اگر هم فرصت شغلی جدیدی در كشور ایجاد 

شده میزان آن قابل توجه نبوده است. متاسفانه دولت هنوز 
را در خصوص  به ویژه جوانان  انتظار شهروندان  نتوانسته 

ایجاد فرصت های شغلی فراهم كند.
تجارت  در خصوص  سال 93  در  یازدهم  دولت  عملکرد 
رشد  با  صادرات  و  واردات  میزان  جمله  از  خارجی، 
مثبتی همراه بوده است. معتقدم رشد تجارت خارجی از 
دست آوردهای مثبت دولت در سال 93 است، زیرا با اجرای 
این شیوه تا حدی ارتباط كشور با جامعه و تجارت جهانی 
ترمیم شد، به همین دلیل دولت تا به امروز در بهبود روابط 

با جهان و تسهیل تجارت خارجی موفق عمل كرده است.
باعث  سال93،  در  اقتصادی  درصدی   4 رشد  آيا 

خروج كشور از ركود شده است؟
رشد ۴ درصدی اقتصادی از جنبه ی آماری نشان می دهد 
كه كشور از ركود اقتصادی خارج شده است، اما از جنبه ی 
تحلیلی در بخش های مختلف باید با دقت نظر بیشتری 
پایه ی  بر  بیشتر  اقتصادی  رشد  نرخ  زیرا  شود،  بررسی 
مانند خودرو،  در چند حوزه ی صنعتی  توجه  قابل  رشد 
پتروشیمی، خدمات گردشگری و خرده فروشی بوده است. 
بنابراین تعداد بخش هایی كه رشد اقتصادی قابل توجه و 
مورد قبولی داشتند، در مقایسه با سایر بخش ها بسیار اندک 
هستند به همین دلیل هنوز ركود سایه ی خود را از سر 
اقتصاد كشور برنداشته است. مادامی كه بنگاه های كوچک، 
متوسط و بخش هایی از اقتصاد كشور كه بار اشتغال بیشتری 
بردوش آن ها است از ركود خارج نشوند، آثار خروج از ركود 

در اقتصاد كشور مشاهده نخواهد شد.
چرا كاهش نرخ تورم در سال 93 در سبد خانوارها 

چندان ملموس نبوده است؟
به  بلکه  نیست،  ارزان شدن  معنای  به  تورم  نرخ  كاهش 
معنای كندترشدن آهنگ رشد قیمت ها است. در نرخ تورم 
بیش از 30 درصد به طور متوسط نرخ عمومی قیمت ها باید 
حدود یک سوم درطول یک سال افزایش پیدا كند. در حال 
حاضر نرخ تورم به 17 درصد رسیده و نرخ عمومی قیمت ها 
17درصد افزایش پیدا كرده، به همین جهت همچنان روند 
رشد نرخ تورم در كشور افزایشی و فقط سرعت رشد آن 
احساس  قیمت ها  افزایش  با  شهروندان  است.  شده  كند 
كاهش نرخ تورم در جامعه را نخواهند داشت اما الزم به 
ذكر است كه رشد قیمت ها درسال 92 به صورت روزافزون 
بود، در حالی كه در سال 93 رشد قیمت ها با فواصل زمانی 

زیادی صورت گرفته است.
ركود تورمی سال 93 چه تاثيری بر دهک های جامعه 

در سال آينده خواهد گذاشت؟
تبعات منفی ناشی از ركود تورمی در بازه ی زمانی نزدیک 
به اوج ركود در جامعه منجر می شود، به همین دلیل اثرات 
منفی ناشی از ركود تورمی در آینده در مقایسه با اثرات 

منفی كوتاه مدت، تا حدودی تعدیل پیدا خواهد كرد.
بی كاری  نرخ  افزایش  اقتصادی،  ركود  ویژگی  مهم ترین 
اتخاذ  با  دولت  چنان چه  و  است  اشتغال  نرخ  كاهش  و 
بی كاری  نرخ  كاهش  به  موفق  اقتصادی  سیاست های 

مالیات تهاجمی جواب نمی دهد
اقتصاد ایران در سال 93 و دورنمای آن در سال 94 در گفت و گو با  پدرام سلطانی

ایلیا پیرولی

»عملکرد  است:  معتقد  ایران  بازرگانی  اتاق  نایب رئیس 
اقتصادی دولت یازدهم در سال 93 در مجموع خوب بوده 
عمر  از  که  ماه  »طی 17  می گوید:  پدرام سلطانی  است.« 
ارز،  نرخ  مدیریت  درباره ی  دولت  گذشت،  یازدهم  دولت 
اقتصادی،  رشد  بازگرداندن  تورم،  نرخ  رشد  آهنگ  کنترل 
تسهیل روابط تجارت خارجی، کنترل شاخص فالکت، اعمال 
سیاست های پولی و مالی عملکرد قابل قبولی داشته است. 
اما فارغ از تمام این ها،  کاهش نرخ بی کاری از دغدغه های 
وجود  با  که  موضوعی  است.  بوده  یازدهم  دولت  اصلی 
تالش های این دولت هنوز مهم ترین معضل اقتصادی کشور 
محسوب می شود. دولت در این حوزه عملکردی خاکستری 

داشته است.«
این ها بخش هایی از سخنان نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
است. در پایان سال 93 به سراغ او رفتیم تا گزیده و مختصر 
به  پرسش های کوتاه ما در مورد اقتصاد ایران در سال 93 
و چشم اندازش در سال 94 پاسخ دهد. او بیشتر از هر چیز 
نگران رفتار مالیاتی دولت در سال 94 بود، که به نظر می رسد 
به خاطر کاهش بهای نفت بخواهد به شکل تازه ای سهم 
و نقش فعاالن اقتصادی را در این بخش پررنگ کند. متن 

گفت و گو با پدرام سلطانی در ادامه آمده است: 13
9۴

ن 
ردی

فرو
م - 

زده
سی

ره 
شما

13
9۴

ن 
ردی

فرو
م - 

زده
سی

ره 
شما



20

گفت و گو

یارانه ها  فاز دوم قانون هدفمندی  اجرای 
با نگاهی مثبت  یازدهم  در دولت 

است. شاید کاهش قیمت  پیگیری شده 
اما  تلقی شود،  تهدید  جهانی نفت یک 

قانون هدفمندی  اجرای  در خصوص 
زیرا شکاف  یارانه ها یک فرصت است، 
حامل های  قیمت های  بین  قیمتی 

با قیمت های فوب  انرژی در کشور، 
در  بنابراین  شده،  کمتر  خلیج فارس 

برداشتن فاصله ی  از میان  حال حاضر 
یارانه  قانون هدفمندی  اجرای  و  قیمتی 

است. عملی ترشده 

در جامعه نشود، بی شک آثار ركود تورمی در اقتصاد كشور 
به  موفق  دولت  زمان  هر  اگر  بنابراین  دامنه دار خواهد شد. 
كاهش نرخ بی كاری و افزایش نرخ اشتغال پایدار در كشور 
شود، احساس خروج از ركود و تحمل تورم در جامعه بیشتر 
خواهد شد، زیرا ثروت بیشتری به اقشار متوسط و كم درآمد 
جامعه منتقل و تعداد نفرات بیشتری در خانوارها مشغول به 
كار می شوند و همچنین درآمد متوسط خانوارها افزایش پیدا 

خواهد كرد.
آيا راهكارهای خروج از ركود دولت در سال 93، با توجه 
به كاهش درآمدهای نفتی برای سال 94 نيز مناسب 

خواهد بود؟
به طور حتم آثار خروج از ركود سال 93، در مقایسه با آثار 
پررنگ كاهش درآمدهای نفتی دولت در سال 9۴، كم رنگ تر 

خواهد شد.
دولت به دلیل فشارهای ناشی از كاهش قیمت جهانی نفت، 
فاصله  ركود  از  تورمی،  غیر  از سیاست های خروج  به تدریج 
گرفته است، در حال حاضر دولت رویکرد خود را در خصوص 
نرخ مالیات تهاجمی تر كرده، به طوری كه اكنون نرخ مالیات 
بر ارزش افزوده كاماًل مغایر با سیاست های اعالم شده ی دولت 
است، زیرا ظاهراً دولت می خواهد برای سال 9۴ نرخ مالیات 
بر ارزش افزوده را افزایش دهد. ادامه ی این اصول و رویه ی 
سیاستی؛ یعنی دولت از یک سیاست ثابت و راهبردی پیروی 
نمی كند كه به طور حتم این امر باعث نااطمینانی در اقتصاد 
كشور خواهد شد. من هم مثل خیلی از فعاالن اقتصادی نگران 

مالیات تهاجمی هستم.
همچنین ممکن است كه ناهنجاری های دولت گذشته هم در 
دولت كنونی تکرار شود، به طوری كه تکلیف سرمایه گذاران 
و فعاالن اقتصادی با سیاست و رویکردهای دولت مشخص 
آثار روانی و سپس  ابتدا  نباشد. كاهش قیمت جهانی نفت 
آثار منفی در تصمیم گیری های دولت گذاشت به طوری كه 
معتقدم هنوز اتاق فکر دولت در ارتباط با تنظیم سیاست ها با 
قیمت نفت كنونی و تدوین سیاست منطبق با شرایط  فعلی، 

به جمع بندی نهایی نرسیده است.
عملكرد دولت را در خصوص نرخ ضريب جينی چطور 
ارزيابی می كنيد؟ آيا توزيع درآمدها در سال 93 عادالنه 

بوده است؟
در حال حاضر فضای روانی كشور فضای خوش بینانه ای نیست 
و به همین دلیل شکاف طبقاتی در جامعه بیشتر به چشم 
می خورد. فساد اداری و اقتصادی موجود در كشور باعث شده 
كه سوءظن جدی نسبت به عملکرد دولت گذشته به وجود 
آید و همچنین در دولت كنونی به دلیل این كه سیاست های 
مبارزه با فساد هنوز اثر عینی و ملموسی در اقتصاد نگذاشته ، 

باورهای مردم نیز نسبت به این موضوع تغییرنکرده است.
همچنان در زندگی روزمره ی مردم، آثار فساد در دستگاه های 
دولتی مشاهده می شود. به همین دلیل دولت باید در خصوص 
مبارزه با فساد بسیارجدی، همه جانبه و بدون هیچ گونه رانتی 
عمل كند، به طوری كه ناكامی در بحث جمع آوری و كاهش 
فساد اداری، می تواند پاشنه ی آشیل دولت در آینده به حساب 

آید.
سياست های پولی، مالی، بانكی و اعتباری دولت يازدهم 

را چطور ارزيابی می كنيد؟
تا كنون نقش سیاست های پولی دولت در كنترل نرخ تورم و 
مدیریت نرخ ارز مثبت بوده، به طوری كه دولت در خصوص 

سیاست های پولی در مقایسه با سایر سیاست های اقتصادی 
موفق تر عملکرده است.

همچنین در خصوص سیاست های مالی به ویژه در الیحه ی 

بودجه ی سال 9۴، بودجه ای كه دولت پیش بینی كرده بود 
از نظم و انضباط بیشتری پیروی می كرد، به همین دلیل در 
دولت  مالی  سیاست های  بر  حاكم  بی نظمی  یازدهم  دولت 

گذشته تا حدی مرتفع شده است.
عملکرد  اعتباری،  و  بانکی  سیاست های  خصوص  در  دولت 
بانکی  نظام  شرایط  هنوز  كه  به طوری  نداشته  قبولی  قابل 
كشور بهبود قابل توجهی پیدا نکرده است. دولت تا كنون در 
خصوص دریافت مطالبات معوق بانکی، كاهش شکاف تامین 
مالی برای بنگاه های كوچک و متوسط، كنترل بانک ها و اعمال 
نظارت های الزم نسبت به سایر سیاست های اقتصادی عملکرد 

چندان مثبتی نداشته است.
چه بخش هايی در توليد ناخالص داخلی سال 93 سهم 

بيشتری داشته اند؟
كشاورزی،  پتروشیمی،  خودرو،  مانند  صنعتی  بخش های 
گردشگری و خرده فروشی سهم بیشتری در تولید ناخالص 

داخلی سال 93 داشته اند.
شاخص فالكت را در طول 17 ماه گذشته از عمر دولت، 

چطور ارزيابی می كنيد؟
شاخص فالكت از اضافه شدن نرخ بی كاری به نرخ تورم به 
دست می آید. دولت هنوز نتوانسته عملکرد مثبتی در خصوص 
كاهش نرخ بی كاری داشته باشد، اما در كنترل نرخ تورم موفق 
عمل كرده است، بنابراین شاخص فالكت به دلیل كاهش نرخ 

تورم در دولت یازدهم ترمیم جدی شده است.
دولت  در  يارانه ها  هدفمندی  قانون  دوم  فاز  اجرای 

يازدهم چگونه بوده است؟
اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در دولت یازدهم با 
نگاهی مثبت پیگیری شده است. شاید كاهش قیمت جهانی 
قانون  اجرای  خصوص  در  اما  شود،  تلقی  تهدید  یک  نفت 
قیمتی  شکاف  زیرا  است،  فرصت  یک  یارانه ها  هدفمندی 
قیمت های  با  كشور،  در  انرژی  حامل های  قیمت های  بین 
فوب خلیج فارس كمتر شده، بنابراین در حال حاضر از میان 
یارانه  هدفمندی  قانون  اجرای  و  قیمتی  فاصله ی  برداشتن 

عملی ترشده است.
از عمر دولت  به طور كلی در مجموع، طی 17 ماه گذشته 
یازدهم، دولت در خصوص مدیریت نرخ ارز، كنترل آهنگ 
روابط  تسهیل  اقتصادی،  رشد  بازگرداندن  تورم،  نرخ  رشد 
تجارت خارجی، كنترل شاخص فالكت، اعمال سیاست های 
پولی و مالی عملکرد قابل قبولی داشته است، اما در رابطه با 
كاهش نرخ بی كاری هنوز نتوانسته شرایط اقتصادی را برای 
بنگاه های كوچک و متوسط بهبود ببخشد، به همین دلیل 
مادامی كه بنگاه های كوچک و متوسط از 
در  ركود  از  آثارخروج  نشوند،  خارج  ركود 
اقتصاد یعنی كاهش نرخ بی كاری و افزایش 
نرخ اشتغال پایدار در كشور مشاهده نخواهد 

شد.
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سیاه طالی 

كارشناسان اقتصادی می گویند كه نقطه ی عطف اتفاقات 
نظر  به  است.  نفت  بهای  كاهش   93 سال  در  اقتصادی 
در  ایران  اقتصاد  چون  داد،  حق  آن ها  به  باید  می رسد 
مختلف  مؤلفه های  در  را  نوسان  بارها  گذشته  دهه ی  سه 
بارها  دوران  این  در  مثال  عنوان  به  است.  كرده  تجربه 
تورم كاهش یا افزایش یافته یا رشد و ركود اقتصادی نیز 
است.  داده  نشان  خود  از  را  مختلفی  شکل های  همیشه 
داشته  وجود  كم و بیش  تعارف  بدون  نیز  اقتصادی  فساد 
مدیریت  كار  گذشته  سال   9 یا   8 در  كه  هرچند  است. 
اقتصاد به گونه ای بوده كه برای نخستین بار اقتصاد ایران 
به شنیدن اخبار فسادهای عجیب و غریب عادت كرده است. 
در این میان كاهش بهای نفت می تواند نقطه ی عطف باشد. 
البته این برای نخستین بار نیست كه كاهش هیجانی بهای 
نفت در اقتصاد كشور تجربه می شود. منتهی این كاهش 
در زمانی رخ داده كه اقتصاد ایران به تازگی دوران پرشکوه 
كارش  نتیجه ی  اما  است  كرده  تجربه  هم  را  نفت  بهای 
و  صنعت  تضعیف  نفت،  قیمت  شکوفایی  دوره ی  این  در 
فعالیت های مولد اقتصادی بوده است. در چند سال قبل 
باالی 120 دالر رسید.  به  نفت  بار قیمت  برای نخستین 
با  نفتی  دوران  این  از  به درستی  اقتصادی  فعاالن  همه ی 
عنوان طالیی ترین روزگار نفتی ایران یاد می كنند. به نظر 
می رسید ما به دلیل آن كه ده ها سال اقتصاد نفتی را تجربه 
از  فرار  آرزوی  در  اندازه  همین  به  درست  و  بودیم  كرده 
اقتصاد نفتی بودیم، از این افزایش شدید نفت برای تقویت 
تنها  نه  عمل  در  اما  كنیم  استفاده  مولد  اقتصاد  مکانیزم 
این اتفاق رخ نداد بلکه مدیریت اقتصادی به گونه ای بوده 
كه این درآمدهای نفتی به زیان اقتصاد مولد عمدتاً صرف 
هزینه های جاری و مصرفی و واردات كاالها و مصنوعات 
خارجی شد. بعد از تغییر سیستم مدیریت اقتصادی كشور، 
ارث  به  جدید  مدیریت  به  اقصادی  گره های  از  كوله باری 
به  هم  امیدی  چشم  آن  از  رهایی  برای  كه  بود،  رسیده 
درآمدهای نفتی داشت. درست در این مقطع قیمت نفت 
با سر بر زمین خورد و یک شوک تاریخی به اقتصاد ایران 
وارد كرد. به همین خاطر كارشناسان اقتصادی می گویند 
باید از این كاهش قیمت نفت با عنوان كلیدی ترین اتفاق 
در  را  ایران  می رسد  نظر  به  چون  كرد.  یاد   93 سال  در 
دور  جز  چاره ای  دیگر  حاال  كه  داده  قرار  ویژه ای  شرایط 
شدن از اقتصاد نفتی ندارد. مشکالت و گره های متعددی 
نامناسب  مدیریت های  دلیل  به  نفت  گرانی  زمان  در  كه 
نصیب اقتصاد ایران شد، اقتصاد كشور را بر سر دورراهی 
تعیین كننده ای قرار داده است. این نکته دقیقاً تنها چاره ی 
باقی مانده در مقابل اقتصاد ایران را نشان می دهد. اگر تا 
باور  این  اقتصادی  تحلیل های  و  تئوری  در  امروز همیشه 
اقتصاد  كار  حاال  شد،  دور  نفت  از  باید  كه  داشت  وجود 
در زمانی كوتاه پس از طالیی ترین دوران نفتی به جایی 
باقی  این  جز  چاره ای  نفت  بهای  كاهش  با  كه  رسیده 
نمی ماند كه نفت را از اقتصاد دور كرد. سال 93 می تواند 

مدیران  اگر  باشد؛  ایران  اقتصاد  برای  سال  تاریخی ترین 
نفع  به  و  به خوبی  نفت  بهای  كاهش  از  كشور  اقتصادی 
تقویت اقنصاد مولد و خروج از اقتصاد نفتی استفاده كنند. 
گرانی نفت كه نتوانست كمکی به اقتصاد ایران بکند، پس 
حاال در دوران ركود منابع، كاهش بهای نفت باید چاره ی 
كار اقتصاد باشد كه بتوانیم اقتصاد غیر نفتی را اجرا كنیم. 
شروع  نقطه ی  یک  می تواند  این  شویم،  دقیق  خوب  اگر 
دوباره در تاریخ اقتصاد كشور باشد. به نظر می رسد بهترین 
و مؤثرترین اقدام فوری نیز برای اجرای اقتصاد بدون نفت، 
پرداختن به صنعت گردشگری و استفاده از پتانسیل های 
این صنعت باشد. در سال های گذشته صنعت و بخش های 
برای  شده اند،  آسیب پذیر  و  دیده  زیان  اقتصادی  مولد 
انتظار داشت كه فوری در زمان  همین نمی توان از آن ها 
نیاز  ایران و منابع مورد  اقتصاد  به داد  بهای نفت  كاهش 
برای احیای این اقتصاد برسند. اما در مقابل، پتانسیل های 

صنعت گردشگری ایران برای درآمدزایی نیاز به اقدام فوری 
گردشگری  فضای  بهینه سازی  با  فقط  و  ندارند  عاجل  و 
می توان بهترین درآمدها را از این طریق به دست آورد. در 
سال 92 با آن كه هنوز اقتصاد ایران تاوان مدیریت ناكارآمد 
را می داد و گردشگران به جای ایران سایر كشورهای منطقه 
را برای گردشگری انتخاب می كردند، اقتصاد ایران توانست 
در  حاال  آورد.  دست  به  طریق  این  از  دالر  میلیارد   6
تمایالت  از  ایران  توریسم  صنعت  فضای  كه  بگیرید  نظر 
ایدئولوژیک و بازی های سیاسی سلیقه گرایی ها از یک سو و 
ناكارآمدی های اقتصادی از سوی دیگر زدوده شود، آن وقت 
نصیب  طریق  این  از  بزرگی  درآمدهای  چه  كه  دید  باید 
توریسم  صنعت  كه  می گویند  كارشناسان  می شود.  ایران 
اگر مورد توجه قرار بگیرد، می تواند تا چند برابر درآمدهای 
بیاورد؟ بخش خصوصی  ارمغان  به  دالر  ایران  برای  نفتی 
كردن  برپا  برای  می توانند  سرمایه گذاری  شركت های  و 
است  كافی  فقط  باشند.  بهترین كمک  درآمد،  این  فوری 
كه آن ها به این اطمینان برسند كه حضورشان در صنعت 
نمی گیرد.  قرار  سیاسی  سالیق  دستخوش  گردشگری 
بازار  از توان شركت های سرمایه گذاری و نقشی كه  نباید 
نظیر  مولدی  فعالیت های  رونق  برای  می تواند  سرمایه 
سالی  باید  غافل شد. سال 9۴  كند،  ایفا  توریسم  صنعت 
پتانسیل  و  سرمایه گذاری  شركت های  كمک  به  كه  باشد 
بازار سرمایه، یک بار برای همیشه گردشگری بار نفت را از 
روی دوش اقتصاد بردارد. اگر كاهش بهای نفت و احتمال 
رونق صنعت  به   ، نفتی  منابع  از  حاصل  درآمدهای  قطع 
گردشگری ختم شود، آیا نباید این رخداد را طالیی ترین 

اتفاق تاریخ اقتصاد ملی بدانیم؟

کاهش بهای نفت؛ فرصت یا تهدید؟
بازار سرمایه در رونق صنعت گردشگری  ایفای نقش  94 می تواند سال  سال 

حمید جعفری

نباید از توان شركت های 
سرمایه گذاری و نقشی كه بازار 

سرمایه می تواند برای رونق 
فعالیت های مولدی نظیر صنعت 
توریسم ایفا كند، غافل شد. سال 
94 باید سالی باشد كه به كمک 

شركت های سرمایه گذاری و پتانسیل 
بازار سرمایه، یک بار برای همیشه 
گردشگری بار نفت را از روی دوش 

اقتصاد بردارد.
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گردشگری

نیاز به برنامه ریزی
در  بسزایی  تاثیر  گردشگری  صنعت  كه  است  نمانده  باقی  شکی  هیچ  امروزه 
اقتصاد كشورها دارد. این صنعت با ویژگی های خاص خود، صنعتی است بسیار 
تمام  این صنعت در  دارد. سرمایه  گذاری در  رو  آینده ای روشن پیش  پویا كه 
كشورهای جهان كه دارای جاذبه  های جهانگردی هستند رو به افزایش است. 
نهادهای  بین  در  فزاینده  رقابتی  به  خارجی  گردشگران  جذب  كه  طوری  به 
درگیر در صنعت گردشگری تبدیل شده است. چراكه این صنعت نه  تنها در 
پیشبرد اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی نقش اساسی  دارد، بلکه صنعتی پاكیزه 
و عاری از آلودگی و در عین حال ایجادكننده ی مشاغل جدید است. گردشگری 
برای كشورهای دارای جاذبه های جهانگردی مانند ایران، می تواند به مهم ترین 
برنامه ریزی صحیح  به  نیاز  كار  این  اما  شود.  تبدیل  ارزی  درآمد  منبع كسب 
كه  هنگامی  دارد.  آن  اجرای  و  تنظیم  برای  آینده نگری  با  توأم  همه  جانبه  و 

جهانگرد وارد كشور می شود، در مقابل خدماتی كه به 
این  و  كند  پرداخت  هزینه  باید  می شود،  ارائه  وی 
صنعت  این  بنابراین  بود.  خواهد  ارزی  پرداخت 

درآمد  یعنی  تک محصولی  اقتصاد  جایگزین  می  تواند 
داشتن  دلیل  به  و  جهانگردپذیرند  خاص  به طور  كه  كشورهایی  گردد.  نفتی 
جاذبه های توریستی ساالنه تعداد باالی مسافر در خود جای می دهند، اوضاع 
یا گردشگری  توریسم  دارند. صنعت  به سایر كشورها  بهتری نسبت  اقتصادی 
تسهیالت  تبلیغات،  نمی كند،  پیدا  رونق  كشور  یک  جاذبه های  وجود  با  تنها 
و سیاست های كلی در یک كشور هركدام می توانند سهم عمده ای در جذب 
گردشگر داشته باشند .برای مثال جاذبه های تاریخی، باستانی و طبیعی ایران 
نسبت به كشورهایی مانند امارات متحده ی عربی و تركیه كه در حال حاضر 

عنوان كشور توریستی را یدک می كشند و گوی سبقت را از ما ربوده اند، 
بسیار بیشتر است. شورای جهانی سفر و گردشگریwto در آمار خود 
گردشگری  صنعت  برای  را  نامطلوبی  وضعیت  كرده،  ارائه  اخیراً  كه 

 181 بین  كه  آمار  این  طبق  می كند.  پیش بینی  سال2020  تا  ایران 
دارد  كه  توریستی ای  به جاذبه های  توجه  با  ایران  بررسی شده، جایگاه  كشور 

اصاًل مطلوب و خوشایند نیست.
)جدول شماره 1( نشان می دهد كه ایران بین سال های2010 تا 2020 در یک 
بازه ی زمانی 10 ساله صنعت توریسم اش رو به ركود می رود. یعنی صنعتی كه 
در سال2010 رشد 3/9 درصدی داشته، در سال2020 رشدش به 3/8 درصد 
می رسد. در حالی كه در همین زمان در چشم انداز جهانی صنعت گردشگری 

رشد بسیار مطلوبی )از 0/5 تا ۴/۴ درصد( را نشان می دهد.

صنعت گردشگری؛ عرصه ای مطمئن برای سرمایه گذاری
ناپایدارنفتی؛ درآمدهای  از  برای دل کندن  بهترین فرصت 

نوروز )یعنی دیرینه ترین سنت ایرانی برای سفر 
و پذیرایی از گردشگران( هرگاه از راه می رسد، 
این داغ را تازه می کند که ایران می توانست یکی 
برخورداری  لحاظ  به  کشورها  پردرآمدترین  از 
پتانسیل هایش  اما  باشد  گردشگری  صنعت  از 
مانده  منزوی  هم  کشور،  اقتصادی  رونق  برای 
است و هم نتوانسته از خروج گردشگران ایرانی 
برای  کند.  جلوگیری  نوروز  روزهای  در  کشور  از 
»در  گفت:  احمدی مقدم  1393سردار  نوروز 
نوروز امسال 670 هزار ایرانی به خارج از کشور 
سفر کردند، که این آمار از افزایش 35 درصدی 
نوروز  در  دیگر  کشورهای  به  ایرانی ها  مسافرت 

خبر می دهد. از این شمار 190 هزار نفر به ترکیه 
افزایش 43 درصدی نسبت  با  سفر کرده اند که 
کارشناسان  است.«  بوده  مواجه  به سال گذشته 
نظر  ایرانی ها  از سفر  این حجم  مورد  در  زیادی 
دادند و هزینه یابی های زیادی نیز صورت گرفت. 
کشور  در  فقط  ایرانی ها  گذشته  نوروز  در  ظاهراً 
ترکیه 134 میلیون دالر هزینه کرده اند. کمی به 
دالر  میلیون   134 این  با  کنید؟  توجه  رقم  این 
کرد؟  ایران  اقتصاد  برای  می شد  کارهایی  چه 
شرکت های  اختیار  در  درآمدها  این گونه  اگر 
سرمایه گذاری بود و می توانستند آن را از طریق 
تبدیل  اقتصاد  مولد  فعالیت های  به  بازار سرمایه 

کنند، آیا در سال 93 باز هم اقتصاد ایران این همه 
مشکل را تحمل می کرد؟ در نوروز 92 نیز وضع 
نشان  موجود  گزارش های  است.  بوده  این گونه 
برای  ایرانی  خانوار   92 سال  در  که  می دهد 
تومان  میلیارد  5/2هزار  خود  خارجی  سفرهای 
این  نیز  برویم  عقب  به  هرچه  کرده اند.  هزینه 
نظر  به  نیز   94 بهار  برای  و  دارند  وجود  ارقام 
می رسد وضع این گونه است. آیا وقت آن نرسیده 
احیا  گونه ای  به  را  گردشگری  صنعت  که  است 
وطنی  گردشگران  خروج  حجم  از  هم  که  کنیم 
بیشتری  خارجی  گردشگران  هم  و  شود  کاسته 

راهی ایران شوند؟

)جدول شماره 1(

رشد واقعی تولید ناخالص داخلی حاصل از گردشگری 2010 2020

خاورمیانه 0,1 -  درصد   5,2 درصد 

جهان ۴,۴ درصد  0,5 درصد 

ایران 3,8  درصد  3,9 درصد 
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در رده بندی  انجام شده بین 181 كشور بررسی شده در گزارش سازمان جهانی 
نظر  از  ایران  كشور  گردشگری  از  حاصل  داخلی  ناخالص  تولید  سفر،  شورای 
اندازه ی خالص در رتبه ی 30، نسبت به اقتصاد ملی در رتبه ی 95 و از نظر رشد 
اقتصادی در رتبه ی 135 قرار گرفته است. ایران همچنین در بین 12 كشور 
منطقه ی خاورمیانه هم از نظر اندازه ی خالص در رتبه ی 3، نسبت به اقتصاد 
ملی در رتبه ی 8 و از نظر رشد اقتصادی در رتبه ی 9  قرار گرفته است. البته 

رشد اقتصادی كشورها با توجه به درصد تورم آن ها سنجیده می شود.
بر اساس آخرین آمار این سازمان در حال حاضر از هر 12/3 شغل در سراسر 
دنیا، یک شغل مربوط به صنعت جهانگردی است. پیش بینی های این سازمان 
در 10 سال آینده، نشان می دهد كه نزدیک به 10  درصد از كل مشاغل دنیا 
مرتبط با صنعت گردشگری خواهد بود و 3/3 میلیون و 19 هزار شغل مرتبط 

با گردشگری به وجود می آید.
افزایش  به  رو  همواره  جهان  گردشگران  كل  تعداد  می دهد  نشان  بررسی ها 
سال  هر  گردشگران  تعداد  ریپورت«  »توریسم  گزارش  به  كه  حدی  تا  است، 
به طور میانگین ۴3 میلیون نفر افزایش می یابد .این رقم با گسترش ارتباطات و 
صنایع حمل و نقل تا سال2030می تواند به رقمی نزدیک 1/8میلیارد نفر برسد. 
میزان سفر  كمترین  هوایی  ارائه شده، سفرهای  آمار  اساس  بر  در حال حاضر 
پیدا  افزایش  میزان  این  آینده  تا چند سال  اما  تشکیل می دهند  در جهان  را 

خواهد كرد. انتظار می رود با تغییر مقاصد گردشگری برتر جهان، كشورهای در 
حال توسعه ی آسیایی، پاسیفیک، آفریقایی و خاورمیانه شاهد بیشترین میزان 

گردشگر باشند.
اختصاص  خود  به  را  گردشگر  آمار  بیشترین  زیر  كشورهای  حاضر  حال  در 

داده اند:

همان طور كه این جدول هم نشان می دهد ایران هیچ جایگاهی در میان این 
كشورها ندارد. متأسفانه ایران  با وجود همه ی امکاناتی كه برای جذب توریست 
دارد، سهم بسیار ناچیزی از این صنعت را از آن خود كرده است. طبق یک آمار 
از مسئوالن گردشگری كشور ورود چهار میلیون و 126 هزار گردشگر خارجی 
می دهد  نشان  آمار  این  كه  ثبت شده،  كشور  به   92 سال  اول  ماهه ی  ده  در 
میزان ورود گردشگران خارجی به كشور نسبت به مدت 
مشابه، 21 درصد رشد داشته است. نمودار زیر میزان 
ورود گردشگران خارجی به كشور را نشان می دهد، 
نامطلوب  وضعیت  باال  جدول  ارقام  با  مقایسه  در  كه 

اقتصاد گردشگری ایران را به رخ می كشد:

ایران  برتر  پتانسیل های  و  موقعیت ها  با  نسبتی  هیچ  شک  بدون  فوق  ارقام 
منطقه  كشورهای  از  به وضوح  اكنون  ما  تعارف  بدون  ندارند.  گردشگری  برای 
تعداد گردشگر  در  اول  اساس گزارش های موجود، كشورهای  بر  مانده ایم.  جا 
پاكستان،  تركیه،  افغانستان،  آذربایجان،  عراق  منطقه(،  )در  ورودی  خارجی 
تعداد  این  از  بوده اند، كه  و هندوستان  تركمنستان، عربستان سعودی، كویت 

رديف كشور تعداد گردشگر ورودی

1 فرانسه 85 میلیون

2 آمریکا 70 میلیون

3 چین 58 میلیون

۴ اسپانیا 57 میلیون

5 ایتالیا ۴7 میلیون

6 تركیه 36 میلیون

7 آلمان 35 میلیون

8 انگلیس 30میلیون

9 روسیه 26 میلیون

10 مالزی 25 میلیون
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ردیف كشور گردشگر ورودی
1 عربستان  17 میلیون
2 مصر 10  میلیون
3 امارات 9  میلیون
۴ اردن 5  میلیون
5 ایران ۴  میلیون

حدود دو میلیون و 500 هزار نفر از آن ها با هدف های خاص گردشگری سفر 
است.  بوده  گردشگری خاص  این  اولویت  در  زیارت  منظور  به  سفر  كرده اند. 
بنابراین آمارها سهم ایران از تعداد رو به افزایش گردشگران جهان حدود 0/33 

تا 0/3۴درصد است.
در این جدول وضعیت  5 كشور برتر خاورمیانه نشان داده شده كه به دلیل 

خروج سوریه از لیست، ایران به مقام پنجم رسیده است.

نکته ی جالب توجه دیگر این كه از هر 10 گردشگر جهان یک نفر چینی است. 
به كشورهای  پول  میلیارد دالر  تنها درسال 2013 میالدی، 129  چینی ها  
مختلف سرازیر كردند. این رقم به مراتب بیشتر از 86 میلیارد دالر پولی است 
كه گردشگران آمریکایی درهمان سال خرج كردند. به عبارت دیگر بهتر است 

بگوییم كه از هر 10 گردشگر بین المللی در جهان، یک نفر چینی است.
با توجه به این نکات می توان فهمید چرا گردشگران چینی تبدیل به یک كاالی 
پرسود شده اند، كه هر كشوری می كوشد بیش از پیش سهمی از آن بردارد .اما  
سهم ایران از حدود 70 تا 80 میلیون گردشگر چینی كه هر سال به قصد مسافرت 
از كشور خارج می شوند  بسیاراندک است. در صورتی كه با جذب گردشگران چینی 

می توان تا حدودی صنعت گردشگری ایران را از ركود نجات داد.
به  دالر  ورود  راهای  از  یکی  ایران  به  خارجی  گردشگران  ورود  كلی  به طور 
اقتصاد كشور است. طبق آماری كه مسئوالن میراث فرهنگی ارائه داده اند، طی 
سه ماهه ی اول سال 93 معادل 19 هزار اروپایی و در كل 23 هزار و625 نفر 
پیشرفت  گذشته  سال  به  نسبت  كه  كرده اند،  سفر  ایران  به  خارجی  گردشگر 
گردشگران  ورود  روند  كه  صورتی  در  شده.  برابر  سه  تقریباً  و  داشته  خوبی 
مي شود.  مساعد  نیز  ارزي   درآمدهاي  جذب  براي  فضا  یابد،  افزایش  ایران  به 
بر صنعت  مستقیمی  تاثیر  می تواند  كشور  هر  در  زیادی  مشکالت  مجموع  در 
توریسم آن بگذارد، در ایران نیز این مشکالت بی تاثیر نیست. بی ثباتی قیمت ها، 
صنعت  سوخت،  سهمیه بندی  و  نرخ گذاری ها  در  موجود  چندگانگی  و  تورم 
 متنوع و درآمدزای گردشگری را بیش از پیش در ایران دچار مشکل كرده است.
طبق آمارهایی كه ارائه شده، درآمد جهانی جهانگردی همه ساله بالغ بر صدها 
این  در  كشورها  پراستعدادترین  زمره ی  از  كه  ایران  اما  است،   دالر  میلیارد 
آن  فرهنگی  و  تاریخی  طبیعی،  فراوان  جاذبه های  و  می رود  شمار  به  زمینه 
می برد. بهره  صنعت  این  از  دالر  صدهزار  چند  تنها  است،  عام  و  خاص   زبانزد 

صنعت توریسم  یکی از زیربخش های مهم اقتصادی كشور است، كه به خاطر 
مشکالت موجود هنوز نمی تواند بار زیادی از اقتصاد مملکت را بر دوش بکشد. 
گذشته از مشکالت  ذكرشده، مسائل دیگری همچون كمبود امکانات مالی برای 

توسعه و تجهیز تاسیسات مورد نیاز هم به رشد نکردن این صنعت دامن می زند.

دیپلماسی اقتصاد و بنگاه های سرمایه گذاری
گردشگری  صنعت  ماجرای  به  مربوط  گره های  و  مشکالت  كه  سال هاست 
برنامه ریزان  و همه ی  كارشناسان  كه همه ی  نحوی  به  مطرح می شود،  ایران 
اقتصادی نیز به خوبی از وجود این معضالت آگاهی دارند. در حال حاضر به نظر 
می رسد كه دیگر زمان برای فرصت سوزی باقی نمانده است. سقوط به ورطه ی 
وصل  مو  یک  به  نفتی  اقتصاد  كه  داد  نشان   93 سال  در  نفت  بهای  كاهش 
است و كوچک ترین نوسان منفی در بهای نفت می تواند باعث تضعیف اقتصاد 
كشور شود. سال 93 و كاهش بهای نفت یک نشانه بود؛ نشانه ای كه به خوبی 
واهمه ی مسئولین اقتصادی كشور را از سقوط بهای نفت به تصویر كشید. البته 
آن ها حق دارند. قیمت نفت اگر از سطح مشخصی كمتر شود، اقتصاد ایرانی 
باید آسیب های زیادی را تجربه كند. بر همین اساس باید باور كرد كه دیگر 
زمان آن رسیده است تا از پتانسیل های اقتصادی كشور برای مقابله با »ترس 
نفتی« استفاده كرد. در كشوری كه بهترین آثار باستانی وجود دارد، آیا فقط 
باید ۴ میلیون گردشگر خارجی متقاضی ورود به این كشور باشند. موقعیت 

گردشگری ایران را مقایسه كنید با كشوری مثل انگلستان.
 درست كه بریتانیا نیز تمدن تاریخی و گردشگری بزرگی دارد اما بنا بر اعتراف 
كارشناسان، همه ی آن ها شاید به اندازه ی كتیبه ی بیستون، تخت جمشید و 
بسیاری دیگر از موقعیت های تاریخی ایران ارزش دیده شدن نداشته باشند، 
ایران  برای  و  می شود  ثبت  گردشگر  نفر  میلیون   30 انگلیس  برای  آن وقت 
مشکالت  همه ی  نمی توان  قطع  به طور  می رسد.  نفر  میلیون   ۴ به  رقم  این 
گردشگری را به پای مسائل سیاسی نوشت هرچند كه این مؤلفه نیز در افت 
گردشگر بی تاثیر نیست، اما بخش اصلی دلیل سقوط صنعت توریسم در ایران 

به مدیریت نامطلوب فضای اقتصادی كشور بازمی گردد. 
ما هنوز آن طور كه باید از دیپلماسی اقتصادی فعالی برخوردار نیستیم. یعنی 
نوعی از دیپلماسی كه فقط مراودات اقتصاد و زمینه ی رشد توسعه را نمایندگی 
بکند و راهبردهایش و كارهایش نیز مورد تایید همه ی حوزه های توسعه در 
كشور باشد. برای خروج از بن بست اقتصادی باید از یک سو دیپلماسی اقتصاد 
برای  را  بنگاه های سرمایه گذاری  ورود  دیگر مسیر  از سوی  و  كارآمد كرد  را 
مولدسازی در این حوزه هموار ساخت. شركت های بزرگ سرمایه گذاری اگر 
بر اساس ضوابط اقتصادی آزاد باشند، به خوبی می دانند كه چگونه می توانند با 
درآمدزایی  برای  را  حوزه  این  گردشگری،  حوزه ی  در  خود  سرمایه گذاری های 
تقویت كنند و آن را به جای نفت بنشانند. ساختارهای صنعتی ایران به دلیل نوع 
مدیریت اقصادی در چند سال اخیر بسیار آسیب پذیر شده است. به نظر می رسد 
دستیاب ترین مؤلفه برای كسب درآمد و تقویت اقتصاد ایران، استفاده از مواهب 

صنعت گردشگری باشد. این راهبرد را نباید برای سال 9۴ از یاد برد.
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تحت تاثیر  نیز  را  ایران  اقتصاد  بهار  رسیدن  فرا  و  نوروز 
میزبان  هفته  دو  از  بیش  ایران  ایام  این  در  می دهد.  قرار 
در  كشورها  همة  در  است.  گردشگران  و  مردم  تعطیلی 
چنین روزهایی، برنامه ریزان اقتصادی درهای كشور را روی 
را  باز می كنند و حجم دالرهای خود  گردشگران خارجی 
شاهد  ایران  در  روزهایی  چنین  در  اما  می دهند.  افزایش 
فوج بزرگی از مردم هستیم كه برای سفر راهی كشورهای 
همسایه می شوند و بخشی از ثروت كشور را در آن جا خرج 

می كنند.
در  و  فرانسه  و  انگلیس  اروپایی،  كشورهای  میان  در   
صنعت  این  در  باالیی  سهم  از  آمریکا  جهان  دیگر  سوی 
برخوردارند. اما مدتی است در آسیا صنعت توریسم در چند 
در  فراوانی  دالر های  ساالنه  و  گرفته  رونق  به شدت  كشور 
آن ها خرج می شود. تایلند، مالزی و تركیه خود را به عنوان 
سردمداران آسیایی این صنعت به اروپایی ها و آمریکایی ها 
تحمیل كرده اند. طبق آخرین گزارش مجلة فوربس و سایت 
بیزینس اینسایدر، هم اكنون بانکوک به عنوان پربازدیدترین 

شهر جهان در سال جاری مطرح است.
برترین  ترتیب  به  زیر(  جدول  )طبق  را  كشور   20 اگر 
كشورها با صنعت گردشگری در نظر بگیریم، گردش مالی 
در  این  پیش بینی می شود.  دالر  میلیارد  آن ها 191,1  در 
حالی است كه انتظار می رود 178,26 میلیون نفر تا پایان 

سال جاری از آن ها دیدن خواهند كرد.
و  بانکوک  توریستی جهان شهرهای  مقاصد  میان  در 
استانبول و سنگاپور صعود قابل توجهی داشته اند. ضمن 
این كه نیویورک با آن كه در رتبة پنجم جدول است، اما 
هنوز با گردش مالی 18,6 میلیارد دالری پردرآمدترین 
در  گردشگران  یعنی  است.  جهان  گردشگری  شهر 

نیویورک بسیار بیشتر پول خرج می كنند.
طبق جدول صفحه كه امارات در ردة هفتم صنعت 
پیش بینی  می توان  اما  گرفته،  قرار  توریسم  جهانی 
پیشرفت های  و  ساخت وساز  روند  به  توجه  با  كرد 
جذب  حوزة  در  اخیر  سال های  در  كه  چشم گیری 
توریست داشته، تا چند سال آینده حداقل چند رده 
در این جدول صعود داشته باشد. از سوی دیگر تركیه 
كه در ردة ششم جدول جای گرفته، فقط استانبول را 
مالک قرار داده. در صورتی كه اگر بخواهیم جزایر ریز 
و درشتی را كه هر سال از میان آب های مدیترانه سر 
درمی آورند و توریست ها را به تركیه و این جزایر زیبا 
می كشانند در نظر بگیریم، تركیه می تواند رتبه های 

باالتری داشته باشد. 
تاثیرگذار  توریسم  صنعت  در  بسیار  كه  دیگری  نکتة 
است، به خصوص برای مردم آسیا، عدم نیاز كشورها به 

ویزا برای ورود است. در نظر بگیرید یک خانوادة چهار نفره با 
وضع مالی خوب وقتی بخواهد به اروپا یا آمریکا سفر كند، 
چقدر باید وقت و هزینة اضافه صرف گرفتن ویزا بکند كه 
در اكثر مواقع هم همة اعضای خانواده موفق نمی شوند با هم 
ویزا دریافت كنند. بنابراین تصمیم می گیرند به این كشورهای 
حاشیة خلیج فارس یا جزایر زیبای تركیه سفر كنند كه هم در 
كنار هم باشند و هم تا حدودی در هزینه ها صرفه جویی شود. 
وجود آثار باستانی و دیدنی یکی دیگر از مولفه هایی محسوب 

می شود كه نقش بسزایی در تقویت صنعت توریسم دارد. غیر 
و دریا  از هوا  افراد  بردن  لذت  برای  از كشورهایی كه صرفا 
و اماكن تفریحی گردشگر می پذیرند، كشورهای دیگری هم 
هستند كه برای آثار باستانی و قدمت تاریخی شان توریستی 
به حساب می آیند. این كشورها شاید خیلی اماكن تفریحی و 
سرگرم كننده نداشته باشند، اما برای عالقه مندان به تاریخ و 
موزه و آثار باستانی قطعا جذاب تر از سواحل تركیه هستند. 

مکان هایی هم چون برج ایفل فرانسه، برج كج پیزا، سافاری 
آفریقا یا اهرام ثالثة مصر، نام هایی هستند كه زیاد آن ها را 
آثار  كه  است  نکته  این  یادآور  درواقع  نام ها  این  شنیده ایم. 
باستانی چه حجم بزرگی از درآمد را می توانند نصیب كشورها 
كنند. به برخی از این نام ها و تعداد بازدیدكننده های آن توجه 

كنید.
بازديدكننده ها:  ساالنة  )تعداد  نيويورک   – تايمز  ميدان 

39,200,000 نفر(

بازديدكننده ها:  ساالنة  )تعداد  نيويورک   – مركزی  پارک 
38,000,000 نفر(

بازديدكننده ها:   ساالنة  )تعداد  استانبول   – بزرگ  بازار 
15,000,000نفر(

ساالنة  )تعداد  كاليفرنيا  آناهيم   – لند  ديزنی  پارک 
بازديدكننده ها: 15,980,000 نفر(

 بازار تاالر Faneuil – بوستون )تعداد ساالنة بازديدكننده ها: 
18,000,000 نفر(

ساالنة  )تعداد  اورالندو   – ديزنی  جادويی  دنيای   
بازديدكننده ها: 16,972,000نفر(

ساالنة  )تعداد  نيويورک   – مركزی  بزرگ  ترمينال 
بازديدكننده ها: 21,600,000 نفر(

ساالنة  )تعداد  اونتاريو  و  نيويورک   – نياگارا  آبشار   
بازديدكننده ها:  22,500,000 نفر(

 الس وگاس)تعداد ساالنة بازديدكننده ها:  29,467,000 نفر(
ساالنة  )تعداد  دی سی  واشنگتن   – ايالتی  ايستگاه 

بازديدكننده ها: 37,000,000 نفر(.
جذابیت  نشان دهندة  سویی  از  كه  چند  هر  ارقام  این 
آثار باستانی محسوب می شوند، اما از سوی دیگر این 
مسئله را گوشزد می كنند كه در توسعة اقتصادی ایران 
و  است  داده  رخ  توریسم  حوزة  در  بزرگی  غفلت  چه 
از  یکی  ایران  دارد.  ادامه  غفلت  این  نیز  هم چنان 
آثار  داشتن  اختیار  در  لحاظ  به  كشورها  معروف ترین 
باستانی است؛ آثاری كه می توانند هر سال میزبان چند 
ده میلیون گردشگر باشند. درآمدی كه آن ها می آورند، 
بدون شک درآمد نفت و اقتصاد نفتی را از دایرة توسعة 
ایرانی بیرون می كند. اما هنوز این اتفاق شکل نگرفته 
ایران  اقتصاد  در  توریسم  صنعت  هم چنان  و  است 
جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده است. به نظر می رسد 
یک  باید  ارقام  این  كردن  ورانداز  با  اقتصادی  برنامه ریزان 
بار برای همیشه به این اندیشه كنند كه چگونه می توانند 
شوند.  بهره مند  ایران  گردشگری  پتانسیل های  مواهب  از 
بدون شک یکی از راه های دست یابی به درآمدهای صنعت 
گردشگری باز كردن مسیر بخش خصوصی برای ورود بهتر 
به این صنعت و استفاده از پتانسل بنگاه های سرمایه گذاری 

است.

توريسم

بیشترین درآمدهای توریستی را کدام شهرهای جهان جذب می کنند؟

رديف شهر كشور تعداد بازدیدكننده در آمد انتظاری)میلیارددالر(
1 بانکوک تایلند 15,98 1۴,3
2 لندن انگلیس 15,96 16,3
3 پاریس فرانسه 13,92 1۴,6
۴ سنگاپور سنگاپور 13,5 11,57
5 نیویورک آمریکا 11,52 18,6
6 استانبول تركیه 10,37 8,6
7 دبی امارات 9,9 10,۴
8 كوآالالمپور مالزی 9,2 7,8
9 هنگ كنگ 8,72 6,3

10 بارسلون اسپانیا 8,۴1 8,9
11 سئول كره 8,2 10,8
12 میالن ایتالیا 6,83 6,6
13 رم ایتالیا 6,7 6,۴
1۴ شانگهای چین 6,5 6,9
15 آمستردام هلند 6,35 6,3
16 توكیو ژاپن 5,8 12,7
17 وین اتریش 5,37 ۴,8
18 تایپه تایوان 5,19 8,1
19 ریاض عربستان 5 3,۴
20 لس آنجلس آمریکا ۴,8۴ 7,8

جمع 178,26 191,1
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سرمايه بازار 

ارزیابی کاهش بهای نفت و موقعیت بازار سرمایه بعد از افت قیمت طالی سیاه 

کاهش بهای نفت در سال 93، بزرگ ترین شوک را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد؛ یعنی اقتصادی که هنوز تا حد بسیار 

زیادی به نفت وابسته است و به خاطر مدیریت اقتصادی چند سال اخیر، بخش خصوصی خود را نیز تضعیف شده می بیند. در 

روزهای پایانی سال 93، با وجود این که بهای نفت تا حد کمی دوباره افزایش یافته بود اما می توان به جرات گفت که بخش 

اصلی گفت و گوها در محافل اقتصادی حول کاهش بهای نفت و تاثیری که این کاهش بر اقتصاد سال 94 می گذارد، چرخ می زد. 

ما هم در تحلیل این ماجرای اقتصادی سراغ محمدعلی صادقی، کار شناس مجرب امور بین الملل نفت، گاز و انرژی رفتیم.

او کاهش درآمدهای نفتی را چالش مهم اقتصاد می داند و معتقد است: »اقتصاد ایران نیاز به اصالحات ساختاری دارد تا بر 

اساس این اصالحات بتواند خود را از کاهش درآمدهای نفتی مصون نگه دارد.« 

این کار شناس اقتصادی، با بیان این که در حال حاضر با کاهش قیمت نفت، چراغ قرمز اقتصاد کشور روشن شده است، ایجاد 

یک مرکز مدیریت بحران را در این شرایط بسیار با اهمیت ارزیابی کرد. این گفت و گو در روزهای پایانی بهمن سال 93 تدوین 
شده است. متن این مصاحبه را در ادامه بخوانید.

قبل از اين كه به پيامدهای ناشی از كاهش قيمت 
راهكارهای  و  چالش ها  درباره ی  و  بپردازيم  نفت 
كه  دارم  را  پرسش  اين  شما  از  كنيم،  بحث  آن 
افت قيمت نفت آيا سياسی است يا تنها جنبه ی 

اقتصادی دارد؟ 
برای پاسخ به این پرسش نمی توان جنبه های سیاسی و 
اقتصادی را از هم جدا ساخت. به لحاظ اقتصادی، جهان 
در حال ركود است و افت قیمت نفت به دو علت اصلی؛ 
یعنی كاهش تقاضا و افزایش عرضه ی نفت بوده است. از 
طرف دیگر عرضه ی نفت به خاطر »نفت شیل« در آمریکا 
نیز رخ داده است. نفت شیل تولید آمریکا را باال برده و 

باعث شده كه قیمت نفت كاهش یابد.
و  وآمریکا  روسیه  بین  سیاسی  منازعات  دیگر  از سوی 
موجب  نیز  عربستان  در  نفت  تولید  افزایش  همچنین 

كاهش قیمت نفت شده است. 
البته برای اقتصاد نفتی ایران، مبنای شاخص قیمت وجود 
را  ایران  اقتصاد  همواره  خواه ناخواه  پدیده  این  و  ندارد 

تحت الشعاع قرار می دهد. 
به نظر من این عدم تعیین شاخص قیمت، بیشترین عامل 

در افت قیمت نفت ایران بوده است. 
و برای اين منظور، راهكاری وجود دارد؟ 

تنها یک راه؛ مدیریت بحران از سوی دولت.
چگونه؟ 

محصول  این  نفت،  صنعت  شدن  ملی  زمان  از  ببینید 
االن  است،  بوده  دولت  انحصار  در  همواره  استراتژیک 
شرایط به گونه ای است كه دولت می تواند با استفاده از 

توانمندی بخش خصوصی و احیای بازار های سرمایه ای، 
راهکار ها  از  یکی  بازگرداند.  اقتصاد  سود  به  را  شرایط 
می تواند این باشد كه دولت بخش خصوصی را نیز در 

بحث فروش نفت وارد كند. 
اما بخش خصوصی طی دو دولت آقای احمدی نژاد، 
حضور  صحنه  در  و  است  شده  تضيعف  به شدت 
جدی ندارد. حتی اين بخش به خاطر رنج هايی كه 
از ركود كشيده، ديگر در بازار های كاذب نيز توان 
همچنان  بخش  اين  به  می توان  آيا  ندارد.  رقابت 

اميدوار بود؟ 
نگاه نشود؛  این بخش قیم مآبانه  به  به شرطی كه  بلی. 
موضوعی كه در سال های گذشته باعث شده بود كه این 

بخش نحیف بشود. 
فعاالن  دادن  بازی  و  بخش خصوصی  به  دادن  اهمیت 
اقتصادی به عنوان موتور محرک اقتصاد كشور، باید واقعی 
باشد. چراكه در شرایط فعلی، بخش خصوصی همچنان 
را  به دولت است و نمی تواند سود و زیان خود  وابسته 

مشخص كند. 
به عنوان مثال، در زمان دولت آقای هاشمی، وزارت 

هدایت صنایع و معادن با 6۴  پرسنل 

می شد و تمام مجموعه از طریق بخش خصوصی فعالیت 
می كرد، كه این عملکرد نشان دهنده ی استفاده ی واقعی 
از بخش خصوصی بود، این درحالی است كه در شرایط 
كنونی صنعت نفت 1۴0 هزار پرسنل دارد و 250 هزار 
نفر هم غیر متمركز و در شركت های مختلف هستند، كه 
نسبت به برخورداری این حجم از منابع نفتی شاهد بازده 

باالی كاری نیستیم. 
برديد  نام  بحران  از مديريت  شما در گفته هايتان 

استفاده  مديريت  اين  برای  و 
بخش  در  فعال  نيروی های  از 
خصوصی را توصيه كرديد، اما 
راهكار نهايی برای برون رفت 
از اين معضل را چه می دانيد؟ 
به  باید  اقدامی  هر  از  قبل 
دنبال اصالح سیستم اقتصادی 
باشیم. سیستم اقتصادی حاكم 
فعلی  شرایط  در  كشور  بر 

ایلیا پیرولی

بررسی شد: با محمدعلی صادقی  در گفت و گو 
ایران اقتصاد  بر  آثار نوسان قیمت نفت 
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جزیره ای است و درآمد ها به شدت غیر شفاف است. 
همین طور فربه شدن برخی از بخش های اقتصادی 
مثل نهاد ها، عامل دور زدن دولت و ضعف نظارت در 
برخی از بخش ها است. بنابراین ابتدا باید به دنبال 
شفاف شدن درآمد ها در كنار نظارت صحیح، به جا و 
منضبط  بود تا نتیجه ی مطلوب حاصل شود.  برای 
سال 9۴ دولت باید تالش كند كه این شفاف سازی 
صورت بگیرد یا به عبارتی یکی از برنامه های اصلی 

سال 9۴ باشد.
يعنی شما معتقديد كه تمامی اين معضالت به 
مديريت  كشور  در  هنوز  كه  است  اين  خاطر 

مطلوب اقتصادی شكل نگرفته است؟ 
كه  است  این  نشان دهنده ی  موجود  تبعات  تمام 
متاسفانه مدیریت اقتصادی درستی بر كشور حاكم 

نیست. 
به عنوان مثال آمریکا در دورانی كه نفت خام ارزان 
است، ذخیره سازی استراتژیک می كند و موقعی كه 
نفت خام با افزایش قیمت مواجه است از ذخیره های 

نفتی استفاده ی بهینه می كند. 
اما متاسفانه در كشور ما وقتی قیمت نفت خام از هر 
بشکه 100 دالر به 108 دالر رسید، در ارتباط با مازاد 
فروش و این كه این مبلغ كجا خرج شده است كسی 
پاسخگو نبود، اما در حال حاضر با افت شدید قیمت 
نفت، شاهد بحث ها و نظرات مختلف و بعضاً آرمانی 

هستیم. 
تجربه ثابت كرده است كه یکی از چالش های اساسی 
در كنترل شرایط بحرانی، مدیریت كارآمد است چراكه 
عدم مدیریت صحیح در شرایط حساس، ضربه های 

جبران ناپذیری به اقتصاد كشور وارد خواهد كرد. 

به نظر می رسد برای داشتن مدیریت كارآمد به ویژه 
در بخش اقتصاد نفتی، نیاز به یک بازنگری اساسی در 

تعریف مدیریت داریم. 
یکی از فاكتورهای مهم و اساسی صاحب نظر بودن و 
تخصص كافی یک فرد در مدیریت، بخش مورد نظر 
است كه این مهم طی سالیان گذشته در بخش های 
مختلف به ویژه در مدیریت صنعت نفت كشور نادیده 

گرفته شده است. 
موضوع دیگری كه به نظر می رسد دارای اهمیت باشد 

صادرات است. 
این  در  می تواند  كه  راهکارهایی  مهم ترین  از  یکی 
شرایط اقتصاد كشور را حفظ كند، صادرات فنی و 
توسعه ی  و  بردن كیفیت محصوالت  باال  مهندسی، 
صادرات به كشور هایی است كه می توانند به  عنوان 

بازار هدف مورد توجه قرار بگیرند. 
صورت  به  اغلب  توليدكنندگان  از  حمايت  اما 
شعارگونه مطرح شده است. فكر می كنيد چه 

موانعی برای تحقق اين امر وجود دارد؟ 
دارد.  شرایطی  هم  خصوصی  بخش  موفقیت  البته 
گفتن  برای  می تواند حرفی  بخش خصوصی  زمانی 
قوی  كیفیت محصول،  در حوزه ی  كه  باشد  داشته 
عمل كند. اگر در حوزه ی كیفیت شرایط محصوالت 
ایده آل و مناسب بود، در هر شرایطی در بازار رقابتی 
می تواند حضور یابد. رقابت هم زمانی حاصل خواهد 
شوند.  خارج  انحصار  از  داخلی  محصوالت  كه  شد 
بدیهی است تا زمانی كه بحث انحصار مطرح باشد، 
نه میلی به رقابت برای تولیدكننده وجود دارد و نه 
ارتقای  برای  نیازی  كیفیت، چون  افزایش  به  میلی 
فعالیت خود احساس نمی كند. بنابراین نباید نسبت 
به كیفیت محصوالت داخلی به عنوان یک اصل مهم 

بی تفاوت باشیم. 
به هرحال امیدوارم به شرط استفاده از مدیران كارآمد 
و صاحب نظر و همچنین توجه ویژه به تولید و بخش 
خصوصی، به سمت اقتصاد پایدار بدون وابستگی به 

درآمدهای نفتی حركت كنیم. 

از صادرات  كه درآمدهای حاصل  از آن جايی 
نفت، اصلی ترين منبع درآمد 

برای كشور بوده است، روند كاهش قيمت آن را 
چگونه ارزيابی می كنيد؟ 

بیشترین  كشور  در  تولید  بخش  تردید  بدون 
گرفتن  نظر  در  با  چراكه  دید،  خواهد  را  آسیب 
تبع  به  و  خام  نفت  بشکه  هر  ازای  به  دالر   50 
از  یک سری  محصوالت  كالن  قیمت های  آن 
واحدهای  برای  پروژه ها  از  بسیاری  پاالیشگاه ها، 
تولیدی به صرفه نخواهد بود و تولید كننده ناچار است 

منابع خود را كاهش دهد. 
دولت ها بار ها شعار حمايت از توليد را سرلوحه ی 
كار خود قرار دادند اما واقعاً اگر به بخش توليد 
آن طور كه انتظار می رفت توجه می شد، شرايط 

بهتراز اين نبود؟ 
از  حمایت  بر  مبنی  دولت ها  عمل  با  حرف  تناقض 
هم   9۴ بودجه ی  الیحه ی  در  حتی  تولید،  بخش 
مشهود است. كاهش سهم تولید از 10 هزار میلیارد 
تومان در سال 93 به 5 هزارمیلیارد تومان، گواه این 
ابتدا قرار بود 10 هزار میلیارد  تناقض است چراكه 
تومان به بخش تولید پرداخت شود، این رقم به 5 
هزار و 200 میلیارد تومان تبدیل شد، اما در ادامه 
با حذف 2 هزار میلیاردی توسط دولت، به 3 هزار و 
200 میلیارد تومان رسید، كه در   نهایت این میزان 
هم به هزار و 200 میلیارد تومان كاهش پیدا كرد كه 
متاسفانه این رقم نیز تا به این جای كار نیز پرداخت 
نشده است. بنابراین هرچند كه این رقم ها دردی را از 
تولید دوا نمی كند، اما امیدوارم كه حداقل همین رقم 
هم به طور كامل محقق شود. ناگفته نماند بر اساس 
قانون، قرار شد 30 درصد از كل درآمدهای حاصل 
از هدفمندی به تولید اختصاص یابد، اما موضوع مهم، 
میزان تحقق واقعی این برآوردهاست . با این اوصاف 
اداره ی كشور با نفت مثاًل 20 دالری چگونه امکان پذیر 

خواهد بود؟!
و  سرمايه  بازار  بر  خام،  نفت  قيمت  كاهش 
تاثيری  چه  بورسی  شركت های  سودآوری 

خواهد گذاشت؟ 
بازار سرمایه و شركت های بورسی با تغییر قیمت نفت 
قطعاً دچار یک سری تغییرات خواهند شد و پیش بینی 
می شود بازار سرمایه نه به سمت بازار مسکن می رود 
قطعاً  بلکه  زیربنایی  سرمایه گذاری  سمت  به  نه  و 
بیشترین توجه خود را به سمت سرمایه گذاری های 

كوتاه مدت معطوف می كند. 
به هر حال بازار سرمایه همیشه 
تحت الشعاع رفتارسرمایه گذاران 
بایستی  حال  عین  در  است، 
كه  داشت  توجه  نکته  این  به 
هم  بهادار  اوراق  سرمایه گذاران 
كه  می دهند  ترجیح  همیشه 
پیشرو باشند . در صورت حمایت 
سرمایه  بازار  صنایع،  از  دولت 
می تواند تقویت شود، در غیر این 
قابل  عملکرد  نمی تواند  صورت 

قبولی داشته باشد.
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يادداشت

نادرست  كشور  بودجه ریزی  اساس  اینجانب،  نظر  به 
درآمدهای  عمده ی  بخش  كنون  تا  كه  به طوری  است، 
به ویژه  اشتغال آفرینی  زمینه ی  در  هزینه  به جای  نفتی 
شده  دولت  جاری  هزینه های  خرج  نفتی،  پروژه های 
است، به همین دلیل با وجود این نوع سیستم هیچ گاه 
زمینه ی اشتغال زایی پایدار در كشور فراهم نخواهد شد. 
كاهش قیمت جهانی نفت بر روند تکمیل و بهره برداری 
پروژه های میادین مشترک نفتی در سال 9۴ تاثیرگذار 
است. به همین دلیل با توجه به ناچیز بودن درآمدهای 
داخلی  فروش  از  حاصل  درآمد  باید  نفتی،  ارزی 
نفتی  میادین  پروژه های  در  گاز  و  نفتی  فرآورده های 

مشترک، طول خطوط  گاز و غیره هزینه شود.
برابر   5 داخلی،  گاز  و  نفت  فروش  از  حاصل  درآمد 
صادرات نفت خام است و تا كنون عالوه بر درآمدهای 
فرآورده های  فروش  از  حاصل  ارزی  درآمدهای  ریالی، 
نفتی، گاز و نفت خام هم در جای مناسب هزینه نشده 
باید سیستم فروش فرآورده های  است، به همین دلیل 

نفت و گاز در داخل كشور اصالح و اقتصادی شود.
تخصیص  نفت،  جهانی  قیمت  كاهش  به  توجه  با 
پروژه های  بهره برداری  و  تکمیل  به  نفتی  درآمدهای 
میادین مشترک نفتی به منظور توسعه ی صنعت نفت 
و اشتغال زایی تا مدت زمان مشخصی عملکرد معقول و 
كارشناسانه است، اما باید درآمد حاصل از فروش نفت و 

گاز داخلی برای تکمیل و بهره برداری پروژه های میادین 
مشترک نفتی پرداخت شود، زیرا صادرات تا سال های 
كه  انتظاری  دلیل  همین  به  نمی رسد،  جایی  به  آتی 
دولت و مجلس برای درآمدهای ریالی نفت دارند، وارد 

و متناسب است.
ریالی  درآمدهای  افزایش  راستای  در  قانون  اساس  بر 
به  مصرفی  گاز  و  نفتی  فرآورده های  قیمت  باید  نفت، 
درآمدهای  سپس  و  نزدیک  خلیج فارس  فوب  قیمت 
سرمایه گذاری  نفتی  پروژه های  در  گاز  و  نفت  ریالی 
در  آزاد  بنزین  لیتر  هر  قیمت  حاضر  درحال  شود. 
با  مقایسه  در  نرخ  این  كه  است،  كشورهزارتومان 
لیتر  هر  كه  پاكستان  و  بنگالدش  تركیه،  كشورهای 
بنزین آزاد 6000 تومان عرضه می شود، گران نیست 
در  گاز  و  نفتی  فرآورده های  ارزان فروشی  همچنین  و 
 9۴ سال  در  است.  قاچاقچیان  سود  به  فقط  داخل 
دست  به  كشور  برای  توجهی  قابل  ارزی  درآمدهای 
در  نفت  خام فروشی  از  حاصل  درآمد  و  نمی آید 
می شود،  اقتصادی  آسیب  به  منجر  چون  آینده  سال 
است،  جهانی  قدرتمندان  به  كمک  فقط  واقع  در 
كسری  از  جلوگیری  و  تحقق  برای  دلیل  همین  به 
درآمدهای  باید  اشتغال زایی،  و   9۴ سال  بودجه ی 
كه  به طوری  كند،  پیدا  افزایش  گاز  و  نفت  ریالی 
نفتی  پروژه های میادین مشترک  اول  باید در وهله ی 

گاز  و  نفت  ریالی  درآمدهای  مابقی  سپس  و  تکمیل 
جدید  نفتی  مشترک  میادین  پروژه های  اجرای  برای 
هزینه شود. این امر از چند جهت به سود اقتصاد ایران 
است. در قدم نخست باعث می شود كه پروژه های نفتی 
رونق بگیرند. در واقع این رونق معنایی ندارد جز تقویت 
بخش های صنعتی كه هم در نفت حضور دارند  و هم 
مولد مشغول هستند.  فعالیت های  به  نفت  با  رابطه  در 
بزرگ ترین  از  یکی  كه  بی كاری  بیفتد،  اتفاق  این  اگر 
برطرف  زیادی  حد  تا  كشور هست  اقتصادی  مشکالت 
می شود و این موقعیت را در اختیار دولت می گذارد كه 
با سرعت بیشتری به آهنگ رشد اقتصادی كشور كمک 
كند. ما از این طریق می توانیم به سمت صنعتی سازی 
اهداف نفت نیز حركت كنیم. دوباره تاكید می كنم كه 
جز  ندارد،  كشور  برای  مزیتی  هیچ  نفت  خام فروشی 
وجود  به  را  موقعیت  این  كشور  دشمنان  برای  این كه 
اقتصادی  گره های  به  بیشتری  شفافیت  با  تا  می آورد 
نمی ماند  چاره ای  پس  ببرند.  لذت  و  كنند  نگاه  ایران 
از  كشور  اقتصادی  مدیریت  دست اندركاران  این كه  جز 
مجلس تا دولت این اندیشه ی واقعی را پیگیری و راهبرد 
نفت  ریالی  درآمدهای  تا  كنند  طراحی  را  آن  اجرایی 
صرف میادین مشترک موجود و میادین مشترک جدید 
شود. این گونه حلقه ی فعالیت های مولد در صنعت نفت 

تکمیل می شود.

زیان های فروش نفت خام
علی شمس اردكانی/ تحلیل گر اقتصاد نفت

تکمیل  از موضوع  نفت جدا  قیمت جهانی  بحث كاهش 
است.  نفتی  مشترک  میادین  پروژه های  بهره برداری  و 
خام  نفت  استخراج  هزینه ی  كه  مادامی  كه  به طوری 
بیشتر از قیمت تمام شده ی نفت نباشد، تمایل به برداشت 
نفت خام از میادین مشترک نفتی وجود دارد. كشورها در 
هر شرایطی اهتمام به افزایش سهم برداشت نفت خام از 
اهمال دراین موضوع  میادین مشتركی نفتی دارند، زیرا 
به معنای از دست دادن منافع ملی است، بنابراین كاهش 
قیمت جهانی نفت تاثیری بر روند بهره برداری پروژه های 

میادین مشترک نفتی نخواهد داشت.
افزایش  و  حفظ  سرمایه گذاری،  برای  نفتی  پروژه های 
سطح تولید به كار می روند، به همین دلیل ارائه ی اعتبار 
نفت،  شركت  به  دولت  سوی  از  سال  هر  در  ثابت  مالی 
بدون حساب و مطالعه ی دقیق عملکرد صحیحی نیست 
میزان  این  از  بهینه  صورت  به  نفت  شركت  بی شک  و 
اعتبار ثابت استفاده نخواهد كرد. در سنوات متعدد میزان 
درآمد، هزینه های سرمایه گذاری و ضرورت سرمایه گذاری 
در حوزه ی نفت متفاوت است، به همین دلیل باید برای 
هر دوره محاسبات دقیقی به منظور مشخص كردن میزان 
نیاز برای سرمایه گذاری در پروژه های نفتی  اعتبار مورد 

صورت گیرد. زمانی پرداخت اعتبارمالی ثابت به شركت 
نفت صحیح است ، كه اعتدال در هزینه كرد شركت نفت 

رعایت و مازاد اعتبار مالی به خزانه برگردانده شود.
مصرفی  گاز  و  نفتی  فرآورده های  قیمت  حاضر  حال  در 
است.  خلیج فارس  فوب  قیمت  از  پایین تر  كشور  داخل 
قیمت  طوالنی مدت  داشتن  نگه  ثابت  دلیل  همین  به 
این  قیمت  افزایش  عدم  و  كشور  در  انرژی  حامل های 
حامل ها در راستای افزایش نرخ تورم، باعث كاهش نسبی 

قیمت فرآورده های نفتی و گاز در كشور شده است.
قابل  تفاوت  داخل،  در  گاز  و  نفتی  فرآورده های  قیمت 
كشورها  سایر  در  انرژی  حامل های  قیمت  با  توجهی 
در  مصرفی  انرژی  حامل های  قیمت  كه  به طوری  دارد، 
در  سنگینی  مالیات های  كه  كشورهایی  به  نسبت  ایران 
بسیار  می پردازند،  انرژی  حامل های  مصرف  خصوص 
پایین تراست. افزایش 5 درصدی قیمت حامل های انرژی 
در سال آینده بسیار كم است و با توجه به لزوم نزدیک 
داخل  در  گاز  و  نفتی  فرآورده های  فروش  قیمت  شدن 
قیمت حامل های  باید  در خلیج فارس،  تجاری  قیمت  به 
انرژی در سال آینده افزایش بیشتری پیدا می كرد. ما اگر 
می خواهیم كه اقتصاد ایران از گرداب بسیاری از مشکالت 

رها شود، باید به این درک برسیم كه بهای واقعی انرژی 
را در اقتصاد كشور جاری سازیم. برای سال 9۴ به نظر 
انرژی  نرخ حامل های  افزایش  برای  نرخ 5 درصدی  من 
را  عزمش  باید  دولت  دیگر  از سوی  و  یابد  افزایش  باید 
را  جامعه  مختلف  جزم كند كه در سال 9۴ بخش های 
تا كی  اقتصادی آماده كند. ما  برای درک واقعیت های 
می توانیم انرژی خود را به دور از قیمت های واقعی به 
فروش برسانیم و از سوی دیگر راهبرد اجرایی و واقعی 
انرژی  حامل های  از  ناشی  درآمد  از  استفاده  برای  هم 
كه  نظر می رسد حاال  به  دیگر  از سوی  باشیم.  نداشته 
حتماً  باید   9۴ سال  است،  یافته  كاهش  نفت  بهای 
نفتی  بخش های  با  رابطه  در  زیادی  شفاف سازی های 
بهترین  می تواند  منظر  این  از   9۴ سال  بگیرد.  صورت 
زمان برای این اقدام باشد، كه دولت به شکل عملیاتی 
را  نفت  ملی  شركت  نیاز  مورد  مالی  منابع  و  بودجه 
كشور  درآمدهای  اوضاع  دیگر  چون  بزند،  تخمین 
عملیاتی  كتاب  و  حساب  بدون  كه  نیست  به گونه ای 
به  منابع  تزریق  و  سرمایه گذاری  مدار  وارد  بخواهیم 
كاهش  فرصت  منظر  این  از  باشیم.  نفتی  پروژه های 

بهای نفت را نباید به سادگی از دست داد.

قیمت انرژی را واقعی کنیم
جمشید پژویان/ تحلیل گر اقتصادی و استاد دانشگاه
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يادداشت

فریبرز مسعودی / روزنامه نگار
دشواری ها و آینده ی صنعت نفت

به طور معمول حفظ منافع ملی در عرصه های داخلی و خارجی 
در رأس سیاست های هر كشوری در جهان است؛ و به طریق 
اولی دقت در تعریف منافع ملی و میزان پای بندی به آن نیز 
از اصلی ترین مؤلفه های موفقیت كشورهاست. برای مثال دولت 
و  رویه  اوباما  دوران  در  است  ممکن  آمریکا  متحده ی  ایاالت 
روش های دیگری به دور از تنش های نظامی نسبت به بوش، 
كه از جناح جنگ طلب حزب جمهوری خواه بود در پیش گرفته 
باشد اما هدف گذاری های استراتژیک حاكمیت آمریکا هیچ گاه در 
دولت اوباما كه از حزب مخالف دمکرات است، تغییر چشمگیر یا 
عمده ای نکرده است. یکی از این موضوع ها استراتژی آمریکا برای 
تسلط بر جریان انرژی، نه تنها در خاورمیانه بلکه در سراسر جهان 
است. در همین زمینه از سال 2000 تا كنون آمریکا همواره این 
موضوع را به عنوان یکی از مهم ترین منافع استراتژیک خود در 
نظر داشته و بایستی گفت كه اوباما حتی موفق تر از بوش در این 
زمینه عمل كرده است. ایجاد امنیت نسبی بر مناطق نفت خیز 
از 7  از سراسر جهان،  عراق و جذب سرمایه گذاری های كالن 
خواهران نفتی گرفته تا شركت های روسی، چینی ، مالزیایی ، 
ترک و كره ای كه به منابع بکر عراق حمله ور شده اند، از این دست 
موفقیت های سیاست خارجی آمریکا است. حتی كشور كوچکی 
مانند امارات نیز توانسته با پی بردن به مزیت های آن سرزمین و 
ترسیم نقشه ی راه برای رسیدن به رفاه و آبادی سرزمین خشک 
و برهوت آن، با استمرار بخشیدن به روند مطلوب و یکنواخت 
سرمایه گذاری های عظیم در منابع گازی آن كشور، گوی رقابت 
از سایر كشورها برباید. از این دست نمونه ها در دوروبر ما كم 
نیستند. تركیه با صنعتی ضعیف و منابع طبیعی فقیر، با استفاده 
از موقعیت استراتژیک جغرافیایی و با استفاده از بهبود نسبی 
سایر  و  همسایگان  و  یک سو  از  غرب  و  آمریکا  با  خود  روابط 
كشورهای آسیایی از سوی دیگر، توانسته است نه تنها موقعیت 
سیاسی و سوق الجیشی خود را بهبود بخشد بلکه از این راه به 
اقتصاد خود سامان نیز بخشیده. اما در این سو باید اشاره كرد 
كه چه در عرصه ی كسب درآمد از منابع مشترک نفتی ایران با 
عراق و امارات و كویت و چه استفاده از موقعیت های اقتصادی و 
سیاسی و سوق الجیشی، كشور ما بسیاری از عرصه های اقتصادی 
موجود  تهدیدات  از  برخی  است.  واگذاشته  همسایه ها  به  را 
عبارتنداز:  تحریم نفتی. هم اكنون تولید نفت ایران از روزانه در 
حدود ۴ میلیون 200هزار بشکه، به حدود 3 میلیون بشکه افت 
كرده كه به گفته، زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم، حدود 2 میلیون 
بشکه از آن در داخل كشور استفاده و بقیه نزدیک به 1 میلیون 
با دشواری  نیز  بازگشت پول آن  نیز صادر می شود، كه  بشکه 
اظهارات  پایه ی  بر  است.  مواجه 
كارشناسان نفتی و نمایندگان 
حفظ  برای  ایران  مجلس، 
اوپک  در  كنونی خود  جایگاه 
و سهمیه ی صادراتی، نیاز به 
حدود  ساالنه  سرمایه گذاری 
60 میلیارددالر دارد، در حالی 
كشور  در  منابعی  چنین  كه 
گردآوری  و  نداشته  وجود 
با  عظیمی  سرمایه ی  چنین 

وجود تحریم های غرب از محل منابع خارجی غیر ممکن است. 
در واقع تحریم های آمریکا از چند جنبه بر حفظ روند كنونی 

تولید نفت ایران تأثیر داشته است.
تحریم دستیابی به فناوری. مدیر وقت برنامه ریزی شركت نفت 
در دولت دهم، اعالم كرد با كنار كشیدن شركت های بین المللی 
قطعنامه های  از  ناشی  محدودیت های  و  ایران  با  همکاری  از 
شورای امنیت علیه ایران، پروژه های زیادی در ایران متوقف یا 
معلق مانده است. برای مثال از فازهای 9 و 10 پارس جنوبی نام 
برد، كه به گفته ی وی اجرای این دو فاز طبق قرارداد بایستی با 
سرمایه گذاری یک میلیارد و800 میلیون دالر به پایان می رسید، 
در حالی كه هم اكنون هزینه های آن ها به ۴ میلیارد دالر رسیده 

است.1
تطمیع و تهدید مشتریان نفت ایران. از سوی دیگر آمریکا بر 
اساس استراتژی نفتی خود با تهدید، تطمیع و زور شركای ایران 
را از سفره ی انرژی ایران دور كرده و با اهدای طعمه های چرب تر، 
ایران می كشاند  به دور سفره ی كشورهای همسایه ی  را  آن ها 
یا می نشاند. مثاًل در ارتباط با چین كه تا سال 2010 میالدی 
ایران تأمین می كرد و  از  نیاز خود را  انرژی مورد  از  11درصد 
انرژی بود، پس  كشور ما سومین تأمین كننده ی نیاز چین به 
از گسترده تر شدن تحریم ها در اثر برخی سیاست های نادرست 
دولت گذشته، آمریکا توانست از طریق فشار و تطمیع این كشور 
برای همراهی بیشتر با سیاست های مداخله گرانه علیه ایران، چین 
را در مواردی با خود همراه كند. همچنین خط لوله ی صلح با 
وجود داشتن جذابیت های فراوان برای هند و پاكستان، در اثر 

دخالت های آمریکا به سرانجام نرسید.
از سوی دیگر عمده برداشت های سه كشور همسایه ی ایران یعنی 
امارات، عراق به عالوه كویت، از سفره های نفت و گاز مشترک 
با ایران است. كویت سال ها است كه به دور از هیاهو مشغول 
برداشت نفت از سفره های نفتی مشترک با ایران است. برداشت 
امارات از مخزن نفتی پارس جنوبی نسبت به ایران، به دو برابر 
رسیده و عراق نیز چند سفره ی نفتی مشترک با ایران دارد، كه 
از برخی از آن ها در حال برداشت است و برخی را نیز به مزایده با 

كارتل های نفتی گذاشته است.
نفتی  كارشناسان  بررسی های  پایه ی  بر  تحریم سرمایه گذاری. 
كه مورد تأیید دولت ایران نیز قرار دارد، ایران با توجه به منابع 
كشف شده ی موجود، قادر به تولید روزانه 7 میلیون بشکه نفت 
از  بسیار كمتر  ایران  نفت  تولید  است، در حالی كه هم اكنون 
این حد است. در حالی كه دولت عراق با توجه به قراردادهای 
میلیون   12 روزانه  تولید  برای  انجام،  دست  در  و  اعالم شده 
برای حفظ  تنها  ایران  اما  است.  كرده  برنامه ریزی  نفت  بشکه 
موقعیت كنونی تولید نفت و گاز به سرمایه گذاری ساالنه 60 

میلیارددالری نیاز دارد. اگرچه نمایندگان مجلس و وزارت نفت 
دولت دهم این رقم را حدود ۴5 میلیارددالر برآورد كرده بودند، 
ولی با توجه به این كه عمده چاه های نفت ایران در دهه ی دوم 
عمر خود قرار دارند، به نظر می رسد كه همان رقم 60 میلیارددالر 
درست تر باشد. دولت گذشته چندین بار وعده داده بود كه تولید 
نفت را به روزانه 7 میلیون بشکه افزایش خواهد داد، ولی در 
این زمینه نه تنها موفقیتی قابل توجه به دست نیاوردند بلکه 
تولید نفت ایران به دلیل كمبود بودجه و منابع مالی در پیش 
از تحریم های كنونی نیز ساالنه 200 تا 300 هزار بشکه كاهش 
می یافت. میركاظمی وزیر نفت دولت سابق تأكید كرده بود كه 
بایستی در طول 5 سال 200 میلیارددالر سرمایه برای  ایران 
این  تأمین  ایران جذب كند، در حالی كه  گاز  و  نفت  صنعت 
رقم با توجه به خروج سرمایه گذاران و كارتل های نفتی و حتی 
شركت های نفتی چینی، ترک و مالزیایی از ایران به امری نشدنی 
بدل گردید.2از این رو معادالت انرژی در خلیج فارس، دریای عمان 
ماندن  رقم می خورد. عقب   ایران  بدون حضور  قفقاز  و  و خزر 
ایران در پروژه های نفتی در دست اجرا، در اثر نبود سرمایه و 
فناوری مورد نیاز، روز به روز بیشتر خود را به رخ می كشد. برای 
مثال فقط در پروژه ی پارس جنوبی به بیش از 50 میلیارددالر 
سرمایه گذاری دیگر نیاز است و بخش زیادی از 18       فاز 
باقی مانده از 2۴ فاز پارس جنوبی، به قرارگاه خاتم واگذار شده 
است. اما ظرفیت و توان شركت های داخلی نیز محدود است. 
طبق  گزارش های رسمی موجود، پیمانکاران تعهدهای خود را 
به نحو مطلوب انجام نداده اند. بنا به گزارش ها در پروژه ی پارس 
جنوبی، در زمان دولت اصالحات بیش از 60 هزار نفر در عسلویه 
كار می كردند اما تعداد كاركنان آن در دولت گذشته به حدود 
15 هزار نفر رسید، كه حاكی از ركود شدید كاری در فازهای 2۴ 

گانه ی پارس جنوبی است.3
از این رو دولت كنونی نیاز جدی به كاهش تحریم های ظالمانه ی 
غرب برای جذب سرمایه ی شركت های خارجی دارد. اما با وجود 
كاهش شدید بهای نفت حتی در صورت برداشتن تحریم های 
صنعت نفت، یافتن سرمایه گذار برای این پروژه ها كاری است 

بسیار دشوار.
به نظر می رسد با وجود لوله های حمل نفت كه در سال های اخیر 
ایران را دور زده و نفت را بدون نیاز به گذر از آبراهه ی هرمز 
یا خاک ایران به دست مشتریان می رساند از یک سو و كاهش 
بهای نفت و پیدا شدن رقبایی مانند كردستان عراق، تركیه و 
دامنه ی  داعش،  خودخوانده ی  دولت  اصطالح  به  اخیراً  حتی 
از پیش گسترش  ایران، بیش  برای صنعت نفت  محدودیت ها 
تدابیر  نیازمند  این رو مدیریت چنین شرایطی  از  یافته است. 

هوشمندانه ی تازه و ابتکار عمل دوراندیشانه ی ایران است. 
)Endnotes(

1روزنامه ی دنیای اقتصاد، پیام های جدید تهران به تحریم های یک جانبه ی نفتی، 
1390/5/15 دیده شده در تاریخ 8 بهمن 1393

2سایت تلکس نیوز، تشکیل بانک خصوصی نفت، 28 فروردین 1389دیده شده 
در تاریخ 8 بهمن 1393

درصد   90 شفاف،  3سایت 
كارگران عسلویه اخراج شدند. 
28 فروردین 1389دیده شده 

در تاریخ 8 بهمن 1393
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تجربه 30 هرچه  یا  بود  هرچه   93 سال  در  ایران  اقتصاد    
كرد، گذشت. سال 93 فقط می تواند تجربه ی مفیدی برای 
سال 9۴ و رشد شاخص های اقتصادی در این سال باشد. 
وارد  واقع بینانه  نگاهی  با   9۴ سال  برای  باید  من  نظر  به 
طراحی سیستم اقتصادی كشور شویم. به نحوی كه دیگر 
جایی برای افسوس خوردن نباشد. تجربه ی تاریخی اقتصاد 
از یک سری مشکالت  ما همیشه  نشان می دهد كه  ایران 
نیز  كشور  اقتصادی  مدیران  و  خورده ایم  ضربه  ساختاری 
به دلیل ضعف در عملکرد، بر تنور این مشکالت اقتصادی 
دمیده اند. برای همین، در سال 9۴ باید این اصل برای اجرا 
راهبردسازی شود كه مشکالت ساختاری اقتصاد كشور بر 
جای نماند. منظور از این ادعا این نیست كه در سال 9۴ 
و به فوریت پایه های جدیدی برای اقتصاد طراحی شود یا 
اقتصاد پوست بیندازد و و زیر و رو شود. این مسئه به یک 

فرصت تاریخی نیاز دارد. 

 به نظر من اصلی ترین مشکل ساختاری ایران تولیدگریزی 
است. یعنی ما اگر بخواهیم به صورتی فوریتی بار مشکالت 
تولید  به  باید  كنیم،  باز  كشور  اقتصاد  از  را  ساختاری 
بپردازیم. از این منظر سال 9۴ می تواند یک شروع جدی و 
به دور از شعارپردازی برای تولید باشد. كاهش بهای نفت 
البته این فرصت را در اختیار اقتصاد ایران گذاشته است 
كه به دور از شعارها  بخواهد سعی كند كه هرچه زودتر 
روش اجرایی پرداختن به تولید را ساماندهی كند. اما چرا 
كاهش بهای نفت به رفع شر از سر تولید كمک می كند؟ 

مدیریت  نوع  برای  معنایش  همواره  ایران  در  تولید  چون 
اقتصادی كشور با تولید نفت همراه بوده است. به عبارتی 
در بسیاری از مواقع مدیران نفتی گمان می كردند همین 
می دهند.  انجام  نیز  تولیدی  كار  تولید می كنند  نفت  كه 
ایران  تولید در  بوده است كه  برای همین نفت محوری 
بنگاه های  و  نگرفته   شکل  سرمایه  بازار  مانده،  ضعیف 
سرمایه گذاری نیز با ترس و لرز حركت كرده اند. عملکرد 
نادرست  جهت گیری  این  گویای  دهم  و  نهم  دولت  های 
بود، كه افزایش درآمد ناشی از تولید نفت می تواند نیاز 
مشاهده  همین  برای  سازد!  مرتفع  را  مولد  صنایع  به 
در  تمام شد.  اقتصاد  زیان  به  درآمد  افزایش  كه  كردیم 
سال 9۴ دولت همین كه بتواند این نکته را جا بیندازد 
بزرگی  گام  نیست،  نفت  تولید  معنایش  تنها  تولید  كه 

است. برداشته 

كه  كرد،  تحلیل  را  مسئله  این  می توان  هم  این گونه    
اندیشه ی  ایران  اقتصاد  در  ساختاری  مشکل  اصلی ترین 
نفتی است كه منجر به مدیریت نفتی اقتصاد كشور شده 
است. این مدیریت، تولید را تبدیل به گره ای تاریخی كرده 
است و این گره از تورم نیز یک مشکل ساختاری ساخته 
است. اما چگونه؟ مدیریت ناكارآمد اقتصاد وقتی تولید را با 
عنوان تولید نفت درک كرده است، مدیریت بر درآمدهای 
به  كاماًل  و  دلبخواهی  صورت  به  نیز  تولید  این  از  ناشی 
یعنی  است.  گرفته  شکل  اقتصادی  استانداردهای  از  دور 
مدیریت بر درآمدهای نفتی نیز با ضعف های فراوانی همراه 
بوده است. اگر درآمدهای ناشی از فروش نفت به صورت 

این اصلی ترین مشکل  آگاهانه صرف تولید می شد، حتماً 
ساختاری تا امروز حل شده بود ولی چون این اتفاق رخ 
بنیادهای سیاسی  تقویت  برای  نفتی  و دولت  است  نداده 
خود تن به راهکارهای فوری ومصرفی داده است، در نهایت 
درآمدهای نفتی یا از طریق واردات یا از طریق تامین كاال 
به هر شکل غیر مولد دیگری بر تنور تورم دمیده اند. در 
این دور تاریخی، تورم نیز به یک مشکل ساختاری تبدیل 
را  تورم  توانست  به خوبی  دولت   93 سال  در  است.  شده 
باز هم  یعنی  نیست،  تورم  كار  پایان  این  اما  كاهش دهد 
تورم در ایران مستعد است كه به فوریت افزایش یابد، چون 
در  اگر  است.  نشده  تورم حل  ساختاری مشکل  به شکل 
سال 9۴ به این سمت برویم كه برطرف ساختن معضالت 
ساختاری تولید در دستور كار قرار بگیرد، حتماً تورم نیز 

به صورت ساختاری برطرف می شود.

می كند  تقویت  ایران  اقتصاد  در  را  عرضه  طرف  تولید   
تقاضا  و  عرضه  شرایط  شدن  یکسان  باعث  مسئله  این  و 
نیز نقش بسزایی در كم كردن وزن  این مسئله  می شود؛ 
مشکل ساختاری تورم دارد. به دلیل ضعیف بودن تولید، 
چرخه ی بزرگ معیوبی شکل گرفته است كه برای نیل به 
اهداف مصرف همواره طرف عرضه را به شکل مصنوعی یا 
به شکلی كه موجب تضعیف صنعت داخلی شده، تقویت 
كرده است. این فساد نقش زیادی در ساختاری شدن تورم 
منابع  مانند  رسمی  منابع  جمله  از  و  منابع  چون  دارد، 
بانکی به جای آن كه در اختیار تولید قرار بگیرد، از طریق 
دهلیزهای این چرخه ی معیوبی كه در اختیار داللی گری 

تاریخی چالشی  اقتصاد؛  ساختاری  مشکالت  حل 

گره های بورس را در سال جدید باز کنیم

نادر هوشمندیار
 استاد دانشگاه

بورس
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و واسطه گری قرار می گیرد. علم اقتصاد ثابت كرده است 
كه چنین رفتاری موجب باز شدن و هموار شدن مسسیر 
رشد تورم می شود. از این منظر نیز در اولویت قرار گرفتن 
رفع مشکالت تولید، می تواند منجر به برطرف شدن یکی 
از بزرگ ترین مشکالت ساختاری اقتصاد یعنی تورم شود، 
چون منابع اگر از چرخه ی فساد رد شوند و به تولید برسند، 
این  در جریان سرمایه گذاری های مولد قرار می گیرند كه 
مرحله ی  در  حتماً  كه  تولید  بنیه ی  تقویت  یعنی  اتفاق، 
بی كاری  یعنی  فالكت،  شاخص  اصلی  فاكتور  دو  نخست 
و تورم را كنترل می كند. این منابع اگر در چرخه ی فساد 
نباشند، در اختیار بنگاه های سرمایه گذاری و بازار سرمایه 
رفتاری  كه  اقتصاد  از  بخش هایی  یعنی  می گیرند.  قرار 
در  بهینه  به شکل  را  منابع  بازار سرمایه  دارند.  تورم گریز 
اختیار بخش های واقعی قرار می دهد. وقتی فضای اقتصاد 
به زیان تولید و به نفع رشد تورم شکل می گیرد و یکی از 
ریشه های این ماجرا در وجود چرخه ی فساد است، حتماً 
به  دست  زیادی  موانع  با  خود  فعالیت  برای  سرمایه  بازار 
گریبان است. در سال 93 نیز دیدیم كه این مسئله یک 
اختیار  در  را  منابع  بانک ها  بود.  ایران  اقتصاد  برای  گره 
در  را  منابع  این  بورس  تضعیف شدن  دلیل  به  و  داشتند 
نقطه ی  در  بلکه  نمی دادند  قرار  مولد  فعالیت های  اختیار 
می كردند.  استفاده  بنگاهداری  رشد  برای  آن ها  از  مقابل 
بنگاهداری بانک ها در سال 93 موجب اعتراض بسیاری از 
قشرهای فعال جامعه شد، چون این بنگاهداری به بورس 
آسیب می زند و از سوی دیگر منابع را از چرخه ی فساد، 
داللی و واسطه گری عبور می دهد. این رفتار مولود تورم و 

قطور شدن بدنه ی تورم به لحاظ ساختاری است. 

از آن سخن گفتم، موجب وجود  این جا  تا    فضایی كه 
است.  شده  بی كاری  نام  به  دیگر  ساختاری  مشکل  یک 
حاضر  حال  در  بی كاری  كه  گفت  باید  تعارف  بدون 
موجب  كه  است،  ایران  اقتصاد  بد  غده های  از  یکی 
می تواند  بی كاری  چون  است  شده  فراوانی  نگرانی های 
نیز  تورم  البته  شود.  اجتماعی  امنیت  تضعیف  موجب 
از  بیش  شک  بدون  بی كاری  اما  دارد  را  خاصیت  این 
هم  بر  برای  انگیزه  خود  بطن  در  دیگری  مؤلفه ی  هر 
ساختاری  مشکل  می دهد.  پرورش  را  اجتماع  نظم  زدن 
برطرف  اگر  اما  است  بی كاری  این  اصلی  دلیل  تولید 
ایران  اقتصاد  كار  دستور  در  تولید  ناهمواری های  كردن 
در سال 9۴ قرار بگیرد، می توان امیدوار بود كه نیروی 
انسانی زیادی در بخش عرضه مشغول به كار شوند. این 
بی كار،  نیروهای  با  عرضه  بخش  تقویت  یعنی  مسئله، 
منابع را كنترل می كند و باعث كاهش تورم نیز می شود. 
منتهی شرط دستیابی به این هدف همان طور كه گفته 
شد، پرداختن جدی به مشکالت ساختاری تولید است. 
انسانی  نیروی  و  كنیم  باز  را  تولید  گره های  بتوانیم  اگر 
درآمد  بگیریم، سطح عمومی  كار  به  در طرف عرضه  را 
در   . می یابد  افزایش  جامعه  از  بزرگی  مقیاس  در  افراد 
است  نیست كه قوی شده  این حالت فقط طرف عرضه 
این  و  می كند  رشد  نیز  اقتصاد  تقاضای  طرف  بلکه 
مولد  سرمایه گذاری های  بزرگ تر  و  بیشتر  تحرک  یعنی 
اقتصادی. در این دایره چون منابع با هدف تولید به كار 
گرفته شده اند و چرخه ی عرضه و تقاضا در فضای تولید 
اندازه ی  به  تورم  هستند،  همدیگر  تکمیل كننده ی  ملی 
بسیار مطلوبی كاهش می یابد. در واقع تنور فعالیت های 
اقتصاد گرم می شود. در چنین شرایطی انگیزه ی بیشتری 
برای  سرمایه گذاری  بنگاه های  و  سرمایه  صاحبان  برای 

یکی  اكنون  می آید.  وجود  به  اقتصاد  در  مولد  حضور 
انگیزه  این  فقدان  ایران  اقتصاد  مشکالت  بزرگ ترین  از 
داد  حق  سرمایه گذاری  كارتل های  به  باید  البته  است. 
مولود  كه  فسادی  چرخه ی  در  باشند.  انگیزه  فاقد  كه 
داللی و واسطه گری و رشد پدیده هایی چون بنگاهداری 
سقوط  امکان  لحظه  هر  كه  می دانند  آن ها  بانک هاست، 
مشکالت  كردن  برطرف   9۴ سال  در  اگر  اما  دارند. 
تولید به شکل ساختاری در رأس كار قرار بگیرد، حتماً 
می توان امید داشت كه شركت های سرمایه گذاری نیز با 

نیروی تازه تری وارد میدان شوند.

شد  گفته  كه  همان طور  تولید  ساختاری  مشکل  وجود    
منجر به شکل گیری چرخه ی فساد شده است و عملکرد 
مشکل  قطر  بر  منابع  از  استفاده  در  فساد  چرخه ی  این 
نکته  این  حاال  است.  افزوده  بی كاری  و  تورم  ساختاری 
نباید  اصاًل  شرایطی  چنین  در  كه  شد  یادآور  باید  نیز  را 
یابد  كاهش  تاثیرگذاری  شکل  به  تورم  كه  داشت  انتظار 

به   93 سال  در  شود.  دیده  به راحتی  آن  كاهش  تاثیر  یا 
كاهش  تورم  كشور،  اقتصادی  مدیریت  تیم  تغییر  دلیل 
آن  تاثیر  اما  بود  اقتصاد  برای  مثبتی  اتفاق  این  و  یافت 
به طور طبیعی در زندگی و معیشت مردم دیده نشد چون 
و  تولید  زیان  به  فساد  چرخه های  هنوز  می رسد  نظر  به 
به ضرر رشد بازار سرمایه به كار مشغول هستند. در این 
ساختاری  شکل  به  تورم  مدیران،  تالش  وجود  با  شرایط 
كاهش نمی یابد. فراموش نکنیم كه این فساد در سال های 
قبل حتی اجازه نمی داد كه سیاست های ضد تورمی شکل 
این  ایران  اقتصاد  در  كه  گفت  می توان  جرأت  به  بگیرد. 
مثبت  دید  با  باید  همین  .برای  نداشت  وجود  سیاست ها 
ساختاری  كاهش  این  هرچند  كرد.  نگاه  تورم  كاهش  به 
ناهمواری  برای آغاز رفع  اما می تواند شروع خوبی  نیست 
مشکالت ساختاری تولید در سال 9۴ باشد. برای كاهش 
نیز  را  خود  مخارج  كنترل  روند  باید  دولت  تورم،  بیشتر 
با  مقابله  برای  راه ها  عمده ترین  از  یکی  این  كند.  تقویت 
تورم ساختاری است. به عبارتی كنترل مخارج دولت یکی 
سوی  از  است.  تورم  با  مقابله  سیاست های  اصلی ترین  از 
دیگر دولت در سال 9۴ برای آن كه زودتر از فعالیت خود 
برای رفع گره های ساختاری تولید نتیجه بگیرد، باید هرچه 
كند.  تقویت  را  بازار سرمایه  اورژانسی  به صورت  و  زودتر 
بورس اگر خوب عمل كند و اگر مسئولیت توزیع منابع را 
در اختیار داشته باشد، می توان به وضوح و با سرعت دید 
چشمگیری  كاهش  بی كاری  و  تورم  اقتصادی  هر  در  كه 
بانک ها  بنگاهداری  اگر   93 سال  در  می كند.  تجربه  را 
منابع  توزیع  در  انحراف  شوند  متوجه  همه  كه  باعث شد 
این  واقع  در  دارد،  تورم  در شکل گیری  بزرگی  نقش  چه 
مزیت را داشت كه همه ی دست اندركاران اقتصادی به این 
نتیجه برسند كه باید هرچه سریع تر تکلیف بازار سرمایه را 
مشخص كنند. سال 9۴ تقویت بورس باید از شعار خارج 
شود و راهبردهای اجرایی آن نیز طراحی شود. البته اگر به 
این درک رسیده باشیم كه مشکل ساختاری تولید و به تبع 
آن تورم و بی كاری توان اقتصاد كشور را به شدت كاهش داده 
است. به طور قطع اگر بخواهیم سریع تر به نتیجه برسیم و در 
همین سال 9۴ ببینیم كه تولید سامان گرفته و به واسطه ی 
آن دو شاخص فالكت یعنی تورم و بی كاری كاهش یافته، 
چاره ای نداریم كه به بورس و بنگاه های مولد سرمایه گذاری 
اطمینان كنیم. كاهش بهای نفت به نظر می رسد زمینه ی این 
چیدمان اقتصادی را فراهم كرده است، چون حاال دیگر به 
درآمدهای نفتی هم نمی توان امید بست كه اقتصاد كشور را 

به شکل پایدار تغذیه كنند.

البته باید به كارتل های سرمایه گذاری 

حق داد كه فاقد انگیزه باشند. در 

چرخه ی  معیوبی كه مولود داللی و 

واسطه گری و رشد پدیده هایی چون 

بنگاهداری بانک هاست، آن ها می دانند 

كه هر لحظه امکان سقوط دارند. 

اما اگر در سال 94 برطرف كردن 

مشکالت تولید به شکل ساختاری 

در رأس كار قرار بگیرد، حتماً 

می توان امید داشت كه شركت های 

سرمایه گذاری نیز با نیروی تازه تری 

وارد میدان شوند
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ارائة  نیازمند  ایران  كار  بازار  و  اقتصاد  مشکالت  و  مسائل 
رویکردی جدید و طرح باب تازه است. مشکالتی كه بعضا 
منشأ در سیاست هاي اقتصادي، اجتماعي، سیاسي و فرهنگی 
جاري  مشکالت  و  مسائل  از  هم  برخي  و  دارند  گذشته 
سرچشمه مي گیرند. اما بخش دیگری از آن ها مبین مسائلی 

است كه در آینده با آن ها مواجه خواهیم شد.
وقتي مي گوییم كه در سال هاي گذشته اقتصاد و بازار كار 
می توانسته از موقعیت بهتری برخوردار باشد، مانند بررسي هر 
دوره رونق و ركود با چهار مرحله تشخیص، تصمیم گیري، اجرا 
و تأثیرگذاري مواجه هستیم كه هریک با وقفه هاي ویژة خود 
نیز همراه است. نکته اي كه در این مرحله بسیار اهمیت دارد، 
این است كه در شناخت و مطالعة وضع موجود باید مسائل 

عارضي و واقعي از یکدیگر به خوبي تمیز داده شود.
به طور مثال تورم و بي كاري دو عارضة نامطلوب در اقتصادها 
هستند. براي این كه به دالیل وقوع این پدیده ها پي ببریم، 
باید به مسائلي كه احتمال مي دهیم باعث به وجود آمدن تورم 
یا بي كاري شده اند، بپردازیم. در غیر این صورت، انتظار این كه 
یک سیاست مالي، پولي، اعتباری، آموزشی و سیاست های 
مقابله  براي  را  تورم  و  بي كاري  بتواند سطح  فناوری  و  علم 
نظر  به  چندان صحیح  دهد،  كاهش  ادواري  حركت هاي  با 

نمي رسد.
بسیاري از مشکالت اقتصادي كه در یک جامعه وجود دارند، 
ناشي از مسائل اجتماعي و فرهنگي هستند و براي حل چنین 
معضالتي، همه كارگزاران اقتصادي و مراكز اتخاذ تصمیم باید 

اقداماتي را انجام بدهند.
به عبارت دیگر هنگامي كه یک موضوعي به عنوان مشکل 
اصلي اقتصاد جامعه تشخیص داده شد، سیاست اقتصادي 
ایجاب مي كند كه همة مراكز اتخاذ تصمیم حربه ها و ابزارهاي 
تحت كنترل خود را با در نظر گرفتن امکانات، محدودیت ها 
و اجبارهاي موجود به  كار گیرند. پس ابتدا باید عامالن یا 
این  این دسته بندی شامل  را شناخت.  اقتصادی  كارگزاران 
زیربخش هاست: خانوارها )عرضة عوامل تولید/ تقاضای كاال 
و خدمات(، دولت )مسئول نظارت و عرضة كاالهای عمومی(، 
و  كاال  )بازار  اقتصادي  بازارهاي  خارجي،  بخش  بنگاه ها، 
خدمات، كار، بازار پول، بازار سرمایه( و سپهرزیستي )سپهر 

دانایي، سپهر سیاسي، سپهر حقوقي، سپهر اقتصادي(.

سپهرشناسی ایران
از آن جا كه تولید حاصل چگونگی به كارگیری عوامل تولید در 
چهارچوب سیاست هاي آحاد اقتصادي نظیر دولت، بنگاه ها، 
خانوار ها و بخش خارجي در بازار هاي اقتصادي و سپهرزیستي 
جامعه است، ابتدا باید به بررسی سپهرزیستی پرداخت و باید 

به بخش های آن توجه ویژه كرد.
  سپهر دانایي را می توان سطح عمومي سواد، تخصص، آگاهي 
اجتماعي، سطح اطالعات، دانش، ارتباطات، تنوع و كاركرد 
رسانه ها، تجربیات و ارزش ها و چگونگي بهره مندي جامعه از 
آن ها، هم چنین نهادها و فرایندهاي آموزشي، جایگاه اندیشه 
و تفکر در نزد مردم، توجه به علم و پذیرش علم در استفاده 

و حل مسائل عمومي جامعه در گذار به مراحل باالتر توسعه 
قلمداد كرد. عناصر و مولفه هاي موجود در این سپهر درواقع 
سطح توانمندي هاي علمي جامعه و درک شعور اجتماعي را 

مشخص مي سازند.
  سپهر سیاسي جامعه را می توان میزان تمایل و خرد الزم 
براي همکاري بین خانوارها، بنگاه ها و دولت از یک  سو و در 
تعامل با دنیاي خارج از سوي دیگر و هم چنین رعایت قواعد 
احزاب  قواي سه گانه كشور،  اجتماع توسط  بازي در عرصة 
تخصصي،  و  علمي  نهادهاي  صنفي،  تشکل هاي  سیاسي، 
)بازیگران  و...  رسانه ها  مطبوعات،  غیردولتي،  تشکل هاي 
این  در  موجود  مولفه هاي  و  عناصر  كرد.  تعریف  اجتماعی( 
سپهر تعیین كنندة سطح امید به آینده و شکل گیري صحیح 
و  اقتصادي  عامالن  منطقي  تصمیم گیري هاي  و  انتظارات 
بازیگران اجتماعی است. تحوالتي كه در این سپهر مي گذرد، 
براي  كشور  خارج  و  داخل  اقتصادي  عامالن  توسط  كامال 

چگونگي حضور در بازارهاي اقتصادي پي گیري مي شود.
  سپهر حقوقي جامعه را می توان مجموعه قوانین و مقررات 
موجود، پویایي، كارآمدي و پایداري نسبي آنان، حسن نظارت 
بر اجراي قوانین توسط مردم، نهادها و حکومت و هم چنین 
میزان پاي بندي افراد، نهادها و حکومت به قوانین و مقررات 

تعریف كرد.
   سپهر اقتصادي جامعه شامل سطح موجودي سرمایه هاي 
مالي، انساني، طبیعي و فیزیکي از یک  سو و سطح تکنولوژي و 
نحوة به كارگیري و تلفیق عوامل تولید، میزان تکامل نهادها و 

درس گفتاری از حسن طایی

آموزش کارگاه 

تغییر گفتمان اقتصادی؛
نیازی مبرم است
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از  طایی،  حسن  درس گفتار  آخرین  زیر  متن 
که  است  کار  وزیر  معاون  و  اقتصادی  صاحب نظران 
دانشگاه،  اساتید  از  گروهی  برای  پیش  وقت  چند 
به  شد.  برگزار  رسانه  اصحاب  و  اقتصادی  مدیران 
دلیل آن که در سال های اخیر تولید و اقتصاد مولد به 
دلیل سیاست های دولتی آسیب های فراوانی دیده اند، 
این درس گفتار و راهبردهایش توانست مورد استقبال 
کارشناسان قرار بگیرد.  بدون شک مطالعة نظریه های 
دکتر حسن طایی می تواند برای همة اهالی اقتصاد و 
در شرایط فعلی مفید باشد. درس گفتار معاون توسعة 
رفاه  و  تعاون  کار،  وزارت  اشتغال  و  برنامه ریزی 
اجتماعی در کارگاه آموزشی توسعة اشتغال پایدار که 
با همکاری یونیدو به مدت پنج روز در تهران برگزار 

شد، ارائه شده است.



33 بازارها، رقابت پذیري، فرهنگ بهره وري، سطوح و انواع مهارت، 
نگرش جامعه به كار و تالش هاي انساني و ریسک پذیري در 
از سوي دیگر است. هم چنین وجود  اقتصادي  بین عامالن 
و  نظریه پردازان  مشاوران،  مدیران،  كارآفرینان،  كارفرمایان، 
نوآوران در محیط هاي كسب وكار تعیین كنندة سطح چرخة 

فعالیت هاي اقتصادي در این سپهر است.

سیاست اقتصادی
در تعریف سیاست هاي اقتصادي از مجموعه دخالت ها و تدابیر 
مراكز اتخاذ تصمیم، براي تحقق هدف هاي اقتصادي معین با 
استفاده از حربه ها و ابزار هاي تحت كنترل خود و با در نظر 
گرفتن امکانات، محدودیت ها و اجبارهاي موجود یاد می كنند. 
هدف هاي كلي در سیاست هاي اقتصادي آن است كه افزایش 
كمي و كیفي تولید و ایجاد اشتغال و توزیع متناسب درآمد 
ایجاد شود. افزایش موجودي دانش و ارتقاي سرمایة انساني 
كشور، كاهش تورم، افزایش رفاه و خرسندي جامعه هم دیگر 
محورهاست. افزایش مطلوبیت خانوارها، افزایش سود بنگاه ها 
و توسعة منطقه اي، حفاظت از محیط  زیست هم در این بخش 

دسته بندی می شود.
و  مالیات ها  نیز  اقتصادي  سیاست  در  ابزار ها  و  حربه ها 
درآمدهای دریافتی سازمان ها، سایر درآمدها، سرمایه گذاري 
عمراني، مخارج مصرفي و دستمزدي، نرخ بهره، انتشار اوراق 
قرضه، تغییرات در حجم پول، ابزار هاي ارزي، حداقل دستمزد 

و... است.

کنترل قیمت محصوالت و نهاده ها
 سهمیه بندي، تعرفه ها و موانع غیرتعرفه اي...

حال با توجه به این مسائل می توان گفت كه دولت در اتخاذ 
تصمیم تنها بازیگر اقتصادي نبوده و حتما باید به محدودیت ها 

و اجبار های زیر توجه داشته باشد:
 قوة  مقننه، تشکل هاي صنفي، احزاب سیاسي و دیگر 
ابزار ها«  »بین  و  هدف ها«  »بین  همواره  ذي نفوذ  گروه هاي 

دیدگاه هاي متفاوتي دارند كه توسط دولت باید لحاظ شود.
 اوضاع اقتصادي، بنیان هاي اجتماعي و فرهنگي و فني، 
مسائل نهادي و شرایط بین المللي نیز باید مورد امعان نظر 

دولت قرار گیرد.
هزینه«  كمترین  »اصل  و  كارآیي«  بیشترین  »اصل 
به  ابزار ها  مناسب ترین  انتخاب  به  مربوط  ضوابط  به عنوان 
 منظور تحقق هدف هاي معین باید در سرلوحة مراكز اتخاذ 

تصمیم قرار گیرند.
 امکانات یک جامعه عبارت از سرمایه هاي انساني و دانشي، 
دارایي ها و منابع مالي و منابع طبیعي و مادي است كه در 
چهارچوب ترازهاي منابع انساني، مالي و فیزیکي قابل برآورد 

است.

بنگاه ها و مسئلة اشتغال
آیا  برمی خوریم:  این دست  از  به سوال هایی  این مبحث  در 
این  است؟  مناسب  ایران  اقتصاد  در  بنگاه ها  تولید  مقیاس 

مقیاس تولید چه مشکالتي را ایجاد كرده است؟ آیا در حال 
حاضر سطح تکنولوژي در بنگاه هاي اقتصادي مطلوب است؟ آیا 
میزان موجودي دانش یا توانایي دسترسي كارفرمایان به دانش 
جهانی در بنگاه هاي اقتصادي مطلوب است؟ آیا نوع نگرشي كه 
مدیران بنگاه ها به موضوع دانش دارند، مناسب است؟ بنگاه ها 
براي افزایش توانایي استفاده از تکنولوژي در آینده با چه موانع 
و مشکالتي مواجه هستند؟ آیا ویژگي هاي منابع انســاني و 
موجبات  اقتصادي  بنگاه هاي  در  آن ها  كــاري  خصلت هاي 
رشد اندک آن ها را فراهم كرده است؟ آیا توان كارآفریني و 
مدیریت آن ها مناسب است؟ آیا اصوالً تفکیک موضوع مالکیت 
از مدیریت براي آن ها قابل قبول است؟ آیا شکاف روزافزون 
علمي و تکنولوژیک توان رقابت پذیري كاالهاي تولیدی ما را 
محدود كرده است؟ آیا جهاني شدن بازار عوامل و محصول 
مشکالت زیادی را براي بنگاه های ما به  وجود آورده است؟ 
چرا قیمت تمام شدة كاال و خدمات تولیدی در بنگاه های ما در 

مقایسه با قیمت هاي مشابه بین المللي باالست؟ و...

اهمیت شناخت موقعیت کنونی اقتصاد برای 
تصمیم سازی

سوال هایی كه تدوین می شوند، اگر تا اندازه اي بتوانند، وضعیت 
اقتصادي را خوب تبیین كنند، آن گاه نوبت به مرحلة تعیین 
یا تخصیص ابزار به اهداف مي رسد. به  هرحال تخصیص ابزار 
و  ابزارها  جهت  از  صرف نظر  نیست.  ساده اي  كار  اهداف  به 
سیاست گذاري هاي گوناگون براي رسیدن به اهداف مختلف، 
هركدام از ابزارها را باید در جهتي به كار گرفت كه بیشترین 
یا حتي  ناصحیح  تركیبي  باشند. سیاست هاي  داشته  را  اثر 
سیاست ها، ابزار ها و تخصیص هایي كه به اندازه تجویز نشوند، 
داراي چنان پویایي هستند كه منشأ اختالل را به راحتي از یک 
بازار به بازارهاي دیگر سرایت مي دهند. درنتیجه كارشناسان 
اقتصادي از یک  سو باید موقعیت اقتصادي را خوب تشخیص 
دهند و نقطة عزیمت و ترتیب منطقي تخصیص ابزار به اهداف 
را معین كنند و از سوي دیگر ضمن تعیین تركیبات مختلف 
سیاست هاي اقتصادي، زمینة همکاري مقامات تصمیم گیرنده 
را نیز در عرصه هاي گوناگون حکومت فراهم كنند. به هر صورت 
علم اقتصاد توانایي و هنر انتخاب كردن است، درخصوص نقش 
سیاست هاي اقتصادي در رابطه با افزایش اشتغال و كاهش 
تورم و تسریع رشد اقتصادي می توان به اتفاق نظر قابل قبولي 
دست یافت، ولي در این خصوص كه آیا این اهداف در یک 

زمان قابل حصول هستند یا خیر، اتفاق  نظري وجود ندارد.

واقعیت اقتصاد ایران
این است  اهمیت دارد،  این مسئله شناسی خیلي  آن چه در 
ایران، حاصل  كه بدانیم مشکالت به وجودآمده براي اقتصاد 
آینده  معضالت  براي حل  ماست.  اكنون  و  تفکرات گذشته 
نیازمند تفکراتي نوین و دگردیسي در پارادایم هاي اقتصادي 
خود هستیم. برای توسعة همه جانبة استان ها آن چه باید بیش 
از هر چیزی در دستور كار نخبگان، مدیران و كارشناسان قرار 
گیرد، بحث و گفت وگو پیرامون مسائل استان و چاره اندیشی 
برای رفع كاستی ها و ارتقای توانمندی هاست. باید باور كنیم كه 
مسائل ما را كسانی كه از دور با استان آشنا هستند، نمی توانند 
حل كنند، بلکه ما هستیم كه با تن و روان خود دشواری ها را 
حس می كنیم. اكنون در دنیایي به  سر مي بریم كه با تمایل و 
توانایي عظیم انساني براي رشد و توسعة همه جانبه مواجهیم. 
خواست مشترک مردمان، حکومت ها، سازمان هاي بین المللي، 
آرمان هاي  و  عقاید  با  و...  غیرانتفاعي  و  غیردولتي  نهادهای 
گوناگون، بهروزي و سعادت نوع بشر است. همة كساني كه 
در جست وجوي بهروزي نوع بشر هستند، بر این باورند كه 
مهم ترین ابزار نیل به این هدف، آموزش، یادگیري، ارتباط و 

گفت وگوست.
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ريسک مديريت 

و  داخلی  تاثیرگذار  عوامل  با  اندازه  و  نوع  از  فارغ  سازمان ها 
سازمان  اهداف  به  رسیدن  زمان  كه  می شوند،  روبه رو  خارجی 
را غیر قطعی میکند. تاثیر این عدم قطعیت بر اهداف سازمان، 
ریسک نام دارد. ریسک در كلیه ی فعالیت های یک سازمان وجود 
دارد. سازمان ها عمدتاً ریسک را با شناسایی، تحلیل و سنجش 
تعدیل كردن آن مدیریت می كنند. مدیریت ریسک را می توان 
در كل سازمان، در بسیاری از حوزه ها و سطوح آن در هر زمان و 
همچنین برای وظایف، پروژه ها و فعالیت های خاصی به كار برد. 

تعریف و تقسیم بندی ریسک
آن ها  با  بایستی  سازمان  كه  تهدید هایی  به  می توان  را  ریسک 
تاثیر  را  ریسک  دیگر،  تعریفی  در  كرد]۴[.  تعریف  شود  مواجه 
عدم قطعیت بر اهداف تعریف كرده اند.]1[ در یک تعریف كلی 
می توان چنین بیان داشت كه نوسان پذیري بازده سرمایه گذاري 
را ریسک سرمایه گذاري می نامند، به عبارت دیگر،هر قدر بازده 
مزبور  كند، سرمایه گذاري  تغییر  بیشتر  قلم سرمایه گذاري  یک 

ریسک بیشتري دارد.
مدیریت ریسک عبارت است از، فرآیند شناسایی، تحلیل، پذیرش 
استاندارد  مطابق  تصمیم گیری.]1[  در  قطعیت  عدم  كاهش  یا 
برای  هماهنگ شده  فعالیت های  به   ،73:2009  Guide  ISO
هدایت و كنترل یک سازمان با توجه به ریسک، مدیریت ریسک 

گفته میشود.]2[
2-1- تقسيم بندی ريسک

تا كنون حوزه های مختلفی به منظور بررسی و مطالعه ی ریسک ها 
ارائه شده است. مطابق نظر جوریون]۴[، كه شباهت زیادی به 
نظریه ی ارائه شده توسط اولسن و وو ]5[دارد، ریسک ها را از سه 

منظور مورد مطالعه قرار می دهند. این سه دسته عبارتند از: 
)knowns /known( ریسک های شناخته شده شناخته شده
)unknowns /known( ریسک های ناشناخته شناخته شده

 /unknown( شناخته نشده  ناشناخته  ریسک های 
)unknowns

مطابق نظر وو و همکاران ]6[، ریسک را می توان از دو حوزه ی 
نوع و ویژگی بررسی كرد.

)based field(  بررسی ریسک ها از منظر نوع ریسک
این دسته از ریسک ها خود به دو دسته؛ ریسک های مالی و غیر 
مالی می توان  از جمله ریسک های  تقسیم بندی می شوند.  مالی 
به  ریسک بازار، ریسک اعتبار، ریسک های عملیاتی، ریسک های 
نقدینگی و از جمله ریسک های غیر مالی  می توان به ریسک های 

سیاسی، ریسک های شهرت، ریسک های خطر و ... اشاره كرد.
)based property( بررسی ریسک ها از منظر ویژگی

برای هر ریسک می توان ۴ ویژگی متصور شد، كه این ویژگی ها 
عبارتند از: عدم قطعیت، پویایی، ارتباطات داخلی و وابستگی و 

همچنین پیچیدگی]6[
روش ها و استانداردهای گوناگونی در خصوص مدیریت ریسک 
جمله  است.از  گرفته  قرار  نظر  تبادل  و  بحث  مورد  كنون  تا 
تحت   ،  31000:2009  ISO استاندارد  روش ها،  متداول ترین 
ادامه  در  است.  و رهنمودها«  اصول   - عنوان »مدیریت ریسک 

به معرفی این استاندارد می پردازیم.
ISO31000:2009 معرفی استاندارد

استاندارد »مدیریت ریسک - اصول و رهنمودها« كه پیش نویس 
»مهندسی  شركت  توسط  مربوط  كمیسیون های  در  آن 
در  و  شده  تدوین  و  تهیه  توازن«  اعتماد  قابلیت  سیستم های 

مدیریت  استاندارد  ملی  كمیته ی  اجالس  یک صدو سیزدهمین 
است،  گرفته  قرار  تصویب  مورد   1389/11/17 مورخ  كیفیت 
اینک به استناد بند یک ماده ی 3 قانون اصالح قوانین و مقررات 
مؤسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 

1371، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود. ]1[

سرفصل های کلی استاندارد
آن ها  تشریح  به  ادامه  در  كه  كلی  بخش   5 از  استاندارد  این 
می پردازیم تشکیل شده است. ارتباط بین قواعد اداره ی ریسک، 
فرآیند  و  میافتد  اتفاق  ریسک  مدیریت  آن  در  كه  چارچوبی 
 1 شکل  در  استاندارد  این  مطابق  می توان  را  ریسک  مدیریت 

نمایش داد. 
هدف و دامنه ی كاربرد

و  اصول  ارائه ی   ،31000 ایزو  استاندارد  تدوین  از  هدف 
رهنمودهایی عام در مورد مدیریت ریسک است. این استاندارد 
می تواند مورد استفاده ی هر بنگاه عمومی، خصوصی یا اجتماعی، 
انجمن، گروه یا فرد قرار گیرد. بنابراین این استاندارد خاص هیچ 

صنعت یا بخشی نیست.

اصطالحات و تعاریف
در  استفاده شده  تعاریف  و  اصطالحات  استاندارد  از  بخش  این 
صورت  به   73:2009  Guide  ISO با  مطابق  را  استاندارد 

مبسوط تشریح میکند. ]2[
 اصول و قواعد

برای این كه مدیریت ریسک اثربخش باشد، سازمان بایستی در 
تمامی سطوح، منطبق با اصول زیر باشد:

و رهنمودهای  اصول 
ریسک  مدیریت 
استاندارد  بر  مبتنی 
ISO31000:2009

بررسی عوامل و تشخیص نقاط حادثه خیز و خطرآفرین در واحدهای اطالعاتی سازمان ها به منظور پیشگیری از بروز حوادث، از 
نامعلوم است، که در صورت وقوع، به  اهمیت ویژه ای برخوردار است .ریسک  در پروژه ی رویدادها یا وضعیت های ممکن الوقوع 
صورت پیامدهای منفی یا مثبت بر اهداف پروژه مؤثر است. هریک از این رویدادها یا وضعیت ها، دارای علل مشخص و نتایج و 
پیامدهای قابل تشخیص هستند. پیامدهای این رویدادها مستقیماً در زمان، هزینه و کیفیت پروژه مؤثر است. بنابراین شناسایی 
ریسک و تعیین میزان پیامدهای مثبت و منفی آن بر اهداف پروژه، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله با هدف موارد 

ارائه شده در باال، یکی از استانداردهای مطرح در زمینه ی مدیریت ریسک تحت عنوان ISO31000:2009 تشریح می گردد. 

سید اصغر ابن  رسول 
رضا درخشانی
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شکل 1: ارتباط میان قواعد، چارچوب و فرآیند مدیریت ریسک 
]1[ISO31000:2009 منطبق با استاندارد

الف- مدیریت ریسک ارزش را ایجاد و حفاظت می كند.
از  جدایی ناپذیر  قسمت   یک  عنوان  به  ریسک  مدیریت  ب- 

فرآیندهای سازمانی.
ج- مدیریت ریسک قسمتی از تصمیم گیری است.

د- مدیریت ریسک به صراحت به عدم قطعیت می پردازد.
به هنگام  و  ساختاریافته  سیستماتیک،  ریسک،  مدیریت  هـ- 

است.
قرار  موجود  اطالعات  بهترین  اساس  بر  ریسک  مدیریت  و- 

دارد.
ز- مدیریت ریسک سازگاری شده است.

حساب  به  را  فرهنگی  و  انسانی  عوامل  ریسک  مدیریت  ح- 
می آورد.

ط- مدیریت ریسک شفاف و جامع است.
ی- مدیریت ریسک، پویا، تکراری و پاسخگو به تغییر است.
ک- مدیریت ریسک بهبود مداوم سازمان را میسر می كند.

چارچوب
به مجموعه ای از اجزا كه بنیادها و تمهیدات سازمانی را برای 
مدیریت  مداوم  بهبود  و  بازنگری  پایش،  پیاده سازی،  طراحی، 
مدیریت  چارچوب  می سازند،  فراهم  سازمان  كل  در  ریسک 
كه  می دهد  اطمینان  چارچوب   ]1[ می شود.  گفته  ریسک 

از فرآیند مدیریت  اطالعات در مورد ریسک كه 
ریسک آمده است، به نحو مناسب گزارش شده و 
به عنوان اساسی برای تصمیم گیری و پاسخگویی 
در تمام سطوح سازمانی مربوطه به كار می رود. 
همان طور كه از شکل 1 نیز برمی آید، چارچوب از  
پنج بخش تشکیل شده، كه ارتباطات آن مشخص 
شده است. در ذیل به طور خالصه هریک از اجزای 

چارچوب مدیریت ریسک تشریح می گردد: 

۴-۴-1-  اختیار و تعهد
به طور  ریسک  مدیریت  چارچوب  از  بخش  این 

خالصه شامل فعالیت های ذیل میگردد:
بررسی  و  ریسک  مدیریت  مشی  خط  تعریف 

انطباق آن با فرهنگ سازمانی
تعریف شاخص های عملکردی مدیریت ریسک

مدیریت  اهداف  با  سازمان  اهداف  همسوسازی 
ریسک

حصول اطمینان از اختصاص منابع مناسب به مدیریت ریسک
۴-۴-2- طراحی چارچوب برای اداره ی ریسک

شامل  به طور خالصه  ریسک  مدیریت  چارچوب  از  بخش  این 
فعالیت های ذیل می گردد:

فهمیدن سازمان و فضای آن
برقراری خط مشی مدیریت ریسک

پاسخگویی
انسجام چارچوب مدیریت ریسک و فرآیندهای سازمان

سازوكارهای  و  خارجی  و  داخلی  اطالعات  تبادل  برقراری 
گزارش دهی

۴-۴-3-  پیاده سازی مدیریت ریسک
شامل  به طور خالصه  ریسک  مدیریت  چارچوب  از  بخش  این 

فعالیت های ذیل می شود:
پیاده سازی چارچوب برای اداره ی ریسک

پیاده سازی فرآیند مدیریت ریسک
۴-۴-۴- پایش و بازنگری چارچوب

۴-۴-5- بهبود مداوم چارچوب
بایستی تصمیماتی در  اندازه گیری ها،  نتایج پایش و  بر اساس 
این مورد اخذ شود كه چارچوب، خط مشی و طرح مدیریت 
ریسک چگونه می تواند بهبود یابد. این تصمیمات بایستی منجر 

به بهبود هایی در مدیریت ریسک سازمان و فرهنگ آن شوند.
فرآیند

كارگیری  به   ،73:2009  Guide  ISO استاندارد  مطابق 
رویه های  و  اجرایی  روش های  مشی ها،  خط  سیستماتیک 
مدیریت در فعالیت های تبادل اطالعات، مشاوره، ایجاد فضا و 
شناسایی، تحلیل، سنجش، برخورد، پایش و بازنگری ریسک را 
فرآیند مدیریت ریسک می گویند. ]2[ فرآیند مدیریت ریسک 

بایستی:
یک قسمت جدانشدنی از مدیریت باشد.

در فرهنگ و رویه ها تعبیه شده باشد.
با فرآیندهای كسب وكار سازمان سازگارسازی شده باشد. ]1[

فرآیند مدیریت ریسک در شکل 1 نشان داده شده است. در 
ریسک  مدیریت  فرآیند  اجزای  از  هریک  خالصه  به طور  ذیل 

تشریح می گردد: 
۴-5-1- تبادل اطالعات و مشاوره

فرآیندهای مداوم و تکرارشونده كه یک سازمان انجام می دهد 
تا اطالعات را فراهم سازد، در اطالعات شریک شود یا اطالعات 
با  مورد مدیریت ریسک  وارد گفت وگویی در  و  را كسب كند 

ذی نفعان شود.
چراكه  دارد،  اهمیت  ذی نفعان  با  مشاوره  و  اطالعات  تبادل 

آن ها بر اساس دركشان از ریسک، در مورد ریسک كارشناسی 
در  تفاوت هایی  به  بنا  است  ممکن  ادراک ها  این  می كنند. 
ذی نفعان  دغدغه های  و  مفاهیم  فرضیات،  نیازها،  ارزش ها، 
مبادله ی  بایستی  مشاوره  و  اطالعات  تبادل  باشند.  متفاوت 
اطالعات صادقانه، مرتبط، صحیح و قابل فهم را میسر سازد و 

جنبه های انسجام محرمانه و شخصی را به حساب آورد. 
۴-5-2- برقراری فضا

كردن  اداره  هنگام  كه  داخلی،  و  خارجی  پارامترهای  تعریف 
برای خط  ریسک  معیارهای  كاربرد  دامنه ی  تنظیم  و  ریسک 
با  سازمان  می شوند.  گرفته  نظر  در  ریسک  مدیریت  مشی 

برقراری فضا، اهدافش را بیان می كند. 
۴-5-3- شناسایی ریسک

ریسک ها.  توصیف  و  شناختن  رسمیت  به  فرآیند  یافتن، 
رخدادها،  ریسک،  منابع  شناسایی  شامل  ریسک  شناسایی 
ریسک  شناسایی  می شود.  آن ها  بالقوه ی  عواقب  و  دالیل 
می تواند شامل داده های تاریخچه ای، تحلیل نظری افراد مطلع 

و متخصص و نیازهای ذی نفعان باشد.
۴-5-۴- تحلیل ریسک

ریسک.  سطح  تعیین  و  ریسک  ماهیت  درک  برای  فرآیندی 
و تصمیماتی در  برای سنجش ریسک  پایه ای  تحلیل ریسک، 
تحلیل ریسک شامل  فراهم می سازد.  ریسک  با  برخورد  مورد 

برآورد ریسک نیز می شود. تحلیل ریسک شامل در نظر گرفتن 
دالیل و منابع ریسک، عواقب مثبت و منفی آن ها و احتمال 

وقوع این عواقب است. 
۴-5-5- سنجش ریسک

ریسک،  معیارهای  با  ریسک   تحلیل  نتایج  مقایسه ی  فرآیند 
برای تعیین این كه آیا ریسک یا بزرگی آن قابل قبول یا قابل 
تحمل است. مقصود از سنجش ریسک كمک در تصمیم گیری، 
بر اساس پیامدهای تحلیل ریسک در مورد این است كه چه 
اجرای  برای  ارجحیت  و  دارند  برخورد  به  نیاز  ریسک هایی 

برخورد با كدام است. 
۴-5-6- برخورد با ریسک

شامل  ریسک  با  برخورد  ریسک.  تعدیل  برای  است  فرآیندی 
فرآیند گردشی موارد زیر است: 

ارزیابی برخورد با ریسک
تصمیم در مورد این كه آیا سطوح ریسک باقی مانده قابل تحمل 

هستند
ریسکی  با  برخورد  ایجاد  نباشند،  تحمل  قابل  كه  صورتی  در 

جدید
ارزیابی اثربخشی این برخورد

۴-5-7-  پایش و بازنگری
قسمتی  بایستی  بازنگری  همچنین  و  پایش 
طراحی شده از فرآیند مدیریت ریسک باشند و مورد 
نتایج پایش و  یا نظارت منظم قرار گیرند.  وارسی 
به  مناسب  به طور  و  شوند  ثبت  بایستی  بازنگری 
صورت خارجی و داخلی گزارش شوند و همچنین 
چارچوب  بازنگری  ورودی های  عنوان  به  بایستی 

مدیریت ریسک به كار روند.
نتیجه گیری

به  كمک  ریسک،  ارزیابی  فایده ی  مهم ترین 
حل های  راه  انتخاب  برای  صحیح  تصمیم گیری 
امنیتی است. طبعاً مدیران وقت حوصله ی ورود به 
ارائه شده  بنابراین خروجی  ندارند،  را  فوق  جزئیات 
به  كه  است  نمودارهایی  و  ارقام  و  اعداد  آ ن ها،  به 
ریسک  ارزیابی  می كند.  كمک  آ ن ها  تصمیم گیری 
به  را  امنیت  برای  كردن  هزینه  لزوم  می تواند 
تصمیم گیرنده های سازمان اثبات  كند. نتایج ارزیابی 
ریسک به جهت گیری صحیح در انتخاب راه حل ها 
)كه همانا دفع تهدیدهای اصلی است( كمک می كند، همچنین 
سازمان   امنیت  مشی های  خط  اصالح  و  تولید  در  می تواند 
موارد  به  توجه  با  حال  شود.  استفاده   )Policy  Security(

ذكرشده، می توان به این سؤال پاسخ داد: 
اداره  و   )Management  Risk( ریسک  مدیریت  تفاوت 
استاندارد  در  چیست؟   )Risk  Managing( ریسک  كردن 
به  شده اند.  استفاده  فوق  عبارت  دو  هر   ISO31000:2009
اصول،  از  )استفاده  معماری  به  ریسک  مدیریت  كلی  صورت 
قواعد و فرآیند )شکل 1(( برای اداره ی اثربخش ریسک اشاره 
این معماری  اداره كردن ریسک به كاربرد  دارد، در حالی كه 

برای ریسک های سازمانی اشاره می كند. ]1[
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در دنیای امروز، تعریف بسیاری از واژه ها تغییر كرده و جایگاه 
این  است.  شده  دگرگون  توسعه  نمودار  در  به كلی  نیز  آن ها 
تغییرات آن قدر گسترده است كه گاهی اوقات موجب حیرت 
شرط  توسعه اندیشان،  دیروز  همین  تا  اگر  مثال  می شوند. 
و  قوی  برندهای  وجود  را  اقتصادی  رقابت های  در  پیروزی 
برند  به  باور  كه  حال  عین  در  امروز  می دانستند،  كیفیت  با 
خوش نام، هم چنان یک اصل محسوب می شود، اما قبل از آن 
نام  به  عنصری  در  انعطاف  و  اندیشه  ذكاوت،  دانش،  دانایی، 
مدیریت مطرح می شود كه اگر خارج از حداقل استانداردهای 
نه  و  بگیرد  شکل  قوی  برندی  می گذارد  نه  باشد،  خالقیت 
می تواند یک برند قوی را جاودانه كند. به نظر می رسد بهتر 
توسعة  تئوری های  در  نکنیم.  پیچیده  را  بحث  خیلی  است 
نوین، عناصر انسانی و در رأس آن ها مدیریت حرف نخست را 
می زنند. همین چند سال پیش یکی از مدیران معروف تویوتا 
گفته بود كه »مدیر خوب و خالق حتی می تواند بیابانی را نیز 
به یک برند اصیل تبدیل كند و در این مسیر اگر شکست هم 
بخورد، از پذیرفتن شکست واهمه ای ندارد، چون شکست آغاز 
یک شروع دوباره است كه انتهایش می تواند پیروزی باشد.« به 
نظر می رسد اما مدیران ژاپنی این تئوری های خود را به خوبی 
تویوتا  محصوالت  وقتی  ژاپن  همین  در  چون  كرده اند،  باور 
مدیرعامل  تویودا،  نشد،  روبه رو  جهانی  مشتریان  استقبال  با 
تویوتا، در مقابل دوربین رسانه های جهانی ایستاد، گریه كرد 
و از همه مردم جهان به خاطر افت كیفیت محصولش معذرت 
خواست. بعد از این اتفاق تویوتا دوباره به جایگاه نخست خود 
بنگاه  این  در  مدیریت  چون  بازگشت،  جهانی  بازارهای  در 
صنعتی بر طبق همان الگوهای نوین توسعه حركت می كند؛ 
الگوهایی كه می گویند مدیران باید مسیر دست یابی به اهداف 
سازمانی را كوتاه كنند و این كار با خالقیت های ساده زودتر 
به نتیجه می رسد تا پزهای مدیریتی كه فاقد هر گونه نوآوری 

هستند.

خالقیت چیست
مدیریت  مولفة  وقتی  مدیریت،  علم  اندیشمندان  از  كریتنر، 
حرف  بشریت  سازمان  نام  به  سازمانی  از  می كند،  تعریف  را 
سازمان  این  جایگاه  به وضوح  می توان  روزها  این  كه  می زند 
را در معادالت توسعه مشاهده كرد. به باور كرتتنر، مدیریت 
اهداف  تامین  به  مربوط  مسائل  آن  در  كه  است  فرایندی 
مدیران  درواقع  می شود.  مرتفع  مدیر  یک  سوی  از  سازمانی 
رهبران سازمان بشریت محسوب می شوند كه برای دست یابی 
به توسعة برتر باید سازمان خود را به بهترین شکل به هدف 
نزدیک كنند. حركت مطلوب شاخص هایی دارد كه آن ها را به 
را خالقیت  این شاخص ها  مدیریت نسبت می دهند. می توان 
رفتار  تضمین كنندة  خالقیت  شاخص های  درواقع  نامید. 
مطلوب، یا الگوی راهبری مدیران محسوب می شوند. از همین 
منظر توسعه اندیشان می گویند كه مبنای رقابت در لحظه های 
كنونی جهان به رقابت میان این شاخص ها و مدیران تبدیل 
برای  او  تویودا سخن گفت.  از  باید  بار دیگر  شده است. یک 
نجات دادن محصولش حاضر شد در مقابل دوربین رسانه ها 
موقع  همان  برگردد.  بازار  به  تویوتا  دوباره  تا  كند  گریه 

یاد  خالقیت  شاخص  یک  به عنوان  كار  این  از  تحلیل گران 
كردند. پذیرفتن چیزی جز این هم بسیار مشکل است. رفتار 
طی  ایران  اقتصادی  مدیران  از  بسیاری  با  می توان  را  تویودا 
چند سال گذشته سنجید، یا مقایسه كرد. مدیران اقتصادی 
ایران در سال های مورد نظر بهترین درآمدهای نفتی ایران را 
هزینه كردند و هیچ سودی به زمین تولید راه نیافت. اما در 
استفاده  از خود  دفاع  برای  تریبونی  هر  از  عین حال همواره 
می كردند، حتی بر این باور بودند كه بهترین عملکرد تاریخی 
را داشته اند. چنین رفتاری درواقع خودكشی مدیران در مقابل 
كاالی  مدیری  یک  كه  نمی كند  فرقی  است.  مشتریان  چشم 
وقتی  باشد.  سیاسی  كاالی  عرضه كنندة  یا  بفروشد،  مصرفی 
الوان ترین شعارها را برای خود سر بدهد،  در اوج ناكارآمدی 

مشتریانش به محصول او پشت می كنند. بدون شک اما چنین 
چیزی در دنیای صنعت، سرمایه گذاری و اقتصاد بیش از هر 

جای دیگری قابل لمس و مشاهده است.
رضا اویس، كارشناس ارشد مدیریت، دربارة خالقیت می گوید: 
»هیچ شکی باقی نیست كه اگر بهترین عوامل تولید در اختیار 
یک مدیر ناالیق قرار بگیرد، او این عوامل تولید را نابود می كند 
و در مقابل اگر ضعیف ترین ابزار تولید به همراه یک سازمان 
بشری ضعیف در اختیار یک مدیر توانا قرار بگیرد، او یک برند 
تحویل می دهد. چون چنین مدیری می تواند از خالقیت خود 

استفاده كند.
مدیر خالق كسی است كه از انتقاد نمی ترسد و می تواند در 
هر شرایطی فکر كند، یا حداقل زمانی برای اندیشیدن به خود 
اختصاص دهد. این را از این جهت می گویم كه گاهی مدیران 
كل فرایند اندیشیدن را به مشاوران خود واگذار می كنند. این 
مسئله در جایی مثل ایران نیز زیاد دیده می شود، چون مدیران 
در برخی از اوقات بر حسب صالحیت برگزیده نشده اند. برای 
اندیشه  خالقیت  بخش  ساده ترین  كه  گفت  می توان  همین 

كردن است.
اعتمادبه نفس  و  اندیشه  از همان  ناشی  ابتکار  انعطاف پذیری، 
نیز عناصر دیگری از خالقیت هستند. مدیری كه این مولفه ها 
را داشته باشد نیز از منفی نگری بیهوده پرهیز می كند، چون 
دارد  به همراه  را  اندیشه  بر  اعتمادبه نفس متکی  این  همواره 
كه در بعد از هر شکستی می تواند یک راهبرد برای پیروزی 

نهفته باشد.«

ویژگی های مکتوب خالقیت
و  تجویز  مدیران  خالقیت  برای  عینی تری  صورت بندی های 
طراحی شده است. در بسیاری از كشورها این صورت بندی ها 

مدیریت چیست و خالقیت کدام است؟
جعفر خالق آزاد

يت ير مد

مدیر خالق كسی است 
كه از انتقاد نمی ترسد و 
می تواند در هر شرایطی 
فکر كند، یا حداقل زمانی 
برای اندیشیدن به خود 

اختصاص دهد.
 گاهی مدیران كل فرایند 

اندیشیدن را به مشاوران 
خود واگذار می كنند. 
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به شکل ترازنامه های اخالقی در اختیار مدیران قرار می گیرد، 
كارگاه های  در  حضور  با  مشخص  دوره های  در  مدیران  یا 
تجربه- خالقیت سعی می كنند نحوة ایجاد نوآوری را بیاموزند. 
این نکته را نیز باید یادآور شد كه اندیشمندان زیادی خالقیت 
را در یک جمله توانایی ایجاد نوآوری تعریف كرده اند. در ایران 
نیز متون زیادی تئوری ها را به تصویر كشیده اند. علی محمد 
در  علویی  امین اهلل  و  سازمانی  رفتار  و  سیستم  در  اقتداری 
ارائه  خالقیت  از  الگوهایی  سازمان،  و  مدیریت  روان شناسی 
داده اند كه در بسیاری از متون این شاخص های خالقیت به 
شکل زیر طبقه بندی شده اند كه می توانند روندی خالصه از 

شاخص خالقیت را برای آموزش مدیران ارائه دهند.
1. او مسائل و وضعیت هایی را می بیند كه قبال مورد توجه قرار 

نگرفته است و فکرهای بکری را ارائه می دهد.
2. ایده ها و تجربیات حاصل از منابع گوناگون را به هم ربط 

داده و آن ها را بر مبنای مزیتشان مورد بررسی قرار می دهد.
3. معموال چندین راه و روش برای حل هر موضوع معین كرده 

و به عبارتی دارای سالمت فکر است.
محدود  می كند،  تردید  قبلی  پیش فرض های  به  ۴. نسبت 
فکری  استقالل  دیگر  عبارت  به  نمی شود،  عادت  و  رسم  به 
دارد. یعنی ضمن قبول روش های قبلی همیشه در ذهن خود 
این موضوع را مطرح می كند كه عالوه بر روش های موجود، 

روش های دیگری نیز وجود دارد.
مدد  بینشی  و  ذهنی  احساسی،  نیروهای  از  سریع  5. به طور 
می گیرد و آن ها را مورد استفاده قرار می دهد و به ربط بین 

موضوعات می پردازد.
6. در فکر و عمل از انعطاف باالیی برخوردار است. منظور از 
انعطاف فکری آن است كه اگر فکر و اندیشه  ای بهتر از فکر 

خود دید، آن را می پذیرد.
7. مدیران خالق، انسان های هدفمندی هستند، یعنی براساس 

تصادف و اتفاق زندگی نمی كنند.

ویژگی های شخصیتی مدیران خالق
شخص  آن  خود  به  منحصر  فرد  هر  شخصیتی  ویژگی های 
است. درواقع این ویژگی ها همان خصایصی هستند كه شخص 
به صورت توارثی از والدین خود كسب می كند. برخی از آن ها 

عبارت اند از:
1. تیزهوش تر از دیگران است.

اجتماعی  و  فرهنگی  هنری،  علمی،  مسائل  به  او  2. عالقة 
بیشتر و دامنة اطالعات او در این زمینه وسیع تر است.

3. دربارة مسائل انتزاعی، در مقایسه با مسائل عینی و ملموس، 
بهتر و عمیق تر می اندیشد.

۴.بیشتر به ارتباط موضوعات نسبت به هم توجه می كند.
افراد تیزهوش كه تفکر هم گرایی دارند، در  با  5. در مقایسه 

افکار و تخیالت خود بیشتر غوطه ور است.
و  است  حساس  سیاسی  و  اجتماعی  مسائل  به  6. نسبت 
همیشه وضعیت فعلی خود را زیر سوال می برد و به فکر بهبود 

آن است.
 7. از آن دسته از معیارها، رسوم و ارزش های اجتماعی، كه به 
نظر قابل قبول نیستند، كمتر پیروی می كند و بیشتر متکی 
بهبود  فکر  به  كه  هرچند  است،  خودش  قضاوت شخصی  به 

این اندیشه هاست.
8. انعطاف پذیر و بیانش دارای طنز است.

ولی  كند،  بیان  را  خود  عقیده  مباحثه  در  دارد  9. دوست 
اصراری به تحمیل عقاید خود ندارد.

10. بسیار كنجکاو است.
11. محافظه كار نیست و بیشتر خطر می كند.

12. خودخواه نیست.
13. به سرنوشت دیگران اهمیت می دهد.

1۴. استقالل طلب است و دوست ندارد از راه و روش دیگران 
پیروی كند.

15. ثبات عاطفی بیشتری دارد.
16. شخصیت او رشدیافته تر است و اختالل كمتری دارد.

كمتر  ناكامی ها  مقابل  در  و  دارد  خوبی  17. اعتمادبه نفس 
دل سرد و مایوس می شود.

18. بر غرایز خود تسلط بیشتری دارد.
مسئولیت  احساس  دیگران  و  خود  زندگی  به  19. نسبت 
او  عهدة  به  رسالتی  زندگی  در  كه  است  معتقد  و  می كند 

گذاشته شده است.
20. در فکر و عمل از اصالت و نوآوری بیشتری برخوردار است.

جنگ سازمان آدم ها با شاخص ها
زیادی  اندیشمندان  روزها  این  مدیریت  و  خالقیت  مورد  در 
در  یک چیز  اما  می دهند،  ارائه  را  الگوهای خود  و  راهبردها 
این راهبردها مشترک است؛ بدون شک مدیریت دیگر  همة 
یک رفتار عمودی نیست كه با ایجاد دلهره در سازمان بشری 
بلکه  دهد،  افزایش  را  انسانی  منابع  افزودة  ارزش  می خواهد 
رابطه ای  ایجاد  با  كه  می شود  محسوب  نرم افزاری  مدیریت 
هزینه ها،  بهینه سازی  با  می كند  سعی  خالقیت  بر  مبتنی 
سازمان بشری را به اهداف خود نزدیک كند. این نکته را یکی 
از اساتید روان شناسی مدیریت نیز تایید می كند. او می گوید: 
شده  متنوع  و  متفاوت  مدیریت  به  مربوط  مباحث  »آن قدر 
بزرگ  زاویه ای  مدیریت  سنتی  روش های  با  به كلی  كه  است 
را نشان می دهد. تجربة كشورهای توسعه یافته نشان می دهد 
كه مدیران با روش های بسیار ساده خالقیت توانسته اند ارزش 

افزودة بنگاه خود را افزایش دهند.
مدیران دیگر خود را در اتاق مدیریت پنهان نمی كنند و برای 
آن ها  بلکه  نمی شوند،  ظاهر  مبصر  لباس  در  انسانی  نیروی 
عقاید، باورها و ایده های خود را با مشتری و منابع انسانی خود 
به اشتراک می گذارند. این مسئله قدرت رقابت آن ها را افزایش 
می دهد و از سوی دیگر باعث می شود تا سازمان بشری برای 

رسیدن به هدف با قدرت بیشتری به فعالیت مشغول شود.
این  است.  نرم  رفتار  این  به  درواقع رسیدن  ماهیت خالقیت 
بارها دیده شده است  را نجات دهد.  بنگاه  خالقیت می تواند 
از  نمی توانستند  اما  داشته اند،  تئوریک  دانش  مدیران  كه 
شکل  به  را  بنگاه  همین  برای  ببرند.  بهره  نرم  خالقیت  این 
مدیریت  كار  به كل  نیز  مدیران سفارشی  كرده اند.  اداره  بدی 
افزایش  برای  تضمینی  روند  این  در  كه  می كنند  واگذار  را 
قدرت رقابت نیست. ضریب شکست در بنگاه هایی كه مدیران 
سازمان  چنین  در  چون  است،  بیشتر  بسیار  دارند،  سفارشی 
انگیزه راهبردی و عقالنیت ابزاری در نوک هرم وجود ندارد تا 

به بدنة سازمان بشری تزریق شود.«
به نظر می رسد باید این واقعیت را پذیرفت كه در دنیای امروز 
آدم ها هم چنان اندیشه می كنند و ماشین توسعه را به حركت 
در می آورند، منتها این آدم ها هر روز كه می گذرد، بیشتر از 
روز قبل به این نتیجه می رسند كه باید توان تعقل را افزایش 
دهند و در ارتباطی كامال منطبق بر الگوهای انعطاف پذیری، 
امروز  را به جلو هدایت كنند. در شرایط  سازمان های بشری 
توسعة جهانی، مدیران حرف نخست و آخر را می زنند؛ مدیرانی 
كه آموخته اند خالقیت را به كار بگیرند، زمین بخورند، روی 
پا بایستند و تجربه های خود را برای ارتقای توسعه به یادگار 
بگذارند. بر اساس همین منطق، بدون شک مدیران بر اساس 
از  و  نمی شوند  معرفی  بشری  سازمان  هدایت  برای  رابطه ها 
عمل  رباط  یک  مثل  نیز  توسعه  رهبری  برای  دیگر  سوی 
در  را  ابزاری  عقالنیت  مولد،  انسان  به عنوان  آن ها  نمی كنند. 
»سازمان  همراه  به  و  برسند  به خالقیت  تا  می گیرند  اختیار 

آدم ها« در میادین جهانی به نبرد با شاخص ها می پردازند.

بدون شک مدیریت دیگر یک 
رفتار عمودی نیست كه با 

ایجاد دلهره در سازمان بشری 
می خواهد ارزش افزودة منابع 
انسانی را افزایش دهد، بلکه 
مدیریت نرم افزاری محسوب 
می شود كه با ایجاد رابطه ای 

مبتنی بر خالقیت سعی می كند 
با بهینه سازی هزینه ها، 

سازمان بشری را به اهداف 
خود نزدیک كند. این نکته را 
یکی از اساتید روان شناسی 

مدیریت نیز تایید می كند
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شرمین نادریبهار مال ماست

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.

تاريخ  تقويم  خانواده و  مجله فرهنگ 

از عید تاريخی  روايت  چند 
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چیزهای  همه  و  عید  و  نوروز  ماست،  مال  بهار 
مال  نیامده.  تاریخ  توی  شاید  اسمش  كه  خوبی 
همین آدم های كوچه و بازار، مال شاعرهای یک تا 
پیراهن، مال بچه ها، جوان های آس وپاس، مال ما 
معمولی ها كه همیشه از ابد تا امروز، از همان طبق 
سنجد، یواشکی سنجد برداشتیم، سیر تازه پوست 
نشانه  به  پرآب  ظرف  كردیم،  سبز  گندم  كندیم، 
بركت و عشق در سفره مان گذاشتیم و سکه های 
صناری و پاپاسی های مسی كوچک و رنگ رفته را 
به آرزوی سالی پربار گذاشتیم كنار تخم مرغ های 
زده  رنگ  امید،  و  عشق  هزار  با  كه  رنگ رنگی 
بودیم  كرده  طالیی شان  پیاز  پوست  توی  بودیم، 
چسب  با  را  مادربزرگ هایمان  لباس  پولک های  و 
باید  را  همین ها  بودیم.  چسبانده  رویش  نشاسته 

توی تاریخ نوشت، اصال تاریخ را باید همین طوری نوشت.

البد  می رود،  باال  ساسانی  قصر  پله های  از  خجسته 
بگوید.  تبریک  خسروپرویز  به  را  سال  تحویل  می خواهد 
جوان  و  می لغزد  پایش  زیر  كسری  ایوان  پله های 
خوش چهره ای كه به قول ابوریحان بیرونی باید خوش رو 
و خوش برخورد و خوش نیت هم می بود، می رسد به تاالر 
اصلی كاخ؛ جایی كه موبدان زرتشتی عود می سوزانند و 
پادشاه با سبیل زراندود و چشم های سرمه كشیده منتظر 
تحویل سال است. گرچه این تحویل سال، آن جوری كه 
تاریخ می گوید، همیشه هم در زمان تولد خورشید )اول 
خاطر  به  ساسانی ها  آخر  است.  نمی افتاده  اتفاق  بهار( 
رعایت  نکردن سال های كبیسه در شمارش روزهای سال، 
چند بار در تابستان نوروز را جشن گرفتند؛ تا زمانی كه 
باالخره عمر خیام گاه شماری واقعی و درست و حسابی را 
كه زمان سقوط هخامنشی در ایران از یاد رفته بود، دوباره 

زنده كرد. روحش شاد!

»از اوایل اسفند در بازارها خصوصا دكان های پارچه فروشی و 
كفش و كاله دوزی ازدحام می شد. هر كسبه قدر توانایی خود 
به فکر لباس عیدی برای خانواده خود بود. خیاط ها منتها 
از نیمه اسفند كار تازه قبول می كردند. از بیستم اسفند به 
بعد پاره ای از دكان دارها كه مستقیما با عید سروكار داشتند، 
دكان های خود را تزیین می كردند. بقال ها طبق های معلق 
از سنجد ساخته و دسته های شمع پیه ای ]آغشته به پی[ 
كه با جوهر سبز و قرمز روی آن نقش و نگار انداخته بودند، 
به سرتاسر پیشانی دكان خود می آویختند... در عید نوروز 
مردم از طبیعت تقلید كرده، به همه چیز زندگی نو و تازگی 

فرستاده  سفیدگری  به  خانه حکما  مسی  می دادند. ظرف 
می شد. آب حوض و آب انبار را كال عوض می كردند، فرش 
بودند،  نزده  سفید  گل  اگر  را  دیوارها  گرد  داده،  تکان  را 

می گرفتند.«
)خاطرات عبداهلل مستوفی از تاریخ ادواری قاجار(

مراسم جشن عید نوروز كه به فرمان مردآویج سردار آل زیاد 
برگزار شد، یکی دیگر از قصه های عجیب نوروزی است. به 
گفته تاریخ به دستور او هیزم زیادی جمع كردند و شمع های 
عظیم درست كردند و بعد تعداد زیادی كالغ زنده گرفته و 
به چنگال منقارهای این بدبخت ها گلوله هایی آغشته به نفت 
آویختند. زمان شروع جشن، نفت اندازها آن ها را آتش زدند 
و به هوا پرتاب كردند و مرغ های بینوا غرق در شعله آتش، 
آسمان را نورانی كردند. این پرنده ها سوختند و آن آدم ها 
خوردند و نوشیدند و عید گرفتند و كسی هم در تاریخ از 
حال آن نفت اندازها و پرنده كش ها و مردم عادی كه حیران، 
پرواز آتش گرفته ها را نگاه ها می كردند، چیزی در تاریخ ثبت 
نکرده است. انگار همه جا صحبت از شاهان است و سالم 

نوروزی شان.

»عید نوروز كه روز وصول شمس به نقطه ربیعی است... تا 
هنوز به سیاق ایام قدیم در اهالی عصر ایران جاری است.«

دربار  در  ایران  به  انگلیسی  فرستاده  نخستین  مالکوم،  )جان 
فتحعلی شاه(

سالم نوروز قجری در تخت مرمر كاخ گلستان انجام می شد. 
یک روز پیش از آن رئیس تشریفات دربار از سران طبقات 
مختلف دعوت كرده بود كه یک ساعت پیش از تحویل سال 
برای دست بوس شاه و احتماال رتق وفتق امور یک ساله به 

حضور برسند. تا لحظه سال تحویل مثل سیخ توی 
تاالرها و پای تخت شاه به انتظار بایستند، سکه ای 
التماس  احتماال  و  كنند  چاكری  عرض  و  بگیرند 
دعایی داشته باشند. حاال اگر این آدم ها رئیس صنف 
نانوایی بودند و می خواستند سبیلی چرب كنند كه 
در جیره آرد مردم شن بریزند، كارشان خیلی قبل تر 
از رسیدن به حضور جناب شاه قجر، شروع شده بود، 
باید از فالن الدوله و بهمان السلطنه شروع می كردند تا 

می رسیدند به خود حضرت شاه!

»جشن عید نوروز هشت روز دوام می آورد، مغازه ها 
و بازار در این مدت بسته است و هر كس دیگری را 
تبریک می گوید. نوروز سلطانی، عید بزرگ و رسمی 
است... شاه البسه مزین به الماس می پوشد و سفرای 
این سالم  خارجی و وزرا را در سالن شاهی می پذیرد. در 
پشت سر شاه وزیر خارجه و در دست راست مترجم دربار 
قرار می گیرد. سفیر عثمانی به جهت مقام سفارت كبری ]در 
جلو[ و سایر سفرا به ترتیب گرداگرد شاه جمع شده و شاه 

برحسب مقتضیات زمان با سفرا به مذاكره می پردازد.«
)از خاطرات احمد امین، فرستاده عثمانی به ایران در زمان 

فتحعلی شاه(

كی گفته لباس نوی سر سفره عید، مال شازده قجری ها 
قدیمی  لباس  است.  ساسانی  زردار  سبیل   پادشاه های  و 
خواهر بزرگ تر و دختر دایی بزرگه كه بوی نفتالین می داد و 
كفش هایی كه به پایمان لق می زدند، برای ما لباس پادشاهی 
و  قرآن  الی  تومانی  اسکناس 200  دانه  یک  آن  و  بودند 
نخودچی كه زیر دندان آب می شد، می ارزید به همه دنیا، 
به جان خودم، همه دنیا. یک روزی ما تاریخ را این طوری 

می نویسیم، دوباره و قشنگ و نوروزی. 
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ادبیات
فرید دانش فر 

خیلی سخت است بخواهید از كسی حرف بزنید كه در بیشتر 
بیننده اش  به  را  زیادی  حرف های  ولی  نزده،  حرف  آثارش 
گفته! تناقض عجیبی است. آن قدر در تاریخ سینما درخشان 
و ماندگار است كه با یک نشانه  كوچک و ساده و گفتن یک 
است  كافی  می گیرد.  شکل  شما  ذهن  در  چهره اش  كالم، 
حتی  لنگه!  به  لنگه  كفش های  یا  ولگرد،  بگویم شخصیت 
سبیل هایش هم معروف است. كسی كه با ظاهری عجیب و 
غریب، شخصیتی ماندگار را در سینما خلق كرد و هنوز بعد 
از گذشت یک قرن از فعالیت او، فیلم هایش دیدنی هستند. 
چارلی  از  بار  این  فروردین ماه،  در  تولدش  سالگرد  بهانه  به 
چاپلین می نویسیم تا هم یادی از او كرده باشیم و هم این كه 
بگوییم می توانید در این تعطیالت، آثار او را ببینید و از ته دل 
بخندید... و حواستان باشد كه دنیای تکنولوژی شما را اسیر 

خودش نکند! 

آن طور كه خودش می گوید، در یکی از محله های جنوب 
آمد.  دنیا  به   1989 سال  آوریل  شانزدهم  در  لندن  شهر 
گروه های  توسط  تحقیقاتی  او  تولد  محل  درباره  البته 
مختلف انجام شد، مانند سازمان اطالعاتی فرانسه و بریتانیا 
خانواده اش  هرچند  نرسیدند.  نتیجه ای  به  اما  آمریکا،  و 
نامه ای  كردند  اعالم  او  مرگ  از  بعد  سال   ۴0 درست 
كولی ها  كمپ  در  او  شده  اشاره  آن  در  كه  كرده اند  پیدا 

در نزدیکی بیرمنگام به دنیا آمده. با این 
حال گمانه زنی هایی درباره محل تولد 

و حتی نام اصلی او مطرح شده. او 
فعالیت  از همان كودكی مشغول 

شاید  شد؛  بازیگری  هنر  در 
و  پدر  موضوع  این  اصلی  دلیل 
حرفه  این  از  كه  بودند  مادرش 
هرچند  می كردند.  درآمدزایی 

سه  تنها  چارلی  وقتی  كه 

سال داشت، آن ها از هم جدا شدند و 9 سال بعد پدرش 
از دنیا رفت. از طرفی مادرش كه طی حادثه ای در تئاتر، 
چاپلین  شد.  بستری  بود،  خورده  سرش  به  ضربه ای 
كه  دارم  نبود، شک  مادرم  »اگر  می گوید:  مادرش  درباره 
از  یکی  او  كنم.  كسب  موفقیتی  پانتومیم  در  می توانستم 

بزرگ ترین هنرمندان پانتومیم بود كه تاكنون دیده ام.« 

چارلی 20 ساله به آمریکا مهاجرت می كند و همراه یکی از 
دوستانش در آن جا نمایش اجرا می كند. در این دوره او استن 
لورل، بازیگر معروف انگلیسی، را هم مالقات می كند و چند 
وقتی هم اتاقی او می شود. اما استن به كشورش بازمی گردد و 
چارلی در آمریکا می ماند. در سال 1913 شركت فیلم سازی 
»كی استون« بازی چاپلین را می بیند و نظرش جلب می شود. 
به این ترتیب همکاری چارلی جوان با این شركت آغاز می شود. 
او اولین فیلم خود را كه كوتاه و صامت و البته كمدی بود، 
یک سال بعد می سازد؛ فیلمی كه جرقه ای بود برای به شهرت 
رسیدنش. در این سال او برای شركت كی استون در سه فیلم 

بازی می كند و روزبه روز شناخته شده تر می شود. 

از  بیش  و  فیلم سازی كرد  به  از مدت كوتاهی شروع  بعد 
توجه  مورد  هم  او  آثار  ساخت.  صامت  و  كوتاه  فیلم   30
عالقه مندان به هنر قرار گرفت و هم بسیاری از نویسنده ها 
او  او نشان دادند. شخصیت  به  و كارگردان ها نظر مثبتی 
با عنوان »آواره« یا »ولگرد« شناخته می شد. پله های 
او  بودند!  آسانسور  شبیه  بیشتر  او  برای  موفقیت 
نظرهای  با  هم  كارش  شیوه  و  معروف  به سرعت 
طرفی شركت هایی  از  شد.  همراه  منتقدان  خوب 
كه دنبال منفعت مالی و سود بیشتر بودند، دست 
در  كه  طوری  كردند.  دراز  سویش  به  همکاری 
قراردادی  فیلم »موچوال«  سال 1916 شركت 
كه  كرد  امضا  او  با  دالر  هزار   670 ارزش  به 

رقم باالیی بود. چاپلین در طی یک سال و نیم فعالیت، 12 
فیلم بلند صامت و كمدی برای این شركت ساخت كه در 

نوع خود ركوردی محسوب می شود. 

یکی دیگر از آثار طنز مهم و تاثیرگذار او »جویندگان طال« 
است. بدون شک صحنه های مختلف این فیلم در ذهن هر 
بیننده ای ماندگار می شوند. فیلمی مملو از صحنه های طنز. 
پیدا  برای  بسیاری  افراد  كه  شد  ساخته  زمانی  فیلم  این 
كردن طال به معدن ها و نقاط دیگر می رفتند و سختی های 
زیادی را متحمل می شدند. قسمتی از فیلم كه به گرسنگی 
دو شخصیت در آن اتاقک چوبی می پردازد، مانند صحنه بار 
گذاشتن یک كفش برای رفع گرسنگی، ازجمله صحنه های 
بی نظیر فیلم است. در جریان باشید كه این فیلم 80 سال 

پیش ساخته شده است. 

كمدین های  از  بسیاری  شد،  سینما  وارد  صدا  كه  زمانی 
فیلم های صامت دچار مشکل شدند. درواقع نمی دانستند 
وفق  پیش آمده  وضعیت  با  را  خودشان  باید  چطور  حاال 
دهند تا خللی در كارهایشان و هم چنین محبوبیتشان نزد 
مردم كم نشود. اما چارلی چاپلین باز هم از نبوغ بی پایانش 
استفاده می كند و فیلم »عصر جدید« را می سازد. درواقع 
دست  از  را  اعتبارش  كمدین ها  دیگر  خالف  به  نه تنها 
نمی دهد، كه با ساخت این اثر، شاهکار خود را به نمایش 
ابتدای  فیلم همان چیزی است كه در  می گذارد. موضوع 
مطلب به آن اشاره شد؛ از دست رفتن هویت فرد در دنیای 
جدید؛ دنیایی كه با صنعت )و البته امروزه با تکنولوژی های 
كه  فیلم  از  صحنه ای  شک  بدون  خورده.  گره  پیشرفته( 
كسی  یاد  از  مهره هاست،  كردن  سفت  حال  در  چاپلین 

نمی رود، یا قسمتی كه بین چرخ دنده ها حركت می كند. 

اولین فیلم كامال ناطق او »دیکتاتور بزرگ« است كه در 
سال 19۴0 ساخته شد. فیلم در شرایطی ساخته می شود 
كه جنگ جهانی دوم شروع شده. چاپلین نه تنها ظاهر و 
چهره اش، كه حتی نام شخصیت را هم شبیه هیتلر انتخاب 
می كند و با این حركت نشان می دهد نه تنها هیچ نگرانی 
و ترسی از بابت ارتباط دادن فیلم به هیتلر ندارد، كه قصد 
دارد به طور واضح و مشخص، تفکرات افرادی مانند هیتلر 
و موسلینی را به ریشخند بگیرد. هرچند برخی از منتقدان 
نظرهای مخالفی درباره این اثر داشتند، اما مردم از آن به 

خوبی استقبال كردند. 

سینما  نابغه  چاپلین،  چارلی  درباره 
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بزرگ شد!  ولگردی که ديکتاتور 
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دوست داشتنی سین های  هفت 
آن هایی که در فصل پاییز به دنیا آمده اند، می گویند پاییز فصل رنگ هاست؛ شاید پاییز فصل رنگ های قرمز و زرد و ... باشد، اما نباید 
این حقیقت را از یاد برد که فصل رنگ ها بهار است. هر رنگی که شما فکرش را بکنید، در این فصل پیدا می شود. از میوه های بهاری 
مثل گوجه سبز و توت فرنگی و زردآلو بگیرید، تا گل های هزار رنگی که در بهار شکفته می شوند و دل آدم ها شاد است. هر چقدر آدم ها 
در پاییز گرفته و عصبانی و... هستند، در بهار همه لبخند می زنند و خوشحال اند. بهار فصل زندگی است. همه چیز نو می شود و همین 
تازگی است که آدم ها را به ادامه زندگی امیدوار می کند. برای شما پیشنهاد های بهارانه ویژه ای داریم. پیشنهادهایی که می توانند زمان 

خانه تکانی حسابی به کمک شما بیایند و حدس می زنیم که از آن ها استقبال می کنید. 

سنبل های شب عید
ساعت  دو  این كه  جای  به 
مانده به سال تحویل البه الی 
از  تجریش  میدان  شلوغی 
دنبال  به  نرسیدن  استرس 
پیشنهاد  بدوید،  ماشین 
می كنیم كه چند روز مانده 
بازار  بروید  سر  یک  عید  به 
را  سین  هفت  سنبل  و  گل 
فقط  بگیرید.  همان جا  از 
یادتان باشد كه سنبل بدون 
ریشه نخرید، چراكه مهمان 
ریشه دارش  است!  روز  دو 
هر  به سادگی  و  بخرید  را 
یک  در  را  آن  تمام تر  چه 
و  بگذارید  كوچک  گلدان 
اجازه بدهید كه سفره هفت 
امسال شما با سال های قبل 

متفاوت باشد.

گل از همه رنگ
خاصی  شادابی  خانه  برای  گل  خریدن 
در  این كه  به خصوص  می كند.  ایجاد  را 
با یک دنیا گل  و  باشید  بهار هم  فصل 
متفاوت روبه رو شوید. خب طبیعی است 
كه برای گل های رنگ و وارنگتان احتیاج 
به گلدان هم دارید! قبل از این كه شال 
و كاله كنید و به دنبال یک گلدان زیبا 
شما  به  بگردید،  مناسب  قیمت  یک  با 
وسایلی  البه الی  كه  می كنیم  پیشنهاد 
دارید،  را  انداختنشان  دور  قصد  كه 
زیاد  احتمال  به  كنید.  نگاه  به خوبی 
یکی از همین چکمه پالستیکی ها را كه 
رنگ ورویش هم رفته است، پیدا خواهید 
نقش  در  می توانند  چکمه ها  این  كرد. 
ظاهر شوند.  خانه تان  گلدان های جدید 
دارید، كمی  احتیاج  كه  تنها چیزی  به 

رنگ است. آن ها را رنگ بزنید و به راحتی از آن ها  در قالب یک گلدان عجیب 
استفاده كنید. فقط به خاطر داشته باشید كه كف چکمه سوراخ نشده باشد!

چیدمان

المیرا حصاركی

سبزه عید
به عید می روید تجریش خرید  مانده  روز  آدم هایی هستید كه دو  از  اگر جزو آن دسته 
عید كه هیچ. اما اگر دوست دارید كه سفره هفت سین را خودتان تهیه كنید، پیشنهاد 
هیجان انگیزی برای شما داریم. قدیم تر ها هفته های اول اسفند خانه ها با ظرف های گندم 
گذاشتن  سبزه  فرصت  خیلی ها  حاال  كه  است  درست  می شد.  پر  خیس خورده  عدس  و 
از  می توانید  كار  این  برای  شوید.  كار  به  امسال خودتان دست  كه  نیست  بد  اما  ندارند، 
پوست تخم مرغ استفاده كنید. وقتی یک وعده غذایی تخم مرغ نوش جان كردید، پوست 
وسواس  با  را  آن ها  كه  باشید  داشته  به خاطر  ابتدا  از همان  و  نیندازید  دور  را  تخم مرغ 
بیشتری بشکنید، طوری كه خراب نشوند! تخم مرغ ها را بشویید و داخل هر كدام به مقدار 
الزم گندم و عدس بریزید و یک دستمال نم دار هم رویش بیندازید تا ریشه بدهد. روز اول 
عید كه سفره تان را پهن می كنید، می توانید سبزه را بچینید و از كاری كه انجام داده اید، 

لذت ببرید. 13
9۴

ن 
ردی

فرو
م - 

زده
سی

ره 
شما

13
9۴

ن 
ردی

فرو
م - 

زده
سی

ره 
شما



41

پیشنهاد ویژه
می شوند،  پژمرده  زود  گل ها  این كه  از  خیلی ها 
حاضر  كمتر  خاطر  همین  به  و  دارند  شکایت 
برای  كنند.  هزینه  طبیعی  گل  برای  می شوند 
آن ها یک پیشنهاد ویژه داریم. برای این كه عمر 
یک  می توانید  شود،  بیشتر  خانه تان  گل های 
لیمو را برش دهید و داخل آب گلدان بگذارید. 
خانه  برای  را  رنگین ترین  منظره  هم  این طور 
ایجاد كرده اید و هم این كه گل های خانه دیرتر از 

زمان موعود پالسیده می شوند!

توت های فرنگی های
  هیجان انگیز

میوه های  هیجان انگیزترین  از  یکی  توت فرنگی 
عالم است و می تواند خوراكی لذیدی هم باشد. 
خوردن  برای  را  بیشتری  اشتیاق  آن كه  برای 
متفاوت  با شکل های  ایجاد كنید، می توانید  آن 
مهمان ها را به خوردن و البته نوشیدن آن دعوت 
كنید. درست طبق عکس برش هایی را به توت 
فرنگی بزنید و با یک سیخ چوبی آن را داخل آب 
قرار  آلبالو  یا  پرتقال  یا حتی شربت  توت فرنگی 
دهید. این طور است كه مهمانان شما همیشه از 

كدبانوگری تان تعریف و تمجید می كنند.

میوه های بهاری
خوراكی های  می تواند  عیدی ها  این 
میوه های  از  باشد. می توانید  سالم تری هم 
كنید.  استفاده  كار  این  برای  بهاری 
خوراكی ها  ظرف  چقدر  هر  كه  می دانید 
آن  خوردن  برای  هم  بچه ها  باشد،  جذاب 
كه  است  این طور  دارند.  بیشتری  اشتیاق 
ظرف  یک  با  و  به راحتی  می توانید  شما 
به  را  بچه ها  كاغذی  ساده  بار مصرف  یک 
البته  و  هیجان انگیز  خوراكی های  خوردن 
سالم دعوت كنید. درست طبق نقشه پیش 
خوش رنگ  بهاری  میوه های  از  و  بروید 

نهایت استفاده را ببرید.

عیدی های خوراکی
دادن  عیدی  حتما  دارید،  بچه  خانواده تان  در  اگر 
یکی از گزینه های دقیقه آخر است. به همین خاطر 
نقدی حل وفصل می شود  به صورت  موارد  اكثر  در 
كمی  امسال  این كه  برای  بعد.  سال  تا  می رود  و 
متفاوت تر از سال گذشته باشید، پیشنهاد می كنیم 
كه عالوه بر همان پول نقد كمی هم شکالت كنار 
تمام  در  كه  گرد  دراژه های  همین  از  بگذارید. 
سوپرماركت ها یافت می شود. با تعدادی كاغذ رنگی 
و خالل دندان. به همین راحتی می توانید شکالت 
دست ساز تحویل بچه های فامیل دهید و دل آن ها 

را شاد كنید. 
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شهرزاد همتی

خريد سبد 

در مورد خرید لباس صبور باشید.
اگر لباسی چشم شما را گرفت و بدون شک قصد 
به  دارید.  نگه  دست  كمی  داشتید،  را  آن  خرید 
احتمال زیاد همان لباس را در جایی دیگر و در 
تهیه  مناسب تری  قیمت  با  بهتر می توانید  زمانی 
كنید. حتی اگر اختالف قیمت كم هم باشد، باز 

هم ارزش دارد.

4

 تا جایی كه می توانید، لباس های 
عوض  در  و  دهید  قرض  را  خود 
بگیرید.  قرض  جدید  لباس های 
در این صورت مجبور نیستید برای 
لباس  یک  مختلف  مناسبت های 

تکراری را بپوشید.

2 یادتان باشد كه چند هفته قبل از نوروز، برای خرید 
اقدام كنید تا هم پول كمتری صرف كرده باشید و 
هم انرژی كمتری! اگر همه با هم برای خرید بروند، 
سودجویان به فکر می افتند كاالهایی با قیمت باال و 
كیفیت پایین وارد بازار كنند و این طوری سر شما را 

كاله بگذارند.

1
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دم عید كه می شود، مغازه ها پر و 
خالی می شوند و همه به فکر نو 
نوار كردن سرتاپایشان می افتند، 

اما باید بدانیم خرید كردن 
یک سری اصول كلی دارد كه با 
رعایت كردن آن ها می توانیم 

لباس های مناسبی بخریم تا بعد 
از پرو دوباره سر فرصت و در 
خانه متوجه بنجل خری نشویم. 
بیایید با هم این اصول كلی را 

مرور كنیم...

راه های یک 
خوب خرید 

چگونه لباس مناسب خود را انتخاب كنيم؟
اصول كلی 

 همواره لباسی را بپوشید كه كامال اندازه شما باشد.
اغـراق آمـیـزتـر  را  شما  اندام  تنها  بزرگ  لباس های  پوشیدن    

جـلوه می دهد و آن ها را پنهان نمی كند.
 بیشتر سعی كنید تنها در زمانی كه كمر باریکی دارید، از كمربند 

استفاده كنید.
را  و چرمی شما  بافـتنی  پـشمـی،  مانـند  پارچـه های سـنگین   

سنگین وزن تر جلوه می دهند.
  رنگ های تیره شما را الغرتر و كوچک تر می كنند.

 رنگ های روشن شما را بزرگ تر و حجیم تر می كنند.
جلوه  الغرتر  را  شما  یک رنگ  پایین تنه  و  باالتنه  لباس های   

می دهند.
 لباس های باالتنه و پایین تنه با رنگ های متفاوت شما را بلندقدتر 

می كند.
 لباس های یقه بلند گردن را كوتاه تر می كند.

 لـبـاس بـا خطوط افقی شما را چاق تـر و بـا خـطـوط عمودی 
شما را الغرتر جلوه می دهـد.

 لباس های كامال اندازه بپوشید. لباس های خیلی كوچـک و خیلی 
بزرگ تنها شما را چاق تر نشان می دهند.

 یکی از لباس های ضروری خانم های ایرانی مانتو است. نکات بسیار 
مهمی در انتخاب مانتو وجود دارد كه بستگی به اندازه قد و تركیب 
اندامی شما دارد، كه با رعایت این اصول می توانید بهترین مانتو را 
انتخاب كنید و ظاهرتان متناسب تر دیده شود. من در این جا مهم ترین 

این نکات را با توجه به اندام متفاوت برای شما شرح خواهم داد.

کودکانه خرید 

از طرح ها و رنگ های خاص دوری 
كنید.

معموال این گونه لباس ها در نگاه 
اول چشم خریدار را متوجه خود 
اما خیلی زود در كمد  می كنند. 

خریدار بدون استفاده می شوند.

3
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خرید پوشاک برای كودكان، كال یک پدیده است؛ هم 

می تواند لذت بخش باشد و هم دردسرآفرین! لذت بخش 

چون یک سری كاالهای جدید و نو وارد چرخه پوشاک 

فرزندتان می شود كه می تواند كلی انرژی بخش باشد. از 

جایی دردسرآفرین می شود كه با بی اطالعی خرید كنیم 

و مجبور شویم گاهی تا چندین بار برای تعویض لباس 

به مراكز خرید مراجعه كنیم، یا حتی این كه وقتی لباس 

را مورد استفاده قرار می دهیم، با سایز، رنگ و دیگر 

المان های آن مشکل داشته باشیم. از این شماره با ما همرا 

باشید تا نکات ضروری خرید پوشاک كودک را با هم 

بررسی كنیم و این مسائل را به حداقل برسانیم.

روی لباس های خاص سرمایه گذاری كنید.
برای مثال اگر قصد انتخاب یک كت وشلوار به عنوان لباسی 
برای محیط كار دارید، انتخابی داشته باشید كه ماندگار 
باشد. كمی هزینه بیشتر برای یک لباس مناسب كه زیاد 

می پوشید، بهتر از عوض كردن و خرید مجدد است.

8

و  زیر  لباس  جوراب،  مانند  لباس ها  برخی 
البسه ای هستند كه به مراتب  تی شرت ها جزو 
بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. در صورت 
خریداری  عمده  صورت  به  را  اقالم  این  توان 

كنید.

 تا جایی كه می توانید، تنها خرید 
كنید.

می تواند  دوستان  با  كردن  خرید 
اما  باشد،  خوب  و  جالب  خیلی 
دارید،  اقتصادی  خرید  قصد  اگر 
فشارهای  كنید. گاهی  تنها خرید 
دوستان و جو موجود باعث می شود 
لباس هایی را انتخاب كنید كه واقعا 

مورد نیاز شما نباشد.

12

را  خردسالی  دوره  فرزندتان  اگر   
بدون  كنید  سعی  گذاشته،  سر  پشت 
حضور خودش، برایش لباس یا كفش 
انتخاب  در  است  ممکن  چون  نخرید؛ 
قد  یا  فرزندتان  با چهره  مناسب  رنگ 
و سایز لباس و حتی هماهنگ كردن 
لباس هایشان با هم، دچار اشتباه شوید.

6

به جای خرید در آخر هفته و روزهای تعطیل، 
در طول هفته خرید كنید.

دوری  فروشگاه ها  شلوغی  از  صورت  این  در 
خرید  برای  بیشتری  گزینه های  و  كرده اید 

خواهید داشت.

11

زمان  با  را  فرزندتان  برای  خرید  زمان  می توانید   
حراج های فصلی تنظیم كنید تا بتوانید با پول كمتر، 
لباس و كفش بیشتر و بهتری برای او تهیه كنید. 
حتی می توانید با كمی هوشیاری، لباس سال آینده 
فرزندتان را هم تهیه كنید و با این كار، به اقتصاد 

خانواده، كمک بیشتری بکنید.

7

تا حد امکان فرزند زیر سه سال خود را برای خرید 
لباس و كفش، همراه خود نبرید. این كار موجب 
لباس های  نتوانید  خرید،  هنگام  كه  می شود 
مناسب و هماهنگ با هم را انتخاب كنید. زمانی 
می برید،  خود  همراه  خرید  برای  را  كودک  كه 

معموال چیزی را می خرید كه او می خواهد.

9

فهرستی از لباس هایی كه 
نیاز دارید، تهیه كنید.

در این صورت از هزینه های 
اضافی برای لباس هایی كه 
جلوگیری  ندارید،  احتیاج 

می كنید.

10

 قبل از هر چیز، بهتر است 
هنگام خرید لباس و كفش 
برای كودكان، سایز مناسب 
را برای آن ها انتخاب كنید. 
مطمئن شوید این سایزها، 
نه  واقعیت است،  بر اساس 
حدس و گمان. این مسئله 
اندازه  لباس  می شود  باعث 
مجبور  و  كنید  انتخاب  را 
مغازه  به  دوباره  نشوید 

برگردید.

5
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نوروزی د  پیشنها
مرجان مصدق

عید تعطیالت  برای  سیزده گانه  پیشنهادهای 
همیشه برنامه ریزی کردن برای تعطیالت عید سخت است. اگر هم همت کنیم و برنامه ای هم داشته باشیم، آن قدر اتفاقات غیرقابل کنترلی می افتد که تمامشان نقش 
بر آب می شوند و ما می مانیم و تعطیالت ازدست رفته. این نقشه راه 13 روزه عید »وخارزم« می تواند کمک بزرگی باشد برای آن هایی که قرار است تهران بمانند و از 

خلوتی این شهر شلوغ نهایت استفاده را ببرند.

لحظه  صبح   2:15 ساعت  شنبه 
شما  از  خیلی  است  ممکن  است.  تحویل  سال 

خواب باشید یا بیدار بمانید تا در كنار خانواده این لحظه را 
بگذرانید. پیشنهاد ما این است كه كمی طاقت بیاورید و بیدار بمانید. 

واقعا سالی یک بار است. می توانید برنامه های سرگرم كننده تلویزیون را كه 
معموال خواب را از چشم دور می كند، ببینید. اگر زیاد اهل تلویزیون دیدن 

نیستید، با گپ و گفت لحظات را سپری كنید و یا اصال یک پیشنهاد بهتر، حافظ 
بخوانید ارزش در كنار خانواده بودن، آن هم در لحظه سال تحویل، خیلی بیشتر از 
این هاست. بعد از سال تحویل به استراحت بپردازید، زیرا فردا روز پركاری برای 

شما خواهد بود. روز اول معموال به عیددیدنی و سر زدن به بزرگ ترها می گذرد. 
عیدی دادن و عیدی گرفتن بازارش داغ است. نباید از قافله عقب ماند. 

دیگر موبایل و وایبر را كنار بگذارید و از نزدیک معاشرت كنید. 
دیدارها را تازه كنید تا دیگر بهانه گرفتاری و مشغله 

زیاد را نیاورید.

روز اول:

روز اول را كه اختصاص دادید 
به دید و بازدید و معاشرت. حاال می توانید با 

برنامه  برای خودتان  برای روزهای دیگر  راحت  خیال 
داشته باشید. البته نباید یادمان برود كمک حال خانواده در 

مهمان داری باشیم! تازه شروع عید است و هنوز دید و بازدید در 
جریان است. برای این روز پیشنهاد می شود هم در كنار خانواده بود 
و هم مشغول كار خود. مطمئنا كتابی هست كه در لیست انتظار 
بودید كه بخوانیدش.  خواندن مانده و شما هم منتظر فرصت 

امروز بهترین فرصت است. سریال های عید هم شروع شده. 
می توان نیم نگاهی هم به آن ها انداخت.

روز دوم:

شهر  و  شده  خلوت  خیابان ها 
تهران  شمال  كوه های  می كشد.  راحتی  نفس 

دیده می شوند و خبری از آلودگی نیست. درختان خیابان 
ولیعصر دارند كم كم سبز می شوند. پیشنهاد روز سوم پیاده روی 

است. این روز بهترین فرصت بعد از دو روز تنبلی و پسته و بادام 
خوردن برای كالری سوزاندن و تازه شدن روح و روان است. خیابان 
ولیعصر از پارک وی تا میدان تجریش بهترین جا برای پیاده راه رفتن 
و  نشده اند  قطع  هنوز  كه  درخت هایی  است.  تهران  از  بردن  لذت  و 

پیاده رو هایی وسیع و بدون مانع برای غرق در خیال شدن. میدان 
تجریش كه رسیدید، می توانید سری هم به آش سیدمهدی 

بزنید و در بازار تجریش چرخی بزنید.

روز سوم:

كاری  عید  در  رفتن  سینما 
قدیمی.  است  رسمی  و  ضروری  است 

خوبی اش این است كه بهترین و دیدنی ترین فیلم ها 
پیشنهاد  دید.  خانواده  یا  رفقا  با  دسته جمعی  می توان  را 

در  كه  فیلمی  دو  است؛  یخبندان«  »عصر  و  دیوانه«  »رخ  ما 
جشنواره فیلم فجر تحسین شدند و هر كسی فرصت این را داشته 
كه ببیندشان، از بازی ها و داستان های گیرای این دو فیلم حسابی 
تعریف می كند. پردیس سینما كوروش كه به تازگی شروع به كار 

پیدا  پارک  جای  آن  پاركینگ  در  به راحتی  می توان  و  كرده 
در  می توان  نه،  اگر  باشد.  خوبی  گزینه  می تواند  كرد، 

سینماهایی كه خیلی ها از آن خاطره دارند، به 
تماشای این فیلم ها رفت.

روز چهارم:

احتماال قبل از عید كلی كتاب 
دربیاورید  عزا  از  دلی  تا  خریده اید  مجله  و 

ولی  درآورید.  را  نخواندن  كتاب  سال  یک  تالفی  و 
خولیو  نوشته  قروقاطی«  »قصه های  كتاب  می شود  پیشنهاد 

بخوانید.  را  طهرانیان  پژمان  و  مقدم  جیران  ترجمه  با  كورتاسار 
است  كم حجم  هم  كتاب  این  چون  می دهیم؟  را  پیشنهاد  این  چرا 
هم  و  كنید  تمامش  می توانید  نشست  یک  در  و  نیست  وقت گیر  و 
خل خلی  كتاب  این  در  آرژانتینی  كورتاسار  است.  لذت بخش  بسیار 
و دوست جون و بچه مثبت هایی را خلق می كند كه قطعا ما در 

یکی از این سه گروه قرار می گیریم و احساس هم ذات پنداری 
می كنیم. كتاب تشکیل شده از داستان هایی كوتاه كه 

بعد از تمام شدن هر یک از آن ها لبخند تلخی 
خواهیم زد.

روز پنجم:
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در این روز لم بدهید 
ظرف  و  تلویزیون  جلوی 

و  خودتان  جلو  بگذارید  را  آجیل 
پایین  باال  را  تلویزیون  كانال های 

كنید. فقط همین.

را روز ششم:  )Whiplash( ویپلش  فیلم 
ببینید. برای دیدن این فیلم نباید درنگ كرد. 

ویپلش كه تلفظ آن صدایی هم چون صدای شالق زدن را 
می دهد، درباره شالق زدن به روح برای یادگیری است. داستان 

استاد و شاگرد. شاگردی كه می خواهد درامر بزرگی شود، اما گیر 
این كه  برای  افتاده كه  استادی سخت گیر و بددهن و دست بزن داری 
هیچ  از  برساند،  موسیقایی  سواد  از  باالیی  به سطح  را  شاگردان خود 
عملی حتی اگر توهین آمیز باشد، فروگذار نیست. بازی های قدرتمند 

و فیلمنامه ای با جزئیات كه تا مدت ها ذهن شما را مشغول خود 
می كند. این فیلم محصول سال 201۴ آمریکاست و جی كی 

سیمونز استادانه نقش استادی سخت كوش و درنهایت 
دوست داشتنی و ترحم برانگیز را در این فیلم 

بازی می كند.

از   چیتگر  مصنوعی  دریاچه 
زیادی  مشتاقان  است،  افتاده  راه  كه  زمانی 

نیست  الزم  دیگر  كرده.  به خود جذب  را  به طبیعت 
برای دیدن دریاچه از تهران خارج شد. كافی است به سمت 

كرج بروید و  وارد پارک چیتگر شوید تا شاهد دریاچه ای عظیم 
شوید كه پرنده های مهاجری دارد كه قبال در مسیر خود به تهران، 
نمی دانستند كجا بروند. می توانید در آن جا به پیاده روی بپردازید 

و عکسی به یادگار بیندازید، یا با جمع خانوادگی به پیک نیک 
بروید و بساط كباب و چای و تخمه را به پا كنید. فضای 

فضای  می وزد،  آن  از  كه  نسیمی  و  دریاچه  باز 
دل پذیری را مهیا می كند.

از  بیرون  در  خوردن  صبحانه 
طباخی.  به  رفتن  با  بوده  برابر  همیشه  خانه 

شده  عوض  آن  شکل  دیگر  كه  است  سالی  چند  اما 
كه  كافه هایی  اكثر  در  را  مفصلی  صبحانه های  می توانید  و 

به سبک  از صبحانه  بخورید.  دارند،  نیز  منوی خود صبحانه  در 
آمریکایی و انگلیسی گرفته تا املت و چای زعفران در بساط آن ها 
پیدا می شود. دو جا خیلی معروف هستند و اكثرا در روزهای تعطیل 
شلوغ می شوند و باید از قبل برای رفتن به آن ها جا رزرو كرد؛ 

خانه پنیر پرچک در خیابان ولیعصر كه پنیرهای متفاوت و 
پس  مسعودیه.  عمارت  و  دارد  صبحانه  برای  ویژه ای 

خانه  از  بیرون  در  صبحانه  با  را  خود  صبح 
شروع كنید.

بمانید  خانه  در  می توانید 
برسید؛  خود  عقب مانده  كارهای  به  و 

كارهایی كه در طول سال به دلیل مشغله از امروز 
كتاب خانه  كردن  مرتب  از  شده اند.  انداخته  فردا  به 

كه  یادداشت هایی  و  دست نوشته ها  دسته بندی  تا  گرفته 
كنید  را هرس  گلدان ها  گیاهان  و  پراكنده شده اند. گل ها 
و كمی همت به خرج دهید و غذایی بپزید. البته منوی 

اگر  كه  دهید  قرار  خود  دسترس  در  را  رستوران ها 
از  نبود،  نتیجه پخت وپز مطلوب  ناكرده  خدایی 

آدم  نیست  خوب  بگیرید.  غذا  بیرون 
گرسنه بماند.

دوز،  مارپله،  و  منچ 
اسم فامیل، اونو، مافیا، شطرنج، 

آن چه  هر  خالصه  هوب.  دومینو، 
بشود با آن سرگرم شد و دیگران را 

و طی  بدون خرج  كرد.  سرگرم 
مسافت.

امروز روز آخر تعطیالت عید 
كارهای  برای  نمانده  زمانی  دیگر  و  است 

نکرده. سیزده به در است و باید زد به دل طبیعت. 
هر كجا كه می خواهد، باشد. نباید زیاد سخت گیر بود، 

وگرنه باید برای پیدا كردن جا از شب قبل آن جا خوابید. 
خوش  كلی  و  رفت  هم  پارک  نزدیک ترین  به  می توان 
احترام  طبیعت  به  و  بودن  هم  كنار  در  مهم  گذراند. 

گذاشتن است. فقط یادتان باشد كه سال دیگری 
طبیعت  به  حواستان  لطفا  پس  هم هست، 

باشد تا پاكیزه بماند.

روزهفتم:

روز دهم:

روز نهم:

روز یازدهم:

روز سیزدهم:
روز دوازدهم:
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بسیاری  تاریخی  آثار  تهران 
دارد كه اگر در این شهر زندگی می كنیم و 

هنوز سری به آن ها نزده ایم، باید شرمنده باشیم. امروز 
است. می توانید  تهران  تاریخ شهر  به   كردن  دین  ادای  روز 

سری به كاخ گلستان بزنید. این كاخ كه در فهرست یونسکو هم به 
ثبت رسیده، یادگاری به جای مانده از ارگ تاریخی تهران محل اقامت 

شاهان سلسله قاجار و از زیباترین و كهن ترین بناهای پایتخت 200 
ارگ  این  میان  در  نگینی  همانند  روزگاری  بنا  این  است.  ایران  ساله 
می درخشید. سابقه تاریخی ارگ سلطنتی كه محدوده مکانی تاریخی 

در سمت  )سپه(  خمینی  امام  میدان  و  خیابان  شمال  در  را  آن 
غرب خیابان خیام، در شرق خیابان ناصر خسرو و در جنوب 

خیابان پانزده خرداد و میدان ارگ تشکیل می دهد، به 
روزگار صفویه باز می گردد.

روز هشتم:



فرید دانش فر 
 
سال 1393 در تقویم ورزشی ایران، با وجود رخدادهای مختلف در رشته های متفاوت ورزشی، بدون شک یکی از سال هایی است که در ذهن ما خواهد 
ماند. از آن شروع تا همین ماه های آخرش پر بود از اتفاق ها و مسابقه های آسیایی. حاال که این سال کم کم دارد باروبندیلش را می بندد و می رود، بد 
نیست نگاهی بیندازیم به رویدادهای مهم این سال و با هم مروری داشته باشیم به آن ها. به امید این که سال بعد با موفقیت های ورزشکاران ایرانی 

همراه باشد. 

تیکه  40
 1393 اتفاقات مهم ورزشی کشورمان در سال  نگاهی به 

ما؟ چه خوبیم 

از همان ابتدای سال مسابقات و تورنمنت ها شروع شدند. البته 
سایر  از  بیشتری  ما طرفداران  كشور  در  فوتبال  كه  آن جایی  از 
به مسابقات  نگاهش  دارد، شاید كمتر كسی  ورزشی  رشته های 
و  آجیل  از  مقداری  هنوز  بود.  آسیا  باشگاه های  جام  والیبال 
شکالت عید در بسیاری از خانه ها مانده بود و خیلی ها داشتند 
بازی های لیگ برتر فوتبال را همراه با خوردن این تنقالت نگاه 
می كردند، كه تیم متین ورامین خیلی بی سروصدا چمدان هایش 
را بست و عازم فیلیپین شد تا بازی هایش را در شهر مانیل این 

كشور شروع كند. 

باشگاهی  ورامین در مسابقات  متین  باشگاه  قهرمانی  از  بعد  اما 
والیبال، تا حدودی تب والیبال در كشور باال گرفت. با حضور تیم 
ملی والیبال كشورمان در لیگ جهانی، این تب داغ تر هم شد و 
چون بحث »تیم ملی« بود و بعد از مدت ها قرار بود شاهد بازی 
با قدرت های بزرگ والیبال باشیم، اشتیاق مردم بیشتر هم شد. 
بیست وپنجمین دورة این مسابقات در كشور ایتالیا برگزار می شد 
و برای اولین بار 28 تیم در این بازی ها شركت می كردند. وقتی 
قرعه كشی مرحلة گروهی انجام گرفت، نگرانی در چهرة عده ای 
از اهالی ورزش، والیبالی ها و به ویژه مردم دیده می شد. ایران در 
گروه مرگ، با تیم های ایتالیا، برزیل و لهستان هم گروه شده بود. 
هركدام از این سه تیم برای خودشان ابرقدرتی در والیبال بودند 
و مدعی قهرمانی در این بازی ها معرفی می شدند! این رقابت ها 
همان طور كه از اسمش مشخص است، مثل بازی های لیگ انجام 
بود.  مسابقات  میزبان  ایتالیا،  مقابل  ایران  بازی  اولین  می شد. 
ایتالیا كه قبل از این مسابقه، در دو بازی ابتدایی اش مقابل برزیل 
به پیروزی رسیده بود، انگیزة  زیادی برای این بازی كه در زمین 
خودش هم برگزار می شد، داشت. تیم ایران كه به نظر می رسید 
را  خود  قدرت  نتوانست  بود،  گرفته  قرار  بازی ها  جو  تحت تاثیر 
تا  بازی اول شکست خورد.  به نمایش بگذارد و در دو  به خوبی 
همین چند سال قبل، بازی مقابل این تیم های بزرگ برای ما یک 
رویا بود، اما حاال ما در زمین برزیلی ها داشتیم بازی می كردیم. 
درنهایت  كم.  خیلی  امتیازها  فاصلة  و  بود  نزدیک  بسیار  رقابت 

سه  نتیجة  با  توانست  به سختی  برزیل  تیم 
همان  در  بعد  روز  اما  شود.  پیروز  دو  بر 
زمین، تیم ما موفق شد با نتیجة سه بر دو 
برزیل را شکست دهد. این پیروزی یکی از 
ماست  والیبال  برای  به یادماندنی  اتفاق های 
كه به این زودی ها از یاد كسی نمی رود. بعد 
از 12 مسابقه، تیم ایران در نهایت شگفتی 
كارشناسان جهان، با كسب 19 امتیاز، باالتر 
از برزیل و لهستان در ردة دوم این گروه قرار 

گرفت و به مرحلة بعدی صعود كرد. 

با شروع بازی های جام جهانی، همة چشم ها 

به تاریخ 26 خرداد بود. اولین بازی تیم فوتبال ما در جام جهانی 
برزیل، مقابل نیجریه بود. بیشتر كارشناس ها و مربی ها و بازیکنان 
فوتبال عقیده داشتند مهم ترین بازی ما با تیم عقاب ها است. ما 
باید از این بازی حداقل یک امتیاز می گرفتیم تا امیدوار باشیم به 
ادامة بازی ها. به همین دلیل بود كه كارلوس كی روش، سرمربی 
تیم ملی كشورمان با سیستمی دفاعی و با كمترین ریسک، تیم 
نیجریه ای ها می خواستند سه  از طرفی هم  راهی زمین كرد.  را 
امتیاز این بازی را بگیرند تا راه صعودشان هموار شود. درنهایت 
را  امتیاز حساس  تدافعی، موفق شدیم یک  بازی كامال  در یک 
بگیریم و با روحیه ای خوب به بازی مقابل آرژانتین برویم. نه تنها 
سرمربی ها و بازیکنان خارجی، كه حتی بعضی از كارشناس های 
داخلی هم منتظر گلباران شدن تیم ما بودند! می توان گفت تا 
آرژانتین  به خط حملة  نگاهی  بود  كافی  حدودی حق داشتند؛ 

كنیم تا متوجه شویم با چه تیم قدرتمندی بازی داریم. 

بار نوبت  بعد از جام جهانی فوتبال و لیگ جهانی والیبال، این 
لیگ  در  موفقیت ها  آن  از  بعد  رسید.  والیبال  جهانی  جام  به 

رفته  باال  به شدت  هم  ملی  تیم  از  مردم  انتظار  و  توقع  جهانی، 
را  از سکوها  یکی  ما  تیم  بار  این  داشتند  انتظار  و خیلی ها  بود 
به خودش اختصاص دهد. تیم ملی كشورمان با تیم های ایتالیا، 
آمریکا، فرانسه، بلژیک و پورتوریکو در یک گروه قرار گرفت. با 
وجود چهار تیم قدرتمند، این گروه به عنوان گروه مرگ معرفی 
لیگ  در  كه  ایتالیا  همان  بود؛  ایتالیا  مقابل  ما  بازی  اولین  شد. 
جهانی شکستمان داد و مانع رسیدن مدال برنز به ما شد. ولی 
چکمه پوش ها  یک  بر  سه  ما  كرد.  فرق  خیلی  قضیه  دفعه  این 
قرار  تیمی  روبه روی  باید  بعدی  برای مسابقة  دادیم.  را شکست 
یک  در  آمریکا.  بود؛  شده  جهانی  لیگ  قهرمان  كه  می گرفتیم 
بازی بسیار نزدیک و حساس، بچه های تیم ملی موفق شدند با 
نتیجة سه بر دو به پیروزی برسند. دور اول با دوم شدن تیم ما 
در گروهش و صعود به مرحلة بعد تمام شد. در دور دوم هم با 
رسیدن به مقام سومی در گروه هشت تیمی، به دور سوم راه پیدا 
با دیدن دو تیم آلمان و فرانسه در گروه  بار خیلی ها  كرد. این 
سه تیمی در كنار ایران، فکر می كردند ما به مرحلة نهایی صعود 
می كنیم. ولی تیم ایران با دو شکست از دور رقابت ها حذف شد. 
درنهایت و در رده بندی مسابقات، تیم ایران در مقام 

ششمی قرار گرفت.

آخرین رویداد ورزشی مهم برای ما، مسابقات فوتبال 
جام ملت های آسیا 2015 استرالیا بود. تیم ما پس از 
نمایش نسبتا خوبی كه در جام جهانی نشان داد، و بعد 
از كشمکش های فراوان بر سر ماندن یا نماندن كارلوس 
كی روش، به این بازی ها رفت. تیم ما در مرحلة گروهی 
با سه پیروزی مقابل قطر، امارات و بحرین به عنوان تیم 
در  نهایت  در  اما  وارد مرحلة حذفی شد.  اول گروه 
مرحله حذفی با شکست در مقابل عراق پرونده این 

بازی ها نیز برای ایران بسته شد.
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ادبیات

با توجه به اين كه عطار نيشابوری آثار بسياری به نظم 
و نثر نوشته و مضامين عرفانی بسياری در اشعار خود 
دارد، به نظر می رسد كمتر از حافظ و موالنا به او پرداخته 

می شود. نظر شما در اين باره چيست؟
اگر بسیار فراخ به جایگاه عطار در پهنة سخن پارسی بنگریم، 
می توان بر آن بود كه عطار پلی است بلند و استوار در میانة 
ادب  آغازگر  سنایی  زیرا  موالنا.  و  سنایی  بزرگ،  شاعر  دو 
نهان گرایانة پارسی است، به شیوه ای بسامان، چنان قلمرویی 
گسترده از این ادب. عطار راهی را كه سنایی گشود، فراخی و 
همراهی بسیار بخشیده و زمینه را به شایستگی آماده گردانیده 
است برای سربرآوردن موالنا، كه این راه را به فرجام رسانیده. 
من برآنم كه اگر عطار در میانة این دو بزرگ سر برنمی آورد 
و با سروده های پرشمار خود آن چه را كه سنایی پی افکنده 
بود، نمی پرورد و درنمی گسترد، نه موالنا پدیدار می شد چنان 
برترین چهره در این گونه از سخن پارسی و نه این گونه از سخن 
به آن  به آن گستردگی و ژرفا و گران مایگی می رسید، كه 

رسیده است. 
همان طور كه شما بيان كرديد، عطار در شيوة سرايندگی 
موالنا تاثير گذاشته. درواقع عطار جايگاه ويژه ای دارد، 
اما با اين حال جامعة ما كمتر از ديگر شاعران كالسيک 
ما، او را می شناسند و اشعارش را می خوانند. دليل اين 

موضوع را در چه چيزی می دانيد؟ 
پاسخ این پرسش هم كمابیش داده شد. زیرا موالنا آن چنان كه 
فرموده، صد  بزرگ خود  رازنامة  در  بیتی  از  لختی  در  خود 
)100( است؛ كسی كه به صد می رسد، خواه ناخواه شمارهای 
دیگر )هفتاد، هشتاد و ...( را نیز پیش از آن به دست آورده. 
موالنا از سخنوران ستیغینه است؛ یعنی سخنورانی كه در ستیغ 
سخن پارسی ایستاده اند. می توان گفت به مانند كوه نوردی كه 
با رنج و تالش بسیار به ستیغ كوه می رسد؛ آن كوه نورد دیگر 
نیازی ندارد به میانه یا دامنة كوه بپردازد و به آن بیندیشید. 
عطار و سنایی به گونه ای در موالنا و سروده های او نهفته اند، از 
همین روست كه ایرانیان، ادب نهان گرایانة پارسی را با موالنا 
بیشتر می شناسند. اما ادب دانان و سخن سنجان و شعردوستان 
بی گمان با سروده های عطار و سنایی آشنا هستند و آن ها را 

ارج می نهند و گرامی می دارند. 
با اين حساب نظر شما اين است كه موالنا از عطار تاثير 
پذيرفته و شعرش را به كمال رسانده. پس چطور است 
كه در جايی می گويد »هفت شهر عشق را عطار گشت/ 
ما هنوز اندر خم يک كوچه ايم«؟ درواقع با اين سخن، 

جايگاه عطار را باالتر از خود بيان می كند.  
به این سخن موالنا می توان از دیدگاه های گوناگون نگریست 

و به پرسش شما پاسخ گفت. یک پاسخ، آن خوی درویشی و 
نهان گرایی است كه در فروتنی و بر خودشکنی استوار است. 
موالنا چنان پیرو و شاگرد عطار یا پیش از او، سنایی، خود را 
در میانه نمی بیند. برخورد موالنا با عطار، هرچند كه فراتر از 
عطار رفته، رفتاری چنان شاگرد است با استاد. از همین روی 
این سخن موالنا را نمی توان بهانه یا برهانی دانست در این كه 
عطار از مولوی باالتر است. در یک بیت پرآوازه، كه آن را به 
موالنا بازمی خوانند اما از پسر وی، سلطان ولد است، موالنا، هم 
عطار و هم سنایی را گرامی داشته؛ گفته است: »عطار روی بود 
و سنایی دو چشم او/ ما از پی سنایی و عطار آمدیم«. در این 
بیت این نکته نهفت می تواند باشد كه موالنا و در پی او، سلطان 
ولد، بهره مند از اندیشه ها و آموزه های پدر بر آن است موالنا كه 
در پی سنایی و عطار آمده، وام دار آن دو است؛ اگر آن ها پیش 

از موالنا نمی آمدند، موالنا هم نمی توانست پدیدار شود. 
ويژگی اصلی شعر عطار را چه می دانيد؟ 

اگر هم چنان فراخ بنگریم، ویژگی بنیادین شعر عطار، شیوه ای 
است در میانة شیوة سنایی و شیوة موالنا در غزل پردازی و 
در سروده هایی كه ساختار داستانی ندارند. شیوة سنایی در 
سخنوری شیوه ای است دانشورانه، فنی و اگر به زبان امروزیان 
بگوییم، دانشگاهی. از این رو در سنجش با سروده های عطار 
و به ویژه موالنا، سخت و درشت می نماید. عطار این شیوه را 
بسیار نرمی و همواری بخشیده است و شور و شرار و تب و 
تابی افزون تر به آن داده. موالنا آن را به فرازنای اندیشندگی 
و شورآفرینی برده است. غزل های موالنا آكنده از شیدایی و 
سرمستی است. از دیدی دیگر می توان گفت سروده های سنایی، 
خودآگاهانه ترین است و سروده های موالنا ناخودآگاهانه ترین و 

سروده های عطار نیز در میانة این دو جای دارد. 

دشوار،  واژه های  از  عطار  چون  بگوييم  می توانيم  آيا 
به ويژه برای جامعة امروزی، استفاده كرده، مردم كمتر با 

اشعارش ارتباط برقرار می كنند؟
پدیدارشناختی  گونه ای  به  من  آن چه  از  نمونه ای  شما 
گوهرگرایانه در شیوه های سخنوری این سه ساالر ادب پارسی 
گفتم، در میان آوردید. این كه در سروده های عطار واژه هایی 
است دشوار و دیریاب، برمی گردد به آن بخشی از این سروده ها 
كه بیشتر در شیوه و زبان گرایش دارد به زبان و شیوة سنایی. 
این واژه های سنگین و درشت در سروده های سنایی بیشتر 
از سروده های عطار است. در سروده های موالنا از شمار این 
واژگان بسیار كاسته می شود، زیرا شیوة موالنا در سخنوری 
آن چنان كه گفتم، رهاتر و انگیزشی تر از شیوة عطار و سنایی 

است. 
نثر.  به  هم  و  دارد  نظم  به  آثاری  نيشابوری هم  عطار 
عده ای نثر او را بيشتر می پسندند و اين آثار را بيشتر 
می خوانند. به عقيدة شما عطار در كدام بخش موفق تر 

عمل كرده؟ 
بی گمان در سرایندگی كامگارتر از نویسندگی است، هرچند 
نثرهای  شیواترین  شمار  در  هم  »تذكره  اولیا«  در  او  نثر 
زبان پارسی است. اما آوازة عطار و جاودانگی او بازبسته به 
سروده های اوست، نه به نوشته وی. این نثرها آبشخوری شده 
برای شناخت پیشوایان و درویشان، از این روست كه شاید 
عطار می خوانند.  یادگاری های  دیگر  از  بیشتر  را  كتاب  این 
من نمی انگارم كه »تذكره  اولیا« را از این رو بخوانند كه نثری 
شورانگیز دارد، زیرا سروده های عطار بیشتر از نوشته های او 
دالویز است. شاید به این سبب نثرش بیشتر خوانده می شود 

كه خواندنش برای امروزیان آسان تر از شعر است. 
عطار هم عارف بوده است و هم شاعر. وجه عارفی او چه 

تاثيری بر شعر وی گذاشته؟
اگر بخواهم پاسخی فراگیر به پرسش شما بدهم، باید بگویم 
كه در فرهنگ ایرانی، عارفی از شاعری، گسسته نیست. زبان 
عرفان نهان گرایانة درویشی در ایران و در هنر، زبان شعر بوده؛ 
زیرا آن سرمستی و شوریدگی ها و آزمون های درونی جز به 
زبان شعر نمی توانست بازگو شود. از همین روست كه بخش 
گسترده ای از ادب پارسی، ادب نهان گرایانه است. دو قلمرو 
گسترده در پارسی یکی ادب پهلوانی و یکی ادب نهان گرایانه 
و درویشانه است و نمی توان این دو را از هم گسست. تاب و 
تب ها در سروده های عطار، از آن روست كه او سخنوری عارف 

است. 

نیست  گسسته  شاعری  از  عارفی، 
گفت وگو با جالل الدین کزازی دربارة عطار نیشابوری 

شاعر قرن ششم هجری قمری است و بسیار پرکار، هرچند به نظر می رسد کمتر از دیگر شاعران 
کالسیک ما به آن پرداخته می شود. جامعة امروز که گاهی تفالی بر حافظ می زند، یا چند بیتی از 
سعدی می خواند، شاید کمتر به سراغ عطار نیشابوری می رود. او از نظر عرفان، در مرتبة باالیی 
قرار داشته که موالنا هم در شعرش به آن اشاره می کند. 25 فروردین ماه، روز بزرگداشت عطار 
نیشابوری نام گرفته. به همین بهانه گفت وگویی انجام دادیم با جالل الدین کزازی. کزازی آثار 
بسیاری نوشته که تعدادی از آن ها دربارة شاعران کهن پارسی زبان است. او در سال 84، به عنوان 
چهرة ماندگار بخش فرهنگ و ادب برگزیده شد. از آثار او می توان به مجموعة »نامه باستان«، 

»پارسا و ترسا«، »از اخگر تا اختر« و »پند و پیوند« اشاره کرد. 

47

13
9۴

ن 
ردی

فرو
م - 

زده
سی

ره 
شما

13
9۴

ن 
ردی

فرو
م - 

زده
سی

ره 
شما



48

انیمیشن هایی برتر که دیدنشان را نباید از دست بدهید 

سینما

گم شدن میکی موس  در تونل وحشت!  
تا حدی  هنر  این  نمی کرد  را هم  انسان رسید، شاید فکرش  به ذهن  انیمیشن ساده  برای ساخت یک  اولین طرح ها  که  زمانی 
پیشرفت کند که تشخیص واقعیت از آن بسیار سخت و دشوار شود. امروزه این هنر نه تنها به طور مستقل راه خودش را پیش 
فروش  در جدول  انیمیشن سینمایی  فیلم های  آمده. حاال  فانتزی ساز هم  و  کارگردان های خیال پرداز  به کمک  که حتی  می گیرد، 
فیلم ها، باالتر از اسامی بسیاری از بازیگرها و کارگردان های معروف قرار می گیرد. راستش را بخواهید، خیلی سخت است اگر بخواهیم 
از بین انیمیشن هایی که تا امروز ساخته شده، فقط 10 فیلم را انتخاب کنیم. اگر به اختیار من بود، کل مجله را پر می کردم از انیمیشن ها . 

تصمیم گرفتم گلچینی از انیمیشن های قدیم و جدید را پیش هم بگذارم. پس این شما و این 10 فیلم انیمیشن برتر جهان. 

این كه یک فیلم قدیمی را اول از همه گفتیم، بیشتر از هر 
چیزی به خاطر این است كه این فیلم، چیزی شبیه تولد 
انیمیشن بود. فیلمی كه 73سال پیش ساخته شد. البته 
قبل از آن هم در دنیا فیلم كارتونی داشتیم، اما این یک 
چیز دیگری بود واقعا! و طرفداران بسیار زیادی پیدا كرد. 
شخصیتش را هم كه می شناسید؟ همان »میکی موس«، 
كه  است  روایتی  یک  دیزنی!  والت  آقای  معروف  موش 
می گوید ایشان )والت دیزنی( از موش می ترسیده، و برای 
فرار از این ترسش، شخصیت »میکی موس« )موش( را 
ساخت! هزینه ساخت فیلم حدود 2/3 میلیون دالر بود، 
ولی 83 میلیون دالر فروش داشت! یک رقم باورنکردنی. 

حاال با یک پرش بزرگ می رسیم به سال 2003 و 
كه  را  این  یکی  نمو«.  جست وجوی  »در  انیمیشن 
حتما دیده اید. ماجرای یک دلقک ماهی كه پسرش )نمو( را در 
اقیانوس گم می كند و راه می افتد )یعنی شنا می كند!( دنبالش. 
در آن سال، این فیلم نزدیک به 86۴ میلیون دالر فروش كرد و 
كارگردانش، اندرو استنتون، هم از این  همه درآمد و پول خیلی 
فیلم  انجمن  طرف  از  فیلمش  این كه  از  هم  و  شد  خوشحال 

آمریکا در بین 10 انیمیشن برتر دنیا قرار گرفت. 

اولین فیلمی كه به عنوان انیمیشن به جشنواره كن 
پیرمرد  درباره یک  »باال«  انیمیشن  پیدا كرد!  راه 
بادكنک فروش است كه دلش می خواهد برود باال. 
همان  با  و  می شود  هم  موفق  او  چون  نخندید! 
اتفاق  كلی  و  جنوبی  آمریکای  می رود  بادكنک ها 
برایش می افتد. در سال 2009 این فیلم دو اسکار 
موسیقی.  بهترین  و  انیمیشن  بهترین  گرفت؛  هم 
این دو جایزه، یک اتفاق خوب و یک تشویق بزرگ 
این  كارگردان  بود.  انیمیشن سازها  تمامی  برای 

فیلم پیت داكتر بود. 

االغ  یک شخصیت  انیمیشن  كدام  می دانید  كه  مطمئنم 
نه چندان  سبز  غول  یک  اصلی اش  شخصیت  البته  دارد! 
هیچ كس،  بازار،  به  آن  ارائه  از  قبل  شاید  است.  خوشگل 
غول  این  كه  نمی كردند  را  فکرش  هم  سازندگانش  حتی 
انیمیشن  ولی  كند،  پا  به  سروصدا  حد  این  تا  بتواند 
و  آدامسون  اندرو  كارگردانی  با  اول(  )قسمت  »شرک« 
ویکی جنسون، سال 2001 جایزه اسکار بهترین انیمیشن 
را گرفت و خیلی ها را انگشت به دهان كرد. این موفقیت 
باعث شد تا قسمت های بعدی آن هم ساخته شود و فروش 

خوبی هم در گیشه داشته باشد. 

اگر قرار باشد فقط یک انیمیشن را ببینید، من به شما »وال.
ای« را پیشنهاد می كنم. برای یک لحظه تصور كنید 700 سال 
است كه انسان ها سیاره زمین را ترک كرده اند و رفته اند به یک 
به  اما  باشد،  می تواند جذاب  هم  همین  بزرگ.  فضایی  سفینه 
این قضیه اضافه كنید كه یک ربات روی زمین هنوز مشغول 
فشرده و مرتب كردن آشغال هاست! البته او تنها نیست و با یک 
سوسک زندگی می كند. این فیلم را هم كارگردانی كرد تا در 

سال 2008 جایزه اسکار بهترین انیمیشن را به چنگ بیاورد.

حاال دوباره برمی گردیم عقب! می رویم به سال 19۴0 میالدی و سراغ انیمیشن »پینوكیو«. این انیمیشن از 
روی كتاب »ماجراهای پینوكیو« نوشته كارلو كلودی ساخته شد. اما دو نکته جالب؛ اول این كه این فیلم هفت 
كارگردان داشت! كه فکر كنم یک ركورد حساب می شود. نکته دوم هم این كه آن زمان كه جایزه اسکار هنوز 

بخش انیمیشن نداشت، جایزه بهترین ترانه اصلی به این فیلم تعلق گرفت. 

ساخته  مارمولک  یک  درباره  انیمیشن  یک  سال 2011  در 
می شود كه دچار بحران هویت است! زیاد كه پیچیده نشد؟! 
ساده بگویم كه یک مارمولک خیلی اتفاقی از درون یک 
ماشین به یک صحرای خشک و بی آب وعلف پرتاب 
می شود، و بعد به یک شهری می رسد كه آن جا 
با  انیمیشن »رنگو«  است.  بی آب  و  هم خشک 
كارگردانی گر وربینسکی، جایزه اسکار بهترین 

انیمیشن را گرفت. 

بعد از این فیلم های انگلیسی زبان كه ساخت شركت های بزرگ 
آمریکایی بودند، برای آخرین فیلم، یک انیمیشن ژاپنی را انتخاب 
كردم به اسم »روح سرگردان«. داستان درباره دختركی است كه 
به همراه خانواده اش برای ادامه زندگی به شهر جدیدی می روند، 
اما آن ها كه شهر جدید را خوب بلد نیستند، یک روز كه به 
طرف خانه شان می آیند، مسیر را گم می كنند و وارد یک تونل 
می شوند... بقیه اش را تعریف نمی كنم تا بروید ببینید! این فیلم با 
كارگردانی هایائو میازاكی توانست جایزه اسکار بهترین انیمیشن 

را در سال 2003 بگیرد.

 199۴ سال  می رویم.  عقب تر  سال  چند  حاال 
این  شاه«.  »شیر  محبوب  انیمیشن  و  میالدی 
با  كرده،  كارگردانی  آلرز  راجر  كه  را  انیمیشن 
فروشی نزدیک به 950 میلیون دالر، در بخش 
و عجیب  ركورد جدید  انیمیشن یک  فیلم های 
بهترین  اسکار  و غریب زد! در آن زمان، جایزه 
موسیقی و ترانه اصلی به این فیلم رسید. نکته 
این   2002 سال  در  هم  بار  یک  این كه  جالب 
اكران  دوباره  خوب  بسیار  كیفیتی  با  انیمیشن 

شد. 
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هر سال موتورهای جست وجو فهرستی منتشر می کنند که نشان می دهد چه عبارت هایی در طول سال بیش از بقیه جست وجو شده اند. فهرستی که نشان می دهد 
افکار عمومی به چه اشخاص و رویدادهایی توجه می کند. فهرست 2014 گوگل می گوید اولین دغدغه جهانی که باعث شده مردم در این سال  جست وجو کنند، 
رابین ویلیامز بود ،بیماری ابوال، هواپیمایی مالزی، بازی فلپی بردز، چالش سطل آب یخ، داعش، شهر فرگوسن، انیمیشن »یخ زده« و اکراین رتبه های بعدی بیشترین 
جست وجو در گوگل را کسب کردند. در ایران گشتن میان واژه هایی که بیشتر جست وجو کرده ایم، نشان می دهد بعضی دغدغه هایمان هم سو با مردم جهان و بعضی 

دیگر مخصوص خودمان بود. در ادامه واژه هایی را می بینید که بیش از همه جست وجو شدند.

دانستنی ها
مینا عینی فر

می گشتیم؟ چه  دنبال  به 
گشتی میان واژه های جست وجو شده گوگل در سالی که گذشت

جهانایران
ابوال

در ماه اكتبر، جست وجو برای »ابوال« 76 برابر مارس بود. جست وجوها زمانی به مقیاس جهانی 
رسید كه موارد مبتال در خارج از آفریقا مشاهده شدند. مردم می خواستند از »شیوع ابوال«، »درمان 

ابوال« و »عالیم ابوال« بدانند.

پرواز ام اچ 370 مالزی
در هشتم مارس هواپیمای »ام اچ 370« خطوط هوایی مالزی كمتر از یک ساعت پس از بلند شدن 
از زمین مفقود شد. بیش از 200 میلیون جست وجو به دنبال نشانی از 239 سرنشین گم شده انجام 
شد، اما سرنخی به دست نیامد. با این حال مردم جهان امیدوار بودند؛ جست وجو برای عبارت »ام 

اچ 370 پیدا شد« 1۴ برابر »ام اچ 370 گم شد« بود. 

داعش
وقتی داعش كوبانی را محاصره كرد، جست وجوی عبارت »كوبانی كجاست« تا 30 برابر افزایش 
بود.  درباره جنگ  برای جست وجو  دیگری  بهانه  اول  سالگرد شروع جنگ جهانی  یافت. صدمین 

جست وجو برای »جنگ جهانی اول« در 28 ژوییه، روزی كه جنگ شروع شد، به 13 برابر رسید.

جان لتو
جان لتو و ماتیو مک كانهی، برای اولین بار از سال 1959، جایزه بهترین بازیگر و بهترین بازیگر نقش 

دوم را برای یک فیلم از آن خود كردند. اما لتو در نبرد جست وجو اول شد. 

چگونه
از میان پرسش ها، »چگونه« هشت برابر »چه كسی« و »عشق چیست« پنج برابر »علم چیست« 
مانند  با سوال هایی  روبه رو می شوند،  بحران های وجودی  با  جست وجو شد. مردم در لحظاتی كه 

»زندگی چیست« و »من كه هستم« به جست وجو در اینترنت می پردازند.

سلفی و چالش آب یخ
از كل دهه قبل جست وجو شود. خودگرفت ها  چالش آب یخ، باعث شد بیماری ای ال اس بیشتر 
)سلفی ها( هم مورد عالقه كاربران گوگل بودند و نسبت به سال قبل هشت برابر بیشتر جست وجو 
برابر  شش  بگیرند،  بهتر«  »سلفی  یک  چگونه  بدانند  می خواستند  كه  افرادی  هم چنین  شدند. 

شدند. 

رابین ویلیامز
روز بعد از مرگ رابین ویلیامز، كمدین مشهور، جست وجوی دیالوگ های او  شش برابر شد. تاثیر 
مرگ او به حدی زیاد بود كه مردم شروع به جست وجوی بیشتر برای اطالعات مربوط به بهداشت 

روانی كردند. 

والیبال
ایرانی ها خود را فوتبال دوست می دانند، اما سال گذشته درخشش تیم والیبال 
ایران در مسابقات لیگ جهانی باعث شد آن ها برای والیبال هم زیاد جست وجو 

كنند. نام محمد موسوی و غفور، بازیکنان امتیازآور تیم، هم محبوب تر شد. 

ظریف
و  بگذارد  سر  پشت  را  روحانی   92 اسفند  در  توانست  اشتون  كاترین 
بیشترین جست وجو را به خود معطوف كند. در آذر 93 مذاكرات بیشتر از 
مذاكره كنندگان جست وجو شد و ظریف با اختالف زیاد در رتبه بعدی بود. 
سعید مرتضوی تمام مدت با ظریف رقابت تنگاتنگ داشت و هم زمان با حکم 

انفصال او از قضاوت در آذر بیش از ظریف جست وجو شد. 

بابک زنجانی
در دی ماه 92 جست وجو برای بابک زنجانی از ظریف، روحانی و »مذاكرات« 
بیشتر شده بود. در طول سال 201۴ جست وجو برای بابک زنجانی بیشتر 
آخر 201۴  تا  مالیمی  با شیب  اما  بود،  اقتصادی«  »فساد  و  »اختالس«  از 
12هزار  اختالس  شدن  آشکار  با  هم زمان  آذر   26 تا   16 از  شد.  كم رنگ 
میلیاردی بانک تجارت كرمان جست وجو برای »اختالس« اوج گرفت و بابک 

زنجانی را پشت سر گذاشت. 

اسیدپاشی
وقتی مردم جهان »چالش آب یخ« را به كمپینی محبوب و فراگیر تبدیل كردند، 
مردادماه در ایران هم جست وجو برای این موج و تصاویر مربوط به آن زیاد شد. 
چیزی حدود دو ماه بعد، اسیدپاشی در اصفهان چالش آب یخ و سقوط هواپیما را 
با هم به حاشیه برد. جست وجو برای اسیدپاشی در زمان اوج حوادث تقریبا شش 

برابر جست وجو برای چالش آب یخ در هنگام اوجش بود. 

مرتضی پاشایی
با درگذشت مرتضی پاشایی در آبان 93، جست وجو برای او ناگهان 17 برابر شد. 
درگذشت سیمین بهبهانی هم جست وجوی نام او را در مرداد 11 برابر كرد. با این 

حال خواننده پاپ پس از مرگش 33 برابر شاعر مشهور مورد توجه بود.

کاله قرمزی
هیچ كدام از بازیگران سینما و تلویزیون به اندازه كاله قرمزی محبوب نبودند. 
او در فروردین با فاصله زیاد ركورد همه را شکست و حاال هم باالتر از رامبد 

جوان و رضا عطاران قرار دارد.
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فتو تراپی

در قاب عکس های معروف ترشان عکاس های معروف 

ماندگار قاب های 
میترا ناهیدپور

50

فقط وقتی یک خوره عکاسی باشید، می دانید مردمی که در قاب عکس های عکاس های مشهور قرار می گیرند، چه حرف هایی 
برای گفتن دارند. تیم مانتوآنی، عکاس آمریکایی، تمام این عکاس های بزرگ را با عکس های مشهورشان در یک قاب قرار 

داده و از آن ها عکاسی کرده است.
مانتوآنی  داشت.  که سه پایه چرخ داری  کرد  اجاره  پوالرویدی  دوربین  مانتوآنی  وقتی  از سال 2006 شروع شد،  چیز  همه  
می گوید: »از آن جا که اجاره دوربین گران بود، می خواستم از چیزی عکس بگیرم که برایم مهم باشد، و به چند عکاسی که 
می شناختم، زنگ زدم. این پروسه هم برای من و هم برای سوژه هایم خاص بود و می دانستم دارم کار مهمی می کنم؛ کاری 
که بیننده ها هم از عکاس و هم از عکس خوششان بیاید. سپس از آن ها خواستم چیزی درباره عکسشان بنویسند. از این جا، 
به عکاسان دیگری نزدیک شدم؛ از کالیفرنیا تا بوستون رفتم، و در دوره ای بیش از پنج سال، از 150 عکاس با این قالب 
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اينستاگرام

جا  همه  ثانیه  از  کسری  به  خبرها  امروز  دنیای  در 
می پیچد. تا غفلت کنی، می شوی یک آدم بی خبر! تمام 
این سرعت نشر خبرها را باید به پای دنیای مجازی 
گذاشت. حاال چند سالی هست این دنیای مجازی با 
چیزی به اسم صفحه شخصی مجهز شده است که 
دست در دست هم گذاشته اند و جیک و پوک همه چیز 
را برمال می کنند. می تواند هم خوب باشد و هم بد که ما 
نمی خواهیم وارد این مسائل شویم. می خواهیم سوی 
دیگری از این اتفاق را که انگار خوشایند خیلی هاست، 
ببینیم. هر انسانی برای نمایش عالیق و روزمرگی های 
این  هم  شخصی  صفحه  و  دارد  ابزاری  به  نیاز  خود 
بدون  می گذارد؛  اختیار  در  زحمتی  بدون  را  نیازها 
آن چه  هر  می توانی  خالصه  روتوش.  با  یا  روتوش 
اشتراک  به  درنگ  بدون  می کنی،  و حس  می بینی  را 
بگذاری و دوستی را که هزاران کیلومتر از تو فاصله 
بود  کنی. سال ها  و حس شریک  لحظه  آن  در  دارد، 
که فیس بوک و دیگر شبکه های مجازی این رسالت 
بر  توانسته  اینستاگرام  انگار  اما  داشتند.  برعهده  را 
آن ها غلبه کند و محبوب تر شود. زاکربرگ، بنیان گذار 
بخش  و  شد  خبردار  ماجرا  این  از  هم  فیس بوک، 
اعظمی از سهام این پدیده نوظهور را خریداری کرد 
تا باز خودش را وارد این بازی پرسود کند. عکسی که 
گرفته می شود و با هشتگ مربوط به خودش یا متن 
کوتاهی ِشیر می شود. می توان این استقبال را این طور 
دید که انگار عکس برای ما گویاتر و جذاب تر است. 
ما بیشتر دوست داریم ببینیم تا بخوانیم. در این بین 
حس کنجکاوی )اسم محترمانه ای است...( هم یک 
دم گریبان ما را ول نمی کند و اینستاگرام این فرصت 
را می دهد تا این حس را به خوبی تغذیه کنیم. کنجکاو 
بودن هم زمانی بیشتر ما را تحریک می کند که بخواهیم 
سر از رازها و لحظه های آدم های مشهور دربیاوریم. 
دیگر استفاده صفحه شخصی عوض می شود و جایش 
را حتی می تواند به اطالع رسانی حرفه ای نیز بدهد. یا 
شاید نقابی باشد بر نقاب های بی شمار این قشر؛ و 
اگر بخواهیم خوش بین باشیم، برداشتن نقاب و نشان 
دادن لحظاتی که تمام ما در طول روز تجربه می کنیم 
و آدم های مشهور هم این تجربه ها را ناگریز از سر 
می گذرانند. دیگر ما در جهانی یکسان وارد می شویم. 
تا قبل از آن خیال می کردم آن ها در جهانی خارج از 
که  و شادی هایی  با غم ها  می کنند.  زندگی  ما  جهان 
ما هرگز آن را تجربه نخواهیم کرد و تفریحاتی دارند 
که فقط مختص به خودشان است. ولی اینستاگرام 
تمام این تصورات ما را باطل می کند. دیگر نمی شود 
با جمله ای از شکسپیر از دل تنگی غروب جمعه گفت. 
آن ها مجبورند برای نشان دادن این دل تنگی عکسی 
استنشاق  را  حس  این  آن  در  که  حال وهوایی  از  را 
رعایت  را  بازی  این  قواعد  وگرنه  بگذارند،  می کنند، 

نکرده و بازی را باخته اند.
تیزهوشی  با  خودمان  کشور  در  مشهوری  آدم های 
استفاده  بی واسطه  و  نزدیک  ارتباط  فرصت  این  از 
کرده اند  ایجاد  اینستاگرام  در  صفحه ای  و  کرده اند 
زندگی خارج  موثق  منبع  روزها شده است  این  که 

از قاب آن ها.
در  را  فعالیت  بیشترین  که  آن هایی  از  نفر  چند  به 
اینستاگرام داشته اند و به خوبی قدرت جادویی آن را 
را  توجه  بیشترین  آن ها  درک کرده اند، می پردازیم. 
به خود جلب کرده اند و بیشترین فالوئر )دنبال کننده( 

را دارند. 
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بهرام رادان
تعداد فالوئر: 554 هزار نفر

طرفداران  خوش پوش  و  خوش چهره  بازیگر  این 
بسیاری دارد. عکس هایی كه در اینستاگرام می گذارد 
هم در جذب طرفدار بی تاثیر نیست. عکس هایی 
شیک و حساب شده. از طرفی بیشترین الیک ها را 
هم برای عکس های كودكی خود گرفته است. بهرام 
رادن نگاهی هم به مسائل مهم اجتماعی دارد و به 
گرد و خاک در استان خوزستان با اشتراک گذاشتن 

عکسی از اهواز واكنش نشان داده است.

علی کریمی
فالوئر: 212 هزار نفر

علی كریمی بیشترین استفاده را از صفحه خود 
در اینستاگرام می برد. او خداحافظی خودش را از 
نیمکت تیم ملی در این صفحه منتشر كرد. یک بار 
هم زمانی كه به تیم ملی به عنوان مربی دعوت شد، 
تمام عکس های خود را پاک كرد كه گفته می شود 
برای این بوده كه بیشتر وقت خودش را در اختیار 
تیم ملی بگذارد! علی كریمی در یکی از پست های 

خود شعری از سیمین بهبهانی گذاشته است.
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الناز شاکردوست
تعداد فالوئر: 798 هزار نفر

مثل  هم  شاكردوست  الناز  اینستاگرام 
فیلم هایی كه بازی می كند، طرفدارانی دارد 
خود  تا  دل بسته اند  بیشتر  حواشی  به  كه 
متن! در صفحه شاكردوست می توان به این 
نتیجه رسید كه برخالف تصور او سعی در 
خود  زندگی  روزمره  لحظات  كردن  پنهان 
ندارد. از عکس های سفر به سوییس تا تبلیغ 
دستگاه سوالریوم و هویج بستنی خوردن با 
را می شود در صفحه شخصی  آقا)!(  عباس 

این بازیگر مشهور دید.

مهناز افشار
فالوئر: 695 هزار نفر

مهناز افشار همیشه سوژه جذابی برای پرفروش 
به  او  از  فیلم  دو  امسال  است.  بوده  بودن 
جشنواره راه نیافتند و او با گذاشتن عکسی از 
این فیلم ها به نوعی اعتراض نرم)!( كرده است. 
صفحه شخصی به درد همین وقت ها می خورد 
دیگر. مهناز افشار كار عجیبی هم كرده است. 
او عکسی را كه با یکی از طرفدارانش به عنوان 
یادگاری گرفته و البته پرواضح است كه بنا به 
درخواست طرف مقابل بوده، در صفحه خود به 

اشتراک گذاشته.

صابر ابر
فالوئر: 175 هزار نفر

شاید تعداد باالیی نباشد، ولی می شود لقب 
فعال ترین آدم مشهور در اینستاگرام را به او 
ابر  عکس های  پست.  دو  روزی  تقریبا  داد. 
بیشتر به اصطالح هنری هستند تا شخصی. 
او  نوستالژیک  نگاه  و  هنرمندانه  رنگ بندی 
خودش  خاص  طرفداران  است  شده  باعث 
با  خانه هایی  و  رستوران ها  كند.  پیدا  را 
در  را  توجه  بیشترین  قدیمی  پنجره های 

صفحه صابر ابر به خود جلب می كند.

بهنوش بختیاری
فالوئر: 843 هزار نفر

سخت تر  بازیگر  این  محبوبیت  راز  كشف 
بهنوش  است.  ژكوند  لبخند  راز  كشف  از 
بختیاری انگار خودش را زیاد درگیر آداب 
تا  و  است  نکرده  آدم های مشهور  و رسوم 
جایی كه اجازه دارد، سعی می كند خودمانی 
و صمیمی باشد . این را می شود هم از نوع 
بازی و هم از عکس هایی كه در اینستاگرام 
خود می گذارد، فهمید. از معرفی كتاب تا 
مجله اش  صفحه بندی  عکس  و  دل نوشته 
را می توان آن جا دید. بدون هیچ مالحظه 

محافظه كارانه ای.

سیروان خسروی
فالوئر: 587 هزار نفر

خواننده ای كه با سبک خاص خودش توانسته با رعایت اصول حرفه ای خودش را باال بکشد، تا جایی كه می گویند بیشترین درآمد را 
نسبت به همکاران خود دارد. كنسرت هایش همیشه پر است و كم رقیب از لحاظ جذابیت. می شود در صفحه سیروان خسروی تبلیغ 

كنسرت هایش را نیز دید. باید لقب سلفی اندازترین را به او داد. كافی است به اینستاگرامش نگاهی بیندازید.
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وارن ادوار بافت، مشهور به دانشمند اوما ها، در 30 اوت 1930 
در اوهامای ایالت نبراسکا در ایاالت متحدة آمریکا متولد شد. 
پدرش،  هاوارد، در ابتدا دالل سهام شركت ها بود و بعد نمایندة 
كنگره شد. او تنها پسر خانواده و دومین فرزند از سه فرزند بود. 
او در كودكی در زمینة پول و تجارت استعداد شگفت انگیزی از 
خود نشان داد. سوابق او و توانایی هایش در محاسبة دقیق اعداد 
در ذهن خود، هنوز هم همکاران تجاری اش را متحیر می كند. 
بافت در شش سالگی، شش جعبة كوكاكوال به قیمت 25 سنت 
از مغازة پدربزرگش خرید و هر بطری را به ازای یک سکة پنج 
سنتی فروخت؛ درحالی كه كودكان هم سن وسال او روی چمن 

لی لی و بولینگ بازی می كردند.
در سال 19۴3، بافت به دلیل گرفتن مالیات 35 دالری برای 
دوچرخه اش، به ادارة مالیات اعتراض كرد و سرانجام موفق شد 
مالیات 35 دالری دوچرخه اش را حذف كند. در سال 19۴7 
در 17 سالگی از دبیرستان وودرو ویلسون در واشنگتن 
فارغ التحصیل شد. در دوران دانش آموزی اش  دی سی 
500 دالر روزنامه توزیع كرد. )با احتساب نرخ تورم این 
مقدار معادل ۴/261/081 دالر در سال 2000 است.( 
پدرش تمایل زیادی داشت تا وارن برای ادامة تحصیل 
به دانشکدة علوم اداری و بازرگانی دانشگاه پنسیلوانیا 
برود. بافت دو سال به دانشگاه نرفت و عقیده داشت 
بیشتر از استادها می داند! وقتی پدرش،  هاوارد، در 
مبارزات مجلس شکست خورد، وارن به خانه شان در 
اوما ها برگشت و برای ادامة تحصیل به دانشگاه نبراسکا 
رفت. با وجود كار تمام وقت، تنها در مدت سه سال 
موفق شد دورة لیسانس را در این دانشگاه بگذراند 
و فارغ التحصیل شود. باوجود سرسختی و مقاومت 
زیاد، باالخره راضی شد تا در سال 1951 وارد دانشکدة 
علوم اداری و بازرگانی شود، ولی دانشگاه به دلیل سن 
كم بافت او را نپذیرفت و او مجبور شد برای دورة فوق لیسانس 

رشتة اقتصاد، به دانشگاه كلمبیا برود.
آن جا سرمایه گذاران مشهوری هم چون بن گراهام، كه بافت 
زندگی و موقعیت های اقتصادی آیندة خود را مدیون او می داند، 
و دیوید دود، تدریس می كردند؛ تجربه ای كه زندگی بافت را 

برای همیشه تغییر داد.
بن گراهام در طول دهة 1920 به دلیل داشتن تفکرات نو 
در زمینة بازار سهام، خیلی زود به عنوان یک سرمایه گذار و 

تحلیل گر بزرگ معروف شد. او به دلیل بی خطر بودن سهام های 
ارزان، به دنبال آن ها بود.

در سال 195۴؛ بن گراهام، استاد دانشگاه بافت و سرمایه گذار 
دالر  ساالنه 12000  حقوق  با  تا  كرد  دعوت  او  از  مشهور، 
برایش كار كند. سرانجام وارن بعد از مدت ها انتظار به آن چه 
می خواست، رسید. بافت و همسرش در حومة شهر نیویورک 
خانه ای اجاره كردند. بافت روزها به تجزیه و تحلیل گزارش ها 
و تحقیق در زمینه های موفقیت در سرمایه گذاری می پرداخت. 

در طول این دوران تفاوت هایی بین روند كار گراهام و بافت 
آشکار شد. بافت می خواست بداند كه چگونه یک شركت در 
بین رقبا به برتری دست می یابد و بن به دنبال اعداد و ارقام بود. 
هم چنین وارن مدیریت شركت را عاملی مهم در سرمایه گذاری 
می دانست؛ اما گراهام صرفا به ترازنامه و صورت درآمد و سود و 
زیان شركت اهمیت می داد و به نوع رهبری و مدیریت شركت 
كمتر توجه می كرد. بین سال های 1950 تا 1956 وارن سرمایة 

شخصی خود را از 9/800دالر به 1۴0/000 دالر رساند.

فقیت مو

افسانه ای وارن بافت  دربارة 

نوشابه قوطی 
تصاحب  تا 

دنیا  در  بسیاری  ثروتمند  آدم های 
قصرهای  دارند؛  یکسانی  زندگی  شیوة  که  هستند 

پرخرج،  مسافرت های  لوکس،  ماشین های  باشکوه، 
خریدهای میلیونی و کارهایی که هر کسی از میلیاردرها انتظار دارد. 

اما وارن بافت 74 ساله که جزو 10 ثروتمند دنیا محسوب می شود، زندگی 
جالبی داشته که می تواند درس بزرگی برای مشتاقان کار و سرمایه باشد. 

او توصیه هایی برای جوانان دارد که از تجربیات شخصی او نشئت می گیرد 
و برای همین می تواند عملی شود. فقط کافی است آن ها را باور داشته 

باشیم. در این شماره قصد داریم مختصری از زندگی نامة این 
مرد افسانه ای و توصیه هایش را با هم مرور کنیم.

کوکاکوال کارخانه 

از فروش
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و عمه  با خواهرش دوریز  او  اوایل می 1956  در 
به ارزش 000/ 105 دالر  آلیس به سرمایه ای 
 Buffet در   دالر  هزار   100 او  شد.  شریک 
Association Ltd سرمایه گذاری كرد. قبل 
از پایان سال سرمایه او به 300/000 دالر رسید 
و یک خانة گچ كاری شده با پنج اتاق خواب به 
قیمت 31/500 دالر در خیابان فارنام خریداری 

كرد كه آن را حماقت بافت نامید.
در اواخر همان سال او فرصت پیدا كرد تا شركتی 

به نام seescandy به مبلغ 25 میلیون دالر بخرد.این 
خرید بزرگترین سرمایه گذاری برک شایرهات وی بود. 

بعد از چندین سرمایه گذاری دارایی خالص او افزایش پیدا كرد. 
در فاصلة سال های 1965 تا 1975 ارزش هر سهم برک شایر، 
از 20 دالر به 95 دالر رسید. در طول این دوره بافت كه 
صاحب 29 درصد از سهام برک شایر بود،  توانست 1۴ درصد 
دیگر از سهام شركت را بخرد و سهام او و همسرش كه سه 
درصد از سهام را داشت، به ۴6 درصد رسید. در سال 1973 
بافت سهام شركت واشنگتن پست را خرید. این كار او سبب 
شد تا كاترین گراهام سرپرست روزنامه و نشریات شركت و 

هم چنین عضو هیئت مدیره شود.
سهام شركت  درصد  هفت  از  بیش  بافت  سال 1998،  در 
كوكاكوال را به قیمت 1/20 میلیارد دالر خرید. او در 1989، 
به مبلغ 9/7 میلیون دالر هواپیمای جتی برای شركت خرید، 
اما به دلیل انتقادهایی كه خود او در گذشته از مدیرعامالن 
شركت های دیگر برای چنین خریدهایی كرده بود، این عمل 
را توجیه ناپذیر دانست. در سال 1969 گروه كارسون، بافت 
را به عنوان پول دارترین مدیر قرن بیستم معرفی كردند. او 
برای  به میزان 11 میلیارد دالر  هم چنین در سال 2002 
در  را  آمریکا  دالر  تا  كرد  سرمایه گذاری  سلف  قراردادهای 
برابر دیگر پول های در گردش نجات دهد. سود بافت از این 
معامله ها دومیلیارد دالر بود. او موفق شد با سرمایه گذاری 
در شركت هایی كه سهام آن ها به ارزش واقعی خود نرسیده 
بودند، هر روز به ثروت خود بیفزاید و لقب یکی از ثروتمندترین 
مردان تاریخ را از آن خود كند. كه با اتکا به توانایی های خود به 
این جا رسیده است. در ژوئن 2006 بافت اعالم كرد كه بیش 
از 70 درصد ثروت خود، یعنی 37 میلیارد دالر از 52 میلیارد 
دارایی خویش را به صورت كمک های ساالنه به بزرگ ترین 
موسسة خیریة جهان، موسسة بیل و ملینداگتس می بخشد تا 

در امور خیریه صرف شود.
بافت به زمان خرید هم توجه دارد. او نمی خواهد در كارهایی 
منتظر  او  كند.  سرمایه گذاری  ندارند،  مشخصی  ارزش  كه 
كسادی و اصالح بازار می ماند تا كاالهای مطمئن و هم چنین 
)پایین(  منطقی  قیمت  با  را  مطمئن  شركت های  سهام 
خریداری كند، زیرا كسادی و ركود بازار سهام، فرصت خرید 

ایجاد می كند.
هر گاه در بازار، احتکار رایج باشد، بافت محافظه كار می شود 
و هر گاه سایرین نگران سرمایة خود باشند، بافت پرتکاپو 
می شود. این استراژی دوگانه و متضاد، سبب شده تا شركت 
بافت به پیشرفت جهانی برسد و خسارت مهم قابل توجهی 
به این شركت وارد نشود. البته انتقادهایی نیز وجود دارد كه 
برک شایر در طول این دوران فرصت های خوبی را از دست 
داده است. بافت معتقد است كه سرمایه گذار در خرید سهام 
باید به گونه ای آن شركت را مورد بررسی قرار دهد كه گویی 

می خواهد تمامی شركت را بخرد.

دو قانون وارن بافت:
    اول، پول سهام دارانتان را نسوزانید.
    دوم، قانون اول را فراموش نکنید!

تحصیالت و مدارک علمي:
 تحصیل در دانشگاه نبراسکا

فوق لیسانس رشتة اقتصاد در دانشگاه كلمبیا
مسئولیت و مقام ها:

 تدریس در دانشگاه
 تاسیس موسسة سرمایه گذاری بافت

رئیس بركشایر  هاتاوی
تحلیل گر اوراق بهادار در شركت گراهام نیومن
 فروشندة سرمایه گذار در شركت بافت - فالک

شریک عمومي شركت بافت

افتخارات:
در رتبه بندی فوربس در سپتامبر سال 2008 میالدی، به عنوان 

ثروتمندترین مرد جهان شناخته شد.
در سال 1969 گروه كارسون، بافت را به عنوان پول دارترین 

مدیر قرن بیستم معرفی كردند.
در سال 2007 نامش به عنوان یکی از 100 فرد پرنفوذ جهان 

در مجلة تایمز به چاپ رسید.
سخنان جالب و مفید وارن بافت:

 سال ها پیش اسحاق نیوتن سه قانون حركت را كشف كرد 
كه بسیاری از پیشرفت های دنیا در تکنولوژی و صنعت مدیون 
آن است و از بهترین كارهای اوست، اما هیچ كس روی هوش 
و استعداد نیوتن سرمایه گذاری نکرد! ما می توانیم حركت 
ستاره ها را محاسبه كنیم، اما دیوانگی انسان ها را هرگز. اسحاق 
دچار سانحه شد و در كشف قانون چهارم ناكام ماند. به نظر 

سرمایه گذاران, افزایش حركت با كاهش سود همراه است.

  اگر تنها یک درصد انسان ها خوش شانس باشند، شما 
حتما خود را در 99 درصد باقی مانده قرار می دهید.

  همیشه می دانستم كه ثروتمند می شوم، حتی یک 
لحظه هم به آن شک نکردم.

رشد  به شدت  شایر  برک  سرمایة  كه  همان طور    
می كند، جهان سرمایه گذاری با همان سرعت می تواند 
بر نتایج كار ما اثر گذارد، پس بررسی بیشتری نیاز داریم 
و باید با استفاده از هوشمندی، برنامه و نقشه ای طرح كنیم. 
البته استفاده از هوش و تفکر زیاد، نه فقط چند لحظه تفکر، 
پس هر سال می توانیم یک طرح خوب اجرا كنیم. )این تفاوت 

من است.(
  رایج ترین دلیل پایین بودن قیمت سهام شركت ها این 
است: بدبینی عام و خاص به شركت یا صنعت. قصد داریم 
تا تجارت را در چنین محیطی انجام دهیم؛ البته نه به خاطر 
طرفداری از بدبینی، بلکه به دلیل عالقه به چنین قیمت هایی. 

بدبینی، یکی از دشمنان یک خریدار منطقی است.
  به دست آوردن موفقیت در سرمایه گذاری به ضریب هوش 
بستگی ندارد، پس برای بررسی مباحثی كه مردم در طول 
سرمایه گذاری با آن روبه رو می شوند، با ضریب هوشی باالی 

25 درصد یا متوسط هم تنها به یک روحیة عالی نیاز دارد.
  زمان، دشمن تجارت ضعیف و دوست تجارت قوی است. 
چنان چه شما 20 تا 25 درصد سود از سرمایة خویش به 
دست آورید، زمان دوست شماست، اما اگر بازده تجارت شما 

پایین تر بود، زمان دشمن شماست.
  دنبال سرمایه گذاری در بزرگ ترین تجارت های جهان 
هستم. موفقیت از آن من است. اگر موقعیت آن برسد، باید 
جای خود بایستید و منتظر پرتاب به نقطه ای باشید كه آن را 
دوست دارید. ممکن است بقیة رقبا در خواب باشند، در آن 

هنگام می توانید در راستای هدف خویش راحت گام بردارید.
  بازار سهام یک بازی بیسبال و بولینگ نیست؛ نباید بر 
همه چیز چیره شوید. می توانید منتظر پرتاب باشید. مشکل 
اساسی مربوط به زمانی است كه شما مدیر مالی هستید، یعنی 
زمانی كه طرفداران داد می زنند: »پرتاب كن.« و شما در این 
هنگام باید محکم و استوار و بدون دخالت احساس، كار خود 

را انجام دهید.
  اگر بازارها همیشه موثر باشند، پس من حاال می بایست 

یک ولگرد كاسه به دست باشم.
  قانون شماره 1، هرگز از سرمایه كم نکن. قانون شماره 2، 

قانون اول را هرگز فراموش نکن.
  خرید سهام یک شركت معمولی با قیمت نسبتا پایین بهتر 

از خرید یک شركت متوسط با قیمت باالست.
  باوجود بیمه هیچ محدودیتی برای حماقت و اشتباه وجود 

ندارد.
  اگر تجارت یک شركت خوب عمل كند، به دنبال آن سهام 

شركت نیز از آن پیروی می كند.
  برای به دست آوردن شهرت به 20 سال زمان نیاز است و 

برای تخریب آن تنها پنج دقیقه زمان الزم است.
زمینة  در  چگونه  كه  است  شده  سوال  بافت  از  هرگاه   
سرمایه گذاری موفق شدی؟ او پاسخ داده است: هر سال صدها 

و صدها گزارش ساالنة شركت ها را خوانده ام.
  هرگز چیزی نمی خرم مگر این كه بتوانم بر اساس استدالل 
و منطق خویش قیمت درست را پرداخت كنم. باوجود آگاهی 
از اشتباه خویش راه حل آن را می دانم. در حال حاضر 32 
میلیارد دالر به شركت كوكاكوال پرداخت كرده ام، به این دلیل 
كه...؟ اگر نتوانید به این سوال پاسخ دهید، پس قادر به خرید 
آن نیستید و اگر توانستید در طول چند دقیقه از عهدة آن 

برآیید، می توانید.

دنیا  در  بسیاری  ثروتمند  آدم های 
قصرهای  دارند؛  یکسانی  زندگی  شیوة  که  هستند 

پرخرج،  مسافرت های  لوکس،  ماشین های  باشکوه، 
خریدهای میلیونی و کارهایی که هر کسی از میلیاردرها انتظار دارد. 

اما وارن بافت 74 ساله که جزو 10 ثروتمند دنیا محسوب می شود، زندگی 
جالبی داشته که می تواند درس بزرگی برای مشتاقان کار و سرمایه باشد. 

او توصیه هایی برای جوانان دارد که از تجربیات شخصی او نشئت می گیرد 
و برای همین می تواند عملی شود. فقط کافی است آن ها را باور داشته 

باشیم. در این شماره قصد داریم مختصری از زندگی نامة این 
مرد افسانه ای و توصیه هایش را با هم مرور کنیم.

هرگز چیزی نمی خرم مگر 
این كه بتوانم بر اساس 

استدالل و منطق خویش 
قیمت درست را پرداخت كنم. 

باوجود آگاهی از اشتباه 
خویش راه حل آن را می دانم. 

در حال حاضر 32 میلیارد 
دالر به شركت كوكاكوال 

پرداخت كرده ام، به این دلیل 
كه...؟ اگر نتوانید به این 

سوال پاسخ دهید، پس قادر 
به خرید آن نیستید و اگر 

توانستید در طول چند دقیقه 
از عهدة آن برآیید، می توانید 
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به آن جا سفر کنید باید  از مرگ  مکان هایی که قبل 

مـرگـبـار! جاذبه 
دانستی ها

سفر برای رفع کسالت و خستگی است. پر است از تجربه هایی که در سکون به دست نمی آید. مکان هایی در دنیا وجود دارند که شاید فقط در 
قصه ها به آن ها برخورده باشیم، ولی باید بگوییم وجود دارند. ساالنه هزاران توریست از این مکان ها بازدید می کنند.

آکواریوم یخی
 در کسنوما در ژاپن

موجودات آبزی كه یخ زده اند. شاید 
غم انگیز باشد، ولی در شهر كسوناما 
موجودات  از  مختلف  گونة   ۴50
بزرگی  یخی   قالب های  در  دریایی 
كه  دارد  وجود  منجمد  صورت  به 
است  شده  تزیین  سرد  نورهای  با 
این صحنة  از  نفر  هزاران  و ساالنه 

غم انگیز دیدن می كنند.
رستوران زیردریایی، جزیرة رنگالی در کونراد مالدیو

تجربة غذا خوردن، آن هم پنج متر زیر اقیانوس، تجربه ای عجیب و 
بکر است كه به همین راحتی ها نمی توان به آن رسید. رستوران ایتا 
طوری طراحی شده است كه انگار در یک آكواریوم بزرگ هستید. 
در این رستوران غذاهای بومی مالدیو و غربی ارائه می شود. ایتا در 

زبان محلی یعنی مروارید.

روستای اسکیمو در وسط جنگل در فنالند
را  آن ها  فیلم ها  در  فقط  كه  اسکیموهایی  خانه  در  كردن  زندگی 
شیشه ای  خانه ها  این  سقف  باشد.  هیجان انگیز  می تواند  دیده ایم، 
داشتیم،  شانس  اگر  بتوانیم  ما  تا  نمی زند  یخ  هیچ وقت  و  است 

درحالی كه روی تخت دراز كشیده ایم، شفق قطبی را هم ببینیم.

 واندرلند کالکار در آلمان
تفریح كردن در راكتور اتمی خیلی 
عجیب است، ولی در آلمان راكتوری 
كه برای تولید برق بوده و هرگز از 
به  تبدیل  حاال  نشده،  استفاده  آن 
می گویند  این  به  شده.  پارک  یک 
كه  چیزهایی  از  درست  استفادة 

دیگر به درد نمی خورند.

 استخر شنای شیطان، آبشار 
ویکتوریا در آفریقا

سلفی انداختن درحالی كه در لبة 
آبشاری در حال سقوط هستید، 

می تواند هزاران الیک بخورد. پس 
اگر به زیمباوه سفر كردید، شانس 

شنا كردن در این استخر طبیعی را 
از دست ندهید.

رستوران آبشار، ویال اسکودرو در فیلیپین
در فاصله ای نزدیک به آبشار و بر میزهایی از جنس چوب بامبو نشسته 
باشی و از غذاهای محلی آن منطقه میل كنی و پاهایت در آب زالل 
باشد...چه چیز دیگری از زندگی می خواهید؟
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فقیت مو

مشهور پول دارهای  بچه 
این فهرست نشان می دهد برای پول دار شدن سن و سال مهم نیست. فقط کافی است کمی خالقیت به خرج داد و از ایده ها استفاده کرد و از 

شکست نترسید.

پول دار شدن با جست وجو
را  جهان  میلیاردرهای  فهرست  اول  نفر 
كمتر كسی است كه نشنیده باشد. او لری 
گوگل،  جست وجوگر  موتور  موسس  پیج، 
است و با درآمد خالص 6/18 میلیارد دالر 
در ردة اول فهرست میلیاردرهای جوان و 
قرار می گیرد. ثروتمندان جهان  پنجم   نفر 

و  استنفورد  دانشگاه  در  تحصیل 
رایانه  مهندسی  رشتة  در  فارغ التحصیلی 
به انجام فعالیت های درآمد زا خیلی كمک 
گوگل  كه   1998 سال  در  است.  كرده 
گسترش یافت، تصور نمی شد ثروت عظیمی 
اما گفت وگوهای  باشد.  داشته  دنبال  به  را 
دوجانبة لری با دوست روسی اش، سرگئی 
ضمن  شد.  گوگل  پیشرفت  موجب  برین، 
آن كه این فرد باهوش، یا به عبارتی زرنگ، 
از درآمد گوگل در فعالیت های تجاری نیز 

سرمایه گذاری می كند.

23 ساله ای با 5/1 میلیارد دالر درآمد
اكثر كسانی كه با رایانه كار می كنند، با سایت فیس بوک آشنا هستند. خوب است بدانید كه موسس این سایت یک پسر جوان 
به نام مارک البوت زوكربرگ است. طبق اعالم مجلة فوربس، این فرد جوان ترین میلیاردر در سال 2008 میالدی است. او در 
یک خانوادة معمولی متولد شده و پدرش نیز دندان پزشک بود. مارک همواره تالش می كرد برنامه های مناسبی برای رایانه 
بنویسد و طراحی كند. او برای ادامه تحصیل به دانشگاه  هاروارد رفت. او در خوابگاه فرصت زیادی برای فکر كردن داشت 
و تصمیم گرفت به قصد رسیدن به شهرت و بعد هم ثروت، یک سایت عمومی طراحی كند. این ایده درون همان خوابگاه 
عملی و سایت فیس بوک متولد شد. زوكربرگ به همراه هم اتاقی هایش به نام های داستین موسکویش و اندرو 
مک كالوم سایت را به تکامل رساندند. به گفتة كارشناسان، درآمد ساالنة زوكربرگ حدود 5/1 میلیارد 
دالر برآورد می شود. او در ابتدا یک سایت برای دانشگاه  هاروارد به نام »فیس مش« طراحی كرد 
كه دانشجویان دانشگاه می توانستند در این سایت حاضر شوند و با یکدیگر گفت وگو داشته باشند 

و این ایده بعدا سراسری شد.

5/1 میلیارد دالر درآمد از خورشید
بر  بالغ  ثروتش  كه  است  جوان  میلیاردر  یک  پنگ  فینگ  ژیائو 

5/1 میلیارد برآورد می شود. نردبان موفقیت او در مسیر رسیدن 
همواره  ساله،   3۴ پنگ  آقای  است.  خورشیدی  انرژی  ثروت،  به 
این  به  فکر،  مدت ها  از  پس  او  بود.  ثروت  به  رسیدن  برای  كاری  انجام  در صدد 
به  كرد.  سرمایه گذاری  تمام نشدنی  و  بی پایان  زمینه ای  در  باید  كه  رسید  نتیجه 
روش  بهترین  خورشیدی  انرژی  مانند  تجدیدشونده  انرژی  حوزة  در  كار  او  نظر 

تولید  زمینة  در  شركت  یک  میالدی   2005 سال  در  او  بود.  ثروت  به  دست یابی 
تولید  كرد.  تاسیس  می شد،  ذخیره  آن  در  آفتاب  انرژی  كه  را  خورشیدی  صفحات 

كه  موجب شد  بی پایان،  انرژی  از  استفاده  به  رغبت كشورها  آن، هم چنین  ارزان  و  انبوه 
او  شركت   2007 سال  در  كه  شد  تضمین  هنگامی  او  موفقیت  بگیرد.  سرعت  پنگ  آقای  كار 

نفر  در سطح بین الملل پذیرفته شد. فینگ در حال حاضر یک شركت بزرگ دارد كه نزدیک به 12 هزار 
گسترش  حال  در  پنگ  آقای  گذشته  از  بیش  و  حال  این  با  هستند.  كار  به  مشغول  آن  در  مردم چین  از 
 شركتش است. در سال جدید نیز یک قرارداد 220 میلیون دالری برای تولید صفحات خورشیدی بسته است.

تجارت نفت در رایانه
جان آرنولد مثل دیگر جوان ها نبود، بلکه تالش می كرد 
فهرست  در  اینک  او  باشد.  جلوتر  سنش  از  همواه 
ثروت  به  شخصی  ابتکار  با  كه  جوانی  میلیاردرهای 
رسیده اند، قرار دارد. ثروت او را بالغ بر 5/2 میلیارد دالر 
تخمین می زنند. پدر جان یک مشاور حقوقی و مادرش 
یک حسابدار بود. او از دانشگاه »واندر بیلت« فارغ التحصیل 
شده و سپس به استخدام شركت تجاری »انرون« درآمد و 
زمانی كه 27 ساله بود، همکاری اش را با این شركت آغاز كرد. كار 
او فروش نفت از طریق اینترنت بود. با ابتکاراتی كه جان به كار گرفت، توانست 
در سال 2001 فروش شركت را به 750 میلیون دالر برساند. این امر باعث شد 
به عنوان بازرگان بین المللی شناخته شود و شركت هم به او هشت میلیون دالر 
پاداش داد. یک سال بعد جان از این شركت بیرون آمد و به هوستون تگزاس 
رفت و شركت خودش را بنیان گذاشت. او هشت میلیون پاداش را دست مایة 

تاسیس شركت جدید كرد و به سرعت به جرگة میلیاردرهای جوان پیوست.

کسب ثروت از زمین
چهل وپنجمین  رده  در  دارد،  كه  درآمدی  با  ساله   3۴ گیالوت  سمیر 
ثروتمند هند قرار می گیرد. او دارای 2/1 میلیارد دالر ثروت است. سمیر 
در سال 2000 شركت »ایندیا بولز« را افتتاح كرد. این شركت كه در 
زمینة فروش امالک فعال بود، در ابتدا برای كارهایش فقط حق داللی 

دریافت می كرد. اما شركت به سرعت پیشرفت كرده و تبدیل به 
یک موسسة مالی معتبر شد. این شركت به بهترین نحو 

سرمایه های سرازیرشده را به سمت خرید زمین های 
سمیر  می كرد.  هدایت  باال،  درآمد  با  و  مرغوب 

در  باال  رتبة  با  مکانیک  مهندسی  رشتة  در 
فارغ التحصیل  دهلی  دانشگاه  از   1995 سال 
شركت  برای  و  رفت  آمریکا  به  سپس  شد، 
هند  به  تجربه  كسب  با  كرد.  كار   هالیبرتون 
كرد.  راه اندازی  را  خودش  شركت  و  برگشت 

زمانی كه شركتش را بنیان می گذاشت، 26 ساله 
بود.
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يک فنجان چای

جدول 
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خوانندگان گرامی مجله در این دو صفحه شما را دعوت می کنیم. تا ضمن سرگرم شدن با یافتن پاسخ های مربوطه در قرعه کشی جایزه ای نفیس شرکت 
کنید. با حداقل جواب دادن به سه تا از سرگرمی های این صفحه اسم خود را  در گردونه شانس قراد دهید. در ضمن پاسخ  های خود را تا تاریخ 20 فروردین 

94 به آدرس ای میل صفحه ارسال کنید. همراهان گرامی جواب کلیه سرگرمی ها را هم در شماره آینده وخارزم مشاهده  خواهید کرد.

زن وشوهری هفت پسردارند و هر پسر یک خواهر 
این خانواده  چند نفرند.

تخم  نیست  سنگ  ولی  است  سخت  چیست  آن 
می گذاردومرغ نیست چهارپا دارد و سگ نیست.

نام  كنیم  برعکس  را  نامش  اگر  است  پرنده ای  چه 
پرنده دیگری می شود.

تاب  بازی  آن  پایین  است،  حساب  جای  آن  باالی 
است.

ولی  است  تلخ  دارد.  بر  در  زرد  قبای  چیست  آن 
طعمی چو شکر دارد زرد است و معطر آید به مشام. با 

هزاران سوار می گردد.
 آن كدام سه است كه هرگز چهار نمی شود.

چیستان

سفید شروع و در دو حرکت مات می کند.

افقی
مخترع ماشین چاپ- میوه تازه به بازار آمده- امپراطور 
مترسک-  امتنان-  بزرگتر-   -2 باستا  روم  مشهور 
شرقی  آذربایجان  در  شهری   -3 سوزن  رفیق- 
خانم- بخشنده و كریم ۴- ظرف پالستیکی- حرف 
پادشاه-  بازآمدن-   5 رودخانه  بها-  پر  یونانی-  اول 
دلخوری  كم-  آشوب-  تلفن-  مخترع   -6 خویشی 
7- غذای ظهر- محل لشکر- كشوری پادشاهی در 
آسیا- پول ژاپن 8 شکارچی- پیشوا- موش خورما 
9- سراسر- ملخ دریایی- خحوراک خرگوش- قیمت 
10- ستاره آخر فصل گرما- شهری در تركیه- شهر 
از  صریح-  حرف   -11 هندوستان  جدید   و  قدیم 
باشد  كوه  روی  كه  قلعه ای  انبار-  خداوند-  صفات 
12- خانه یالقی- پارچه اریشمی رنگین- محفوظ، 
از  مشبک-  پنجره  نوع   13 ورزیدن  بخل  مصون- 
 -1۴ كانادا  كشور  پایتخت  یزد-  شهر  شیرینی های 
شبیه  جانوی  آزمایشگاه-  لوله  بهار-  فصل  طایفه- 
سوسمار دارای نیشی زهر دار 15- مونث ندیم- رام 

- مجاور

عمودی
شركت  تشریفانی  مراسم  در  كه  مسلحی  1-گروه 
قورباقه   -2 هرمزگان  استان  توبه  از  رهی-  كنند- 
دست   - مفرح  ورزش  هنری-  رقص  درختی- 
خوزستان  در  شهری  درخت-  واحد  نابودی-   -3
۴- پرستار- هوای باران زا- سمت چپ 5- سیم برق 
ناب  خالص،  ساده-  غذایی  رشته-  پر  و  دار  روكش 
6- نبی- رودبار- دانای علم و ادب 7- گفت  وگوی 
8-برقرار،  آخر  حرف  ارابه-  كوزه گر-   خودمانی- 
بیهوده-  زنان-   -9 ائمه  مزاد  تخته-  معمور-چوب، 
از  سبز-  فصل  واژگون-   -10 خوشی  و  شادمانی 
اسب   - شفا  موجب  یقین-   -11 اصلی  رنگ ةای 
قطعات  انگلیسی- گوش خراش-  قرمز  باركش 12- 
رتبه-  همدم-   -13 خراب  قطعه  جایگزین  اضافی 
زبان  گرفتگی  جوان-  فلزی-  پول   -1۴ سوک 
15- گرینده امواج رادوییو تولویزیون- شارب- بانگ 
16- میوه ای استوایی- مركور- نام طایفهای از مردم 
دگرگون  درخشان-  شطرنجی-  چهره   -17 قزوین 

شده

sargarmi.kharazm@gmail.com

برای شركت در 
مسابقه جداول شرح 

در متن و جدول 
متقاطع فقط كافيست 
حروف داخل كادر های 
قرمز را برای ما ارسال 

كنيد و نيازی به 
پيدا كردن كلمه رمز 

نيست.
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جدول 
سودوكو

جدول سودوكو یه جدول ژاپنیه كه بهش جدول اعداد متقاطع 
هم گفته میشه. این جدول یه جدول مربعي شکله كه از 9 سطر 

از  شده.  تشکیل  ستون   9 و 
مساوي  مربع  تا   9 به  طرفي 
هم تقسیم شده بطوریکه اون 
مربع هاي 3 در 3 داخلي تو 
دل مربع اصلي قرار دارن كه 

بهشون بلوک گفته میشه.
قانون هاي این بازي شامل ۴ 

: شرط اصلي و ساده  
ها  ستون  و  سطر  همه   -1

شامل اعداد بین 1 تا 9 باشه.
عدد  سطري  هیچ  تو   -2

تکراري نباشه.
عدد  ستوني  هیچ  تو   -3

تکراري نباشه.
عدد  بلوكي  هیچ  ۴-تو 

تکراري نباشه ...

به  دارد  اختصاص  اینجا  پیداست.  این ستون  اسم  از  كه  همان طور 
عکس های بامزه و جالب. این ستون  محلی است برای شما خوانندگان 
عزیز مجله كه عکس های بامزه خود را از سوژ های مختلف، اتفاقات 
پیرامون و هر چیز دیگری كه شما فکر می كنید جذابیت دارد ، برای ما 
بفرسیتد تا ما هم با اسم خودتان در این ستون چاپ كنیم. پس منتظر 
چی هستید همین االن دست به كار شوید، دوربین موبایل خود را 
روشن كنید و از سوژ های جالبی كه در اطرافتان اتفاق می افتد عکاسی 
كنید و برای ما بفرستید. ما هم به بهترین عکس  ها با نظر خود شما 

خوانندگان جایزه می دیم. چی از این بهتر!
پی نوشت: دقت داشته باشید كه عکس هایی كه برای ما می فرستید 
حتما كار خود و یا یکی از اطرافیاناتان باشد و از فرستان عکس های 

اینترنتی خوداری كنید.

معمای 
چهره ها

دهم  طبقه  در  كه  مردی 

ساختمانی زندگی می كند صبح ها 

پس از خروج از آپارتمان خود با آسانسور 

به پايين رفته و به سر كار خود می رود و در 

بازگشت از كار اگر آن روز بارانی بوده و يا اينكه 

اشخاص ديگری نيز در آسانسور باشند، مستقيما 

به طبقه دهم باز می گردد. در غير اينصورت او 

به طبقه هفتم رفته و سه طبقه باقی مانده 

را پياده باال می رود تا به آپارتمان خود 

رو  دليلش  تونين  می  برسد. 
پيدا كنين؟

معما

قاب طنز

اعجاز 
ریاضی

عدد سيزده هزار و هشتصد و سی 
و هفت ضربدر رقم سن شما ضربدر 

عدد هفتاد و سه

13837 x سن شما x 73
با امتحان كردن ضرب فوق و مشاهده 

نتيجه حاصل حتما شگفت زده 
خواهيد شد

در تصوير زير چهره   های پنهان را پيدا كنيد.

معما 
ریاضی

از صفر تا صد چند 
تا 9 وجود دارد؟
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وقتی ریحانه از مهدكودک برگشت، پیشی كوچولو 
گفت: »ریحانه جونی! بیا بازی!«

ریحانه انگشتهای دو تا دستش را به پیشی كوچولو 
نشان داد و گفت: »پیشی جونم! فردا بازی بکنیم؟ 

آخه امروز باید این همه نقاشی بکشم.«
پیشی كوچولو گفت: »منم بکشم؟«

ریحانه گفت: »آره! بدو ده تا كاغذ بیار.«
اما یادش  اتاق.  پیشی كوچولو بدو بدو رفت توی 
رفت ریحانه چند تا كاغذ می خواست. برای همین 
اندازه ی   به  و  شمرد  را  دستش  تا  دو  انگشتهای 

انگشتهایش برای ریحانه كاغذ برد.
و  درخت  و  سیب  كاغذها  روی  مداد  با  ریحانه   
ماهی و گل و كلی چیزهای قشنگ قشنگ دیگر 
كشید. پیشی كوچولو هم برای همه ی نقاشی های 
ریحانه چشم چشم دو ابرو گذاشت؛ بعد هم با مداد 

رنگیهایشان همة نقاشیها را رنگ كردند.
نقاشیهایشان  شد،  تمام  كردنشان  رنگ  وقتی   
تا  دو  هم  ریحانه  بود.  شده  قشنگ  خیلی  خیلی 
دستش را به پیشی كوچولو نشان داد و گفت: »آخ 

جون! فردا این قدر هزار آفرین میگیرم.«
گفت:  و  زد  دست  برایش  هم  كوچولو  پیشی   

»آفرین ریحانه جون جونی!«
فردا كه شد، ریحانه نقاشیهایش را برداشت و رفت 
منتظر  خانه  توی  هم  كوچولو  پیشی  مهدكودک. 
ولی  كنند.  بازی  هم  با  و  برگردد  تا  ماند  ریحانه 
وقتی ریحانه برگشت، كلی اخم كرده بود. پیشی 
كوچولو گفت: »چرا به من اخم كردی همه اش؟«
 ریحانه گفت: »چون كه دو تا هزار آفرین ندارم.«

 پیشی كوچولو گفت: »اصال به من چه؟«
كوچولو  پیشی  به  را  انگشتهایش  همة  ریحانه   
نشان داد و گفت: »من به تو نگفتم این قدر كاغذ 

بیاری؟!«
»آوردم  گفت:  هم  كوچولو  پیشی 

دیگه!«
انگشتهای  از  تا  دو  ریحانه   
دستش را قایم كرد و گفت: »نه 
خیر پیشی كوچولوی حواس پرت! 

این قدر كاغذ آوردی.«
شد  عصبانی  هم  كوچولو  پیشی 
به  را  دستش  انگشتهای  همة  و 
ریحانه نشان داد و گفت: »ریحانه 
كاغذ  این قدر  من  بداخالق!  خانم 

آوردم.«
كوچولو  پیشی  انگشتهای  ریحانه   
را نگاه كرد. بعد انگشتهای خودش 
را نگاه كرد. بعد دوباره انگشتهای 
پیشی كوچولو را نگاه كرد و گفت: 
اون  دو... سه چهار...حاال  »یک... 
شش...  ...پنج...  دستت  یکی 

هفت... هشت...اِه چرا دو تا انگشتت نیست؟«
این قدر  اول  از  كه  »من  گفت:  كوچولو  پیشی   

انگشت داشتم.«
پیشی  به  را  خودش  دست  انگشتهای  ریحانه 
باید  كه!  »نمی شه  گفت:  و  داد  نشان  كوچولو 

این قدر انگشت داشته باشی!«
و  كرد  نگاه  را  ریحانه  انگشتهای  كوچولو  پیشی   
یکی  اون  پنج...  چهار...  سه...  »یک...دو...  گفت: 
نه...  بده... شش... هفت... هشت...  دستت رو 

ده...اِه اشتباهی شمردم!«
تا  ده  هم  اولش  از  من  »نه،  گفت:  ریحانه 

انگشت داشتم.«
گفت:  و  میز  زیر  رفت  كوچولو  پیشی   

»ببخشید! انگشت های من كمتره خب!«

ریحانه دراز كشید روی زمین و گفت: »فکر كنم 
انگشت های ما با هم فرق داره!«

پیشی گفت: »مثل گوش هامون!«
ریحانه گفت: »آره! مثل موهامون!«

پیشی گفت: »مثل چشم هامون!«
ریحانه گفت: »آره! مثل دماغ هامون!«
پیشی گفت: »مثل...مثل...دم هامون!«
ریحانه گفت: »آره! ولی ما دوستیم.«

گفت:  و  آمد  بیرون  میز  زیر  از  كوچولو  پیشی 
»خیلی هم دوستیم، پس بیا بازی!«

داری؟پیشی جونم چند تا انگشت 

داستان
معصومه یزدانی

تصویرگر: الله فیاضی

کودک و نوجوان

13
9۴

ن 
ردی

فرو
م - 

زده
سی

ره 
شما

13
9۴

ن 
ردی

فرو
م - 

زده
سی

ره 
شما



61

1- كاری ضروری به خصوص بعد از اضافه وزن
یادآوری  به  این گونه  شعرهایش  از  یکی  در  2-دهخدا 

توصیه می كند.
3- اولش با دودوتا چهارتا شروع می شود و بعدا سخت تر 

و سخت تر می شود!
۴- یک زمانی خانة  ما بود.

5- اندازه گیری چند وقت یک بار آن برای پی گیری یکی 
از نشانه های رشد است!

6- درخت دیوانه!
7- جمع رأی

8- بهتر است در معاشرت ها این طور باشیم.
9- بیان كردن

 جوجه 
 دوست

 داشتنی

جدول  نوجوان

دستی کار 
نیلوفر نیک بنیاد

2. شکل بدن و پرهای كاكل جوجه را روی یک كاغذ بکشید و رنگ كنید. با قیچی 
دور آن را ببرید.

3. پاهای جوجه و بال هایش را هم جداگانه روی كاغذ بکشید، رنگ كنید و با قیچی 
ببرید. )می توانید هر كدام از مدل بال هایی را كه دوست دارید، انتخاب كنید.(

4. حاال پاها و بال ها را مثل تصویر، به بدن جوجه بچسبانید. اگر به جای چسب از 
سوزن استفاده كنید، پاها و بال های جوجه تان راحت تر تکان می خورد. فقط یادتان 

باشد پشت سوزن را برگردانید كه زخمی نشوید.

جوجه ی   این  كردن  درست  برای   .1
الزم  خاصی  وسیله ی  دوست داشتنی 
یک  كاغذ،  ورق  یک  باید  فقط   نیست. 
قیچی و كمی چسب )یا سوزن ته گرد( 

داشته باشید. 
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گنج نقشه 

این دزد دریایی نمی داند چطوری به صندوقچه ی گنج برسد، تو می دانی؟

شروع

پایان
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داستان

کیکی
 برای دو نفر

نویسنده: لی آن ریوز
مترجم: سعیده موسوی

تصویرگر: حمید حاجی میرزایی

یک  است.  روث  اسمش  دختر  اون  نمی روم.  »من  گفتم: 
می گویند  همه  كه  سیاه پوست  بچة  یک  تازه وارد،  شاگرد 
است  پر  كه  می كند  زندگی  فقیر  و  كثیف  محلة  یک  توی 
از سگ های هار. هر كس هم پایش را آن جا بگذارد، سگ ها 
برنیک  گذشته  آن  از  می گیرند!  گازش  و  می كنند  حمله 
 36 تمام  احمق  دختر  اون  نمی آیند.  كه  گفتند  هم  پت  و 

بچه ی كالس را دعوت كرده.«
را  روث  دست ساز  دعوت نامة  داشت  مادر  كه  همین طور 
انگار كه داشت  می خواند، به طرز عجیبی ناراحت شد. بعد 
به  تو  خب،  »بسیار  گفت:  می كرد،  اعالم  من  به  را  چیزی 
كه  می خرم  كادو  یک  فردا  رفت.  خواهی  تولد  جشن  آن 

ببری.«
نکرده  مجبورم  وقت  هیچ  مادر  كنم.  باور  نمی توانستم 
فکر  دهم.  انجام  به زور  را  كاری  یا  بروم  مهمانی ای  به  بود 
خب  و  می كنم  دق  حتما  كند،  مجبورم  بخواهد  اگر  كردم 
چیزی  اگر  بود،  گرفته  قرار  تحت تاثیرش  كه  احساساتی  با 

می شد. عصبانی  بدجوری  می گفتم، 
و  كرد  بلندم  رخت خواب  از  مادر  صبح  رسید.  راه  از  شنبه 
دوش  كنم،  مرتب  و  گردگیری  را  اتاقم  تا  خواست  من  از 
بگیرم و موهایم را ببافم. بعد هم كاری كرد تا یک جعبه ی 
خیلی قشنگ آینه، شانه و برس صورتی رنگی را كه دو دالر 
و نودوهشت سنت خریده بود، كادوپیچ كنم. بعد با ماشین 
قراضة مدل هزار و نهصد و پنجاهش مرا رساند. زنگ زدم. 
از  تا  خواست  من  از  دست  اشارة  با  و  كرد  باز  را  در  روث 
دیده  عمرم  در  كه  پلکانی  ترسناک ترین  و  شیب دارترین 
ترسم  شدم،  كه  خانه  وارد  بروم.  باال  او  دنبال  به  بودم، 
چوبی  نشیمن  اتاق  كف  كردم.  آرامش  احساس  و  شد  كم 
بود.  شده  پهن  زمین  روی  خورشید  نور  شعاع های  و  بود 
قرار  پایة مبل های كهنه  زیر  به رنگ سفید  زیرگلدانی هایی 

بود. گرفته 
میز  روی  بودم،  دیده  موقع  آن  تا  كه  كیکی  بزرگ ترین 
شده  كاشته  صورتی  شمع  تا   12 كیک  روی  داشت.  قرار 
شده  نوشته  كیک  روی  رز  كوچولوی  غنچه های  با  و  بود 
از  پر  بلند  پایه  لیوان  تا   36 روثی«.  مبارک  »تولدت  بود: 
روی  كه  داشت  قرار  كیک  نزدیک  خانگی  خامه ای  شکالت 
با  بود.  شده  نوشته  كالس  بچه های  از  یکی  اسم  لیوان  هر 
خودم گفتم اگر همه بیایند این جا، خیلی هم بد نیست. از 
روث پرسیدم: »پس مادرت كجاست؟« نگاهش را به زمین 

دوخت و گفت: »او مریض است.«
 »پدرت چی؟ اون كجاست؟«

»او ما را ترک كرده و از این جا رفته.«

چیزی  تنها  گرفت.  فرا  را  جا  همه  سکوت  بعد  و 
و  خشک  سرفه ی  چند  صدای  شنیدم،  كه 
بسته  درهای  از  یکی  از پشت  كه  بود  آزاردهنده 
واقعیت  ناگهان  گذشت.  ساعتی  دو  می آمد. 
قرار  دیگری  هیچ كس  آمد.  ذهنم  به  وحشتناكی 
این جا  نفر  یک  من  می توانم  چطور  بیاید.  نیست 
افکار دلسوزانه ی  را ترک كنم. همین طور كه در 
بلند  را  سرم  شنیدم،  صدایی  بودم،  غرق  خودم 
دهانش  جلوی  دست  با  كه  دیدم  را  روث  كردم. 
شنیده  گریه اش  هق هق  صدای  تا  بود  گرفته  را 
بود.  كرده  را خیس  تمام صورتش  اشک  و  نشود 
به  جوری  بد  كوچکم  قلب  صحنه  این  دیدن  با 
دلم  توی  سوخت.  برایش  خیلی  دلم  آمد.  درد 
می كردم.  سرزنش  را  خودخواهم  هم كالسی   35
با  باشند.  بدجنس  این قدر  می توانستند  چطور 
مثل  داشتم،  پا  به  كه  چرمی  سفید  كفش های 
كسی  به  »ما  زدم:  فریاد  و  پریدم  هوا  به  فنر 

نداریم.« احتیاج 
هیجانی  نگاهی  به  یک باره  روث  متعجب  نگاه 
دختر  تا  دو  آن جا  شد.  تبدیل  موافقت آمیز  و 
پر  ظرف   36 طبقه،  سه  كیک  یک  و  بود  نوجوان 
از شکالت خامه ای، بستنی، شربت، وسایل بازی و 
كردیم.  شروع  كیک  از  ما  بردن.  برای  جایزه هایی 
و  كنیم  پیدا  را  كبریت ها  جای  نتوانستیم  البته 
دردسر  به  را  مریضش  مادر  نمی خواست  هم  روث 
كرد  وانمود  دست  حركت  با  همین  برای  بیندازد. 
كه دارد شمع ها را روشن می كند و درحالی كه توی 

دلش آرزو و شعله های خیالی را فوت می كرد، من 
هم شعر تولدت مبارک را برایش می خواندم. ما با 
صندلی بازی  و  دنبال بازی  كردیم؛  بازی  كلی  هم 
یک  و  كردیم  گوش  شاد  موزیک  بادكنک بازی.  و 
هم  به  چشم  یک  در  پریدیم.  پایین  و  باال  عالمه 
بوق می زد و  بیرون  از  زدن شب شد. مادر داشت 
همین طور كه قاقالی لی ها را جمع می كردم، از روث 
به خاطر مهمانی خوبش تشکر  كردم. سرشار از انرژی 
و شاد و خوشحال سوار ماشین شدم. به مادر گفتم: 
كردیم،  اجرا  كه  را  مسابقاتی  جایزه های  همة  »من 
بردم. البته روث هم یک بار برنده شد و جایزه برد، 
است،  تولدش  كه  دختری  نیست  درست  گفت  اما 
داد.  من  به  هم  را  آن  برای همین  بردارد.  را  جایزه 
همه ی خوراكی ها را هم پنجاه، پنجاه تقسیم كردیم. 
تنها هدیه ای هم كه او دریافت كرد، جعبه ی آینه ای 
بود كه من بهش دادم. چون از بچه های كالس خانم 
بلک فقط من آن جا بودم. وای نمی دانی چقدر عجله 
دارم. نمی توانم صبر كنم تا فردا به بچه ها بگویم كه 

چه مهمانی باشکوهی را از دست دادند!« 
داشت  نگه  خیابان  جدول  كنار  را  ماشین  مادر 
در  اشک  درحالی كه  كرد.  بغل  محکم  را  من  و 
افتخار  تو  به  »من  گفت:  بود،  زده  حلقه  چشمانش 
حتی  گرفتم  یاد  كه  بود  روز  آن  دخترم.«  می كنم 
ایجاد  تفاوت  را دارد كه  این قدرت  تنها هم  نفر  یک 
سالگی   12 تولد  بودم جشن  شده  باعث  من  كند. 
این  كه  بود  مادر  و  شود  برگزار  متفاوت  روث 
داد.  یاد  من  به  زندگی  در  را  بزرگ   درس 
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نه ا عر شا

همسفر اَبر
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