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نخست سخن 

دكترحجت اله صيدي، مدير عامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي

سرسبز تا همیشه

وحشت کم شدن سکة عیدی از شمردن زیاد ایجاب می کند که بیشتر از آن که به بازشماری دستاوردهای یک سال تالش بی وقفه در گروه خوارزمی پرداخته 
شود، در آستانة نو شدن جهان، سرفصل های مهم برنامه های اصلی گروه در ماه های پیِش رو مورد اشاره قرار گیرد تا در راستای برنامة راهبردی هفت ساله برای 
ثروت آفرینی پایدار، بتوان گام های اساسی تحقق برنامه در سال نودوپنج خورشیدی را محکم تر و مصمم تر برداشت. سنت نیکوی دیرینه ای است که باید در آستانة 

عید، تصمیم های برنامه ریزی شده را نوتر ساخت و با توکل به تدبیرکنندة روز و شب، برای تحول حال دعا کرد.
     آن چه در نیمة دوم سال سپری شده نیروی زیادی از گروه را برای باز شدن نماد سهم به خود اختصاص داد، در هفته های پایانی سال با برداشتن گام هایی مهم 
از سوی شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار با رویکردی مسئوالنه و دقیق از هر دو سوی بحث، در آستانة به فرجام رسیدن قرار گرفت و دور نیست که وخارزم 
در بازار سرمایه ظرفیت واقعی خود را بازیافته و با ارزش هایی که امانت داران شاغل در گروه در یک سال گذشته خلق کرده اند، پاداش مناسبی را از سوی بازار در 
ازای صبر پسندیده ای که فعاالن بازار و سهام داران ارجمند داشته اند، نصیب  آنان سازد. سال جدید، سال تداوم پرشتاب تر ثروت آفرینی برنامه ریزی شده است. بخش 
مهمی از طرح تجاری سازی نیروگاه منتظر قائم در ماه های پیِش رو به سرانجام می رسد که عالوه بر افزایش بهره وری نیروگاه و تحقق بیشتر اهداف زیست محیطی، 
همراه با منطقی تر شدن بهای تمام شدة برق تولیدی، رقابت پذیری شرکت افزایش چشم گیری یافته و زمینه های تکمیل فرایند پذیرش شرکت توسعة برق و انرژی 
سپهر در فرابورس فراهم می شود. طرح های ساختمانی توسعة ساختمان خوارزمی، به ویژه طرح بزرگ هماکیدز در سال پیِش رو با پیشرفتی که در اجرای آن وجود 
دارد، وارد مرحلة تجاری و پیش فروش خود می شود که با تحقق این امر، فعالیت های تکمیل طرح های دهکدة المپیک، الهیه و دیگر طرح ها نیز سرعت مناسب تری 
به خود می گیرد. سال نودوپنج سال عرضة اولین شمش طالی شرکت توسعة معادن صدر جهان هدف گذاری شده است. صدر جهان به عنوان هلدینگ تخصصی 
فلزات گران بهای ایران، با شروع عملیات اکتشاف معدن طالی شادان و معادن پنج گانة دیگر، در آستانة تولید با مقیاس اقتصادی قرار خواهد گرفت تا نتیجة نزدیک 
به دو سال کاوش در اعماق زمین، تبدیل ذخایر نهفته در دل خاک به ثروتی طالیی و پایدار باشد. به فرجام رسیدن برجام تحولی بزرگ در بازار پولی کشور را نوید 
می دهد که در این راستا سرمایه گذاری های گروه ـ اعم از خوارزمی و شرکت بزرگ توسعة مدیریت سرمایة خوارزمی ـ در صنعت بزرگ و ارزشمند بانک داری را 
پرارزش تر و سودآورتر خواهد کرد. بدیهی است که در این مسیر، فرصت هایی بیشتر برای »مفاخر«، به عنوان هلدینگ فناوری اطالعات گروه و شرکت داده پردازی 
خوارزمی برای افزایش حجم عملیات و سودآوری فراهم می شود. با رفع محدودیت های بین المللی، بزرگ ترین تولیدکنندة داروهای چشمی و گوشی در ایران ـ 
البراتوار های سینا دارو ـ در کنار طرح های نوسازی و توسعه ای که دارد، ظرفیت صادراتی بیشتری پیدا کرده و از این طریق بازده مناسبی را عاید سرمایه گذاران 
خود خواهد کرد. هم چنین است شرکت نیرو پارسه که عالوه بر عقد قراردادهای جدید ساخت و فروش نیروگاه های مقیاس کوچک، شرکای بالقوة فنی و تجاری 
صاحب نام جهان را نیز به سوی خود جلب کرده و ساختاری بلندمدت را برای توسعة نیروگاه های یادشده ایجاد کرده است و پیش بینی می شود که در سال نودوپنج 

از شرکت های پربازده گروه باشد.  
        سه گام مهم و نو در سال پیِش رو برداشته خواهد شد که نتیجة برنامه ریزی برای استفاده از فرصت های طالیی دورة پسابرجام است. نخستین آن تکمیل 
فرایند تشکیل هلدینگ نفت و گاز گروه - موسوم به زیما - است که ساختار اولیة آن شکل گرفته و اکنون می رود تا با ثبت رسمی، فعالیت های برنامه ریزی شدة 
خود را آغاز کند. دومین گام مهم، توسعة پرشتاب فعالیت های بین المللی است که مراحل اولیة آن در سال گذشته با تشکیل »شرکت خوارزمی اینوستمنت« در 
کشور امارات طی شده و با کسب سودی مناسب در اولین سال فعالیت، می رود که وارد فاز جدی تر توسعة عملیات شود. در این اثنا، مذاکرات مهمی با شرکا و 
همکاران بالقوة خارجی صورت گرفته، که تداوم آن ها موجبات گسترش حوزه های سودآوری در بازارهای جهانی را ایجاد خواهد کرد. و درنهایت گام سوم اساسی، 
تبدیل شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان به هلدینگ مالی بین المللی گروه است که در ابتدای فرایند خود قرار داشته و با بهره گیری از امکانات کارگزاری 
بازارهای مالی باشد. بر اهل فن پوشیده نیست که  از بنگاه های پیش رو در  آینده نگر خوارزمی، بیمة سرمد و ترکیب مناسب سبد سرمایه گذاری، می تواند یکی 
اجرای این برنامه ها، توان و همتی مضاعف ایجاب می کند که در صورت تحقق، بخش مهمی از افزایش ثروت برنامه ریزی شده را تامین می کند و البته بخش مهم 
دیگر، افزایش ارزشی است که در سبد سهام بورسی شرکت رخ داده و خود منبع مهمی برای سودآوری به حساب می آید. اصالح ساختار و بهینه سازی ترکیب 
سبد سرمایه گذاری در سال گذشته، زمینة دست یابی به ارزش افزودة بیشتر در ماه های آتی را فراهم کرده است که با توجه به پیش بینی افزایشی بودن شاخص 
بورس در اثر گسترش تعامالت بین المللی و تداوم طرح های اصالحات اقتصادی دولت، تحقق این افزایش ارزش بسیار محتمل به نظر می رسد. اجرای تمامی آن چه 
به عنوان برنامه های عملیاتی سال جدید مورد اشاره قرار گرفت، عالوه بر این که زمینه های مساعدتری در فضای کسب وکار را طلب می کند، نیاز وافری به پشتیبانی 
سهام داران از نمایندگان خود در گروه و مدیران و کارکنان دارد تا بتوان مسیر رشد را هموار کرد و با عبور از موانع، که در عین دشواری، بسیار طبیعی هم به نظر 

می رسند، به اهداف برنامة هفت ساله دست یافت. 
    بهار سرآغاز سبز شدن و جوانه زدن است و اکنون درخت تنومند خوارزمی با سربرآوردن جوانه ها و شکوفه های امید بر شاخه هایش، با عزمی جدی، اراده ای راسخ 

و عشقی پایان ناپذیر به استقبال بهار می رود و شکوفه های دستانش را تقدیم تمامی ذی نفعان خود می کند و باز با دوستان خود آواز تبریک سر می دهد که:

آوای  خوش  هزار  تقدیم  تو  باد       سرسبزترین بهار تقدیم تو باد  
گفتند که لحظه ای است روییدن عشق        آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد                       
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نوروز ويژه 

به اميد هزاران بهار ديگر...
پيام نوروزی مهندس محمد ربيع زاده، 
عضو هيئت مديرة گروه خوارزمی 

گفت پیغمبر به اصحاب کبار 
تن مپوشانید از باد بهار

آنچه با برگ درختان می کند 
با تن و جان شما آن می کند...

با رنگ و بوی طیب، مسیح  بهار خرم 
مقلب القلوب  آفریده های  به  نفس، 
وعید  می دهد  محبت  و  شادی  مژدة 
تقاضای  و  شکفتن  به  بازگشتی  که 
حالناگویان  حول  است،  شدن  سبز 
ستایش  به   را  مردمان  و  فرارسیده 

زمستان؛  تودیع  در  و  می کند  دعوت  درون  بهار  و  صدزبان  سوسن 
خیر  خوش عذار  بهار  به  و  زده  شانه  را  چمن  درختان  گیسوی  باد، 
نسیم سحر گذشت  عمر همچو  از  دیگر  سالی  آری  می گوید.  مقدم 
خانه تکانی  به  را  ما  عید،  دم  پرزحمت  خانه تکانی های  با  هم قدم  و 
بهانه  پیام  این  ندا می دهد.  درد حکایت می کند  از  از هرچه  درونی 
به همة  ایرانیان  ما  باستانی  نوروز  نو و عید  تبریک سال  برای  است 
و  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  گرانقدر  ذی نفعان  به ویژه  عزیزان 
شرکت های وابسته و تابعه و آرزوی این که، خلق ثروت و سودآوری 
مستمر، هزاران بهار در دفتر پرافتخار این شرکت ثبت کند.                                                                                                                                

زندگی پروژه ای است 
چندين ده ساله... 

علی دهقان منشادی، رئيس هيئت مديره گروه 
سرمايه گذاری خوارزمی

چندین  است  پروژه ای  زندگی 
ده ساله در پیش روی هر یک 
از ما، که با آغاز هر بهاری، تازه 
و با حلول هر سالی با طراوت 
می کند.  پیدا  بانی  و  می شود 
بی تکرار  موهبت  این  بی تردید 
نیاز به توجه و مدیریتی درست 
و هوشمندانه دارد تا در پایان آن 
پروژه ای  مدیر  را  خود  بتوانیم 

موفق بدانیم، به طوری که دیگران مشتاق و خریدار روش و منش ما 
باشند و از آن الگو بگیرند. اینجانب در آستانة شکفتن شکوفه های 
بهار و فرارسیدن سال نو و تجدید حیات طبیعت، آرزوی سالمتی، 
سربلندی و توفیق روزافزون برای یکایک مدیران و کارکنان در 
راه اعتالی اهداف عالیة گروه را از خداوند تبارک و تعالی مسئلت 

می نمایم.

اميد به تحقق سودآوری پايدار
پيام نوروزی عليرضا بلگوری، عضو هيئت مديرة گروه 
خوارزمی

یا مقلب  القلوب و  االبصار 
یا مدبر اللیل و  النهار

یا محول  الحول و االحوال 
حول حالنا الی احسن  الحال

خاکی  جهان  برای  طلیعه ای  بهار 
و  کنند  شکوفه  درختانش  تا  است 
نسیم، قاصد فروردین باشد. صبا هم 
سرود »از نو« و »نو شدن« می سراید 
برای آنان که تغییر با تدبیر شیوه شان 

است.
آغازی  و  شدن  تازه  یادآور  شدن،  نو  و  تغییر  نویدبخش  نو  سال 

دوباره است. 
طبیعت،  رستاخیز  انگیزة  به  و  جهان  آفریدگار  از  استعانت  با 
بر  الهی  را که هنگامة تجلی مواهب  بهاران شکوهمند  فرارسیدن 
بستر طبیعت است، به حضورتان تبریک و تهنیت عرض کرده و 
سالی سرشار از سالمتی و موفقیت از درگاه خداوند متعال مسئلت 

دارم.
با  و  طبیعت  طرب انگیز  تازگی  این  از  الهام  با  دارم  واثق  امید 
عرصة  در  موثری  و  نوین  رویکرد  پرتالشم،  همکاران  شما  یاری 
افزایش  فعالیت های شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، تحقق هدف 
کارایی و سودآفرینی پایدار برای شرکت و میهن عزیز اسالمی مان 

داشته باشیم.

محمدرضا عرفانی، عضو هيئت مديره 
گروه سرمايه گذاری خوارزمی

نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

سهام داران گران قدر و همکاران گران سنگ
در آستانة رستاخیز دوبارة طبیعت و تجلی رنگارنگ و 
با یکی  اوالد آدمی  تا  ایستاده ایم  اعجاز خلقت  از  نقش 
بهار  یعنی  آفرینش،  کتاب  فصول  شگفت انگیزترین  از 

دلکش، تجدید دیدار کند.
در آستانة تقاضای »حول حالنا«یی دیگر از پیشگاه حضرت 

دوست تمنا داریم تا ما را در کنف عنایتش به سرمنزل در »احسن الحال« هدایت و 
حمایت کند.

فرصت را غنیمت شمرده و طلوع قریب الوقوع خورشید نوروز را از مشرق طبیعت به 
برایتان  ایزد یکتا  از درگاه  سبزینة وجود آن جان های خداجوی تهنیت می گویم و 

عزت و تندرستی و بهروزی طلب می کنم.
عیدتان خجسته و ایامتان همواره به کام، دست حق در همه لحظات نگه دارتان.

فرصت را غنيمت بشماريم
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دكتر سيدرضا موسوی،معاون سرمايه گذاری و 
توسعة گروه خوارزمی

ایران  سالی که گذشت، کشور عزیزمان 
حوزه های  در  امیدبخشی  رویدادهای  با 
که  شد  مواجه  سیاسی  و  اقتصادی 
نوید  برای کشور  را  رخدادهای مطلوبی 
توافق  انجام  با  نحوی  که  به   می دهد، 
فرجام  به  و   1394 تیرماه  در  هسته ای 
مشترک  اقدام  جامع  برنامة  رسیدن 
شاهد   ،1394 بهمن ماه  در  »برجام« 
برجام  نگرشی  زمینه های  شدن  فراهم 

تنگناهای  با  مواجهه  برای  اقتصادی  عرصة  در  گونه 
موجود هستیم. تنگناهای غیرقابل انکاری که در صورت 
آثاری  آن ها،  برای  تخصصی  و  به موقع  چاره جویی  عدم 
می رود  امید  و  دارد  کشور  اقتصادی  پیکرة  بر  مخرب 
مدیریت اقتصادی کشور، با تدابیر مبتنی بر دیدگاه های 
کارشناسی و در چهارچوب وفاق ملی، در عرصة اقتصاد 

کشور را در مسیر تعادل رهنمون باشد.
درواقع با توجه به پتانسیل های رشد موجود در صنایع 
برون گرا،  و  درون زا  عوامل  بر  تکیه  با  و  کشور  مختلف 
توسعة  و  رشد  برای  الزم  سیاسی  و  اقتصادی  فضای 
چهارچوب  در  کشور  ملی  تولید  افزایش  و  اقتصادی 
اقتصاد مقاومتی فراهم شده و اینک نیاز مبرم به جبران 
عقب افتادگی ها در راستای رشد صنعتی کشور، کاهش 
نرخ بی کاری، کاهش تورم و بهبود رونق اقتصادی، بیش 

از پیش احساس می شود. 
بااین حال و در شرایطی که موجی از شگفتی در بورس 
تحت تاثیر   1394 سال  پایانی  هفته های  طی  کشور 
اکثر  خورد،  رقم  اقتصاد  آتیة  به  نسبت  خوش بینی ها 
ناتمام  طرح های  و  جاری  مشکالت  با  داخلی  صنایع 
مواجه هستند و ارزیابی گزارش های مربوط به پیش بینی 
بر  رکود  آثار  نمود  از  فروش شرکت ها حکایت  و  تولید 

پیکرة بخش حقیقی اقتصاد دارد.
از این رهگذر، اهمیت پرورش روحیة برنامه محوری در 
اجرای  برای  وفاق  ایجاد  لزوم  و  امروز  پرتالطم  دنیای 
برنامه های اصالحی در حوزه های اقتصادی و به تبع آن 
آمادگی برای ورود به بازارهای جهانی و فراهم ساختن 
مهم ترین  جمله  از  الزم،  حقوقی  و  اقتصادی  بسترهای 
بتوانیم  که  به  گونه ای  است.  کنونی  دورة  در  اقدام ها 
مبانی رشد حوزه های استراتژیک و دارای مزیت نسبی 
در اقتصاد کشور را بر اساس اصول درست و پایدار بنا 

نهیم. 
خوارزمی،  سرمایه گذاری  گروه  توصیف شده،  شرایط  در 
از  آگاهانه  پیش بینی  با   ،1392 سال  سوم  فصل  از 

اقتصادی  فضای  در  ایران  برای  اقتصادی  گشایش های 
برای  را  خود  هفت سالة  برنامة  راهبردی  پسابرجام، 
و  از رشد  قبولی  قابل  به سهم  دست یابی 
این  در  نهاد.  بنا  کشور  اقتصادی  توسعة 
راستا، گروه سرمایه گذاری خوارزمی با وفاق 
تمامی مدیران و کارکنان تالش گر گروه، 
برای سرمایه گذاری  را  تمامی همت خود 
راهبردی  برنامة  چهارچوب  در  هدفمند 
هفت ساله به کار بسته و عزم آن را دارد 
که تا پایان برنامه، با درک ضرورت تحول و 
برنامه محوری )که از مشخصه های بنیادین 
را  برنامه  اهداف  می شود(،  تلقی  هوشمند  سازمان های 

به طور مستمر پی گیری کند.
در  انجام شده  برنامه ریزی های  اساس  بر  ترتیب،  بدین 
گروه سرمایه گذاری خوارزمی، صنایع استراتژیک و دارای 
مزیت نسبی از جمله بانک داری، معدن و صنایع معدنی، 
انرژی )شامل برق و انرژی های پاک و صنایع نفت، گاز 
بازرگانی و  و پتروشیمی(، فناوری اطالعات، ساختمان، 
سایر فرصت های سرمایه گذاری پربازده و پایدار از جمله 

صنعت داروسازی مدنظر قرار گرفته است.
در هفته های  پرتفوی  اصالح  زمینه های  آمدن  فراهم  با 
سهام  در  شرکت  پرتفوی  متوازن سازی  و  اصالح  اخیر، 
بورسی و غیربورسی در دستور کار قرار گرفته است. نکته 
که  داشت  انتظار  نمی توان  طبیعی  به طور  آن که،  مهم 
تصمیم های سرمایه گذاری شرکت تحت تاثیر نوسان های 
بازار نباشد، بلکه نوسان ها جزئی از چرخه های اقتصادی 
ایجاد  بازار  در  را  تالطم هایی  بی شک  و  می شود  تلقی 
مناسب  سیاست های  اتخاذ  منظر،  این  از  می کند. 
سرمایه گذاری در دوران رکود و رونق می تواند زمینه ساز 
بهبود و اصالح پرتفوی برای دست یابی به اهداف برنامه 

باشد.
به  هر ترتیب، ضمن آرزوی بهروزی برای خانوادة بزرگ 
گروه سرمایه گذاری خوارزمی، امیدواریم در سال 1395 
رونق  تدریجی  ظهور  شاهد  متعال  خداوند  یاری  به 
برنامه محوری  روحیة  تقویت  با  همراه  اقتصادی  پایدار 
تا  باشیم  حقوقی  و  اقتصادی  زیرساختی  حوزه های  در 
زمینه های رشد متوازن و پایدار اقتصادی در بخش های 
سرمایه گذاری  گروه  شود.  فراهم  کشور  اقتصادی  مولد 
برنامة  اجرای  سوم  سال  که  را   1395 سال  خوارزمی 
قوا  تمام  با  و  می شمرد  مغتنم  فرصتی  است،  راهبردی 
می کوشد تا با درک و یادآوری مستمر تحول پیش گفته 
در  سرمایه گذاری  توسعة  برنامه محور،  نگرش  اتخاذ  و 
برنامة  چهارچوب  در  را  بین المللی  و  داخلی  بخش های 

راهبردی شرکت پی گیری کند.

عزم جدی برای برنامه محوری و توسعة سرمايه گذاری ها

نوروز ويژه 
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شرايط پساتحريم راهگشای 
برنامة راهبردی هفت ساله

مرتضی داودی؛ معاون امور اداری 
و پشتيبانی گروه سرمايه گذاری خوارزمی

مهم ترین برنامه های پیش روی 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
جهت  برنامه ریزی  می توان  را 
گروه،  شرکت های  سود  افزایش 
منتظر  نیروگاه   ظرفیت  افزایش 
نیروگاه  تجاری سازی  قائم، 
منتظر قائم، پی گیری و اجرایی 
کردن طرح های در دست اقدام 
ازجمله نفت و گاز و پتروشیمی، 

فروش  طرح ها،  در  مشارکت  جهت  خارجی  سرمایة  جذب 
پروژه های توسعة ساختمان، فروش بخشی از سهام منتظر قائم 
حائز  بسیار  موضوع  این  که  دانست،  مشارکت  اوراق  انتشار  و 

اهمیت است.
شرکت  گذشتة  سال  دستاوردهای  مهم ترین  میان  این  در 
سرمایه گذاری خوارزمی، برنامه ریزی  برای ورود به حوزة نفت 
و گاز، تحقق بخشی از برنامة شرکت معدنی صدر جهان برای 
سرمایه گذار  جذب  برای  برنامه ریزی  موردنظر،  معادن  خرید 
و  تحقق  و  شرکت  بین الملل  بخش  کردن  فعال  خارجی، 
داخلی  حسابرسی  و  ریسک  کمیتة  تشکیل  برای  پی گیری 

شرکت ها را شامل می شود.
ایران  اقتصاد  در  موجود  فرصت های  از  استفاده  است  بدیهی 
می تواند  اجرا،  دست  در  برنامه های  تحقق  و  آینده  سال  در 
برنامة راهبردی هفت سالة گروه  راهگشای تحقق چشم انداز و 
به  ویژه ای  توجه  باید  و شرکت سرمایه گذاری خوارزمی  باشد 

این موضوع مبذول بدارد.
طالیی  فرصتی  پساتحریم،  دوران  در  کشور  مساعد  شرایط 
در  است؛  هفت ساله  برنامة  اهداف  به  شرکت  دستیابی  جهت 
توسعة  با  می تواند  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  راستا  این 
سرمایه گذاری ها و نیز جذب سرمایة خارجی جهت مشارکت 
مالی  گروه   ایجاد  و  نفت و گاز  معدن،  صنعتی،  بخش های  در 
بین المللی توسط شرکت های زیرمجموعه، از این فرصت جهت 

گسترش فعالیت ها و افزایش سودآوری استفاده کند.
پرتالش  همکاران  و  مدیران  برای  رحمان  خداوند  درگاه  از 
گروه خوارزمی سالمت و موفقیت روزافزون در مسیرخدمت و 

افزایش ثروت سهام داران شریف خوارزمی آرزو دارم.

گام های درست در مسير برنامة راهبردی
ديدگاه های مرتضی سامی؛ مشاور اجرايی مديرعامل گروه خوارزمی

شرکت  مدیرعامل  اجرایی  مشاور  سامی؛  مرتضی 
سرمایه گذاری خوارزمی در گفت وگو با »وخارزم« 

می گوید:
سرمایه گذاری  شرکت  آتی  سال  چالش  مهم ترین 
شرکت های  در  نقدینگی  کمبود  خوارزمی؛ 
بود.  خواهد  مادر  شرکت  در  آن  به تبع  و  گروه 
ترکیب  در  تغییراتی  انجام  نیز  آن  با  مقابله  نحوة 
شرکت  مطالبات  وصول  و  شرکت  دارایی های 
پساتحریم  شرایط  است.  سپهر  برق وانرژی  توسعة 

در رابطه با شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به صورت کلی فرصت محسوب می  شود. 
برقراری ارتباط مالی مناسب با کشورهای دیگر قطعا به نفع شرکت سرمایه گذاری 
محصوالت  دیگر  طرف  از  شود.  ویژه ای  توجه  آن  به  باید  و  بود  خواهد  خوارزمی 
قابل عرضة شرکت های گروه سرمایه گذاری خوارزمی، به صورتی نیست که با آمدن 
از دست بدهد.  را  بازار  بیفتد و سهم  به خطر  ایجاد رقابت  و  شرکت های خارجی 
 عمده فعالیت های شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در حوزة برق و انرژی و ساختمان

است، که مقولة واردات محصوالت مشابه و رقابت در این خصوص موضوعیت ندارد. اما 
موضوع تامین نقدینگی مناسب دارای اهمیت است و شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 

از طریق دسترسی به منابع خارجی نیز می  تواند بخشی از آن را مدیریت کند.
او ادامه می دهد: درخصوص برنامة هفت سالة راهبردی، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
در مسیر و روی ریل هدف گذاری شده و به درستی قدم برمی دارد و اقدامات الزم را 
انجام می دهد، اما در برخی مواقع از برنامه عقب هستیم و شرایط پساتحریم می تواند 
به  پیشرفت کار و جلو بردن برنامة هفت ساله کمک بزرگی کند. شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی امکانات بالقوة مناسبی در اختیار دارد، که در این راستا می  تواند به خوبی از آن ها 

استفاده کند. 
سامی دربارة مهم ترین برنامه ها، اقدامات و دستاوردهای شرکت سرمایه  گذاری خوارزمی 

در سال 1394 اظهار می کند:
تحلیل و عارضه یابی شرکت های بزرگ گروه و آغاز اقدام جدی جهت حل مشکالت موجود، 
از دست آوردهای مهم سال 1394 است. تالش در باال بردن بازدهی شرکت های گروه و 
استفادة بهینه از دارایی  های در اختیار، یکی دیگر از اقداماتی است که شرکت در سال 
1394 آغاز کرده و در آینده نیز ادامه خواهد یافت. با عنایت به مناسب ترشدن شرایط بازار 
سهام در اسفندماه و انتظار ادامة آن در سال جدید، با فعالیت جدی در بازار می توان سود 
مناسبی کسب کرد. از سوی دیگر فراهم شدن شرایط بهره برداری از ظرفیت کامل و امکانات 
بالقوة موجود در شرکت های بزرگ گروه؛ ازجمله شرکت توسعة برق وانرژی سپهر، توسعة 
ساختمان خوارزمی، البراتوارهای سینادارو، تولیدوتوسعة ایستگاهی نیروپارسه و... نیز بسیار 
دارای اهمیت است. در برنامه  ریزی و بودجة سال 1395 شرکت های گروه، به امکان افزایش 

سود واحدها در شرایط جدید توجه ویژه ای شده است.
مشاور اجرایی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی خاطرنشان می کند:

شرکت سرمایه  گذاری خوارزمی از شرایط پساتحریم می تواند استفاده های مطلوبی ببرد. 
به عنوان نمونه، توسعة روابط بین المللی و فعالیت در حوزه های جدید مانند نفت، 
گاز و پتروشیمی، توسعة فعالیت های تجاری کاالوخدمات، فراهم شدن شرایط برای 
دسترسی به منابع مالی خارجی، امکان اجرای پروژه های جدید در شرکت و استفاده 
 )ICTوIT( از منابع مالی خارجی، فراهم شدن شرایط دسترسی به تکنولوژی نوین
و امکان راه اندازی یک گروه مالی با رویکرد انجام فعالیت در بازارهای مالی بین المللی 

را باید مدنظر قرار دهد.

نوروز ويژه 
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 دكترابن الرسول، معاون طرح و برنامة 
گروه خوارزمی

دکتر سیداصغر ابن الرسول، 
معاون طرح و برنامة شرکت 
و  خوارزمی  سرمایه گذاری 
صنعتی  دانشگاه  استادیار 
گفت و گو  در  اشتر  مالک 
تالش های  از  »وخارزم«  با 
خوارزمی  گروه  هدفمند 
و  برنامه ریزی  مسیر  در 
سودآوری صحبت می کند.

گروه  استراتژیک  برنامه  اهمیت  به  اشاره  با  او 
می گوید:

 در سال 1392 در شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
برنامه ریزی های مناسبی صورت پذیرفت و برنامة 
این  طبق  که  شد  تدوین  هفت ساله  استراتژیک 
سال  در  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  برنامه 
تومان  میلیارد  هزار   33 حدود  در  باید   1399
دارایی داشته باشد و به 8500 میلیارد تومان سود 
نیز برسد. بر مبنای برنامة استراتژیک هفت ساله، 
را  شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سبدهای خود 
آماده کرده و سهم هر سبد هم روشن  شده است. 
این مبنا می توانیم عملکرد مجموعة خوارزمی  بر 
که  کنیم  مشخص  و  دهیم  قرار  تحلیل  مورد  را 
هر سال شرکت سرمایه گذاری خوارزمی  در طی 
باید به چه اهدافی دست پیدا کند. در حال حاضر 
دو سال از تدوین این برنامة استراتژیک گذشته و 
سال  در  که  می دهد  نشان  انجام شده  تحلیل های 
اهداف  به  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  اول 
یک ساله خود دست پیدا کرده است. از طرفی در 
سال اول شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، شرکت 
برق سپهر و نیروگاه منتظر قائم را خریداری کرد 
که این نیروگاه باالی دو هزار میلیارد تومان دارایی 
دارد. از طرف دیگر با این که در سال 1393 بازار 
اما  نمی برد،  سر  به  مناسبی  وضعیت  در  بورس 
با وضعیت خوبی  شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 

این سال را پشت سر گذاشت.
ايجاد بستری مناسب برای سرمايه گذاری

آینده وضعیت  در سال های  می افزاید:  ابن الرسول 
را  مناسبی  شرایط  کشور  اقتصادی  و  صنعتی 
جهانی  بانک  حاضر  حال  در  کرد.  خواهد  تجربه 
رشد اقتصاد کشور ایران را برای سال 2016 باالی 
شرکت های  و  است  کرده  پیش بینی  درصد  سه 
بین المللی و مراکز تحقیقاتی حتی رشد اقتصادی 
کشور ما را باالی سه و نیم درصد در نظر گرفته اند 
و به طور کلی طبق پیش بینی های انجام شده رشد 
خواهد  درصد  پنج  حدود  در  کشور  کل  صنعتی 
ارز  که  است  مصمم  بسیار  دولت  طرفی  از  بود. 
را  بانکی  سپرده های  سود  و  کند  تک  نرخی  را 
نرخ  زمینة  در  دولت  میان  این  در  دهد.  کاهش 

قیمت  ثبات  دنبال  به  پتروشیمی ها  خوراک 
باعث می شود  دولت  اقدامات  این  است. مجموعة 
زمینة سرمایه گذاری در داخل کشور بیش 
وجود  به  را  شرایطی  و  شود  مهیا  پیش  از 
آورد که سرمایه گذاران خارجی و داخلی به 
اقدام  مختلف  بخش های  در  سرمایه گذاری 

کنند.
باز مهندسی سبد خوارزمی

شرکت  می افزاید:  دانشگاه  استاد  این 
باید  جدید  شرایط  به  توجه  با  خوارزمی 
تحلیل  مورد  را  آینده  وضعیت  به سرعت 
از  تحلیلی  نمونه  به عنوان  دهد.  قرار  ارزیابی  و 
این  که  باشد  داشته  پتروشیمی  صنعت  وضعیت 
و  است  حرکت  حال  در  سمتی  چه  به  صنعت 
مطابق با این موضوع برنامه ریزی های مناسبی را 
انجام دهد که بتواند مثمر ثمر واقع شود. از طرفی 
کشور،  مختلف  صنایع  وضعیت  تحلیل  با  مطابق 
بازمهندسی  را  استراتژیک هفت ساله خود  برنامة 
بهتر  شرایط،  به  توجه  با  کند  مشخص  و  کرده 
چه  در  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  است 
شود.  خارج  صنایعی  چه  از  و  شود  وارد  صنعتی 
باید  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  هم چنین 
و  بماند  نیز  صنایعی  چه  در  که  کند  مشخص 
حاضر  حال  در  دهد.  ادامه  را  خود  فعالیت های 
است،  شده  انجام   که  تحلیل هایی  اساس  بر 
صنایعی مانند IT، پتروشیمی و حمل و نقل برای 
برای  مناسب  صنعت های  جمله   از  آینده  سال 

سرمایه گذاری محسوب می شوند.
تعامل با سرمايه گذاران خارجی

در  سرمایه گذاری  شرکت  برنامة  و  طرح  معاون 
توجه  با  خارجی  سرمایه گذاران  می گوید:  ادامه 
به این که در کشورهای خود با سودآوری کمتری 
حاضر  هستند،  برخوردار  ایران  بازار  به  نسبت 
صنعت هایی  در  و  شوند  ایران  بازار  وارد  هستند 
را  سرمایه گذاری هایی  و...   IT پتروشیمی،  مانند 
به  به شرطی  سرمایه گذاران  این  اما  دهند.  انجام 
خود  آیندة  از  که  می کنند  پیدا  ورود  ایران  بازار 
در این بازار اطمینان حاصل کنند. مجموعه هایی 
مانند شرکت سرمایه گذاری خوارزمی هم به دنبال 
دلیل  همین  به  هستند.  باال  سودآوری  و  رشد 
خارجی  سرمایه گذاران  با  می تواند  شرکت  این 
تعامل هایی را برقرار کند و نوع این تعامل عمدتاً 
از  خارجی  سرمایه گذاران  که  باشد  شکل  این  به 
نیروی انسانی ایرانی در بازار ایران استفاده کنند و 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی نیز از سرمایه های 
این سرمایه گذاران در راستای پیشبرد اهداف خود 
استفاده کند. از طرفی شرکت خوارزمی می تواند 
این  تولیدی  تکنولوژی های  از  تعامالت  این  در 
شرکت ها بهره ببرد و دانش فنی را از سرمایه گذاران 

خارجی دریافت کند.
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی هم چنین می تواند 

سرمایه گذاران  و  شرکت ها  نرم  فعالیت های  از 
کنترل  مدیریتی،  سیستم های  مانند  خارجی 
به  و  ببرد  زیادی  استفاده های  آن  نظایر  و  پروژه 
رابطه  این  در  کند.  پیدا  دست  خوبی  موفقیت 
 Bench باید  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت 
انجام  را  بهترین ها  از  الگوبرداری  یا   marking
خارجی  معتبر  فعالیت های شرکت های  از  و  دهد 

بهره برداری کند.
با  که  درعین حال  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  
برخی از شرکت های معتبر خارجی رقیب است، اما 
باید بتواند از تجارب و دانش فنی این شرکت ها بیاموزد. 
از طرف دیگر شرکت سرمایه گذاری خوارزمی باید 
بتواند به سرعت به بازارها پاسخ گو باشد و به درستی به 
نیازهای مشتریان و سهام داران پاسخ مناسبی بدهد. 
باید  خوارزمی  راستا شرکت سرمایه گذاری  این  در 
انعطاف پذیری باالیی داشته باشد. سرمایه گذاری روی 
سیستم های IT به منظور تسهیل تصمیم گیری های 
مدیریتی و کارشناسی با بهره گیری از اطالعات دقیق 
و به موقع نیز باید در دستور کار باشد. هم چنین این 
سیستم های  که  است  اهمیت  حائز  بسیار  موضوع 
اطالعاتی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از امنیت 
باالیی برخوردار باشند تا رقبای ما نتوانند از اطالعات 

سازمانی ما استفاده کنند.
سازمانی چابک

او در ادامه می گوید: شرکت خوارزمی باید روی این 
موضوع متمرکز شود و برنامه هایی را انجام دهد که 
شرکت های زیرمجموعة خوارزمی از حداقل نیروی 
نیرو هایی مجرب و  البته  باشند؛  برخوردار  انسانی 
متخصص. این جهت گیری باعث می شود سازمان 

با چابکی بیشتری پیش برود. 
پايش برنامة استراتژيک و حاکميت شرکتی

مهم ترین  دربارة  درپایان  ابن الرسول  دکتر 
برنامه های پیش روی گروه خوارزمی می گوید: 

در   1392 سال  در  که  استراتژیک  برنامة  هدف 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی تدوین و در کل 
شرکت پیاده سازی شد، این است که همة اجزای 
راستای  در  و  جمعی  تعهدی  قالب  در  شرکت 
اهداف روشن و معینی حرکت کنند. این در حالی 
است که سال آینده باید این اقدامات و برنامه ها 
نیز  البته در سال 1394  قرار گیرد.  پایش  مورد 
و  است  نشده  تکمیل   اما  پذیرفته،  پایش صورت 
کامل  به  صورت  جدید  سال  در  باید  پایش  این 
سرمایه گذاری  شرکت  میان  این  در  شود.  انجام 
شرکتی  حاکمیت  نظام  که  دارد  بنا  خوارزمی 
هیئت  تمام  یعنی  کند.  تقویت  گروه  در  نیز  را 
مدیره ها در تمام شرکت ها باید نسبت به عملکرد 
البته  باشند.  پاسخ گو  مدیریتشان  تحت  مجموعة 
مشخص شده،  وظایف  موازات  به  مدیره ها  هیئت  
این  در  باشند.  برخوردار  نیز  الزم  اختیارات  از 
هم  آن ها  پاسخ گویی  ظرفیت  که  است  صورت 

ارتقا خواهد یافت.

فرصت های تازه، انتخاب های تازه را می طلبد
نوروز ويژه 
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دكترمحمدرضا ستايش، معاون امور مالی و 
اقتصادی گروه خوارزمی

از همه سوی جهان جلوة او می بینم                                        
جلوة اوست جهان کز همه سو می بینم
چو به نوروز کند پیرهن از سبزه و گل

آن نگارین همه رنگ و همه بو می بینم   
»شهریار«

سالی دیگر بر خوارزمی و سهام داران عزیز 
آن گذشت.

از  آکنده  و  فرازونشیب  از  پر  سالی 
اتفاقات.

مصوب  هفت سالة  برنامة  راستای  در  خوارزمی 
در  ارزشمندی  و  بااهمیت  گام های  خود،  سهام داران 
به همت  این رویدادها  تمام  برداشت.  حوزه های مختلف 
بر  خود  پایبندی  که  عزیزانی  و  سهام داران  مساعدت  و 
رسانیده  اثبات  به  را همواره  با شرکت  پیمانشان  و  عهد 

بودند سپری شد.
در سال گذشته با تمام پستی و بلندی های بازار سرمایه، 
بودیم.  شاهد  را  شرکت  سرمایة  افزایش  شدن  اجرایی 
رویدادی که اگر مساعدت و همراهی عزیزان سهام دار را 

باور نداشتیم، در این راه گام نمی گذاردیم.
سالیانة  عمومی  مجمع  برگزاری  از  قبل  مهم  این  ثبت 
بازار سرمایه  از دست اندرکاران  برخی  به زعم  شرکت که 
مشارکت  با  می رسید،  نظر  به  غیرممکن  و  محال  امری 
در  دیگری  زرین  برگ  و  رسید  سرانجام  به  سهام داران 

پروندة شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به ثبت رساند. 
سرمایه گذاری  شرکت  مالی  صورت های  ارائة  و  تهیه 
 94 سال  دیگر  رویداد  مقبول،  گزارش  اخذ  و  خوارزمی 
با  شرکت  صادقانة  رویکرد  و  شفافیت  از  نشان  که   بود 
سهام داران خود داشت. امری که سالیان اخیر به رویه ای 
این عزیزان بدل گردیده  با  ارزشمندی  پیمان  و  اساسی 

است.
ارائة  و  سهام داران  شان  و  حد  در  مجمعی  برگزاری 
ازجمله  اتخاذ تصمیم،  به منظور  آنان  به  اطالعات کافی 
نود  از  بیش  حضور  با  آن  تشکیل  که  بود  رویکردهایی 
اهتمام جدی  از  نشان  مجمع  این  در  درصد سهام داران 

آنان برای همراهی با مدیریت شرکت داشت.
معاونت  حوزة  و  شرکت  برنامه های  سرلوحة  در  آنچه 
مالی و اقتصادی و امور سهام شرکت در سال پیش روی 

و حفظ  اعتماد  این  به  مناسب  پاسخگویی  تعریف شده، 
این پشتوانة گرانقدر سهام داران است.

جدید  رویه های  از  استفاده  است  بدیهی 
با  ارتباط  برقراری  چگونگی  تسهیل  و 
حال  و  گذشته  دغدغة  عزیزان،  این 
از  با استفاده  این راستا  شرکت بوده و در 
همراهی همیشگی بانک صادرات ایران، از 
کارکنان  و  بانک  توانمندی شعب گستردة 
خدوم آن در برقراری تعامل با سهام داران 

بهره گرفته شده است.
نیز  و  سهام  سود  پرداخت  موفق  تجربة 
شعب  طریق  از  سرمایه  افزایش  تقدم  حق  اوراق  ارائة 

بانک در سراسر کشور، شاهدی بر این مدعاست.
استفاده از امکانات ارتباطی جدید اعم از پیش بینی زمان 
و  مستمر  جلسات  برگزاری  منظور  به  مشخص  ساعت  و 
سهام داران  نقطه نظرات  و  ارزشمند  تجربیات  از  استفاده 
آتی  سال  در  که  است  بااهمیتی  موضوعات  از  محترم، 
و  مالی  معاونت  اخص  به طور  و  شرکت  کار  دستور  در 
در  آن  اجرایی  فرآیند  که  است،  گرفته  قرار  اقتصادی 
اطالع رسانی  عمومی شرکت  روابط  توسط  نزدیک  آیندة 

خواهد شد.
سرمایه گذاری  کشور،  روی  پیش  جدید  شرایط  در 
از  استفاده  راستای  در  خود  تجهیز  با  نیز  خوارزمی 
در  آن  به کارگیری  و  وجوه  مدیریت  ارزان تر،  منابع 
را  خود  تالش  و  کرده  اقدام  هفت ساله  برنامة  نیازهای 
سرمایه  بازار  در  موجود  پتانسیل های  از  بهره مندی  بر 
راستا  این  در  است.  متمرکز کرده  پساتحریم  در شرایط 
برنامه های عملیاتی تدوین و اجرای آن به عنوان دغدغه 

و وظیفة اصلی این معاونت تعریف شده است.
در خاتمه ضمن سپاس از همراهی تمام عزیزان از تمام 
و سالی سرشار  پوزش طلبیده  کاستی های سال گذشته 
خوارزمی  بزرگ  خانوادة  برای  را  بهروزی  و  موفقیت  از 

آرزومندیم.
فریدون فرخ فرشته نبود

ز مشک و ز عنبر سرشته نبود
به داد و دهش یافت آن نیکویی

تو داد و دهش کن فریدون تویی
»فردوسی«

می کوشيم پاسخگويی شايسته به اعتماد سهام داران باشيم

نوروز ويژه 
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مدیرعامل شرکت توسعة مدیریت سرمایة خوارزمی با اشاره به توافق ایران با 
شش قدرت جهانی و به تبع آن برداشته شدن تحریم ها گفت: بعد از برداشته 
کشور  برای  زیادی  بسیار  فرصت های  پساتحریم  زمان  در  و  تحریم ها  شدن 
برنامة  خوارزمی  شرکت  می شود.  مهیا  خوارزمی  شرکت  برای  آن  به تبع  و 
هفت ساله ای را از دو سال پیش تدوین کرده است که طی آن در خردادماه 
کشور   GDP درصد  یک  معادل  خوارزمی،  گروه  دارایی  ارزش   1399 سال 
در  شرکت  این  برای  خالص  هم  سود  تومان  میلیارد   8500 و  بود  خواهد 

تالش  بر  عالوه  است.  شده  پیش بینی  برنامه  این  پایان 
و برنامه ریزی دقیق، فضای پساتحریم هم کمک بسزایی 
در رسیدن به این هدف می کند. ما امیدواریم بتوانیم از 
فرصت هایی که در این دورة زمانی برای شرکت خوارزمی 
داشته  را  ممکن  بهره برداری  حداکثر  می آید،  وجود  به 
باشیم و حتی به فراتر از حد برنامه ریزی خود نیز دست 

پیدا کنیم.
این که شرایط پساتحریم  به  اشاره  با  ادامه  ارجمندی در 
بیشتر از این که یک چالش باشد، یک فرصت است، افزود: 
در پساتحریم فضای کسب وکار قطعا رو به بهبود می رود 
و امکانات کشور هم افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجة 
برداشته شدن تحریم ها، مشارکت سرمایه گذاران خارجی 
در اقتصاد کشور نیز افزایش می یابد و این تحوالت باعث 
طبیعتا   . شد  خواهد  کار  و  سرمایه  بازار  در  رشد  ایجاد 
گروه خوارزمی هم این فرصت ها را از دست نخواهد داد 
آن   از  باالتر  چه بسا  و  خود  اهداف  تحقق  راستای  در  و 

حداکثر تالش را صورت خواهد داد.
فضای  به  ورود  برای  شرکت  در  خوبی  برنامه ریزی هایی 
از  قبل  خوارزمی  است.  گرفته  صورت  جدی تر  رقابتی 
نهایی شدن توافق ایران و 5+1 و به فرجام رسیدن برجام 
برای بررسی همه جانبة این مسائل کمیته های کارشناسی 
تشکیل داده بود. حتی یکی از محورهای اصلی همایشی 

که در آذرماه  1394 با شرکت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیرة تمامی 
در  برگزار شد، چگونگی حضور  اصفهان  در شهر  خوارزمی  گروه  شرکت های 
فضای بین المللی بود. بنابراین ما برای ورود به این دوران جدید آماده هستیم 

و برنامه ریزی هم کرده ایم. هم اکنون کارگروه های تخصصی تشکیل  شده است 
که مشغول انجام کارهای مطالعاتی هستند و مراوداتی را هم با شرکت هایی 

در خارج از کشور داشته اند و کم کم به سمت انعقاد قرارداد پیش می روند.
فضای اقتصادی کشور به قدری بکر است که جا برای کسی تنگ نمی شود؛ چه 
برای آن هایی که بخواهند مستقیما سرمایه گذاری کنند و چه برای آن ها که 
بخواهند کارهای مشترکی را تعریف کنند. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی در حال تعریف کارهای مشترک با شرکت های سرمایه گذار خارجی 
از ظرفیت های  تا جای ممکن   دارد  تصمیم  و  است 

جدید ایجادشده استفاده کند.
جلب  خورشیدی،  سال  پایان  به  اشاره  با  ارجمندی 
سمت  به  خوارزمی  گروه  شرکت های  تمام   توجه 
دستاوردهای  مهم ترین  از  یکی  را،  شدن  بین المللی 

سال گذشته دانست و افزود:
نیز  و  فعالیت های شرکت  تنوع  و  توسعه  به  توجه  با 
داخل  اقتصادی  فضای  رو،  پیش  اهداف  به  توجه  با 
کشور برای فعالیت های جدید خوارزمی کافی نیست. 
اگر فهرست 100 شرکت برتر - که کمتر از یک ماه 
می شوید  متوجه  کنید،  مرور  را   - شد  منتشر  پیش 
به  را   107 رتبه  است  توانسته  خوارزمی  شرکت  که 
خود اختصاص دهد . وقتی این رتبه را با رتبة چهار 
سال پیش که حدود 400 بود، مقایسه کنید، رشد و 
پیشرفت سریع و چشم گیر این شرکت را درخواهید 
 1394 سال  در  خوارزمی  شرکت  هم چنین  یافت. 
توانست لوح و تندیس هلدینگ برتر کشور را نیز به 
دست بیاورد که همة این ها نشان از رشد سریع این 
مجموعة سرمایه گذاری دارد. جهت گیری برنامة هفت 
سالة گروه هم این است که در پایان برنامه در شمار 
یکی از پنج شرکت سودآور کشور و سه شرکت برتر 

در بورس تهران باشد.
به ویژه  است،  قابل  دسترسی  و  ملموس  کشور  کنونی  شرایط  با  اهداف  این   
دارند.  شدن  بین المللی  سمت  به  گروه  شرکت های  تمام  که  نگاهی  درسایة 
مشترک  کارهای  تعریف  سمت  به  باید  ما  داروسازی  شرکت  نمونه  به طور 

حضوردربازارسرمایه،آنهمدرشرایطدشواروباوجودفرازونشیبهای
مناسب برنامهریزی نیز و واقعبینانه و تحلیلدرست نیازمندشناخت، بسیار،

است.درآستانةسالنودراینزمینههاگفتوگوییداشتیمباعباسعلیارجمندی،
از گفتوگو این در ارجمندی خوارزمی. سرمایة مدیریت توسعة شرکت مدیرعامل

دالیلتداومموفقیتهایگروهخوارزمیوظرفیتهایآنبرایحضورفعالوهدفمنددراقتصادپسابرجامازجملهدرعرصة
همکاریباشرکتهایخارجیونیزچالشهایپیشرویبازارسرمایهدرایرانسخنگفت.

تنوع  و  توسعه  به  توجه  با 
نیز  و  شرکت  فعالیت های 
رو،  پیش  اهداف  به  توجه  با 

کشور  داخل  اقتصادی  فضای 
جدید  فعالیت های  برای 

اگر  نیست.  کافی  خوارزمی 
که   - برتر  شرکت   100 فهرست 
منتشر  پیش  ماه  یک  از  کمتر 
متوجه  کنید،  مرور  را   - شد 

خوارزمی  شرکت  که  می شوید 
به  را   107 رتبه  است  توانسته 

وقتی   . دهد  اختصاص  خود 
سال  چهار  رتبة  با  را  رتبه  این 

مقایسه  بود،   400 حدود  که  پیش 
سریع  پیشرفت  و  رشد  کنید، 

را  شرکت  این  چشم گیر  و 
یافت درخواهید 

گفت وگو با عباسعلی 
ارجمندی، مديرعامل 

شرکت توسعة مديريت 
سرماية خوارزمی

نوروز ويژه 
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و  بازرگانی  شرکت های  هم چنین  و  برود  خارجی  معتبر  داروسازهای  با 
ساختمانی و دیگر شرکت های تابعه هم باید به جنبه های بین المللی کارشان 

توجه کنند.
فناوری  توسعة  شرکت  و  خوارزمی  ساختمان  توسعة  شرکت  مثال  به طور 
حال  در  خارجی  سرمایه گذاران  با  حاضر  حال  در  خوارزمی  اطالعات 
سال  دو  به  عمرش  که  هم  جهان  صدر  معادن  توسعة  شرکت  مذاکره اند. 
این ها  است.  داشته  خارجی  شرکت های  با  خوبی  بسیار  مذاکرات  نمی رسد، 
این که در سال  بوده است. ضمن  از دستاورد های ما در سال گذشته  برخی 
گذشته، افزایش سودآوری و افزایش دارایی های گروه با نگاه به ظرفیت های 

موجود در داخل کشور نیز از دستاوردهای ارزشمند محسوب می شود.
آن  موفقیت های  و  خوارزمی  شرکت  فعالیت های  توسعة  عوامل  دربارة  او 

گفت: 
مهم ترین عامل را می توان تعریف و تعیین صحیح هدف و تالش همه جانبه در 
جهت دست یابی به آن دانست. شاید بشود گفت تقریبا همة شرکت ها همین 
تیرشان  ابتدا  شرکت ها  از  برخی  که  است  این  واقعیت  ولی   دارند،  را  ادعا 
و  می کشند  را خط  آن  دور  نقطه ای،  به  اصابت  از  بعد  و  می کنند  پرتاب  را 
عمل  این گونه  خوارزمی  گروه  اما  بود!  نقطه  همین  ما  هدف  که  می گویند 
نکرده است. تدوین برنامة هفت ساله  و تعهد به عملیاتی کردن آن، موید این 
و  بزرگ  ریسک های  قبول  به خاطر  خوارزمی  پیشرفت  میزان  این  است.  امر 
با  ولی  می آمدند،  نظر  به  نشدنی  اول  وهلة  در  که  است  سرمایه گذاری هایی 
توفیق  دلیل  به  این ها  همة  رسیدند.  سرانجام  به  و  شدند  مدیریت  موفقیت 
سودآوری  جهت  در  ریسک ها  دقیق  مطالعة  و  فرصت ها  شناسایی  در  گروه 

بیشتر بوده است.
سال  در  که  داشته ایم  شرکت هایی  ما   
تغییر  با  اما  بوده اند،  زیان ده  گذشته 
و  مناسب  راه کارهای  انتخاب  و  مدیریت 
البته مقارن شدن این تالش ها با به ثمر 
نشستن برجام، در سال آینده سودآوری 

این شرکت ها را شاهد خواهیم بود. 
شرکت  وضعیت  مورد  در  ارجمندی 
بورس  در  خوارزمی   سرمایه گذاری 
وضعیت  که  گذشته  سال  دو  در  گفت: 
مقاطعی  در  و حتی  نبود  مناسب  بورس 
وخیم بود، شرکت خوارزمی متاثر از آن، 
 بخشی از سود پیش بینی شده را از دست 

در  خوارزمی  که  است  حالی  در  این  داد. 
و  رشد  همیشه  گذشته  سال های  طی 
امسال  خوشبختانه  و  داشته   سودآوری 
بوده  شکل  همین  به  آن  مالی  تراز  هم 
دالیل  به  حاصل  سود  میزان  اما  است، 
یادشده کمتر بود. هر چند باید گفت سود 
خوارزمی هیچ وقت کمتر از درصد اعالمی 

در بودجة شرکت به بورس نبوده است.
شرکت  موجود،  آمار  اساس  بر 
سال های  در  خوارزمی  سرمایه گذاری 
و  است  داشته  قبولی  قابل  رشد  گذشته، 
که  باشد،  بهتر  بورس  شرایط  اگر  امسال 
به نظر من بهتر هم خواهد بود، ما فرصت 
این را داریم که سود بیشتری را از بورس 

هم چنین  کند.  پیدا  افزایش  شرکت  سودآوری  آن  پیرو  تا  آوریم  دست  به 
رصد،  را  بازار  دائم  به طور  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاونت  در  ما  همکاران 

دارایی شرکت را به روز و سودهای نهفته آن را شناسایی می کنند.

بسیار  قیمت  به  نیروگاه  است.  نیروگاه  ما  دارایی های  مهم ترین  از  یکی   
مناسبی خریداری شد و در زمان خریداری، ارزش آن به مراتب بیش از مبلغ 
خریداری شده بود. با تملک این نیروگاه و اصالح ساختار آن توسط خوارزمی 
سود زیادی به دست آمد. نیروگاه دارایی بزرگی است و انتفاع ما از نیروگاه 
دو بخش دارد؛ بخش اول از محل فروش برق تولیدی و بخش دوم به واسطة 

دارایی های دیگر نیروگاه. 
ظرف  آن  واسطة  به  که  ماست  برای  خوب  بسیار  پتانسیل  نیروگاه  یک   

سال های آینده به سودآوری خوارزمی اضافه خواهد شد. 
ارجمندی در ادامه با اشاره به چالش های بازار سرمایه گفت: ما در کشوری 
فعالیت می کنیم که خصوصی سازی به خوبی در آن جا نیفتاده است. با نگاهی 
نهادهای  به  متعلق  آن  سهام  درصد   80 از  بیش  که  درمی یابیم  بورس  به 
دلیل  به  می شود.  کوچک  خیلی  ما  بازار  شرایطی  چنین  در  است.  عمومی 
یافته  کاهش  عرصه ها  تمام  در  تولید  سطح  بخش ها  همة  در  دولت  حضور 
قابل  پیدا کرده است. در حال حاضر بخش  افزایش  نیز  تورم  از آن   و متاثر 
تولید شود،  این که صرف سرمایه گذاری در  از درآمد دولت به جای  توجهی 
صرف سرمایه گذاری در واردات و بازرگانی شده است. از طرفی، در مقاطعی 
خلق پول صورت گرفته و دولت ها برای بازپرداخت بدهی های خود اسکناس 
چاپ کرده اند، اما از طرف دیگر تولید ما کاهش پیدا کرده است. طبعا با این 
شرایط تورم اجتناب ناپذیر است. دولت یازدهم هم با اجرای سیاست کنترل 
رکودی  درنتیجه  و  گرفته  پیش  در  را  انقباضی  به شدت  برنامه های  تورم، 
سنگین بر اقتصاد کشور حاکم شده است. البته ناگفته نماند با تغییراتی که 
در کاهش نرخ سود بانکی صورت گرفته است، اگر منابع در مسیر مناسبی 
موجب  سپرده ها  سود  کاهش  دارد.   وجود  اوضاع  بهبود  امید  بگیرد،  قرار 
بانک ها  از  منابع  از  مهمی  بخش  خروج 
تولید  سمت  به  منابع  این  اگر  و  می شود 
و  باال می رود  تولیدات  میزان  هدایت شود، 
خواهد  خارج  فعلی  رکود  از  کشور  اقتصاد 
آن قدر  ایران  در  سرمایه  بازار  درواقع  شد. 
بکر است که هرچقدر هم پول و سرمایه در 

آن وارد شود، جذب خواهد شد.
هم  شرکت  کنونی  مدیریت  خوشبختانه 
است  شناخته  به خوبی  را  آن  پتانسیل های 
دارد.  برنامه  آن ها  از  استفاده  برای  هم  و 
بازار  در  خوبی  بسیار  تجربة  خوارزمی 
شرکت  مدیران  دارد.  کشور  سرمایة 
بازار  مجرب  و  باسابقه  چهره های  از 
یک  خوارزمی  دیگر  از  طرف  سرمایه اند. 
ایران  صادرات  بانک  مانند  معنوی  حامی 
خوبی  بسیار  حامی  می تواند  بانک  دارد. 
که  باشد  پروژه هایی  مالی  تامین  برای 
دیده  آیندة خود  برنامه های  در  خوارزمی 
گروه،  این  در  صادرات  بانک  البته  است. 
آن جا  از  اما  ندارد،  سهمی  هیچ  رأسا 
از  بانک  بازنشستة  و  شاغل  کارکنان  که 
می تواند  هستند،  خوارزمی  سهام داران 
نقش موثری در حمایت از گروه خوارزمی 
با  تعامل  دیگر  مثبت  امتیاز  باشد.  داشته 
بانک  هرگاه  که  است  این  صادرات  بانک 
مراوداتی  داخلی  یا  خارجی  طرف های  با 
دارد، خوارزمی هم می تواند وارد عرصه شود و سهم و نقشی درخور برعهده 
فناوری  مانند  حوزه هایی  در  می تواند  تعاملی  چنین  مثال  به طور  بگیرد. 

اطالعات و معادن برای هردو طرف مفید و سودآور باشد. 

سطح  بخش ها  همة  در  دولت  حضور  دلیل  به 
آن   از  متاثر  و  یافته  کاهش  عرصه ها  تمام  در  تولید 
حاضر  حال  در  است.  کرده  پیدا  افزایش  نیز  تورم 

جای  به  دولت  درآمد  از  توجهی  قابل  بخش 
صرف  شود،  تولید  در  سرمایه گذاری  صرف  این که 
است.  شده  بازرگانی  و  واردات  در  سرمایه گذاری 

گرفته  صورت  پول  خلق  مقاطعی  در  طرفی،  از 
خود  بدهی های  بازپرداخت  برای  دولت ها  و 

ما  تولید  دیگر  طرف  از  اما  کرده اند،  چاپ  اسکناس 
است کرده  پیدا  کاهش 
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پرهام سيدين، مديرعامل شركت 
سرمايه گذاری  آتی نگر سپهر ايرانيان 
)سهامی خاص(

سال 1395 درحالی از راه می رسد که اقتصاد ایران 
از یک سو شرایط  در آستانة تحوالت بزرگی است. 

بین المللی،  ایران در جامعة  جدید 
نظام  کلی  سیاست های  کنار  در 
ازجمله اقتصاد مقاومتی، دسترسی 
صنایع ما را به روش های جدید و 
فناوری  مالی،  منابع  تامین  متنوع 
قابل  گسترش  جدید،  بازارهای  و 
توجهی خواهد داد، از سوی دیگر 
از  بسیاری  اقتصاد  درحالی که 
برده  سر  به  رکود  در  دنیا  مناطق 

یا در منطقة ما با مشکالت جدی امنیتی مواجه اند، 
ایران در فضایی امن در میان منطقه ای آشوب زده 
می تواند  آمادة سرمایه گذاری،  زیرساخت هایی  با  و 

مقصد توجه بسیاری از سرمایه گذاران دنیا باشد.
ازجمله این فرصت های سرمایه گذاری؛ می توان به 
فرصت های موجود در صنایع گردشگری، سالمت، 
و  نفت وگاز  و  اطالعات  فناوری  انرژی،  معدن، 
نیاز  به  توجه  با  همچنین  کرد.  اشاره  پتروشیمی 
حدود   نیاز  و  خود  پروژه های  تکمیل  به  دولت 
800تریلیون تومانی به منابع مالی، فرصتی طالیی 
بین المللی  و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  برای 
این طرح ها ضمن  در  مشارکت  با  که  بود،  خواهد 
کمک به رشد اقتصاد ملی از منافع آن نیز منتفع 

شوند. 
در چنین فضایی، فرصتی طالیی برای بازار سرمایة 
ما ایجاد شده است، که با گسترش ابزارهای جدید 
سرمایه های  هدایت  و  مدیریت  در  کلیدی  نقشی 
ایفا  خارجی  منشا  با  سرمایه هایی  و  داخلی  خرد 
کند. اکنون با ایجاد و گسترش بازار بدهی، گام های 
نخست در راه تامین مالی دولت و بنگاه های بزرگ 
برداشته  ثابت  درآمد  با  اوراق  ثانویة  بازار  ایجاد  با 

شده است.
روش های  بهترین  از  یکی  ابزارها،  این  کنار  در 
پروژه  صندوق های  پروژه ها،  این گونه  مالی  تامین 
منظور  به  است  صندوقی  پروژه  صندوق  است. 
تامین منابع مالی پروژه های خاص، که از ابزارهای 

مختلف موجود در بازار سرمایه ازجمله اوراق مشابه 
می کند.  استفاده  ثابت،  درآمد  با  اوراق  و  سهام 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی نیز به عنوان یکی از 
عام  سهامی  سرمایه گذاری  شرکت های  بزرگ ترین 
و  مدیریت  محور  می تواند  بورس،  در  پذیرفته شده 
مشارکت منابع جذب شده در این گونه 
اعتبار  طرفی  از  زیرا  باشد،  صندوق ها 
منابع  جذب  برای  الزم  شفافیت  و 
سرمایه گذاران داخلی وخارجی را دارد و 
از سوی دیگر امکان و ظرفیت مدیریت 
مالی و حقوقی مشارکت های الزم جهت 
)چه  بزرگ وملی؛  پروژه های  انجام 
پروژهای مشارکت عمومی وخصوصی و 

چه پروژه های خصوصی( را دارد.
خارجی(؛  چه  و  داخلی  )چه  صندوق ها  این  ایجاد 
می تواند ضمن تامین مالی الزم برای انجام پروژه ها، 
بهره وری را نیز تا حد قابل توجهی باال ببرد، چراکه 
این سازوکار با شفافیت و با نظارت سازمان بورس 
عمل  حرفه ای  و  آگاه  سهام داران  مهم تر  آن  از  و 

می کند.
شرکت  در  که  مهم  فعالیت های  دیگر  از 
سرمایه  بازار  زمینة  در  خوارزمی  سرمایه گذاری 
عرصة  در  موثر  و  فعال  حضور  می شود،  پی گیری 
سرمایه گذاری بین المللی، با رویکرد به فناوری مدرن 
کلیدی شرکت  ماموریت  به عنوان  اکنون  که  است، 
سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان، به عنوان بازوی 
تخصصی مالی گروه خوارزمی تعریف شده، که ضمن 
گسترش فعالیت در بازار سرمایه همواره تالش خود 
از آخرین دستاوردهای دانش  استفاده  را در جهت 
مالی به کار برده است. در این راستا شرکت آتی نگر 
سپهر ایرانیان، امید دارد که بتواند با گسترش هرچه 
تجارب  از  استفاده  و  بین المللی  ارتباطات  بیشتر 
جهانی، خدمات مالی را با استانداردهای نوین دنیا 
ارائه دهد. در حال حاضر شرکت فعالیت های خود 
خاطر  به  تالش  ازجمله  متعددی  شاخه های  در  را 
جذب منابع برای سرمایه گذاری در پروژه ها و سهام 
و همچنین مدیریت دارایی ها و مشاورة اقتصادی و 
مالی آغاز کرده است و امید دارد با به بار نشستن 
آن ها، گامی موثر و شایسته در راستای اعتالی نام 

گروه خوارزمی بردارد.

فرصت های بی بديل برای سرمايه گذاری

نوروز ويژه 
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محسن وطنی؛ رئيس اداره روابط عمومی شركت 
سرمايه گذاری خوارزمی

کیست،  خوشبخت  که  بپرسند  من  از  اگر 
بی درنگ خواهم گفت: خوشبخت زنی است 
که خانواده اش را و مردی است که خانواده و 

شغلش را عاشقانه دوست داشته باشد.
نگاه  این جملة من  به  فمینیستی  لطفا  نه! 
در  خانم ها  که  نیست  این  منظورم  نکنید. 
آقایان  از  کمتر  حقی  یا  توان  کار،  محیط 
برای  که  است  این  منظورم  بلکه  دارند. 
نماد  -که  ایرانی  زن  یک  به ویژه  زن،  یک 

تمام  می تواند  خوب  خانوادة  داشتن  است-  خانواده  به  عشق 
اسباب خوشبختی را فراهم کند. اما داشتن شغل برای آقایان 

اجتناب ناپذیر است.
 موفقیت، موقعیت اجتماعی و میزان اعتبار مردها از زمانی که 
برای شکار از غار بیرون می رفتند، تا االن که برای کسب روزی 
از  بیرون  می دهند،  تن  شکار  از  بدتر  مشقت  هزار  به  حالل، 
محیط خانه تعریف شده است و مردها در بیشتر موارد ساعات 
بیشتری از وقتشان را در محیط کار صرف می کنند تا محیط 
خانه. درنتیجه مرد خوشبخت به مردی گفته می شود که عالوه 
بر خانواده اش شغلش را نیز عاشقانه دوست داشته باشد. تاکید 

می کنم: عاشقانه!
رقابت  نیز  متخصص  نیروهای  بین  حتی  که  روزگاری  در 
دارد، طبیعی  موقعیت شغلی وجود  برای کسب  سرسختانه ای 
است که خیلی از شاغلین نتوانند به شغل دل خواهشان دست 
پیدا کنند. فراوانند آدم هایی که صبح تا شب با هزار دلخوری 
اندکی  ساعات  تا  می کنند  تحمل  را  کارشان  محیط  مشقت  و 
را در کنار خانواده باشند. احتماال شما هم کارکنان زیادی را 
می شناسید که برای بازنشستگی روزشماری می کنند و از این 
چیزی  جهان  در  واقعا  آیا  نمی برند.  لذتی  هیچ  روزه  هر  کار 
انتظار  شاید  می شناسید؟  بازنشستگی  انتظار  از  کسل کننده تر 
یک زندانی برای روز آزادی هم این قدر تلخ نباشد. بازنشستگی 
هیچ گاه نمی تواند شبیه آزادی برای یک زندانی تبدیل به یک 

رویای بزرگ بشود. و چقدر زیادند این زندانیان مشاغل!
خوارزمی از این منظر برای من شغل نیست. خوارزمی نمادی 
بزرگی  رویای  خوارزمی  دارم.  دوستش  عاشقانه  من  که  است 

است که احساس خوشبختی را به من هدیه کرده است.
حتی پیش از این که دیپلم بگیرم، هیچ تصوری از شغل، به غیر 
از حوزة ارتباطات در ذهنم نداشته ام. در کنکور –که زمان ما 
انتخاب داشتم؛  بود- من فقط یک  انتخاب یکصد رشته مجاز 

ارتباطات. 
کرده ام،  عوض  شغل  بار   40 به  نزدیک  روزگار  بد  از  بی اغراق 
در  می شدند.  تعریف  ارتباطات  حوزة  در  مشاغل  این  تمام  اما 
رسانه های تصویری و نوشتاری، در رادیو و تلویزیون و مطبوعات 
و در روابط عمومی چندین و چند شرکت کار کرده ام. متاسفانه 
به دلیل ناپایداری مشاغل فرهنگی، بر خالف آرزوی قلبی ام که 
به  مجبور  مرتب  بود،  در یک جای مشخص  کار طوالنی مدت 
تغییر شغل می شدم. اما هیچ گاه به هیچ کاری غیر از رسانه و 
روابط عمومی و به هیچ نقشی خارج از تعریف ارتباطات، فکر 

نکرده ام. من عاشق رسانه و روابط عمومی ام. همین و بس! 
هیچ وقت  بزرگ  رویاهای  بدون  ارتباطاتی  ذاتا  آدم  یک  اما 
احساس  برای  من  نمی کند.  خوشبختی  احساس 
در  و  بلندپروازانه  سازمانی  رویای  یک  به  خوشبختی 
خانوادة  به  تا  داشتم  احتیاج  دست یافتنی  حال  عین 
بزرگ خوارزمی پیوستم. در شرکت خوارزمی چیزی که 
مرا دل بسته کرد، »برنامة استراتژیک و سند چشم انداز 
هفت ساله« نام داشت. داشتن برنامة استراتژیک و سند 
رویایی  بود.  قبلی  مشاغل  در  من  گم شدة  چشم انداز، 
بزرگ که به آن ایمان داشته باشم و صبح به صبح با 
احساس  و  بگیرم  انرژی  خودم  به  آن  اهداف  یادآوری 
از دلسوزترین و متخصص ترین  به همراه گروهی  کنم که من 
افراد کشورم، در مسیری درست و دقیق و علمی، برای اعتالی 
خوارزمی  می کنم.  تالش  سرزمینم  مردم  آیندة  و  کشورم  نام 

برنامة استراتژیک داشت.
جمع  در  می توانم  که  هستم  کار  به  مشغول  جایی  در  حاال 
نام  بردن  به  عزیزم  و دوستان  اعضای خانواده ام، خویشاوندانم 
آن افتخار کنم. دوستی به من می گفت وقتی تو دربارة شغلت 
حرف می زنی، لحن صدایت شبیه نظامی ها می شود، محکم و 
مطمئن حرف می زنی و سینه سپر می کنی. گفتم برای این که 

می دانم در کجا هستم.
پرافتخار  گروه  این  لیاقت همراهی  من  که  موضوع  این  سوای 
دعای  یا  خداوند  بی حد  لطف  سر  از  این که  یا  باشم  داشته  را 
خیر کسی با این قافله همراه شده باشم، باید بگویم که نیروی 
دارایی  و  گنجینه  اصلی ترین  که  خوارزمی،  فکری  و  انسانی 
ماست، همگی از باتجربه ترین و متخصص ترین افراد در حوزة 
تخصصی خودشان انتخاب شده اند و این موضوع پشتوانة باور 
من به برنامة استراتژیک و دست یابی به سند چشم انداز هفت 
آینه اش  در  را  صورتم  به صبح  که صبح  برنامه ای  است.  ساله 
نگاه می کنم تا ببینم کجای راهم و بعد یکی دو دقیقه، با تصور 
سند  اهداف  به  خوارزمی  دست یابی  باشکوه  جشن  در  خودم 
چشم انداز، کیف می کنم و برای لذت بردن از کار روزانه آماده 

می شوم.
و البته عالوه بر داشتن برنامة منسجم و دقیق، خوارزمی را به 

سه دلیل دیگر نیز بسیار دوست می دارم:
1- مفهوم کار گروهی در خوارزمی بسیار جا افتاده است. این جا 
شده  تعیین  برایش  که  وظایفی  به  محدود  هیچ کس  فعالیت 

نیست و هیچ کس هیچ کاری را به تنهایی انجام نمی دهد.
2- اصول و مفاهیم بهره وری در خوارزمی یک شعار نیست، بلکه 

شیوة زندگی ماست.
3- مدیریت دانش در شرکت خوارزمی کامال جا افتاده است. 
تجربه های  و  می شود  ثبت  و  مستند  تجربیات،  تمام  این جا 
انباشته شده با طبقه بندی های خاص و در بیشتر موارد در قالب 

چک لیست های دقیق و کارآمد به راحتی قابل دسترس است.
به  من  ورود  از  پیش  گران قدرم  همکاران  که  دلیل  سه  این 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، پایه های آن را ریخته اند، مزیت 
 چشم گیری را برای این شرکت، در بین رقیبانش پدید آورده است.
من خوشبختم؛ خوشبخت برای این که در جهت »ثروت آفرینی 

پایدار برای نسل ها« تالش می کنم. شما هم خوشبختید.

خوشبخت خوارزمی
نوروز ويژه 
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محسوسی  تغییرات  ایران  بازار  در  سرمایه گذاری  کاهش  گذشته  سال  چند  در 
که  داشته  آن  بر  را  ایرانی  سازمان های  و  آورده  وجود  به  ایران  اقتصاد  در  را 
برنامه ریزی هایی را در راستای جذب سرمایه  اتخاذ کنند و از آفت هایی که پیش 
روی آن ها قرارگرفته، رهایی پیدا کنند. در این میان توسعة فعالیت های خوارزمی 
شرکت  این  برنامه های  از  یکی  بین المللی،  عرصة  در  جمله  از  سرمایه  بازار  در 

است.
سمیرا برزیمهر، رئیس اداره حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در 

گفت وگو با »وخارزم« در این باره می گوید: اقتصاد ایران در 
سال های اخیر به  واسطة شرایط به وجودآمده با مشکالتی از 
قبیل کاهش سرمایه گذاری ها، کاهش توان تولید و خدمات و 
رکود و بی کاری روبه رو بوده است. در حال حاضر و هم زمان 
فضای  تغییر  و  تحریم ها  رفع  و  هسته ای  توافق  حصول  با 
بازارهای جهانی،  به  اقتصادی کشور و دسترسی  و  سیاسی 
بهره  به خوبی  فرصت ها  از  و  کنیم  عمل  هوشمندانه  باید 
دارای  آن ها  را که در  راستا حوزه هایی  و در همین   جوییم 
سازوکارهای  و  شناسایی  هستیم،  رقابتی  و  نسبی  مزیت 
متناسب برای ورود به عرصة بین الملل را پیاده سازی کنیم.

ایجاد زیرساخت مناسب
ورود  منظور  به   مناسب  فضای  ایجاد  می دهد:  ادامه  او 
زیرساخت های  ایجاد  مستلزم  خارجی  سرمایه گذاران 
و  تهیه  است.  اطالعاتی  اتکای  قابل   و  قابل درک  مطمئن، 
استانداردهای  طبق  مالی  صورت های  و  گزارش ها  تدوین 

ایجاد  بااهمیتی است که می تواند در  بین المللی گزارشگری مالی ازجمله موارد 
این شرایط نقش حیاتی ایفا کند. تحقق چنین شرایطی جهت کسب اطمینان 
ایران به عنوان عامل  بازارهای  با ورود به  بالقوة خارجی در رابطه  سرمایه گذاران 

انگیزشی بااهمیتی محسوب خواهد شد.
 نظام گزارش دهی باکیفیت و شفاف و هم چنین در سطح بین المللی قابل  مقایسه، 
منابع  سوءمدیریت  و  فساد  کاهش  به  هم زمان  و  تسهیل  را  مالی  منابع  جریان 

کمک شایانی می کند. هم چنین رقابت بین المللی تقویت می شود و شرکت ها برای 
برخورداری از منابع خارجی و فرصت های بازارهای بین المللی به حفظ موقعیت 

رقابتی خود ناچار می شوند.
در  شرکتی  حاکمیت  اصول  اجرایی شدن  به  توجه  با  سرمایه  بازار  با  رابطه  در 
و  مشوق  اصول  این  بهادار،  اوراق  بورس  عضو  شرکت های  و  بزرگ  شرکت های 
تشدیدکنندة فعالیت های کمیته های هیئت مدیره شامل کمیتة حسابرسی، حرفة 
ارتقای  در  زیادی  تاثیرات  و  است  اطمینان بخشی  خدمات  و  داخلی  حسابرسی 
در  مالی  گزارشگری  و  داخلی  کنترل های  سطح 

واحدهای اقتصادی کشور دارد.
توسعة فعالیت در بازار سرمایه

رئیس اداره حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی می افزاید: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
توسعة فعالیت در بازار سرمایه را یکی از برنامه های 
اصلی پیش روی خود قرار داده و در حال برنامه ریزی 
و اقدامات الزم جهت گسترش فعالیت های بین المللی 
و حضور جدی در عرصة بین الملل از قبیل ایجاد گروه 
مالی بین المللی، شناسایی بازارهای بین المللی برای 
شرکت های  خدمات  و  محصوالت  صادرات  توسعة 
گروه، مذاکرات با بانک های اروپایی، ایجاد و توسعة 
کسب وکارهای جدید که قبال در ایران نبوده است، 
ورود به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و عضویت در 
به عنوان  بین المللی  عمومی  سازمان های  و  ارگان ها 
بدیهی  است.  بازرگانی  اتاق های  در  ازجمله  بین المللی  نهادهای  با  ارتباط  نقطه 
راهبردی  برنامة  تحقق  و  عملیاتی  اهداف  راستای  در  این تالش ها  تمامی  است 

هفت سالة گروه خوارزمی است.
در خاتمه، فرارسیدن عید سعید نوروز را به  تمامی سهام داران ارجمند و خانوادة 
بزرگ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی تبریک گفته و امید دارم که سال 1395 

همراه با دستاوردهای بزرگی برای مجموعة خوارزمی باشد.

و  توافق هسته ای  با حصول  هم زمان 
و  تغییر فضای سیاسی  و  رفع تحریم ها 
بازارهای  به  و دسترسی  اقتصادی کشور 
و  کنیم  عمل  هوشمندانه  باید  جهانی، 
از فرصت ها به خوبی بهره  جوییم و در 
را که در آن ها  همین راستا حوزه هایی 
رقابتی هستیم،  و  نسبی  دارای مزیت 

متناسب  سازوکارهای  و  شناسایی 
را  برای ورود به عرصه بین الملل 

کنیم پیاده سازی 

نوروز ويژه 

گفت وگو با سميرا برزيمهر، 
رئيس ادارة حسابرسی داخلی 
گروه سرمايه گذاری خوارزمی
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برداشته  شدن تحریم ها، فرصت ها در عین حال چالش ها و ریسک های مختلفی را برای 
سازمان های ایرانی به همراه دارد. در این بازار شلوغ که هرروزه سرمایه گذاران خارجی در 
حال رصد کردن مداوم بازار ایران هستند و ورود آن ها به بازار ایران ممکن است سازمان های 
ایرانی را با چالش های جدی روبه رو کند، سازمانی می تواند این چالش ها و ریسک ها را 
به درستی مدیریت کند که استراتژی مشخصی را اتخاذ کرده باشد. شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی به گفتة شهاب رضوانی، رئیس ادارة مدیریت ریسک این شرکت، استراتژی های 
مشخصی را در راستای مدیریت و شناسایی این ریسک ها تدوین و تعیین کرده و در این 
ادارة  راستا گام های هفت گانه ای را مدنظر قرار داده است. محمدشهاب رضوانی، رئیس 
مدیریت ریسک و دبیر و عضو کمیتة ریسک شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در گفت وگو 
با »وخارزم« در این باره می گوید: ریسک هایی که شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در سال 
آینده می تواند با آن ها دست و پنجه نرم کند، نوسان قیمت ارز، تغییرات نرخ سود بانکی و 
نرخ تسهیالت، شرایط حاکم بر اثرات روانی ناشی از فضای پساتحریم، شرایط بازار سرمایه، 
رکود در بازار مسکن، افزایش قیمت حامل های انرژی و تأثیرات آن بر نیروگاه ها و بنگاه های 
اقتصادی، وارد شدن رقبای جدید به بازار ایران و... را شامل می شود. به صورت کلی وارد شدن 
رقبای جدید به بازار ایران باعث ایجاد رقابت می شود. به عنوان نمونه در فضای کسب وکار 
فناوری اطالعات و ارتباطات ایران با ورود رقبای جدید، تامین کننده ها و خریداران با قدرت 
چانه زنی بیشتر همراه خواهند بود و فشار تکنولوژی و تغییر ماهیت نیروی کار به عنوان 
اهرمی برای بهبود فعالیت های کسب وکار روی شرکت ها تاثیر خواهد گذاشت. از طرفی 
با توجه به فعالیت شرکت های سرمایه گذاری، نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین دارایی 
آینده در حوزة منابع  نیز طبعا در  محسوب می شود و شرکت سرمایه گذاری خوارزمی 
انسانی با ریسک هایی مواجه خواهد شد که در این خصوص کمیتة سرمایه های انسانی و 
معاونت اداری و پشتیبانی برنامه ریزی های الزم برای مدیریت ریسک منابع انسانی با رویکرد 

توانمندسازی و مدیریت استعداد را انجام داده اند.

فرصت های پيش روِی خوارزمی
رضوانی در ادامه می گوید: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی باید مطابق با برنامة هفت سالة 
استراتژیک، تدابیر و برنامه ها را اتخاذ کند و سپس بر اساس این تدابیر و  برنامه ها،  
از  یکی  از طرفی  کند.  مستندسازی   و  را شناسایی  سازمان  روی  پیش  ریسک های 
فرصت های جدید پیش روی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در شرایط پساتحریم 
ورود سرمایه گذار ها و بنگاه های اقتصادی جدید برای سرمایه گذاری، فروش محصوالت 
و درنهایت کسب سود در بازار ایران است. ورود این سرمایه  ها باعث می شود از یک سو 

بخشی از منابعی که در بازارهای موازی مانند ارز وجود دارد، جذب بازار سرمایه شود و 
از سوی دیگر موجب خارج شدن بخشی از منابع از بانک ها  گردد.

گام های مختلف مديريت ريسک
او با اشاره به این موضوع که »از دیدگاه مدیریت ریسک، شرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی باید به ذی نفعان استراتژیک خود اطمینان هایی را بدهد«، ادامه می دهد: 
و... بسیار حائز  پیش بینی ریسک های عملیاتی، مالی، سرمایه گذاری، استراتژیک 
اهمیت است و شرکت سرمایه گذاری خوارزمی باید در اولین گام برنامه ریزی های 
مناسبی را در این راستا انجام دهد. در گام دوم ریسک های موجود را شناسایی 
کند و سپس به صورت کیفی و کمی ریسک ها را تحلیل کند. سپس در گام چهارم 
انجام شود. در گام پنجم  برای به کارگیری مدیریت ریسک  برنامه ریزی عملیاتی 
اجرای عملیاتی مدیریت ریسک مدنظر قرار  گیرد و در گام ششم پایش و کنترل 
نتایج و گزارشگری صورت  باشد، در گام آخر ثبت  انجام شود و اگر مورد قبول 
پذیرد و اگر مورد قبول واقع نشد، باید به گام اول و دوم بازگشت. سال آینده در 
و کمیتة ریسک شرکت سرمایه گذاری  ادارة مدیریت ریسک  برنامه های  راستای 
خوارزمی، گام های فوق در دو شرکت برق و انرژی سپهر و سینا دارو با به کارگیری 

مشاوران مجرب پیاده سازی خواهد شد.

درخشش شرکت سرمايه گذاری خوارزمی
رضوانی در ادامه می گوید: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی می تواند در بازارهای اولیه و 
ثانویه وارد شود و دو شرکت توسعة معادن صدر جهان و توسعة ساختمان خوارزمی با 
برنامه ریزی های الزم و هدف گذاری آینده نگر می توانند به موفقیت خوبی دست یابند. 
از طرفی شرکت برق و انرژی سپهر با توجه به برنامه  های پیش روی خود، در راستای 
نوسازی و بهینه سازی فرایند های تولید نیرو می تواند قدم های مثبتی بردارد. در این میان 
با توجه به ورود بازیگران جدید به بازار سرمایه، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی می تواند 
سهم سود خود در بازار را با آن ها تقسیم کند و حتی در برخی از سرمایه گذاری ها 

شریک شود.
برنامة  در  ساالنه  پیش بینی شدة  اهداف  به  تاکنون  خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت 
هفت سالة استراتژیک دست پیدا کرده و در این مسیر تجربیاتی را به دست آورده است 
که به عنوان یک سازمان یادگیرنده می تواند از آن تجربیات در آینده استفاده های بسیار 

خوبی به عمل بیاورد.

گفت وگو با محمدشهاب رضوانی، رئيس ادارة 
مديريت ريسک شرکت سرمايه گذاری خوارزمی

گام های هفت گانة مديريت ريسک در شرکت سرمايه گذاری خوارزمی

نوروز ويژه 
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وحيد زنديه )كارشناس ارشد معاونت سرمايه گذاری و توسعة 
شركت سرمايه گذاری خوارزمی(

این مقالة کوتاه؛ می کوشد تا به سوالی دربارة نقش و جایگاه 
اوراق بهادار غیرسهامی در حل مشکالت اقتصاد ایران تا 
حد امکان پاسخ دهد و سپس راهکارهایی برای گسترش 
و ارتقای جایگاه این ابزار در حوزة تامین مالی در کشور، 

پیشنهاد دهد.

ابزارهای مالی در اقتصاد را می توان به چهار دستة کلی؛ 
)ابزارهایی با ماهیت مالکیت، با ماهیت بدهی، مشتقه و 
مختلط( تقسیم بندی کرد. بر این اساس، به جز دستة اول؛ 

ابزارهای بدهی، مشتقه و مختلط را می توان به عنوان اوراق بهادار غیرسهامی تلقی 
کرد.

در کشورهای اسالمی به  دالیل اعتقادی، استفاده از ابزارهای بدهی که مهم ترین آن ها 
اوراق قرضه است، از نظر شریعت و دین مبین اسالم، ربوی است و استفاده از آن ها 
کارایی و مقبولیتی ندارد. ابزارهای مشتقه و مختلط نیز به دلیل پیچیدگی های موجود 
در مالکیت اوراق بهادار و ریسک های مترتب بر آن ها، به اندازة توسعه یافتگی در بازارهای 
مالی پیشرفته، توسعه نیافته است. از سویی، طی دو دهة اخیر شاهد شکل گیری ساختار 
ابزارهای مالی اسالمی مطابق با شریعت اسالم در کشورهای اسالمی بوده ایم تا با 
استفاده از نوآوری های موجود در اوراق بهادار اسالمی ساختاریافته که به »صکوک« 
شهرت یافته، بتوان خالء ناشی از کمبود ابزارهای بدهی متعارف را جبران کرد. در ایران 
اسالمی نیز از دیرباز موضوع مالی اسالمی مدنظر بوده و پس از پیروزی انقالب اسالمی 

بر این موضوع تاکید دوچندانی شده است.
بررسی آمارها نشان می دهد که ارزش صکوک منتشرشده طی سال های 2014-
2001 میالدی در سطح جهانی بیش  از 718 میلیارددالر بوده و کشور مالزی با 447 
میلیارددالر بیشترین سهم )معادل67درصد( و عربستان سعودی و امارات هریک با 55 
میلیارددالر )با سهم به ترتیب 8/2درصدو 8/1درصد( و سپس کشورهای اندونزی، قطر، 
سودان، بحرین، ترکیه و پاکستان در جایگاه های بعدی قرار داشته اند. شرکت های ایرانی 
نیز از سال 2014-2011 بالغ بر 1/3 میلیارددالر )معادل 19/7 هزار میلیاردریال( انواع 
صکوک )به جز اوراق مشارکت( با نرخ سود ساالنه 20 درصد و عمدتا صکوک اجاره در 
بازار متشکل بدهی ایران از طریق فرابورس منتشر کرده اند. طی سال جاری میالدی 
تاکنون نیز مبلغ 307 میلیون دالر )معادل9/2 هزار میلیاردریال( صکوک در ایران 
منتشر شده است، تا در مجموع بالغ بر 1/6 میلیارددالر )معادل 28/9 هزار میلیاردریال( 
ارزش صکوک منتشره در بازار متشکل بدهی ایران باشد، که سهم صکوک اجاره معادل 

92درصد و سهم صکوک مرابحه معادل 8درصد از کل صکوک منتشره بوده است.
توسعة صکوک در جهت کمک به بهره مندی دولت های اسالمی و بنگاه های اقتصادی 
فعال در کشورهای مسلمان از مزایایی همچون کاهش هزینه های تامین وجوه، ارتقای 
توانایی متنوع سازی منابع تامین مالی، باال بردن توانایی مدیریت ریسک شرکتی، 
راه گشایی برای نهادهای مالی که باید الزامات کفایت سرمایه را رعایت کنند )از طریق 
کاهش ضریب ریسک دارایی های ریسکی(، فراهم آوردن فرصت تامین مالی خارج از 
ترازنامه و درنهایت ایجاد درآمد کارمزدی از اهمیت بسیار ویژه ای نه تنها در کشورهای 

اسالمی بلکه در سایر کشورها برخوردار است.
براساس مطالعات تحلیلی انجام شده، رشد شاخص آزادی اقتصادی در کشورهای 
اسالمی، با سطح اطمینان معناداری از همبستگی مثبت با رشد ارزش صکوک منتشره 

برخوردار است.
همچنین شاخص های آزادی سرمایه گذاری و آزادی تامین مالی کشورهای اسالمی 
درنتیجة استقبال روزافزون از صکوک بین المللی از همبستگی مثبت معناداری با 
ارزش صکوک منتشره برخوردارند. بنابراین، به  نظر می رسد که رشد بازارهای صکوک 
اثری بااهمیت در توسعة فعالیت اقتصادی کشورهای اسالمی و درنتیجه رشد و توسعة 

اقتصادی آن ها داشته باشد.1
بدین ترتیب، درحالی که سایر اوراق بهادار غیرسهامی توسعة چندانی در ایران نیافته است، 

حرکت در مسیر رشد اقتصادی با توسعة کسب وکار در بخش های زیرساختی، حوزة 
امالک و مستغالت، معادن  و صنایع معدنی، فلزات اساسی، صنایع نفت، گازوپتروشیمی 
و دیگر حوزه های دارای پتانسیل فوق العادة سودآوری و دارای بازدهی مطلوب 
بالقوه، در چهارچوب بهره گیری از سازوکارهای انتشار صکوک به عنوان بخشی از 
ساختارهای متشکل سرمایه گذاری از جمله الزامات تامین رفاه اجتماعی برای آحاد 

جامعه و رشدوتوسعة اقتصادی کشور، می تواند تلقی می شود.
همراه با گسترش نسبی و سابقة فعالیت بورس اوراق بهادار تهران و بورس کاالی 
ایران، اوراق بهادار غیرسهامی، از جمله اوراق فروش تبعی سهام، معامالت انواع 
کاالها و نیز قراردادهای آتی سکه، در بستر عملیاتی بازارهای مزبور مورد معامله 
قرار گرفته اند و از توسعة نسبی در قوانین و مقررات عملیاتی و نظارتی، همچنین از 
رشد نسبی حجم و ارزش معامالت نسبت به سایر اوراق بهادار غیرسهامی برخوردار 
بوده اند. تا پیش از شکل گیری بازار ساختاریافتة صکوک در اسفندماه 1389، بازار بدهی 
ایران براساس دالیلی که در باال ذکر شد، نتوانسته بود به صورت بازار متشکل شبیه آنچه 
در بورس های دیگر شاهد آن هستیم، توسعه یابد. انتشار اوراق مشارکت برای تامین 
مالی طرح های زیرساختی دولت و شهرداری ها نیز تا اواخر سال 1393 غالبا در اختیار 
بانک  ها بوده و با توجه به پایة بانک بودن اقتصاد ایران، رغبت کمتری به معاملة اوراق 
مشارکت در بورس های متشکل اوراق بهادار نشان داده شده است. این واقعیت درحالی 
است که در پنج سال اخیر، بسترهای انتشار صکوک، عالوه بر قراردادهای اسالمی که 
در صنعت بانکداری کشور شاهد هستیم، فراهم شده و جذابیت اوراق مذکور در کاهش 
ریسک سرمایه گذاری با توجه به نرخ های سود نسبتا مناسب، می تواند سبب جذب 

سرمایه گذاران به سمت صکوک مذکور شود.
با توجه به ویژگی های صکوک که از نظر شریعت اسالم و فقه شیعی مورد پذیرش 
است، ضوابط صکوک اجاره به پیشنهاد هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار در 
سال 1386 به تصویب شورای عالی بورس رسید، تا با تاسیس کمیتة فقهی سازمان 
بورس و اوراق بهادار، هم اکنون شاهد تدوین دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، مرابحه، 
سلف موازی، مشارکت، قرض الحسنه و نیز صکوک مضاربه و وکالت از سوی کمیتة 

فقهی مذکور باشیم.
از سویی، در حال حاضر بازار ابزار مشتقة ایران تنها بازار قراردادهای آتی سکه و برخی 
محصوالت کشاورزی و اختیار فروش تبعی سهام را شامل می شود و معامالت آتی 
بورس های کاالی ایران و انرژی را نیز می توان در زمره اوراق بهادار غیرسهامی تلقی 
کرد. همچنین، فعالیت هایی درخصوص شکل دهی به ساختار و قوانین و مقررات ایجاد 
ابزارهایی همچون صندوق های سرمایه گذاری پروژه و صندوق های سرمایه گذاری زمین 
و ساختمان، طی دو سال اخیر شکل تازه ای یافته است؛ هرچند محدودیت هایی هنوز 

در این حوزه وجود دارد.
بدین ترتیب، طی سال های اخیر، عمدتا شاهد ساختاریافتگی بازار صکوک و اقبال 
نسبی سرمایه گذاران و استقبال بنگاه های اقتصادی برای تامین از طریق فرایندهای 
تسهیل شده و قابل اعتماد انتشار صکوک بوده ایم. همچنین، بررسی میزان ارزش 
صکوک منتشره در کشورهای اسالمی و مقایسة آن با این ارقام در ایران، حاکی از 
فاصلة نسبتا قابل مالحظة ایران نسبت به کشورهای فعال اسالمی در این زمینه است، 
کما این که به جز صکوک اجاره به ندرت شاهد انتشار سایر صکوک هستیم، لذا تسریع 

در این پیشرفت ضرورتی انکارناپذیر است.
از سویی، لزوم توسعة بسترهای عملیاتی سایر ابزارهای بدهی و مشتقه و نیز صندوق های 
سرمایه گذاری مانند صندوق های زمین و ساختمان و صندوق پروژه و حتی ابزارهای 
مختلط که به  نظر می رسد به دلیل پیچیدگی های محاسباتی و مبانی فقهی هنوز کاربرد 
عملیاتی در بازار سرمایه ایران نیافته است، بتواند نقش بسزایی در تامین مالی بنگاه های 
اقتصادی داخلی و حتی خارجی داشته باشد، که امید است با توجهات اخیر ارگان های 

نظارتی بتوان گام هایی موثر در پی گیری مسائل فقهی ابزارهای مختلف برداشت. 
...........................................................................

نیاز  بر  تأکید  )با  کشورها  اقتصادی  توسعه  و  رشد  در  اوراق بهادارسازی  »جایگاه  مقاله  منبع:   .1
به گسترش بازار اوراق بهادارسازی در ایران(«،زندیه، وحید؛ زندیه، سعید. فصلنامه علمی پژوهشی 

دانش سرمایه گذاری، سال چهارم، شماره شانزدهم، زمستان 1394.

بازار اوراق بهادار غيرسهامی در ايران؛
دستاوردها، کاستی ها و راهكارها

نوروز ويژه 
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ژوبين منصوريان، مشاور امور بين الملل گروه 
خوارزمی

بین الملل  امور  مشاور  منصوریان،  ژوبین 
در  خوارزمی،  سرمایه گذاری  شرکت 
با اشاره به این که  با »وخارزم«  گفت و گو 
به  می تواند  تهدیدها  و  ضعف ها  همواره 
فرصت تبدیل شوند، می گوید: بزرگ ترین 
روی شرکت سرمایه گذاری  پیش  چالش 
خارجی  سرمایه گذاری  جذب  خوارزمی 
سرمایه گذار  جذب  طرفی  از  است. 

خارجی در ایران در حال حاضر به سختی صورت می پذیرد، 
سرمایه گذار  جذب  برای  کشور  در  الزم  بستر  هنوز  چون 
مناسبی  بستر  ابتدا  در  باید  دلیل  همین  به  ندارد.  وجود 
سرمایه گذاری  هر  شود.  ایجاد  سرمایه گذار  جذب  برای 
برای وارد شدن به بازارهای جدید و ناشناخته با این سوال 
با چه  بازار جدید  این  مواجه است که در صورت ورود به 
او تا چه  ریسک هایی مواجه خواهد شد؟ و سرمایه گذاری 
اندازه می تواند سودآور باشد؟ در این میان این نکته برای 
سرمایه گذاران خارجی بسیار دارای اهمیت است که چگونه 
می توانند ریسک های موجود در سرمایه گذاری را به حداقل 
برسانند. پاسخ به این سؤال ها برای سرمایه گذار از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
سرمايه گذاران  جذب  برای  مناسب  ابزارهای  به  نياز 

خارجی
برای جذب  مناسب  ابزار  هنوز  از طرفی  ادامه می دهد:  او 
سرمایة خارجی در ایران وجود ندارد. البته در مناطق آزاد 
سرمایه گذاران  ورود  برای  امکاناتی  و  تسهیالت  ابزارها، 
خارجی در نظر گرفته  شده است که این موضوع می تواند 
ورود  برای  باید  میان  این  در  باشد.  جذاب  آن ها  برای 
که  گرفت  نظر  در  را  تضمین هایی  خارجی  سرمایه گذاران 
آن ها با خیال راحت تر سرمایه های خود را وارد بازار ایران 
کنند. چون کشور ما از استانداردهای الزم در حوزة مقابله 
با پول شویی و... برخوردار نیست و به عبارت دیگر در این 
زمینه هنوز با استانداردهای بین المللی فاصله دارد. ما در 
ابهامات  رفع  برای  دقیقی  و  درست  ابزارهای  به  اول  قدم 

سرمایه گذاران خارجی نیاز داریم.
 بعد از واقعة یازدهم سپتامبر قوانین بین الملل بانکی تغییر 
بسیار  موضوع  این  خارجی  برای شرکت های  و  کرده  پیدا 
حائز اهمیت است که ببینند پول ها از کجا تولید می شود 
و  سرمایه گذاران  برای  کجاست.  پول  این  منبع  و  مبدأ  و 
زمینة  در  سرمایه پذیر  کشور  قوانین  خارجی،  بانک های 
مقابله با پول شویی از اهمیت باالیی برخوردار است و کلیة 
نهادها اعم از نهادهای دولتی و خصوصی، باید نسبت به این 
موضوع توجه ویژه ای داشته باشند تا بتوانند به درستی بستر 

مناسب را برای ورود سرمایه گذاران خارجی مهیا کنند.
ايجاد استانداردهای الزم برای تعامل

خوارزمی  سرمایه گذاری  شرکت  بین الملل  امور  مشاور 
بخواهند  اگر  ایرانی  سرمایه گذاری  شرکت های  می گوید: 

معرفی  اروپا  سهام  بازار  در  را  ایرانی  بورسی  شرکت های 
کنند یا بالعکس، قبل از هر چیز دیگری نیازمند این هستند 
که رابطه ای بین این شرکت بورسی ایرانی، یک 
داشته  وجود  اروپایی  بانک  یک  و  ایرانی  بانک 
باشد. درنتیجه بانک های اروپایی باید به این باور 
برسند که بانک های ایرانی از استانداردهای الزم 
و...  فساد  و  پول شویی  از  در خصوص جلوگیری 
سال  چند  در  که  آن جایی  از  هستند.  برخوردار 
در  تحریم ها  علت  به  اروپایی  بانک های  گذشته 
خصوص تعامل با شرکت های ایرانی دچار مشکل 
آن ها  بر  سنگینی  جریمه های  حتی  و  شده اند 
احتیاط  با  بانک ها  این  در حال حاضر  است،  تحمیل شده 
بیشتری بازار ایران را برای ورود و ایجاد تعامل مناسب رصد 
می کنند. در چنین شرایطی وظیفة ما این است که در حوزة 
تامین سالمت اقتصادی و شفافیت مالی، به خوبی بر قوانین 
را  پیدا کنیم و خود  بین المللی تسلط  بانک داری  بر  حاکم 
به استانداردهای بین المللی برسانیم. در حال حاضر مزیت 
نسبی خوارزمی در بازارهای مالی بین المللی، تعهد به اجرای 

قوانین و شفافیت مالی است.
دريافت  وام های کم بهره از بانک های اروپايی

منصوریان می گوید: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان 
یک هلدینگ با پتانسیل های باال در صنایع مختلف، در پی 
سازنده ای  تعامل  خارجی  سرمایه گذاران  با  که  است  این 
ایجاد کند و حتی در برخی از مواقع، شریک تجاری آن ها 
باشد. از طرفی در ایران، نیروی کار ارزان است، اما هزینة 
پول باالست. به عنوان نمونه این هزینه در حدود 26 تا 30 
درصد برای شرکت ها در نظر گرفته  شده است که نسبت 
رقم  می دهند،  اروپایی  معتبر  بانک های  که  وام هایی  به 
بسیار باالیی است. به عنوان نمونه سود وام ها در بانک هایی 
مانند بانک های کشور سوییس نزدیک صفر درصد است و 
سوییسی  بانک های  به  وام  دریافت  بابت  که  شرکت هایی 
سود بدهند، با استقبال مناسبی از جانب این بانک ها مواجه 
می شوند. البته این موضوع وقتی محقق می شود که دادن 
وام به شرکت ها با سوخت وسوز همراه نباشد و این بانک ها 
شرکت  باشند.  داشته   اطمینان  خود  پول  بازگشت  از 
خوارزمی با توجه به این موضوع تعامل مناسب با بانک های 
خارجی را در دستور کار خود قرار داده است. البته دربارة 
افزایش نقدینگی و  از  اتخاذ سیاست هایی که  این موضوع 
لطمه خوردن به اقتصاد ایران جلوگیری کند، بسیار حائز 
امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری  اهمیت است. مشاور 
سرمایه گذاری  شرکت  آیندة  به  می افزاید:  خوارزمی 
در  گروه  این  چون  بود،  خوش بین  بسیار  باید  خوارزمی 
افراد  باتجربه ترین  و  متخصص ترین  بهترین،  از  هربخش، 
استفاده کرده است. مدیران و کارکنان این شرکت باذوق و 
شوق خاصی فعالیت های خود را پیش می برند و برای اعتال 
و پیشرفت شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از انگیزة باالیی 
و  متخصص  افراد  شرکت،  دارایی  بزرگ ترین  برخوردارند. 

دلسوزی هستند که در آن مشغول به کارند.

ظرفيت های خوارزمی برای جذب سرمايه های خارجی
نوروز ويژه 
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کتاب جشن 
مجيد اعزازی

مهدی فيروزان؛ نقش فرهنگ در توسعه
آیین رونمایی این کتاب با سخنان مهندس مهدی فیروزان، مدیرعامل شهر کتاب 
و عضو هیئت مدیرة نشر هرمس آغاز شد. فیروزان از این نکته سخن به میان آورد 
که شهر کتاب به عنوان یک واحد فرهنگی مستقل و برند شده وظیفة خود می داند 
در امر »توسعه« مشارکت جدی و فعالی داشته باشد، چراکه ایران امروز نیازمند 

توسعة فردی و اجتماعی است.
مدیرعامل شهر کتاب اما این سوال کلیدی و دیرینه را نیز که توسعة اقتصادی 
مقدم است یا توسعة فرهنگی، در جمع فرهیختگان حاضر این مراسم مطرح کرد 
و گفت: »دربارة تقدم این دو مقوله بر یکدیگر، اختالف نظر وجود دارد و وجود 
که  است  نکته  این  گرفته،  نظر شکل  اتفاق  آن  بر سر  آن چه  اما  داشت.  خواهد 

ماندگاری و نهادینه شدن توسعه در هر کشوری در گرو توسعة فرهنگی است.«
به  استناد  با  و  نوروز  ایام  به  نزدیکی  به  اشاره  با  فیروزان 
پیش  حاصل  امروز،  »اشکاالت  که  انیشتین  سخن  این 
پیش فرض های  خانه تکانی  بر ضرورت  ماست«،   فرض های 

ذهنی ایرانیان در عرصه های گوناگون تاکید کرد.
پیوند ضعیف  به  اشاره  با  هرمس  نشر  مدیرة  هیئت  عضو 
دانشگاه و »صنعت و تکنولوژی« در کشور گفت: »ارتباطات 
بین رشته ای برای تبدیل علم به تکنولوژی در کشور آغاز 
شده است، اما کافی نیست. گامی که شرکت سرمایه گذاری 
انتشار کتاب »مدیر باش،  تالیف و  از  با حمایت  خوارزمی 
رئیس!« برداشته و آن گونه که دکتر صیدی، مدیرعامل این 
تقویت  مسیر  در  داد،  خواهد  ادامه  کرده،  عنوان  شرکت، 
امروز،  مدرن  مدیریت  در  است.  وتکنولوژی  علم  پیوند 
در  بلکه  نمی شوند،  تقسیم  بزرگ  و  کوچک  به  بنگاه ها 

تقسیم بندی بنگاه های پیچیده و غیرپیچیده طبقه بندی می شوند. به عنوان مثال، 
صنعت خودرو، با تمام بزرگی اش، صنعتی غیرپیچیده به شمار می رود، چراکه در 
این صنعت مجموعه ای از اجسام به یک دستگاه تبدیل می شود. اما مدیریت تولید 
و رشته های  انسان  با  است، چراکه  پیچیده  روزنامه، مدیریتی  یا یک  یک کتاب 

مختلف سروکار دارد و از این نظر در زمره صنایع پیچیده به شمار می رود.«
فیروزان هم چنین از ابتنا و اتکال صرف به فرهنگ گذشته به عنوان یک »خطر« 
به کلی رها کرد  را  نهاد که زمین  افول  به  از زمانی رو  یاد کرد و گفت: »شرق 
و تنها به راه های آسمان چشم دوخت. زمین لعنت شد و در امتداد آسمان قرار 

نگرفت.« 
مسیر  در  هوشمندانه  گامی  را  رئیس!«  باش،  »مدیر  کتاب  فیروزان  مهندس 
توسعة  به  رو  جامعة  امروز  نیازهای  و  گذشته  سترگ  میراث  میان  زدن  پیوند 

ایران ارزیابی کرد.

گزارش اختصاصی از تولد يک کتاب متفاوت درحوزة مديريت

»مدیر باش، رئیس!« رونمایی شد 
و نامی شاعر نوشتة رئیس!« باش، »مدیر کتاب از رونمایی آیین
فرهنگی ازچهرههای برخی باحضور باقری ادبیات،ساعد پژوهشگر
ازمدیران کشور،اعضایخانةشاعرانوهمچنینمدیرعاملوجمعی
گروهسرمایهگذاریخوارزمیوبنگاهانتشاراتیشهرکتابنشرهرمس

درمحلفروشگاهونمایشگاهشهرکتابفرشتهتهرانبرگزارشد.

کالسیک متون از بهرهگیری با که رئیس!« باش، »مدیر کتاب
با درآمده، تحریر رشتة به مدیریت علم حوزة در ایران ادبیات
)سهامی خوارزمی سرمایهگذاری شرکت معنوی و مادی حمایت
طبع زیور به شهرکتاب( به )وابسته هرمس نشر همت به و عام(

آراستهشدهاست.

کتاب  فیروزان،  مهندس 
را  رئیس!«  باش،  »مدیر 
در  هوشمندانه  گامی 

میان  زدن  پیوند  مسیر 
و  گذشته  سترگ  میراث 

رو  جامعة  امروز  نیازهای 
ارزیابی  ایران  توسعة  به 

د  کر
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دکتر حجت اله صيدی، مديرعامل شرکت سرمايه گذاری خوارزمی: 
آری، فرهنگ زيربناست...

دکتر حجت اله صیدی، مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی-

حامی اصلی انتشارکتاب »مدیر 
بعدی  سخنران  رئیس!«-  باش، 
به  اشاره  با  او  بود.  آیین  این 
کتاب  شهر  مدیرعامل  سخنان 
اقتصاد  و  باب نقش فرهنگ  در 
است  توسعه گفت: »درست  در 
که هم چنان بر سر زیربنا بودن 
اقتصاد یا فرهنگ در امر توسعه 
مناقشه وجود دارد، اما من، از همان هنگام  که با اندیشه های دکتر شریعتی آشنا 

شدم، به این نتیجه رسیدم که فرهنگ زیربنااست.
ایران یک درصد مساحت جهان و یک درصد جمعیت جهان را داراست. بنابراین 
شاید انتظار می رود سهمش از منابع طبیعی جهان هم یک درصد باشد. اما کشور 
ما هفت درصد از منابع خدادادی جهان را در اختیار دارد. یعنی هفت برابر سهم 
این است که  واقعیت  این همه  با  است.  برخوردار  منابع طبیعی  از  انتظار  مورد 
میزان درآمد و تولید ناخالص داخلی کشورمان حتی کمتر از یک درصد از کل 
تولید ناخالص در جهان است. با توجه به این مسائل می فهمیم که نقش فرهنگ 

در توسعه چیست.
بر خالف تمام زحماتی که در کشورمان کشیده شده و می شود، هم چنان می بینیم 
که »در حال توسعه« هستیم. زیرا هنوز مسئلة فرهنگ در این جامعه حل نشده 
است. تولید ناخالص داخلی ما در یک سال 350 میلیارد دالر است. این در حالی 
پایان سال 2015 میالدی 178 میلیارد  است که درآمد شرکت سامسونگ در 
دالر )یعنی بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی ایران( بوده است. از نظر من 

این مسائل مرتبط با مسائل و کاستی های فرهنگی است.«
او با طرح این سوال که چرا توسعه در غرب رخ داد نه در شرق؟ گفت: »چون غرب 
مسئلة فرهنگ را جدی گرفت و کتاب از حالت دکوراتیو و اسباب فضل فروشی به 

کاالیی تجاری و جاری در زندگی مردم تبدیل شد.
به عنوان یک دانشجوی مدیریت و هم چنین ادبیات، کتاب های زیادی از غربی ها 
و شرقی ها در زمینة مدیریت خوانده ام. اما باور کنید اغلب این کتاب ها نکته های 
واقعا جدید و بدیع برای من نداشتند. این در حالی است که به طور مثال گلستان 

سعدی سرشار است از این نکته ها.«
 دکتر صیدی سپس با اشاره به انگیزه های مدیریت گروه سرمایه گذاری خوارزمی 

به موضوع حمایت از انتشار کتابی در حوزة مدیریت با بهره گیری از میراث غنی 
فرهنگ و ادبیات فارسی گفت: »به دلیل سابقة آشنایی دیرین با شاعر و ادیب 
ایده و  این  و  ایشان رسیدیم  باقری، سال گذشته خدمت  استاد ساعد  ارجمند، 
ضرورت توجه به آن را در میان گذاشتیم و درخواست کردیم که به همت ایشان 

این گنجینة مدیریتی نهفته در ادبیات ایران را به جامعه معرفی کنیم.
تسلط ایشان به متون ادبی عمیق و گسترده است و این شاعر و استاد ادبیات 
درواقع از مصالح کهن ادبی برای خلق یک اثر ادبی جدید استفاده کرده است. 
محتوای این کتاب ارزشمند چندالیه است و باید مطالب آن را دقیق و بارها خواند 

تا آن را بهتر درک کرد.
به سهم خود و از جانب گروه سرمایه گذاری خوارزمی، انتشار این اثر را به جامعة 
آقای  که  همان طور  و  می گویم  تبریک  کشور  مدیریت  و  اقتصاد  فعاالن  بزرگ 
فیروزان گفتند، ما می کوشیم این راه را با جدیت ادامه دهیم و امیدوارم شاهد 

انتشار آثار ارزشمند و متعدد در این جهت باشیم.«

سهيل محمودی؛ ماندگاری انديشة مكتوب
سهیل محمودی، شاعر نامی و مردمی و صدای آشنای رادیو نیز با نفس گرم خود 
بر صمیمیت مراسم رونمایی از  کتاب »مدیر باش، رئیس!« افزود. محمودی که 
یار دیرآشنای ساعد باقری و هم چنین دکتر صیدی مدیرعامل شرکت خوارزمی، 
حامی اصلی انتشار این کتاب است، از تجربة مدیریتی دوست و همراه دیرآشنای 

خود ساعد باقری در رادیو و تلویزیون سخن به میان آورد و گفت:
 »حاصل آن افکار و اندیشه های مبتنی بر مدیریتی خالق و متاثر از ارزش های 

فرهنگی و انسانی در قالب کتاب »مدیر باش، رئیس!« تجلی یافته است.«
محمودی با بیان این که امر مدیریت در ذات خود یک کار فرهنگی است، گفت: 
»حجت اله صیدی با تخلص شعری »مهیار کاوه« از اهالی دیرین عرصة فرهنگ 

و ادبیات است که وارد حوزه های 
شده  نیز  مدیریتی  و  اقتصادی 
است.  مبارکی  اتفاق  این  و  است 
فرهنگ در هر کاری  اهالی  چون 
و  موفق  اغلب  می شوند،  وارد  که 
سربلند بیرون می آیند. اما برعکس 
است.  فاجعه  بسا  چه  قضیه  این 
رأس  در  مدیرانی  مثال،  به عنوان 
برخی امور فرهنگی قرار داشته اند، 
که از اهالی فرهنگ نبوده اند و به 
فراوانی  آسیب های  واسطه  همین 

متوجه فرهنگ شده است.«
او هم چنین با مقایسه حمایت از تالیف و انتشار کتابی مانند »مدیر باش، رئیس!« 
تبلیغات محیطی زودگذر و میرا  تبلیغات محیطی در سطح شهر گفت: »اثر  با 
است، اما امر فرهنگ و اندیشة مکتوب، انعکاسی عمیق و طوالنی مدت در جامعة 
مخاطبان خود دارد و گاهی تاثیرگذاری فرهنگی یک کتاب شاید 20 سال پس 

از انتشارش درک شود.«

هنرنمايی حسام الدين سراج
شاخص  هنرمند  سراج،  حسام الدین 
مهمانان  از  نیز  ایرانی  اصیل  موسیقی 
باش،  از کتاب »مدیر  مراسم رونمایی 
پشت  کوتاه  دقایقی  که  بود  رئیس!« 
سخن  از  پس  و  گرفت  قرار  تریبون 
ساعد  ادبی  شخصیت  باب  در  گفتن 
)متن خوانی(  دکلمه  شباهت  و  باقری 

تمام  خالف  بر  صیدی:  دکتر 
کشورمان  در  که  زحماتی 
می شود،  و  شده  کشیده 

»در  که  می بینیم  هم چنان 
زیرا  هستیم.  توسعه«  حال 

این  در  فرهنگ  مسئلة  هنوز 
است نشده  حل  جامعه 

دکتر  محمودی:  سهیل 
تخلص  با  صیدی  حجت اله 
اهالی  از  کاوه«  »مهیار  شعری 

و  فرهنگ  عرصة  دیرین 
حوزه های  وارد  که  است  ادبیات 
شده  نیز  مدیریتی  و  اقتصادی 
است مبارکی  اتفاق  این  و  است 
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او با دکلمة شاعر فرهیخته قیصر امین پور، حاضران این مراسم را به شنیدن 
آوای گرم خود با ابیاتی زیبا از مثنوی مهمان کرد.

کاظمی دينان؛ اهميت  اعتنا به فرهنگ
رضا کاظمی دینان، رئیس انجمن روابط 
عمومی ایران و مشاور رئیس کل بانک 
مهمانان  از  یکی  به عنوان  نیز  مرکزی 
رونمایی  مراسم  در  کوتاه  سخنانی  در 
ضمن  رئیس!«  باش،  »مدیر  کتاب  از 
تبریک انتشار این اثر، تاکید کرد توسعة 
فرهنگ  به  جدی  اعتنای  بدون  پایدار 
می توانیم  زمانی  نیست.  امکان پذیر 
و  آگاه  مردم  که  بدانیم  موفق  را  کشور 
توانا  صورت  این  در  باشیم.  داشته  دانا 
هستیم و جامعة شاد و موفقی خواهیم 

داشت.«

ساعد باقری؛ فكر می کردم  نشدنی است!
کتاب  رونمایی  آیین  برگزاری  از  پس 
»مدیر باش، رئیس!« با حضور نویسنده، 
سرمایه گذاری  شرکت  عامل  مدیران 
از  چند  تنی  و  کتاب  شهر  و  خوارزمی 
به  نوبت  ادب،  و  هنر  و  فرهنگ  اهالی 
شاعر  ادبیات،  پژوهش گر  باقری،  ساعد 
نامی و نویسندة این کتاب رسید تا پشت 

تریبون قرار گیرد. 
دکتر  موثر  نقش  از  فروتنی  با  ابتدا  او 
حجت اله صیدی در خلق این اثر سخن 

گفت: 
 »روزی که این پیشنهاد از سوی دکتر 
صیدی به من ارائه شد، فکر کردم نشدنی باشد. می گفتم که متونی همچون 
سمت  در  نویسندگان  جایگاه  به  مثال  به طور  آن ها  در  که  »سیاست نامه« 

روبه روی  علما  و  چپ  سمت  در  نظامیان  راست، 
پادشاه اشاره شده است، برای مخاطب امروز چقدر 
مباحث  این  باشد؟ هم چنین طرح  می تواند جذاب 
است،  دکتر صیدی  انتظار  مورد  آن چه  برای  شاید 
صیدی  دکتر  این که  از  پس  اما  باشد.  مفید  نتواند 
برای من یکی دو مثال ذکر کرد و در اطراف نگاه و 
نوع انتظاراتش سخن گفت، فکر کردم می شود در 
حوزة وسیع تری این مباحث را عنوان کرد. از این رو 

دست به کار شدم.
ساعد باقری با بیان این که این کتاب مشتمل بر دو 
فصل است، افزود: »هر فصل دارای شش مقاله است 
همان  که  داریم  »ملحقه« ای  مقاله  هر  پایان  در  و 

گزیده های متون کهن پارسی است.«
متن  رئیس!«  باش،  »مدیر  کتاب  نویسندة  آن گاه 
کامل اولین مقاله از این کتاب را با بیانی گرم برای 
محتوای  که  مقاله ای  بازخواند.  مراسم  در  حاضران 
آن به یکی از تجربه های مدیریتی نویسنده در رادیو 
را  اثر  کل  بر  حاکم  روح  شیوایی  به  و  بازمی گشت 

قرار  گرم حضار  تشویق  و  استقبال  مورد  مقاله  این  بازخوانی  روایت می کرد. 
گرفت.  

دکترحسن خجسته؛آموزش اخالق مديريت
دکتر حسن خجسته، معاون طرح و 
برنامة سازمان صدا و سیما و مدیر 
اسالمی  جمهوری  صدای  سابق 
این  پایانی  دقایق  در  نیز  ایران 
پیوست.  حاضران  به جمع  مراسم 
ارتباطات  علوم  استاد  که  او 
دردانشگاه نیز هست، تالش ساعد 
و  کرد  توصیف  ستودنی  را  باقری 

گفت: 
ایران و هم در  »متاسفانه هم در 
مدیریت  دنیا،  از  اعظمی  بخش 
به  است.  طبقاتی  نگاه  بر  مبتنی 
گونه ای که وقتی فردی به جایگاه مدیریتی می رسد، از امتیازات و مزایایی 
برخوردار می شود و از همین رو، برای خود منزلتی خاص در نظر می گیرد. 
طبقاتی  نظام  در  را  مدیر  فرد  و  دارد  دنبال  به  را  خصلت هایی  مزایا،  این 

مدیریتی قرار می دهد و بین او و دیگران فاصله ایجاد می کند. 
 اگر بتوانیم  ساختار حاکم بر نظام مدیریت اجرایی را در دوره ای 10 ساله 
عوض کنیم، به قول استاد باقری، او دیگر »رئیس« نیست، بلکه »مدیر« است. 
کتاب »مدیر باش، رئیس!« می تواند نقش مفیدی در آموزش اخالق مدیریت، 

مبتنی بر ادبیات کهن، اما در چهارچوبی جدید، داشته باشد.« 

حضور چهره های فرهنگی و هنری درمراسم :
آشنایی  نام  رئیس!« چهره های  باش،  از کتاب »مدیر  رونمایی  آیین  در 
اسرافیل  بلده،  موسوی  حسین  سید  و  محسن  سید  راکعی،  فاطمه  چون 
عباس  سید  امیری،  وحید  ملکی،  بیوک  مرادی،  رسول  شیرچی، 
همچنین  و  جوادی  خلیل  زهتاب،  جواد  میرجعفری،  اکبر  سید  سجادی، 
امین پور حضور  قیصر  مرحوم  و  سید حسن حسینی  مرحوم  خانواده های 

داشتند.
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ساعدجان باقری را باید از نزدیک ببینی و بشناسی اش. البته اگر مانند من سی وچهار 
سال با او همدم لحظه ها و همراه روز هر روز باشی که عالی خواهد بود. اکنون که این 
موقعیت و فرصت برایت فراهم نشده، با چند جملة کوتاه و موجز می گویم که اولین 
خصلتی که در او خواهی دید، هوشمندی و فرزانگی است؛ یا به تعبیری دیگر دقت و 
مروت. اندیشه  ای ژرف و عواطفی عمیق. این دو ویژگی را شاید به طور توأمان در همة 
انسان ها و اطرافیانت نیابی و نبینی. دو گوهر گران سنگ هوشمندی و فرزانگی به لطف 

حق و نیز با مراقبت و سلوک خود او در وجود ساعد متبلور است.
ساعد باقری در آن چه امور متعارف و جاری زندگی است،  انسانی است دقیق و اهل 
توجه. شخصیت بیرونی او گره خورده با عقالنیت و خردمندی. البته آن هم نه آن عقل 
و هوشی که گاه، با لحن منفی از آن یاد می کنیم، یعنی عقلی زیادی مصلحت اندیش، 
بلکه عقل و هوشی که برخاسته از فرهیختگی و اندیشیدن و تجربة زیستن در شرایط 
متفاوت و با نحله ها و جماعت های گوناگون است و بر دانشی ارجمند و مطالعاتی 

درخور تکیه دارد.
از سویی دیگر ساعد باقری شاعر است و هنرمند. ذوق و عاطفه و احساس، بخش مهمی 
از وجود و شخصیت اوست. خالقیت هنری و عواطف شاعرانه در او چشم گیر و ستودنی 
است. این دو وجه بیرونی و درونی از او انسانی ساخته صاحب کمال و ارجمند که دست 
به هر کاری بزند، رنگ زندگی و جلوة َمِنش او را می گیرد. باز هم می گویم باید مانند 
بنده سال ها با او و در کنار او به سر برده باشی تا دریابی چه می گویم و چه ارزش هایی 
در او سراغ دارم. چراکه معموال هم عصران ما ساعد را به شعرهایی محکم و استوار و 
دانش ادبی و صدایی باشکوه و پرطنین و چهره ای باصفا و صمیمی می شناسند. البته 

این شناخِت از راهِ دور هم در جای خود بااهمیت و ارجمند و مناسب است.
حاال تصور کن که این شخصیت با جامعیتی که پیش تر متذکر شدم، بخواهد اثری را 
پدید آورد که در حوزة مدیریتی و کاربردی و رئال است. آن هم در زمانی که بیش از 
نیم قرن از زندگی اش گذشته و تجربه و دانش و ذوق و خالقیت و انصاف و درک و 

شعورش در اوج کمال و پختگی است.
ساعد باقری با تجربة زندگی هنری و نیز تجربة گاه به گاه مدیریت در بخش هایی از 
صدا و سیما و حوزه های فرهنگی و ادبی، به پیشنهاد دوست مشترک و همدم و همدل 
سال های دور و نزدیک ما، جناب دکتر حجت  اله صیدی، که به چندین هنر وجود 
ارجمندش آراسته است، دست به تالیفی زده که موضوعاتش مبتنی است بر عقالنیت 

و خالقیت و احساس و عاطفه.
»مدیر باش، رئیس« اثری است برخاسته از نوعی دل مشغولی که با احساس مسئولیت 
و ارائة طریق همراه است. نویسنده تالش کرده متنی را پدید آورد که در فرهنگ ایران 
و در زبان فارسی جای خالی اش به خوبی حس می شود. ترجمه هایی در این خصوص 
دیده ایم؛ ترجمه هایی که بیشترشان با فرهنگ ایرانی شرقی ما فاصله شان فراوان است. 
در این حوزه، نوشته ها و آثار مکتوب ترجمه شده که با شرایط فرهنگی و بومی ما کامال 

قابل تطبیق باشد، حکم سیمرغ و کیمیا دارد.
ساعد باقری در »مدیر باش، رئیس« با قلمی صمیمی و خودمانی و با سادگی و به دور 
از افاضات مثال فاضالنه یا حتی نظریه پردازی های برخاسته از جایگاه رفیع برج عاج)!( 
سعی کرده از خاطرات و تجربه ها و برداشت هایش با ما سخن بگوید؛ به فرهنگ غنی 
این مرز و بوم تکیه کند و در آخر هر بخش از صحبت هایش نمونه هایی از گنجینة 
ادب و نثر و شعر فارسی را هم چاشنی کند که به درک بهتر و عمیق تر مباحث و 

موضوعات مطروحه بینجامد.
بیان ساده و در عین حال جدی و عمیق ساعد باقری در این کتاب مصداق روشن همان 
چیزی است که ما در مباحث ادبی و فنون بالغی بدان می گوییم »سهل و ممتنع«. 
سادة دشوار. آساِن غیرممکن. این هنری است ستودنی و درخور توجه که پیچیده ترین 
موضوعات و مشکالت و مفاهیم را به  گونه ای بگویی و بنویسی که به راحتی قابل درک 
و فهم شود. می گویند که معموال فیلسوفان ساده ترین مفاهیم را به غامض ترین زبان 
بیان می کنند و شاعران و هنرمندان راستین، پیچیده ترین مسائل عالم و مباحث 
هستی شناسی را با ساده ترین و راحت ترین و قابل فهم ترین کلمات و نحوة بیان عرضه 
کرده اند. هنر ساعد باقری در این کتاب همین است؛ »سهل و ممتنع«. و این ویژگی 
در بیان و زبان و گفتار و نوشتار به آسانی به دست نمی آید، مگر آن که شخص صاحب 
به استمرار و عاشقانه و  فارسی  با متون ادب  از استعداد، سال ها  برخوردار  ذوق و 

مشتاقانه زیسته باشد.
اما وقتی می گوییم ریشه  در فرهنگ ایران و ادب فارسی، من بالفاصله به یاد یکی از 
بهترین و اثرگذارترین شیوه ها در متون نظم و نثر می افتم و آن »تمثیل« است. جادوی 
سحرکنندة کالم شیخ اجل سعدی در نظم و نثر و موالنا در مثنوی و میرزا صائب 
تبریزی در غزل، بیش از هر چیز بر تمثیل بنا شده است. تمثیل در یادآوری و هشدار و 
زنهار و تفهیم صمیمانه یک مفهوم و یک موضوع، نقشی معجزه بخش دارد. در این اثر، 
ساعد باقری عزیز، بیش از هر چیز از تمثیل برای عبور از پیچ و خم کوچه های مفاهیم 
و توضیحات آن ها بهره برده؛ و فکر نمی کنم اگر کسی به جز یک شاعر به موضوعاتی 
از این دست می پرداخت، می توانست این همه از عنصر تمثیل بهره ببرد. این فقط از 
یک شاعر برمی آید، آن هم کسی مانند ساعد باقری که با زیر و بم شعر و نثر فارسی 

آشناست و در این حوزه استادی است ورزیده و توانا.
در کنار این ها، بهره گیری او از برخی حکایات و اشعار و استنادش به متون گذشتة ادب 

فارسی، خود نشانة استمرار زیستنش در طی دهه ها با این گونه آثار است.
کالم آخر این که شما در »مدیر باش، رئیس!« با جذابیتی در گفتار و نثر و زاویه 
دید نویسنده روبه رویید که این ها برآمده از تجربه و صمیمیت و نیز صدق و صفای 
راوی - نویسنده است. این ویژگی را در قلم و مکتوبات و آثار کم کسانی می توان به 
شکل مجموعه دید. ساعد باقری نازنین یکی از آن هاست که قلیل اند و مغتنم اند و 

کم نظیرند.

يادداشتی در حاشية انتشار کتاب »مديرباش، رئيس!«

جادوی تمثیل در روایت 
عقالنیت و خالقیت

کتاب جشن 
 سهيل محمودی
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بنا ندارم در اینجا بر اریکة وعظ بنشینم و دربارة آنچه شاید شما بیش از من 
خوانده اید و شنیده اید و تجربه کرده اید، سخن بگویم. پس مدح راست گویی و 
مذّمت دروغ گویی و آثار مترتّب بر هر یک را به مطالب برگزیده از متون کهن 

فارسی وامی گذاریم که در پیوند با این بخش کتاب، خواهید خواند.
در این باره فقط در گسترة موضوع اصلی بحث ـ محبوب و دوست داشتنی بودن 
ـ شاید ذکر همین نکته کافی باشد که دروغ معموالً برای جلب نفع و یا دفع 
نشان  به درستی  را  آدمی چشم اندازهای دور  اگر دوربیِن  و  ضرر گفته می شود 
معموالً  نمی ارزد!   آن  کشف  از  حاصل  رسوایی  به  دروغ  از  حاصل  سود  دهد، 
یا زود، و در مقیاس کم و زیاد، فاش می شوند. اگر فقط یک نفر  دروغ ها دیر 
روزی بفهمد که به او دروغ گفته ای، دست کم پیش او دیگر محبوب نخواهی 

بود و باید بپذیری که این منصفانه است.
برفی  گلولة  به  »دروغ  که  بیاوریم  یاد  به  را  »ولتر«  به  منسوب  معروف  سخن 

می ماند، هرچه آن را بغلتانی، عظیم تر می شود.«
آمد: بحث دروغ  یادم  نکتة مهّم دیگر هم  اّما چرا !... یک 
دارد  بسیار  مخالفان  و  موافقان  اصطالح،  این  مصلحتی. 
و  عاقل  آدم  ندارد!  گفتگو  و  بحث  همه  این  نظرم  به  و 
اگر  ندارد،  قبول  را  مصلحتی«  »دروغ  مطلقاً  که  بالغی 
حال  در  باریک  و  تنگ  تودرتوی  کوچه های  از  فی المثل 
شدید  جراحت  با  جوانی  که  ببیند  ناگهان  و  باشد  عبور 
او می پیچد و  به کوچة سمت چپ  و  در حال گریز است 
به دست  را خشمگین و چاقو  بعد، جوانی دیگر  دقیقه ای 
ببیند که از روبه رو می آید و می پرسد: از کدام طرف رفت، 
قطعاً اگر مسئولیت پذیر باشد، کوچة سمت راست را نشان 
اّما اگر  می دهد و خود نیز از مهلکه سریع بیرون می رود. 
یا  »سکوت«  به  را  او  جواب  نهایتاً  نباشد،  مسئولیت پذیر 
مطلقاً  که  آدمی  همین  کرد.  خواهد  برگزار  »نمی دانم« 
هنگام  در  اگر  است،  منکر  را  دروغ مصلحت آمیز  اصطالح 
با دادن جواب راست، جان هر دو  این صحنه،  با  مواجهه 
جوان ـ قاتل و مقتول بالقّوه ـ را به خطر بیندازد، قطعاً در 

عقل او باید شک کرد.
این  با  مواجهه  در  که  است  این  بحث  دیگر  طرف  اّما 
»دروغ  تعبیر  آن  بر  که  عینی  نمونه های  اصاًل  یا  اصطالح 
چه  مصلحت  پرسید:  باید  می شود،  بار  مصلحت آمیز« 
این  مطلوب  به  مصادرة  که  است  آن  واقعّیت  کسی؟! 
نفع شخصی  برای جلب  قراردادن آن  اصطالح و دستاویز 
آن  با  این همه  تا  است  تیمی، سبب شده  و  یا گروهی  و 
پیش آمدن  هنگام  به  و  وقت،  وقِت  در  شود.  مخالفت 

صرفاً  مصلحت،  اگر  است.  درست  چه کاری  بفهمد  می تواند  هرکسی  موقعّیت، 
مصلحِت فرد یا باند و گروه و خانوادة او باشد و نه مصلحت عمومی و منفعت 
عمومی، توّسل به این اصطالح قادر نخواهد بود که چراغ وجدان ها را خاموش 
کاری  اصطالح »دروغ مصلحت آمیز«  دربارة  و جدل  بحث  این همه  کند. پس 
است لغو و بیهوده. اصِل خدشه ناپذیر، چیرگی قطعی »راستی و درستی« است 

که از َمطلِع »حقیقت« می تابد.
که  است  زده  مهّمی  حرف  کوتاه،  بیت  یک  در  انصاری  عبداهلل  خواجه  اّما  و 
سادگی آن، نباید باعث شود که پیش پا افتاده، فرضش کنیم. اساساً عظیم ترین 
غالباً  می کند،  زیرورو  را  آدمی  زندگی  ندانستنش  یا  دانستن  که  عالم،  حقایق 
بسیار ساده و روان بیان می شود و گاه این سادگی باعث می شود که این حقایق 
اّما  و  است.  آدمیان  بزرگ  این خطای  و  بشمریم  تکراری  و  ناروا، کم ارج  به  را 

آن بیت:

جز راست نباید گفت
هر راست نشاید گفت

در درستی گزارة نخست، گمان نمی کنم که کسی تردید روا دارد، اّما گزارة دوم 
محّل تأّمل و تدبّر است: هر راست نشاید گفت.

مهّم  جنبه های  از  یکی  اّما  برنمی گردم،  آن  جوانب  و  مصلحتی  دروغ  بحث  به 
دیگر در مبحث »چه بگوییم و چگونه بگوییم« و »چه نگوییم و چگونه نگوییم«، 
»محبوبان  باشگاه  اعضای  تعّهدنامة  از  دوم  بند  آخر  بخش  همان  متضّمن ِ 

استثنایی« است:
»... اّما آن راست که به دروغ مانند است نیز مگوی.« این وصّیت صاحب قابوسنامه 
است به فرزندش. نویسندة کتاب، امیر عنصرالمعالی، در باب »آداب سخن گفتن« 
حکایتی جالب نیز نقل کرده است؛ از روزگاری که در شمار محتشماِن بارگاه »امیر 

ابوالّسوار« پادشاه گنجه بوده.
پادشاهی  را  ابوالّسوار«  »امیر  قابوسنامه،  صاحب 
متکلّم  و  فصیح  و  شجاع  و  عادل  و  زیرک  و  بزرگ 
خود  حکمت آمیز  ماجرای  آنگاه  خوانده،  پاک دین  و 
به  این قرار که شاه گنجه بسیار  از  بازگفته.  او  با  را 
عنصرالمعالی احترام گذاشته و به اصطالح امروزی ها 
او را تحویل گرفته و ساعت ها با هم از هر دری سخن 
می گفته اند، تا یک روز اوضاع و احوال والیت گرگان 

را از او جویا می شود. عنصرالمعالی می گوید:
»چون امیر از حاِل ناحیة گرگان از من پرسید، من گفتم: 
در آنجا، دهی در ناحیة کوهستانی واقع است. زنان آن 
و  بر سرنهند  و سبو  بردارند  از چشمه، آب  ِده، چون 
بازگردند، یکی از آنان، پیشاپیش حرکت می کند و نیک 
در راه بنگرد و جستجو کند. سبب این کار آن است که 
در زمین های آن ده، ِکرمی است سبزرنگ، و آن پیشرو 
هرکجا که آن کرم یابد، از راه به یک سوی افکند تا 
آن زنان پای بر آن کرم سبز ننهند، چون اگر کسی از 
ایشان پای بر کرم نهد و کرم در زیر پای او بمیرد، فوراً 
آن آب ها در سبوها گندیده شود و باید دوباره برگردند 
من  چون  بردارند.  آب  چشمه  از  و  بشویند  سبوها  و 
این سخن گفتم، امیر ابوالّسوار  روْی ترش کرد و سر 

بگردانید و چند روز با من سرگران بود.
تا یک روز پیروزان دیلم  با من گفت: امیر از تو گله کرد 
که فالنی مردی دنیادیده و سرد و گرم چشیده  است، 

چرا باید با من چنان سخن گوید که با کودکان گویند! 
من ـ عنصرالمعالی ـ فوراً قاصدی از گنجه به گرگان فرستادم و شهادتنامه ای 
)به تعبیر امروزی ها استشهادی( تهّیه کردم و فرستادم تا همة بزرگان و معاریف 
از جمله رئیس و قاضی و خطیب و جملة علما و اشراِف گرگان امضا کردند که 
»آری، این ِده، به چنین نام در این ناحیه است و ماجرای کرم سبز و آن آب های 

سبو، همه، حقیقت محض است.«
این چهار  از گرگان به دست من رسید و در  این شهادتنامه  از چهار ماه  پس 
ماه، امیر ابوالّسوار همچنان با من سرسنگین و بی اعتنا بود. چون آن شهادتنامه، 
پیش وی نهادم، بدید و بخواند و تبّسم کرد و گفت: من خود دانم که از چون 
تا  گفتن  باید  سبب  چه  به  راست،  آن  ده،  انصاف  خود  اّما  نیاید،  دروغ  تویی 
سخِن  آن  تا  بیاوری،  شهادتنامه  گواِه  تن  دویست  و  کنی  عمر صرف  چهارماه 

راست، از تو قبول کنند؟«

بخشی کوتاه از کتاب »مدير باش، رئيس!«
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فريدون عموزاده خليلی
یک  که  است  سال  چند  و   40
در  عجیب  اما  ساده  پارادوکس 
که  تالطمی  دارد؛  تالطم  ذهنم 
گاهی  و  گرفته  شدت  گاهی 
آرامش. پارادوکس میان اقتصاد و 
فرهنگ. گرچه در آن روزهای 14 
سالگی، من نباید درکی از مفهوم 
بوده  داشته  فرهنگ  و  اقتصاد 
باشم، اما حتما جدال پنهان میان 
پول و دل را خوب می فهمیدم. 

ساله   14 بچه های  که  هست  چیزهایی  می فهمیدم 
دوستش دارند و دلشان می خواهد، آرزوهایی که گاهی 
اما نمی توانند به آن  حتی چندان بزرگ هم نیست، 
برسند، برای آن  که یک مانع اساسی سر راهشان هست، 
مثل آرزوی دیدن فیلم های بزن بزن یا سرگذشت دار 
می گفتیم  خانوادگی  ملودرام  فیلم های  به  موقع  )آن 
سرگذشت دار!( مثل »گنج قارون« و »سلطان قلب ها« 
که عکس هایش را با حسرت روی سردر تنها سینمای 
شهرمان - ستاره - می دیدیم و نمی توانستیم بلیتش را 
بخریم و برویم تماشایش کنیم. یا کتاب های »تن تن« 
خوش آب و رنگ  و  گالینگور  جلدهای  با  تازه  تازه  که 
چاپ شده بود، با تصویرهای شگفت انگیزش که مثل 
یک فیلم عجیب افسون زده مان می کرد و از پشت تنها 
کتاب فروشی شهرمان - کتاب فروشی مشیری - بهت 
یا  باشی شان،  داشته  نمی توانستی  و  می زد  چشمک 
مجله های رنگارنگ ورزشی با عکس های فوتبالیست های 
محبوبم - پروین، کالنی، حجازی - یا مجالت مخصوص 
بچه ها، دختران، پسران و کیهان بچه ها که روی تنها 
دکة روزنامه فروشی شهرمان - هاشمی - چیده شده بود 

و تو نمی توانستی...
چرا می توانستم، این یکی را دیگر می توانستم. کیهان 
بچه ها آن موقع ها پنج ریال بود و من می توانستم پول 
در  و  دارم  نگه  بود،  ریال  روزی یک  را که  توجیبی ام 
زنگ های تفریح از خیر خریدن شیرمال که آن همه 
عاشقش بودم و بهترین چیز برای گرسنگی بین زنگ های 
مدرسه بود، بگذرم، تا وقتی روزهای یک شنبه هر هفته 
از مدرسه برمی گردم، بروم سراغ آقای  هاشمی و کیهان 
بچه های هفتگی ام را که برایم کنار گذاشته بود بگیرم و 
توی راه تا خانه مان که در سال های 14 سالگی ام انگار 
تا بی نهایت دور بود، بیشترش را بخوانم و وقتی به خانه 

رسیدم، دیگر چیز زیادی برای خواندنم نمانده باشد... 
باید همین روزها بوده باشد، دروغ چرا، روزش را دقیقا 
یادم نیست، اما سالش را چرا، فصل و سال و ماهش 
را چرا؛ 14 ساله بودم. در روزهایی شبیه همین روزها. 
بالتکلیف میان پارادوکس هوای اسفند و فروردین، میان 
پارادوکس سبزة عید و باروت چهارشنبه سوری، میان 
صدای دهل و سرنای میرنوروزی و دایره زنگی حاجی 
فیروز. کیهان بچه هایم را خریده بودم، در راه طوالنی 
مدرسه تا خانه بیشترش را خوانده بودم و حاال نشسته 
بودم توی اتاق روی فرش و به عملی  کردن تصمیمی 
فکر می کردم که ناگهان همان جا مثل یک آتش فشان از 

ذهنم فوران کرده بود:
چرا من خودم مجله ای منتشر نکنم؟ واقعا می گویم. به 

ذهنم زد که بنشینم و خودم مجله خودم را منتشر کنم. 
و نشستم و شروع کردم به نوشتن. سرمقاله اش 
را یادم هست دربارة چهارشنبه سوری نوشتم 
پند  این  با  و  است«  خوبی  رسم  »چه  که: 
می خواهید  که  »آخرش  که:  پایانی  اخالقی 
بروید خانه تان، از خاموش  شدن آتش مطمئن 
شده باشید.« و نشستم خودم جدول پنج در 
پنجی تنظیم کردم و خودم شعرش را یک شبه 
سرودم: »این روزا که نوروزه/ نقل و آجیل از 
همه جا می ریزه...« و شاید به همین دلیل بود 
که دیگر هیچ وقت دوروبر شعر نگشتم. نشستم 
داستانش را خودم نوشتم. االن بعد از حدود 42 سال 
هنوز یادم هست آن داستان را. داستان پسر نوجوانی 
به نام مرتضی - حتی اسمش را یادم هست و نمی دانم 
چرا مرتضی - که پسر درس خوانی است، اما پدر ندارد 
و مادرش کمتر حواسش به اوست، گرفتار دوست های 
ناباب می شود، درنهایت او را سیگاری می کنند )یعنی 
سیگاری  بودن اوج خالف کاری ای بود که در آن 14 
سالگی معصومانه برای مرتضی به ذهنم می رسید!( و 
یک روز که با رفقای نابابش کنار رودخانة شهرشان )این 
هم البد یکی از حسرت های پنهان ماندة بچه های کویر 
بود که در عمر 14 ساله شان هنوز رودخانه ای ندیده 
بودند!( نشسته و سیگار می کشد، مادرش او را می بیند 

و الی آخر...
نوشتنی ها که تمام شد، نشستم فکر کردم با خریدن یک 
دفترچة 40 برگ بی خط )اصرار داشتم بی خط باشد تا 
حس مجله ای داشته باشم نه دفتر مشقی( می توانم پنج 
تا مجلة 16 صفحه ای آماده کنم، در قطع دفترچة 40 

برگ که تقریبا همان قطع کیهان بچه ها بود.
کارمند  دایی ام  بود.  کاربُن  داشتم،  الزم  که  چیزی 
مخابرات راه آهن بود که آن موقع ها بهش می گفتند 
تلگراف خانه. و توی دست و بالش پر بود از کاربن های 
الجوردی. رفتم چند تا کاربن از او گرفتم و نشستم 
به تمرین کردن تکثیر کاربنی. در تحیرات کودکی من 
کاربن پدیده ای شگفت انگیز بود. پدیده ای که قادر بود 
هر آن چه می نوشتی و می کشیدی، با رنگی رویایی در 

صفحه ای دیگر کپی شان کند.
حاال کاربن های شگفت انگیز را داشتم و فقط آن دفترچة 
40 برگ بی خط را می خواستم تا کار نوشتن و تکثیر 
مجله ام را آغاز کنم. قیمت دفترچة بی خط 40 برگ 
گمانم چهار ریال بود و من تازه پول توجیبی ام را داده 

بودم به مجلة کیهان بچه ها.
فکر کردم اگر بتوانم با یک دفترچة 40 برگ، مجله ای 
در تیراژ پنج نسخه منتشر کنم و بتوانم هر نسخه اش 
را 2 ریال به بچه های همسایه و فامیل بفروشم، 10 
ریال گیرم می آید که می شد آن موقع باهاش یک بلیت 
سینما ستاره )ردیف جلو، روی صندلی های آهنی تاشو 
ارج( خرید، وگرنه که می توانستم چهار ریالش را برای 
ادای قرض پول دفترچه بدهم که باید از مادرم می گرفتم 

و شش ریالش هم...
یادم نیست که آن موقع در رویای پیش از عید 14 
سالگی ام به این ماجرا با همین دقت فکر کرده ام یا نه. اما 
یادم هست که در تعطیالت پیش از عید، سه روز تمام 
نشستم سر مجله نوشتن. اول جلدش را آماده کردم با 

عنوان و لوگو و تصویر روی جلد و قیمت: مجلة »دنیای 
کودک« برای بچه های خوب، قیمت: فقط 2 ریال! 

تصویر روی جلدش را همان پسری کشیدم که روبه روی 
رودخانه است و دارد سیگار دود می کند. و مادرش هم 
از کمی دورتر دارد نزدیک می شود. تصویر روی جلد و 
تصویرهای داخلی مجله باید رنگی می شد، اما بدتر این 
بود که بعد از آن که اولین صفحه را شروع به نوشتن 
کردم، دیدم نسخه های چهارم و پنجم زیر کاربن، خیلی 
کم رنگ شده اند، درنتیجه مجبور شدم دو بار کل مجله را 
رونویسی کنم، دو بار تصویرها را بکشم، دو بار تصویرها را 
رنگ کنم و این تقریبا تمام سه روز تعطیلی آخر اسفندم 

را پر کرد.
همة امیدم این بود که در روزهای عید که بچه های 
فامیل و آشنا، هم بی کارند و هم عیدی گرفته اند، مجلة 

دنیای کودک مرا بخرند...
اما روزهای عید یکی یکی آمدند و رفتند، خویش و قوم 
و فامیل با بچه هایشان آمدند و رفتند، دایی، عمو، عمه 
و خاله و همة بزرگ ترها کلی تشویقم کردند و آفرین 
گفتند که من چه بچة بااستعدادی هستم و سرکوفتم 
را به بچه هایشان زدند که ببینید، از فالنی یاد بگیرید و 
بعد آن هایی که خواستند بیشتر تحویلم بگیرند، گفتند: 
یکی از این کتابچه ها رو بده این بچه بخونه، باالخره بهتر 

از ول گشتنه.
و تنها در یک مورد که من توانستم به خجالتم غلبه کنم 
و بگویم اون جا نوشته قیمت فقط دو ریال، شوهر عمه ام 

گفت: عیبی نداره می خونه برمی گردونه بهت.
و به این ترتیب اولین تجربة من برای غلبه بر پارادوکس 
اقتصاد و فرهنگ و پول و دل، این چنین به پایان رسید. 
پارادوکس  بگویم شکست؛ چراکه  قاطعیت  با  نمی توانم 
از 42 سال هنوز  بعد  این جاست که  برای من  عمیق تر 
تکلیف حس هایم با آن تجربه روشن نیست و نمی دانم در 
حس هایم به عنوان یک تجربة تلخ ذخیره شده است، یا یک 
تجربة شیرین. هنوز آن لذت عمیقی را که در لحظه لحظه 
دو بار نوشتن آن 16 صفحه، آن هم با خودکاری که باید 
محکم به کاغذ می فشردی تا نسخة کپی پررنگ شود، از یاد 
نبرده ام و حتی آن کبودی و درد لذت بخش انگشت هایم که 

طی سه روز 32 صفحه را محکم نوشته بود...
و از سوی دیگر آن بغض فروخورده را وقتی به سیزدهمین 
روز تعطیالت بهار رسیدیم، از پنج نسخة دنیای کودک 
من فقط یک نسخة دست نویس برای من مانده بود و 
چهار ریال بدهی که از پول توجیبی هایم برای دفتر 40 

برگ رفته بود...
***

حاال این روزها بعد از حدود 42 سال از آن روز، بعد 
عرصة  در  اقتصادی  بزرگ  خبر  همه  این  شنیدن  از 
است،  فروخته  تریلیاردها  که  فیلمی  جهان:  فرهنگ 
انیمیشنی در آمریکا که مفهوم اقتصاد سینما را عوض 
کرده است، کتابی که در انگلیس فروشی صدها میلیون 
تیراژ  هم چنان  ژاپن  در  که  مجله ای  داشته،  تیراژی 
میلیونی دارد... و وقتی به حال و روز اقتصاد و فرهنگ 
در کشور خودمان نگاه می کنم و می بینم گویی جز با 
پشتوانه و در چهارچوب های حمایتی دولت اتفاق بزرگ 
فرهنگی شکل نمی گیرد... احساس می کنم هم چنان آن 

پارادوکس قدیمی در درونم به تالطم است.

يک پارادوکس ساده اما عجيب
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اگر قرار بود هر سال در اقتصاد ایران اتفاقی به عنوان اتفاق سال انتخاب شود، قطعا 
این عنوان در سال 94 به توافق هسته ای ایران و 1+5 می رسید. این توافق برای 
بازار سرمایه هم آن چنان اهمیت داشت که تقویم این بازار را در سالی که گذشت، 

می توان به بعد و قبل از به نتیجه رسیدن برجام تقسیم کرد.
بازار سهام دست کم در دو سالی که گذشت، با واکنش های گاه و بی گاه خود 
نشان داد که تصمیم ندارد آیندة خود را به وعده های حمایتی گره بزند. به عبارت 
هرگونه  که  بودند  رسیده  نانوشته  نظر  اتفاق  این  به  ظاهرا  بورس  اهالی  دیگر 
خوش بینی قبل از به نتیجه رسیدن قطعی توافق هسته ای و اجرای برجام ریسک 

باالیی است که عواقب آن را نمی توان به جان خرید.
درنتیجه پربدیهی بود که تمام تکاپوی دولت و متولیان بازار برای خروج از رکود 
به در بسته بخورد، چون اصوال فعاالن بورس هرگونه تصمیم گیری جدید و اثرگذار 
برای آینده حضور خود در این بازار را منوط  به لغو تحریم ها کرده بودند. بنابراین 
حتی اعالم توافق اولیه هسته ای هم نتوانست گره از کار تاالر شیشه ای در نیمة 

اول سال 94 باز کند.
با زیان 1.5  بازار سهام تهران در نیمة اول سال  دست آخر هم پروندة فعالیت 
درصدی بسته شد و این بدان معنا بود که اکثر سهام داران از سرمایه گذاری خود 

سودی درخور انتظار نبردند و حتی بسیاری زیان هم کردند. 
اول سال دست  ماه  تهران در سه  بورس  بود که حرکت شاخص  این در حالی 
کم دو درصد سود به طور متوسط عاید سهام دارانش کرده بود. اما در ادامه و در 
روزهای گرم تابستان دماسنج بازار وارد مدار نزولی شد و با افت 3.5 درصدی، 

عایدی 6 ماهة سهام داران به طور متوسط 1.5 درصد زیان بود.
این افت شاخص آن هم درحالی که توافق اولیة هسته ای بین ایران و 1+5 به امضا 

رسیده بود، از نظر تحلیل گران از یک سو به دلیل تداوم مذاکرات و ابهام در به 
نتیجه رسیدن قطعی بود و از سوی دیگر از افت قیمت در بازارهای جهانی ناشی 
می شد. واقعیت هم این بوده و هنوز هم هست که بورس به عنوان ویترین اقتصادی 
این تحوالت مادامی  باشد و  اقتصاد  این  باید نشان دهندة تحوالت واقعی  کشور 
اثرات آن به بخش تولید کشور نمی رسید، سیگنال  که تحریم ها لغو نمی شد و 
مثبتی به کل فعاالن اقتصادی مخابره نمی کرد. اتفاق دیگری که امیدهای بازار 
سهام را به آینده ای روشن کم رنگ تر کرد، افت قیمت ها در بازار جهانی بود. به این 
ترتیب و با افت شدید قیمت نفت و در شرایطی که سایة تحریم ها هنوز سنگین 
بود، برآورد سهام داران از آیندة اقتصادی کشور دست کم در کوتاه مدت چندان 

امیدوارکننده نبود.
همین ناامیدی هم باعث شد تالش های متولیان بازار سهام برای بازگشت امید 
به بورس از جمله افزایش دامنة نوسان از 4 به 5 درصد، تالش برای فعال کردن 
صندوق توسعة بازار سهام، وعدة حمایت از طریق نهادهای حقوقی و هم چنین 
ارسال مستقیم گزارش های مالی توسط شرکت ها روی سامانة کدال هیچ ثمری 
برای بورس به همراه نداشته باشد. این در حالی بود که با آغاز فصل مجامع و 
مخابرة اخبار نه چندان امیدوارکننده از سوی شرکت ها، وضعیت بغرنج تر از پیش 

هم شد.

6 ماهی که سخت گذشت
گزارش های فصلی شرکت ها نشان می داد که اکثر صنایع بورسی با رکودی  شدید 
دست وپنجه نرم می کنند. نتیجة همة این تحوالت این که بعد از مردادماه سراسر 
منفی، بازگشایی 8 نماد بزرگ در اواسط شهریورماه  ریزش دامنه داری را در تاالر 

بورس
سحر قاسم نژاد

نی
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ن ي
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پرونده بازار سهام در سالی که با احتياط شروع شد و با خوش بينی به آخر رسيد

رونقبورس،وامدار»برجام«است
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حافظ رقم زد.
درمجموع این که در نیمة اول سالی که پشت سر گذاشتیم، بیش از 68 میلیارد و 
890 میلیون سهم به ارزش بیش از هزار و 139 میلیارد ریال در 5 میلیون و 930 
هزار دفعه معامله شدند. بر این اساس هم می توان گفت حجم معامالت در نیمة 
ابتدای سال جاری نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته حدود 20 درصد 

رشد داشته.  اما ارزش معامالت افت 21 درصدی را ثبت کرده است. 
مشابه  زمانی  بازه  در  که  حقیقی  سهام داران  مشارکت  میزان  این که  دیگر  نکتة 
در سال 93 حدود 49 درصد بود )خرید و فروش(، در سال جاری به 55 درصد 
مشارکت  سال  ابتدای  ماه  چهار  در  که  می دهد  نشان  بررسی ها  یافت.  افزایش 
از معامله گران حقوقی بوده است. به عبارت دیگر  حقیقی ها در معامالت بیشتر 
حقیقی ها در روزهای سخت بازار بیشتر از حقوقی ها به بورس تهران وفادار بودند 

و ریسک بیشتری را برای ادامة حضور در این بازار پذیرفتند.
شاخص  منفی  روند  با  بورسی  گروه های  بیشتر  شاخص  پرماجرا  ماه   6 این  در 
با  13 صنعت  بورسی،  فعال  گروه   36 میان  از  به طوری که  کردند.  همراهی  کل 
رشد شاخص مواجه شدند. در این میان، گروه های ساخت وسایل و دستگاه های 
ارتباطی، حمل و نقل و منسوجات بیشترین رشد شاخص را در نیمة اول سال94 
به ثبت رساندند. از سوی دیگر گروه های الستیک و پالستیک، استخراج نفت و 
گاز و محصوالت چوبی بیشترین زیان از ابتدای سال را در میان صنایع بورسی 

تجربه کردند. 
نزول بورس در نیمة اول سال 94 البته در حالی صورت گرفت که بازار پول با 
حفظ پیشتازی خود در پرداخت سود تضمین شده کماکان رقیب سرسخت بازار 
مدت ها  از  که  بود  حالی  در  این  می رفت.  شمار  به  سرمایه ها  در جذب  سرمایه 
پیش این بازار چشم امید خود را به وعده های دولت برای کاهش نرخ سود بانکی 
دوخته بود. اما واقعیت این بود که بانکی ها به این سادگی حاضر به عقب نشینی 
خود نبودند و حاضر نمی شدند که در میدان داغ رقابت، قافیه را به رقبا ببازند 
و قدرت خود را در جذب سرمایه از دست بدهند. درنهایت هم تعهد به بازنگری 
بازارهای  نبرد. در سوی دیگر در  به جایی  راه  بانکی عمال  نرخ سود  مستمر در 
موازی دالر رشد 2.2 درصدی را به نام خود  ثبت کرد، اما سکه با 2.9 درصد 

افت قیمت مواجه شد.

فرابورس شگفتی ساز شد
البته در روزهای سردی که بورس در بهار و تابستان94 
گذراند، فرابورس به مراتب حال و روز بهتری داشت. به 
براي طراحي  با تالش هاي صورت گرفته  که  ترتیب  این 
توانست  کارا  مالي  ابزارهاي  تعریف  و  جدید  بازارهاي 
دهد.  افزایش  را  بازار  این  به  ورودي  سرمایه هاي  حجم 
بازار فرابورس ایران باالترین نرخ رشد خود را در خرداد 
به دست آورد و طي آن به ارزش معامالتي 4 هزار و 814 
شهریور  پایان  در  بازار  این  یافت.  دست  تومان  میلیارد 
نسبت به ابتداي سال با 43 درصد رشد ارزش معامالتي 

خود را به 3 هزار و 274میلیارد تومان رساند. 

نيمة دوم سال ورق برگشت
تهران داستانی کامال  بورس  برای  ماراتن 94  نیمة دوم 
رسیدن سه  پایان  به  از  بعد  به خصوص  نوشت.  متفاوت 

ماه پاییزی تقریبا بالتکلیف که همه منتظر خبرهای جدید بودند و سهام داران هم 
ترجیح می دادند صدور دستورهای خرید و فروش جدیدشان را بعد از اعالم تاریخ 

قطعی اجرای برجام موکول کنند.
از اجرای  از 27 دی ماه که طرفین مذاکرات هسته ای رسما خبر  این ترتیب  به 
برجام و لغو تحریم ها دادند، شاخص بورس ناگهان روی سکوی پرتاب قرار گرفت 

و تالش کرد تمام ناکامی های نیمة اول سال خود را به سرعت جبران کند.
در نتیجة همین تالش هم شاخص که برای مدت ها در ارتفاع بین 60 تا 65 هزار 
بندبازی می کرد، ناگهان از میانه های کانال 65 هزار واحد به پرواز درآمد و یک 
ماه نشده یعنی در دوم بهمن ماه از مرز 78 هزار واحد گذشت، یعنی تقریبا 13 

هزار واحد رشد در کمتر از یک ماه.
اخبار آن چنان خوشحال کننده بود که محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق 
بازار سرمایه پس از اجرایی شدن جزئیات توافق هسته ای در  بهادار، اعالم کرد 

دی ماه و برداشته شدن تحریم ها در مسیر خوبی به حرکت خود ادامه دهد.
تا  آغاز دی ماه   از  یعنی  زمستان 94،  ماه   دو  در  نشان می دهد که  آمار ها هم 
سهام  بازارهای  در  نفر  هزار   143 و  میلیون  یک  از  بیشتر   94 بهمن ماه  آخر 
سرمایه گذاری کردند. در این دوره میانگین بازده سرمایه گذاري در تاالر شیشه ای 

به 25درصد رسید.
بود،  بازار سهام گسترده  را در  از دی ماه 92 سایه اش  نزولی که  ترتیب   این  به 
ساله  دو  زمانی  بازه  در  که  شد  باعث  که  روندی  رفت؛  بازار  این  از   94 دی ماه 
میانگین تعداد خریداران سهام در دو سال گذشته از سطح 950هزار نفر در هرماه 

به 180هزار نفر برسد.
با  خریداران  تعداد  دي ماه  در  به طوري که  برگشت،  ورق  امسال  دي ماه  از  اما 
صددرصد رشد به 366هزار نفر رسید و در بهمن ماه رقم تعداد خریداران سهام با 
112درصد رشد از مرز 777هزار نفر عبور کرد. آمارهاي بورس تهران هم چنین 
نشان مي دهد که با رشد 17.5درصدي بازده سرمایه گذاري در بورس در بهمن ماه 
امسال میانگین بازده سهام داران در طول 11 ماه امسال به 25درصد رسید. البته 
نباید فراموش کنیم که بخش زیادي از بازده سرمایه گذاري کسب شده در بورس 

مربوط به دو ماه اخیر است. 
بر اساس آمار رسمی، از ابتداي سال تا پایان بهمن ماه شاخص کل بورس تهران 
15هزارو356 واحد رشد کرده که از این مقدار 11هزارو 326واحد آن مربوط به 
معامالت انجام شده در بهمن ماه است. در بهمن ماه امسال هم چنین حجم و ارزش 
روزانة معامالت به  ترتیب 126و 116درصد رشد کرد. سرمایه گذاران در بهمن ماه 
گذشته 50میلیارد سهم را به ارزش 10هزار میلیارد تومان خریداري کردند که در 

طول دو سال گذشته بي سابقه بود.

اسفندی که منفی آغاز شد
با وجود رشد شتابان دو ماه اخیر، آخرین ماه سال برای 
بورس با احتیاط آغاز شد. به عبارت دیگر به نظر می رسد 
در آستانة انتخابات هفتم اسفند مجلس شورای اسالمی 
که فضای سیاسی کشور را برای چهار سال دیگر روشن تر 
کمی  که  است  داده  ترجیح  سرمایه  بازار  کرد،  خواهد 
ترمز کند و برای ادامه خرید و فروش های خود منتظر 
بماند. به این ترتیب همین احتیاط باعث شد با کاهش 
ارزش سهام شرکت ها و افزایش تقاضا برای فروش سهام، 
از  بیش  بورس  آتی  روند  برای  سهام داران  نگرانی های 

پیش افزایش یابد.
البته در میان این نگرانی ها اتفاقات مثبتی هم رخ داد که 
در روزها و ماه های پیش رو می تواند سهام داران را دوباره 
بر سرذوق بیاورد. از جمله این امیدواری ها هم می توان 
به کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد و احتمال کاهش 

آن تا 16 درصد اشاره کرد.
خودروساز  شرکت های  سهام  خرید  برای  اقبال  افزایش  هم   دیگر  خوش  خبر 
بود که به دلیل انتشار برخی از اخبار در خصوص واگذاری دارایی ها و همکاری 

مشترک با شرکت های خارجی منتشر شد.
به هرحال پروندة بورس تهران در سال 94 در حالی بسته می شود که چانه زنی در 

ادامه در صفحه 25

نزول بورس در نیمة اول سال 94 البته 
در حالی صورت گرفت که بازار پول با 
حفظ پیشتازی خود در پرداخت سود 

سرسخت  رقیب  کماکان  تضمین شده 
به  بازار سرمایه در جذب سرمایه ها 

از  شمار می رفت. این در حالی بود که 
امید خود  بازار چشم  این  مدت ها پیش 
را به وعده های دولت برای کاهش نرخ 

بود بانکی دوخته  سود 
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گذاری سرمايه 
علی طزرجانی

توسعه در  ارزیابی چرایی عقب ماندگی  سال ها می شود که در 
اقتصاد  به جان  آفت هایی که طی چند سال گذشته  یا  ایران 
نقش  زیادی  تحلیل گران  و  کارشناسان  است،  افتاده  ایران 
دولتی  اقتصاد  این که  هستند.  قائل  دولت  نهاد  برای  ویژه ای 
ریشه همة ناکامی های ما در پیشرفت اقتصادی است، درواقع 
و  باید دولت  تنها  آیا  اما  است،  و جاافتاده  قدیمی  نظریة  یک 
رفتارهای دولتی را مقصر بدانیم؟ واقعیت آن است که دولتی 
بودن اقتصاد و توسعه در ایران گرفتاری های زیادی را در طول 
نادیده  را  واقعیت  این  نمی توان  است.  آورده  وجود  به  تاریخ 
گرفت که اقتصاد ایرانی به خاطر دولتی بودن ضربه های مهلکی 
را متحمل شده است، ولی در کنار این واقعیت حتما باید به 
پدیده،  این  موازات  به  درست  که  کنیم  اندیشه  نیز  نکته  این 
اقتصاد،  خصوصی  فعاالن  گذشته،  سال های  طی  مخصوصا 
تولیدکنندگان، بازرگانان و سرمایه گذاران نیز به گونه ای کامال 
متفاوت از هم نوعان و هم نسالن خود در کشورهای توسعه یافته 
دولت  کدخدامنشی های  دلیل  به  ایران  اقتصاد  کرده اند.  عمل 

در دهه های گذشته و بیشتر از هر زمان دیگری طی سال های 
است،  افزوده  اقتصادی  معیوب  زیرساخت های  قطر  بر  گذشته 
بزرگ  غیردولتی های  که  کنیم  مطرح  را  پرسش  این  باید  اما 
تا چه حد سعی کرده اند که از قطر این زیرساخت های معیوب 
روند  در  و  ایران  اقتصاد  در  که  این جاست  مشکل  کنند.  کم 
و  اندیشه  رفتار،  با  است  مترادف  دولتی  رفتار  ایرانی،  توسعة 
اخالق نفتی که شکل و شمایل و مختصات این مولفه ها امروز 
برای همه آشکار است. به عبارتی وقتی گفته می شود اقتصاد 
دولتی، تصویر نوعی از کارآمدی های تکراری و ناکارآمدی های 
همیشگی در مقابل چشم ظاهر می شوند که کمک می کنند تا 
درکی از معنای وابستگی اقتصاد به دولت و رفتارها و اخالق های 
فقط  تعریف  این  یا  رفتار  این  اما  بگیرد.  در ذهن شکل  نفتی 
نیست،  دولت  اجرایی  پرسنل  و  سازمان ها  ارگان ها،  مختص 
بلکه می شود گفت کلیتی از اقتصاد، شامل گروه ها و نهادهای 
خصوصی نیز در جهت این تعریف یا برداشت ذهنی از اقتصاد 
تنها  دولتی  اقتصاد  معنای  عبارتی  به  گرفته اند.  شکل  دولتی 

نقش»تشکلهایسرمایهگذاری«
درتوسعةایران
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وابستگی اقتصاد به شکل عینی و وجود خارجی دولت نیست، بلکه این واژه در ذات 
و روح خود نوعی ناکارآمدی را نمایندگی می کند که حتی بسیاری از خصوصی ها 
نیز به آن مبتال هستند. منتها چون در ایران زیرساخت های اقتصادی و هم چنین 
شکل گرفتن بوروکراسی دست وپاگیر، به طور مستقیم ناشی از فعالیت دولت ها طی 
سالیان گذشته است، بخش خصوصی نیز عادت کرده است تا تنبلی مفرط خود را 
زیر سایه ناکارآمدی موجود در بدنة اقتصاد وابسته به نهاد دولت مخفی کند. در 
کشورهای توسعه یافته، بخش خصوصی بیشتر از آن که بخواهد یک گروه مردمی و 
فعال در حوزه های اقتصادی و اجتماعی باشد، یک فرهنگ را نمایندگی می کند که 
شناسة آن عدم نیاز به دولت در پیشبرد اهداف توسعه ای خود و جامعه است. در 
این کشورها به سختی می توان دست درازی را دید که سوی دولت کش آمده است، 
یا همه در انتظار نشسته اند تا دولت تکانی به خود بدهد که به واسطة آن شاید آن ها 
نیز تکانی بخورند. بخش خصوصی به معنای دیگر، فرهنگ تالش و دوری از فساد 
است. چیزی که شاید در اقتصاد ایرانی برای خیلی از گروه های غیردولتی اقتصاد 
درکی ملموس از آن وجود ندارد. ظاهرا این جا همه پذیرفته اند که راه موفقیت شنا 
کردن در مسیر آب است. عینیت این ماجرا نیز فقدان انسجام همیشگی در 
میان بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی اقتصاد است. ما بعد از 
این همه سال که از اقتصاد دولتی نالیده ایم و راه برون رفت 
تحلیل  دولت  از  شدن  دور  در  را  اقتصادی  معضالت  از 
کرده ایم، هنوز با تشکل های اقتصادی برای تولیدکنندگان 
واقعا  بیگانه ایم.  داخلی  سرمایه گذاران  ان جی او های  یا 
توسعة  در  که  درشتی  و  ریز  مشکالت  همه  این  با  چرا 
کشور و در صدر اقتصاد ایران وجود دارد، تولیدکنندگان 
و شرکت های سرمایه گذاری هنوز تشکل منسجمی ندارند 
که مانند یک رکن دموکراتیک در مقابل اقتصاد دولتی از 
اقتصاد ملی و توسعة برتر برای نسل آینده دفاع کند. این 
دفاع درواقع ترویج فرهنگ درست اندیشیدن و دور شدن از 
بسط و ترویج اخالق نفتی است. باور کنیم زمان بسیار تنگ 
است. توسعه یافته ها تقریبا با سرعت نور پازل توسعة خود را دائم 
تکمیل و به روز می کنند. گروهی از کشورهای در حال توسعه نیز بر 
همین اساس سعی می کنند بدون عقالنیت قدم از قدم برندارند. آن وقت 
ایران با آن همه پتانسیل های طبیعی و غیرطبیعی هنوز درگیر اقتصاد دولتی 
است، غافل از این که برخی خصایل فرهنگی اقتصاد دولتی، یقة بخش خصوصی را 
نیز گرفته است. خیلی جالب است که معترضان اقتصاد دولتی یا نولیبرال هایی که 
از اقتصاد دولتی به ستوه آمده اند، خود طی سالیان گذشته همواره از بزرگ ترین 
شرکای دولت در گرفتن پروژه های اقتصادی بوده اند. این تضاد خود نشان می دهد 
که ظاهرا باور و فرهنگ اقتصاد دولتی در خون همة گروه های اقتصادی دویده است. 
گویی به نوعی همه کارمند دولت هستند. به تشکل های اقتصادی نگاه کنید، از اتاق 
بازرگانی که پارلمان بخش خصوصی است تا تشکل های رسمی کارگری و کارفرمایی، 
تقریبا آدم های زیادی از آن ها یا زمانی کارمند دولت بوده اند، یا امروز به طور رسمی 
دولت ها و برنامه های آن ها را نمایندگی می کنند. پس باید باور کنیم که گره های 
موجود بسی بزرگ تر از آن چیزی است که ما گمان می بریم. فرهنگ نفتی اقتصاد 
دولتی امروز دیگر فقط به سیاست ها و برنامه های دولت در اقتصاد مربوط نمی شود، 
بلکه گروه های خصوصی نیز موجود هستند که با اخالق و رفتار نفتی به گونه ای، 
منش و روشی دولتی دارند. اگر این گونه نبود، اکنون تشکل های غیردولتی اقتصادی 
و تشکل های منسجم بنگاه های سرمایه گذاری، در سطحی شکل گرفته بودند که 
بتوانند به گونه ای مدنی و به عنوان یک صدا یا یک کرسی از ناهنجاری هر چه بیشتر 
شاخص های توسعه جلوگیری کنند. این کرسی در دولت معنایش غوطه ور شدن 
در اقتصاد دولت نیست، بلکه تشکل ها و ان جی اوهای مورد نظر از آن جا که مردم 
را نمایندگی می کنند، برای پیشبرد تصمیم سازی ها باید بتوانند دولت های نفتی را 
نیز تحت تاثیر قرار دهند. ای کاش تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به این پیشنهاد و 
راهبرد جدی اندیشه می کردند. راه اندازی تشکل های اقتصادی یا ان جی اوهای تولید 
و سرمایه گذاری، نیاز به اقتصاد مولد را به بطن جامعه می برد و این می تواند شروعی 

مدنی برای یک تغییر بزرگ در فکر، ایده، اندیشه و باورهای نفتی باشد.

مورد بودجة سال آینده بعد از پایان انتخابات مجلس دوباره آغاز 
شده و خروجی نهایی این تالش، افق پیش روی اقتصاد را روشن 
بورس  مشتریان  جمله  از  اقتصادی  فعاالن  قطعا  و  کرد  خواهد 
اساس  بر  سرمایه گذاری  برای  را  خود  آینده  تصمیم های  تهران 

همین قانون اتخاذ خواهند کرد. 

طالع بينی سال 95
در این میان کارشناسان و حرفه ای های بورس معتقدند با توجه 
به این که وزیر اقتصاد از رشد اقتصادی پنج تا شش درصدی طی 
شرکت ها،  سودآوری  رشد  با  امر  این  که  داده،  خبر  آینده  سال 
جذب سرمایه گذاران خارجی و اعمال آثار مثبت ناشی از اجرای 
ناشی  شرکت ها  سودآوری  وضعیت  بر  قراردادها  و  تفاهم نامه ها 
می شود، بازار سرمایه کماکان بهترین مکان برای جذب نقدینگی 
آینده خواهد  به سرمایه گذاران در سال  بازدهی مثبت  اعطای  و 

بود.
در این خصوص کیوان شیخی، رئیس مرکز آمار و اطالعات شرکت 
بورس اوراق بهادار، معتقد است که افت شدید قیمت سهام باعث 
یابد. چون  افزایش  بازار سرمایه  تا جذابیت خرید سهام در  شده 
بسیار  بورسی  شرکت های  آیندة  بودند  معتقد  بازار  اهالی  همة 
بودجة  در  مناسب  سودهای  اعالم  در  شکی  و  است  خیره کننده 
دولت  طرفی  از  ندارد.  وجود  شرکت ها  این   96 و   95 سال های 
ایجاد  باعث  که  بازارهایی  از  را  نقدینگی  است  کرده  برنامه ریزی 

تورم می شود، به سمت تولید و بازار سرمایه هدایت کند.
او با بیان این که دولت در اقدام اول با کاهش نرخ سود بین بانکی 
را  اعتماد  این  بانکی  و سپس وعدة کاهش نرخ سود سپرده های 
یابد  تورم کاهش  اگر  افزود:  ایجاد کرد،  بازار سرمایه  رونق  برای 
ایران  اقتصاد  برای  نیابد،  کاهش  بانکی  سود  نرخ  طرفی  از  اما 
مخرب خواهد بود، چراکه تولیدکننده را راغب به سپرده گذاری در 
بانک ها با نرخ سود ترجیحی خواهد کرد که درنهایت باعث انجماد 
خطر  این  و  می شود  اعتباری  موسسات  و  بانک ها  در  نقدینگی 
را تصحیح  این موضوع  بنابراین دولت قول داد که  بزرگی است. 
کند تا سرمایه ها با نقدینگی هایی که می خواهد به طور متورم شده 
در بانک ها برود، به سمت تولید حرکت کند و اشتغال و امید به 
رونق افزایش یابد. مجموعة این عوامل باعث می شود تا با ایجاد 
ثبات در بازار سرمایه، فروش و سودآوری شرکت ها رو به باال باشد 

که در بلند مدت می تواند آثار مثبتی بر بازار سرمایه بگذارد.
این در حالی است که به گفتة حسن قالیباف اصل، امیدواری به 
آیندة بورس خارجی های بیشتری را هم به این بازار کشانده، به 
نحوی که از 10 روز قبل از برجام تا 10 روز بعد از برجام آمارهاي 
به   ریال خرید  میلیارد  از 50  و  تفاوت کرده  معامالت خارجي ها 
500 میلیارد ریال خرید رسیده و تنها در این 20 روز افزایش 10 

برابري در تردد سرمایه گذاران خارجي به چشم می خورد.
بورس  در  پذیرش  حال  در  هم  زیادي  شرکت هاي  او  گفتة  به 
رشد مي کند.  بازار  این شرکت ها حجم  ورود  با  و  تهران هستند 
نکته دیگر این که با توجه به بودجة سال  95 و تخصیص حدود 
شاهد  دولت  بدهي های  بازپرداخت  براي  ریال  400هزارمیلیارد 
توسعة ابزار بدهي خواهیم بود و پذیرش این ابزار سبب گسترش 

بورس خواهد شد.
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ايران سخن  اقتصاد  روزهای  اين  حال وهوای  از  بحث  برای شروع 
ايران  اقتصاد  که  شد  مدعی  اکنون  می توان  شما  نظر  به  بگوييد. 

شرايط مطلوبی را تجربه می کند؟
اقتصاد  برای بررسی مشخصات کنونی  این پرسش شما خیلی کلی مطرح شد. 
خالصه  به طور  داد.  قرار  ارزیابی  مورد  باید  را  مولفه ها  و  عناصر  از  خیلی  ایران 
فقط می توان گفت که حال وهوای این روزهای اقتصاد ایران حتما از دیروزهای 
نه چندان دورش بهتر است و البته صحیح تر آن است که بگویم نسبت به گذشته 
قاطعیت  با  می کنیم،  تجربه  را  مطلوبی  شرایط  آیا  این که  اما  است.  بهتر  خیلی 

می شود گفت که خیر، این گونه نیست و فاصلة زیادی با این شرایط داریم.
آخرين   94 سال  می کنيم،  گفت و گو  شما  با  که  االن  دکتر،  آقای 
تغيير  از  سال  نيم  و  دو  از  بيش  می کند.  سپری  را  خود  روزهای 
مديريت اجرايی کشور می گذرد و هم چنان يک حالت دوگانه در 

تحليل اقتصاد کشور وجود دارد. اين مسئله طبيعی است؟
بله، این مسئله طبیعی است. با قاطعیت می گویم که این مسئله طبیعی است. 
برخی انتظار دارند که اقتصاد ایران اکنون شرایط عالی و پرنشاطی را تجربه کند، 
اما وقتی از آن ها پرسیده می شود که چگونه باید یک اقتصاد در مدت زمان بسیار 
یا  اگرهای سیاسی  و  اما  با هزار  نزدیک شود،  استاندارد  ایده آل های  به  کوتاهی 
حرف و سخن های غیراقتصادی پاسخ می دهند. من دوباره همان جواب قبلی را 
تکرار می کنم؛ اقتصاد ما نسبت به گذشتة نه چندان دور حال وهوای خیلی بهتری 
دارد، اما حتما از شرایط مطلوب هم دور است. این عجیب نیست. عجیب آن است 
که هر کس به نوعی پی گیر شرایط ایده آل در مورد اقتصاد است. یکی به خاطر 
تعلق سیاسی که دارد می گوید چرا شرایط در اقتصاد ایران مطلوب نیست، یکی 
نیم سال  و  نیستیم، مگر دو  به تعجب می پرسد که چرا مطلوب  هم مثل شما 

نمی گذرد؟!

تحليل فضای پيش روی اقتصاد ايران 
در گفت وگو با دکتر نادر هوشمنديار

اقتصاد

سال94بهپایانرسیدوهنوزحرفوحدیثها،یابهمعنایدقیقترجدلهادرمورداقتصادایران
تاحدبسیارزیادیپابرجاماندهاند.بهنحویکهگروهیبراینباورنددردوسالگذشتهاقتصاد
ایرانکارآمدیخوبیراتجربهکردهاستوگروهیدیگرنیزمیگویندکهدراینمدتکارآمدی
مطلوبیدراقتصادکشورشکلنگرفتهاست.البتهدولتیازدهمبااقدامبزرگیبهنامرفعمعضل
تحریمهایتحمیلیوبازکردنگرههایدیپلماسییکبرگبرندةتاریخیدراختیاردارد.امابا
اینوجود،بگومگوهادرمورداقتصادکشورهمچنانوجوددارند.دراینمیانامابخشخصوصی
وفعاالناقتصادیوهمچنینهستههایسرمایهگذاریچشمانتظاربرطرفشدنحاشیههایبعضاً
سیاسیوغیراقتصادیازمتناقتصادکشورهستندتابتوانندباخیالیآسودهودرمحیطیبهینه
بهفعالیتبپردازند.مااینفضارادرگفتوگوبادکترنادرهوشمندیار،استاددانشگاه،تحلیلگر
نظریههایتوسعهونویسندةمطبوعاتورسانههایرسمیکشور،ارزیابیوکنکاشکردیم.نادر
هوشمندیاردکترایاقتصادسیاسیوهمچنیندکترایمدیریتوبهرهوریداردوفارغالتحصیل
انگلستاناست.اودلپریازسیاسیکاریدرفضایحاکمبرتوسعةکشورداردوحتیقبلوبعداز
مصاحبهنیزازشکلگرفتنمنفعتطلبیهایگستردهدرحواشیاقتصادباعنوانمکانیسمهایاصلی
فسادیادمیکرد.هوشمندیارمعتقداستکهحتیبهصرفخروجازناکارآمدیهایمدیریتیدرچند
سالگذشتهمیشودگفتاتفاقمثبتوبزرگیبرایاقتصادرخدادهاست.اوبهآیندهامیدواراست

ومیگوید:»بایددرانتظارروزهایخوبیبرایشاخصهاباشیم.«
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نگاه ما کامال غيرسياسی است. اين پرسش را هم به 
بدانم که چرا هنوز  بيشتر  تا  اين خاطر مطرح کردم 
مورد  در  دقيقی  مختصات  نمی شود  شفاف  به طور 

اقتصاد کشور ارائه داد؟ 
سخن  مطلوب  شرایط  نبودن  از  تعجب  با  کسی  وقتی 
جایگاهی  و  خاستگاه  چه  که  می کند  فرقی  چه  می گوید، 
دارد. مهم وجود ذهنیت هایی پیرامون ارتقای شاخص های 
توسعة کشور است که به نظر می رسد مجهز به معیارهای 
آن  گذشتة  ایران،  اقتصاد  موقعیت  ارزیابی  برای  مشخصی 
و جغرافیای آیندة آن نیست. اگر خوب به محیط کنش و 
واکنش های اقتصادی کشور در 10 سال گذشته نگاه کنیم، 
اقتصاد ما در فضای  به وضوح روشن است که چرا منحنی 
شرایط  اگر  است.  زمان  و  زمین  میان  معلق  کشور  توسعة 
ما  تعجب می کردیم.  باید  بود،  مطلوب  امروز  ایران  اقتصاد 
ایران  اقتصادی  روزهای  بدترین   92 تا   84 سال های  بین 
را در چند دهة گذشته تجربه کردیم. درست است که آن 
از  دردی  دوران  آن  به  بازگشت  و  رسیده  پایان  به  روزها 
توسعة کشور دوا نمی کند، اما به نظر من حتما باید سال های 
داد،  رخ  ایران  توسعة  در  که  اتفاقاتی  لحاظ  به   92 تا   84
آسیب شناسی شود. نتیجة این بازیابی در سطوح مختلفی 
از اقتصاد و مدیریت می تواند برای نسل امروز و آیندة ایران 
هم  هنوز  ایران  اقتصاد  آورد.  همراه  به  بزرگی  درس های 
تاوان آن هشت سال را می دهد. چون ما درست در شرایطی 
گرفتار بدسلیقگی های مدیریتی شدیم که توسعه یافته ها و 
بسیاری از کشورهایی که جویای توسعه هستند، با سرعت 
زیادی در هر لحظه خواهان پیشرفت و رشد بودند. تصمیم سازی های مسئله ساز 
منفی  پیامدهای  می داد،  رخ  نیز  پیش  سال  اگر 100  سال حتی  آن هشت  در 
زیادی برای توسعة کشور به همراه می آورد. حاال شما در نظر بگیرید که ما درست 
است، هشت سال  مجهز شده  توسعه  برای  ابزارها  مدرن ترین  به  که  دنیایی  در 
از 700  بیش  این سال ها  در  بودیم.  توسعه  تصمیم سازی  در  گرفتار سردرگمی 
میلیارد دالر نفت فروخته شده است. در نزدیک به 40 سال گذشته کمی بیشتر 

از یکهزار میلیارد دالر نفت به فروش رفته است که بیش از 
700 میلیارد دالر آن مربوط به آن هشت سال می شود. با 
این رقم می شد یک بار برای همیشه اقتصاد کشور را مولد 
کرد، به توسعة صنعتی نزدیک شد، بانک ها را سامان دهی 
کرد، بازار سرمایه را رونق داد و هزار گره کوچک و بزرگ 
را باز کرد. اما ببینید چه اتفاقی افتاد. نقدینگی غیرمولد 
از 600  بیش  به  سال 84  در  تومان  میلیارد  هزار  از 70 
هزار میلیارد تومان در سال 91 رسید و آن وقت نزدیک 
دلیل  را  نقدینگی  فقدان  تعطیل شده،  صنایع  درصد   69
این محکم تر  از  تعطیل شدن خود معرفی کردند. طنزی 
در تاریخ توسعة ایران سراغ دارید؟ نقدینگی نزدیک به 10 
تعطیل  دلیل  آن وقت 70 درصد صنایع  برابر رشد کند، 
اوج  این آشفته بازار و  باشد! در  نقدینگی  نبودن  شدنشان 
درآمدهای نفتی وقتی هم کار دولت در سال 92 به پایان 
معوق  بدهی  که  می شود  معلوم  مدتی  از  بعد  می رسد، 
بانکی از 5 هزار میلیارد تومان به 100 هزار میلیارد تومان 
نزدیک شده است و دولت 350 هزار میلیارد تومان بدهی 
باال آورده است. این حجم  نیز فقط در قبال پیمان کاران 

بدهی به پیمان کاران، یعنی افرادی که بدنة اجرایی سازندگی را بر عهده دارند، 
مشخص ترین عالمت برای نشان دادن آن چیزی است که بر اقتصاد ایران رفته 
و  فعالیت  رکود  پذیرای  درواقع  بدهیم،  را  پیمان کاران  پول  نتوانیم  وقتی  است. 

سازندگی شده ایم؛ همین اتفاقی که شکل گرفته است. حاال دولتی از راه رسیده 
است و سال 92 این وضعیت قرمز را تحویل گرفته است. آیا می شود از مسئوالن 
این دولت به اشکالی که این روزها می بینیم، انتظار داشت که همه چیز را در این 

فرصت کوتاه مطلوب کرده باشند؟
آقای دکتر، به هرحال بايد بر اين شرايط غلبه کرد. نمی شود چون 
نوع  اقتصادی وجود دارد، هر  برنامه های  و  آن سابقه پشت دولت 
اقدامی را پذيرفت. اين مسئله را همه بايد گوشزد کنند تا در سال 
آينده تصميم سازی ها هر چه بهتر و بيشتر عقالنی باشند. آيا غير 

از اين است؟ 
درست است. نمی توان هر اقدامی را پذیرفت و نباید هم این گونه باشد. اما این 
فرق می کند با این که به شکلی غیرآگاهانه یقة برنامه سازان اقتصادی را بگیریم 
که چرا در دو و نیم سال گذشته همه چیز مطلوب نشده است. بدترین اتفاقی 
که باعث شد تا آن هشت سال توسعة ایران به خط قرمز برسد، سیاسی کاری در 
فضای اقتصاد بود. همان سیاسی کاری امروز به شکل دیگری اجرا می شود. برخی 
افرادی که در آن هشت سال سکوت کرده بودند و هیچ موضع گیری قابل تاملی 
در برابر ناکارآمدی شدید مدیریتی و بر باد رفتن منابع نداشتند، اکنون با صدایی 
بسیار بلند اعتراض می کنند که وضع اقتصاد خوب نیست و عقالنی با گره های آن 
برخورد نمی شود. شاید در مواردی هم این گونه باشد، یعنی بتوان مدعی شد که 
عقالنی برخورد نمی شود، اما حتما روند در شرایط فعلی هر چه که هست، جهت 
و هدفی اصالح گونه برای توسعه دارد و این نقطة تفاوت آن با گذشته است. من 
به عنوان یک معلم و سنجش گر توسعه هیچ پیمان اخوتی با دولت ندارم، منتها بر 
این باورم که اگر واقع بین باشیم، نمی توانیم این نکته را نادیده بگیریم که دولت 
متفاوت ترین  گرفته،  تحویل  شرایط  بدترین  در  را  دولت  آن که  لحاظ  به  فعلی 
دولت در چند دهة گذشته است. تعارف که نداریم. اقتصاد عرصة علم است نه 
لفاظی های بیهوده. پس باید واقعیت ها را بدون تعارف گفت تا به راهبردی پویا 
از توسعه را تحویل گرفت.  برسد. واقعیت آن است که این دولت یک ویرانه ای 
ویرانه را تحویل هر کس بدهی، کارش بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود و باید 
با سعة صدر و حوصله کمک کرد تا آجر آجر بنای جدید دوباره باال رود و به یک 
تکیه گاه تبدیل شود. اما متاسفانه این گونه نیست. به جای آن که به خاطر توسعه 
آباد  تا ویرانه های گذشته دوباره  و برای توسعه همه دست به دست هم بدهند 
شوند، سنگ اندازی های ریز و درشت برای دست یابی به اهداف  گروهی را شاهدیم 
که هر روز نیز بیشتر می شوند. ما اگر خواهان پیشرفت 
باید  رقابت هستیم،  توان  استاندارد  به سطح  و رسیدن 
به این دانش و درک برسیم که فقدان توسعه می تواند 
برای همه زیان بار باشد. یعنی جناح اقتدار و غیراقتدار 
ندارد. سیاسی کاری در عرصة اقتصاد شاید منفعت آنی 
داشته باشد، اما باعث گسترش مکانیسم فساد می شود. 
این برای همه خطرناک است. چپ و راست ندارد. همه 

مسافر کشتی توسعه هستیم.
به ابتدای گفت وگو برگرديم. صحبت ما با سنجش 
موقعيت کنونی اقتصاد کشور آغاز شد. فارغ از اين 
کنونی  موقعيت  دقيق  تحليل  نظر شما  به  بحث ها 
اقتصاد ايران چگونه است؟ يا به عبارتی ما با چه 

شرايطی سال 95 را آغاز می کنيم؟
برای  که  بدهم  پاسخ  شما  به  شفاف  خیلی  بگذارید 
اقتصاد ایران با توجه به آن چه بود یا آن چه شده بود، 
موقعیت مناسبی به وجود آمد. دوباره اشاره می کنم که 
اگر دست اندازهای سیاسی و برخی منفعت طلبی های 
یا  بود،  این  از  بهتر  شرایط  االن  حتما  نبود،  گروهی 
می توانست آینده ای به مراتب بهتر در سال 95 داشته باشد. با همة این ها من 
چون جزو افرادی هستم که خوش بینم، معتقدم مسیری را که آمدیم، شاید 
مطابق با داشته ها و توانایی هایمان نبود، یا می شود با انتقاد از نحوة حرکت 

تا آن  اتفاقی که باعث شد  بدترین 
ایران به خط قرمز  هشت سال توسعة 
اقتصاد  فضای  در  سیاسی کاری  برسد، 

به  امروز  بود. همان سیاسی کاری 
اجرا می شود. برخی  شکل دیگری 
افرادی که در آن هشت سال سکوت 

بودند و هیچ موضع گیری  کرده 
ناکارآمدی شدید  برابر  در  تاملی  قابل 

نداشتند،  منابع  رفتن  باد  بر  و  مدیریتی 
اعتراض  بلند  بسیار  با صدایی  اکنون 

اقتصاد خوب  که وضع  می کنند 
با گره های آن برخورد  نیست و عقالنی 

نمی شود
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دولت یازدهم سخن گفت. اما درمجموع اتفاق مثبتی برای اقتصاد ایران رخ 
داده است. همین که آن شرایط نامطلوب هشت ساله در مدیریت توسعه به 
پایان رسید، خودش یک قدم بزرگ است. درواقع بخشی از این مثبت اندیشی 
قبلی  دولت  پایان  بلکه  ندارد،  فعلی  دولت  ناکارآمدی  یا  کارآیی  به  دخلی 
توسعه  روان شناسی  لحاظ  به  اوضاع  شدن  بهتر  برای  مولفه  یک  خودش 
محسوب می شود. اقتصاد ایران به شدت نیاز به امید و انگیزه داشت که اگر 
فرض را بر این بگذاریم که در دو و نیم سال گذشته گره های زیادی به وجود 
اقتصاد کشور می تواند  به  انگیزه  و  امید  تزریق  نکته  است، همین یک  آمده 
به تنهایی برگ برنده ای قابل مالحظه باشد. شما هم حتما فراموش نکرده اید 
که چگونه تغییر شرایط اقتصاد و گسترش شدید فرهنگ نوکیسه گی و ظهور 
سرمایه داران جدید باعث شده بود تا همة اقشار اقتصادی از تولیدکنندگان تا 
بنگاه های سرمایه گذاری و از دالالن بازارهای مختلف تا فعاالن بازار سرمایه 
نوعی کرختی و بی امیدی را مزمزه کنند. در همین یک دهة گذشته معروف 
شده بود که همه می خواهند یک شبه پول دار شوند. آیا شما تا به حال دیده 
پیدا شوند که  آدم های متعددی  اقشار و مشاغل  از همة  این گونه  بودید که 
داللی  کنند؟  فروش  و  خرید  سکه  و  دالر  معروف  خیابان های  پیاده رو  در 
داشت تبدیل به یک فرهنگ می شد. رقم 22 میلیارد دالری که بابت ارزهای 
اتفاق  بدترین  بود.  حیرت انگیز  شد،  ارائه  منازل  پستوهای  در  بایگانی شده 
کاش  ای  که  می کردند  آرزو  سال  چند  این  در  تولیدکنندگان  که  بود  این 

واردکننده بودند. بورس که در هر کشور توسعه یافته 
اعتمادترین  قابل  و  مطلوب ترین  توسعه ای  به  رو  یا 
ایران  بازار برای سرمایه گذاری شناخته می شود، در 
از دور نظاره می کرد که مردم پول هایشان را به حلق 
بازارهای حاشیه ای می ریزند، اما به بورس نمی آورند. 
به  نمانند،  اوضاع جا  این  از  برای آن که  بانک ها هم 
بنگاه دارهای حرفه ای تبدیل شده بودند و هم چنان 
نیز گرفتار عوارض همان سبک و سیاق هستند. این 
توسعه  به  امید  خاتمة  ناظران  از  بسیاری  برای  فضا 
بود، اما یک مرتبه ورق برگشت و یک بار دیگر امید 
ایران آمد. اگر بخواهیم جزئی تر  انگیزه به اقتصاد  و 
در مورد شرایط حاکم بر اقتصاد ایران سخن بگوییم، 
به نظر من این شکل گرفتن امید می تواند نخستین 

و مهم ترین مولفه ای باشد که باید از آن سخن گفت. کم چیزی نیست تزریق 
امید به اقتصادی که سرگروه های آن می خواهند بازنشسته شوند. برای سال 
از هر وقت دیگری در دو  بیشتر  امید  این  95 هم که من احساس می کنم 
سال گذشته خودش را نشان می دهد. بازار سرمایه تصویر و ویترین اقتصاد 
است. وقتی در آن جا سرمایه گذاران کوچک و بزرگ نیرو گرفته اند و شادمان 
شوند،  توسعه  منحنی های  اصالح  روند  وارد  با جدیت  می خواهند  و  شده اند 
باید باور کرد که انگیزه ای مطلوب شکل گرفته است که می تواند در سال 95 

نقش تعیین کننده ای داشته باشد.
می گوييد،  شما  که  آن طور  بخواهد  اگر  اميد  اين  دکتر،  آقای 
اين  بر  اگر  کند.  تكيه  محكم  پشتوانه ای  به  بايد  باشد،  کارساز 
باوريد که اميدواری موجود می تواند سال 95 را به نقطه عطفی 

تبديل کند، پشتوانة اين حرکت را چگونه تحليل می کنيد؟
سال 95 یک برگ برندة بزرگ دارد و آن هم بهبود فضای دیپلماسی کشور و 
به تبع آن بهبود فضای دیپلماسی اقتصادی است. هرچقدر نقد به رفتار دولت 
یازدهم داشته باشیم، انصافا پیروزی آن ها در حوزة دیپلماسی و گفت وگوهای 
هسته ای می تواند قلة افتخار محسوب شود. البته من بر این باورم که قبل از 
تحریم های تحمیلی یا بیشتر از تحریم های تحمیلی ناکارآمدی های مدیریتی 
در  توانست  یازدهم  دولت  بود،  هر چه  به هرحال  بودند.  ما  اقتصاد  جان  آفت 
حوزة دیپلماسی تحریم های هسته ای را از جلوی پای پیشرفت بردارد. در سال 

95 رویکردی جدی که از سوی سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد ایران شکل 
گرفته است، می تواند نتیجه بدهد. تا امروز گروه های اقتصادی بزرگی از فرانسه، 
آلمان، ایتالیا و برخی کشورهای مطرح دیگر به ایران آمده اند و تمایل داشته اند 
از  ایران به سرمایه گذاری مبادرت ورزند. در سال 95 که برخی  تا در فضای 
گروه های  سوی  از  که  مطلوبی  آمادگی  کنار  در  شود،  اجرایی  قراردادها  این 
سرمایه گذار داخلی شکل گرفته است، می توان امید داشت که آرام آرام رونق 
خودش را در توسعة ایرانی نشان بدهد. این مسئله پشتوانة بزرگی برای اقتصاد 
کشور و پیشرفت در سال 95 محسوب می شود. به نظر من در سال آینده باید 
در انتظار روزهای خوبی برای شاخص ها باشیم و تنها چیزی که می تواند به 
این روند آسیب وارد کند، سهم خواهی های ضد توسعه است که باید امیدوار 

باشیم به حداقل برسند. 
چه پيشنهادی برای هموارتر شدن مسير بهبود اقتصادی داريد. 
يا به عبارتی، به نظر شما دولت با چه اقداماتی می تواند اين روند 

را تسهيل کند؟
و  مردم  کند.  تالش  روند  این  تسهیل  برای  باید  که  نیست  دولت  تنها  البته 
باید برای نزدیک شدن به نقطة مطلوب تالش  نیز  به معنای دقیق تر جامعه 
کنند. اگر این درک که ما به توسعه نیاز داریم و برای رقابت در دنیای متکی 
بر توسعة صنعتی نیاز به عقالنیت داریم، عمومیت یابد، خیلی از گره ها زودتر 
از آن که فکرش را بکنیم، باز می شوند. یکی از بزرگ ترین موانع ما برای توسعه 
انزوای سرمایه های اجتماعی است. سرمایه های اجتماعی 
سرمایه های  می دهند.  شکل  و  می سازند  مردم  همة  را 
توسعه  در  را  نخست  حرف  نوین  تعاریف  در  اجتماعی 
میان مدت  وظیفة  یک  دولت  منظر  این  از  می زنند. 
زمینة  باید  میان مدت  و یک وظیفة کوتاه مدت. در  دارد 
عمومی شدن درک نیاز به توسعه فراهم شود. در جهان 
توسعه ها  حال  در  برخی  و  مطرح  کشورهای  که  امروز 
به  باید  می کنند،  صعود  توسعه  منحنی  روی  سرعت  با 
لحاظ کمی، اهداف بلندمدت را در میان مدت جست وجو 
به  باید  اقتصادی  برنامه ریزان  نیز  کوتاه مدت  در  کرد. 
سازند.  مهیا  را  پیشرفت  و  توسعه  زمینة  ابزاری  لحاظ 
باید یکی  بورس  به  پویا  بازگرداندن رونق  به عنوان مثال 
از اهداف کوتاه مدت دولت برای میزبانی از رشدی باشد 
که به واسطة بهبود دیپلماسی شکل خواهد گرفت. بی شک یکی از بزرگ ترین 
مشکالت اقتصاد ایران که بارها نیز آن را تجربه کرده ایم، فقدان بورس کارآمد و 
واگذاری نقش آن به بانک هاست. در صورتی که بورس باید جعبه تقسیم منابع 
مالی کشور به فعالیت های مولد باشد. اگر این اتفاق رخ ندهد، در محیط بانکی 
با آن گرایشی که به بنگاه داری غیرکارآمد وجود دارد، باز هم تولید باید عقب 
بماند و متحمل زیان های کوچک و بزرگ شود. اگر تا امروز نتوانسته ایم نقش 
واقعی و ماندگار بورس را به آن بازگردانیم و مسیر بنگاه های سرمایه گذاری را 
هموار کنیم، حاال دیگر چاره ای نداریم جز این که تولید و فعالیت های مولد را 
از دست وپای ناکارآمدی بانک ها بیرون بکشیم و آن ها را برای تغذیه به دست 
بر  شوند،  کشور  وارد  وقتی  نیز  خارجی  سرمایه گذاران  چون  بسپاریم.  بورس 
حسب تجربة ذاتی خود حتما نمی توانند بورسی ضعیف و محدود را بپذیرند. 
به عنوان راه کار من معتقدم که برنامه ریزان اقتصادی دولت، باید ترمیم بورس را 
به نحوی که بتواند نقش توزیع کنندة منابع مالی میان بخش های مولد اقتصاد 
البته  قرار دهند.  کوتاه مدت خود  اجرایی  فعالیت های  اولویت  در  ایفا کند،  را 
برای مشخص شدن زوایای چنین راهبردهایی دولت باید هر چه زودتر اتاق 
فکری متشکل از بدنة اقتصاد، یعنی تولیدکنندگان، بنگاه های سرمایه گذاری 
و کارشناسان تشکیل بدهد و از مشورت آن ها در مسیر بهبود کسب وکار در 
اقتصاد ایران و شناخت ظرفیت ها و راه کارهای اجرایی مناسب برای تحقق این 

هدف استفاده کند.

سال 95 یک برگ برندة بزرگ دارد و 
دیپلماسی کشور  بهبود فضای  آن هم 
آن بهبود فضای دیپلماسی  تبع  به  و 

رفتار  به  نقد  اقتصادی است. هرچقدر 
انصافا  باشیم،  داشته  یازدهم  دولت 
پیروزی آن ها در حوزة دیپلماسی و 

قلة  می تواند  هسته ای  گفت وگوهای 
شود محسوب  افتخار 
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ايران اقتصاد 

1- سال 94 بدون شک یکی از پرکارترین سال ها برای رسانه های معتبر جهانی در سخن 
گفتن از ایران بود. شاید تا به حال سابقه نداشته است که در طول یک سال تا به این حد 
رسانه ها در مورد ایران گزارش تهیه کنند، یا خبرهای جدید روی تلکس خود بفرستند. نقطه 
عطف این همه خبر و اظهار نظر هم در این امر نهفته است که تقریبا تمام این مطالب با 
رویکردی مثبت و ارائة خبرهای خوب همراه بوده است. پیش از این رسانه های جهانی عادت 
کرده بودند که نام ایران را با خبرها و اظهار نظرهای نه چندان مطلوب همراه کنند. هر چند 
که بسیاری از این رویکردها طی سال های قبل نتیجة سنگ اندازی ها و موضع گیری های 
غیرواقعی برخی کشورها و نحوة تعامل ناکارآمد برخی دستگاه های اجرایی با جهان بود. اما 
این وضعیت با گسترش تحریم ها توانسته بود اقتصاد ایران را در حاشیه قرار دهد. در مقابل 
این رویکرد، در سال 94 تا حد زیادی به کلی ورق برگشت، به نحوی که بسیاری از کشورها 
با تکیه بر ذهنیتی جدید تمایل خود را برای ایستادن در کنار توسعة ایران اعالم کردند. 
همین مسئله در داخل کشور نیز خواست عمومی را در میان فعاالن اقتصادی برای تصحیح 
سیاست گذاری های اقتصادی و کوتاه کردن مسیر دست یابی به توسعه افزایش داد. این روزها 
همة اهالی اقتصاد کشور با جدیت نحوة برنامه ریزی های اقتصادی دولت را پی گیری می کنند 
و با امید در انتظار روزهایی هستند  که وزن اقتصاد کشور به نقطة مطلوب برسد. دولت نیز در 
یک سال گذشته سعی کرده است با ارائة برنامه هایی عبور از بن بست های اقتصادی را ممکن 
کند. البته به دلیل تراکم گرفتاری های موجود و فشرده شدن آن ها طی چند سال گذشته 
به نظر می رسد هنوز اتفاق خاصی در تعدیل فضای کسب وکار رخ نداده است. این چیزی 
است که فعاالن اقتصادی به آن اشاره می کنند. در آخرین روزهای سال با طراحی پرسشی 
کوتاه و در میان گذاشتن آن با 50 فعال اقتصادی، این نتیجه به دست آمد که بیش از 35 
تن از آن ها با قاطعیت رکود را بزرگ ترین مشکل اقتصاد کشور معرفی کردند. سایر فعاالن 
این دایره نیز با اشاره به پدیده هایی نظیر بوروکراسی اداری  و کاستی ها در نهادهایی نظیر 
گمرک به این مسئله اشاره کردند که در اقتصاد ایران بزرگ ترین معضل، فقدان امکان برای 
فعالیت چابک و سالم در حیطة اقتصاد است، اما درنهایت آن ها نیز در تحلیل های خود به 
رکود می رسیدند که مانع عمده بر سر راه رشد اقتصادی کشور به شمار می رود. این در حالی 
است که دولت سال 94 را با برنامه ها و بسته های ویژة خود برای خروج از رکود آغاز کرد، ولی 
اکنون در انتهای سال به باور فعاالن اقتصادی، اصلی ترین ناهمواری در پیشبرد اهداف اقتصاد 
همین رکود است. در مقابل برنامه ریزان اقتصادی دولت بر این باورند که سال 95 نتیجة 
پیروزی های دیپلماسی ایران خودش را نشان می دهد و رکود، سایة خود را از روی سر اقتصاد 
کشور کوتاه می کند. این نکته تنها روزنة امید فعاالن اقتصادی در سال 95 محسوب می شود، 
با این ضمیمه که دولت باید امکان مراوده بخش خصوصی را با سرمایه گذاران خارجی فراهم 
کند تا کل مردم از تغییر فضای اقتصاد کشور و بهبود سرمایه گذاری ها بهره ببرند. در این 
میان کشورهای توسعه یافته با رویکرد متفاوتی به ارزیابی اقتصاد ایران می پردازند. در چند 

ماه گذشته تقریبا همة بنگاه های تحقیقاتی جهان ارقام امیدوارکننده ای در مورد آیندة 
اقتصاد ایران ارائه دادند. صندوق بین الملل پول رشد اقتصادی ایران را در سال 2016 و 
فعل و انفعاالت اقتصادی کشور در سال 95 را تا پنج درصد پیش بینی کرده است. داده های 
بنگاه های جهانی به سرمایه گذاران کالن اقتصاد جهانی برای حرکت و ایجاد هسته های 
سرمایه گذاری جهت می دهند. این داده ها رویکرد بسیاری از سرمایه گذاران را به اقتصاد ایران 
شکل داده است. جدول زیر برداشت چهار بنگاه معتبر از تغییر شاخص های اقتصاد ایران 
طی سال 2016 را نشان می دهد. رشد اقتصادی در همة این برداشت ها از اقتصاد ایران در 
سال 95 روندی صعودی  از دو درصد تا شش درصد را تصریح می کند و سایر شاخص های 
تعیین کننده نیز روندی کاهنده دارند. این در حالی است که در سال 94 رشد اقتصادی بر 
عکس سال 93 متوقف شد و به یک درصد رسید. سرمایه گذاران داخلی می توانند با اتکا به 

این داده ها به تحلیل مشخصی از آیندة اقتصادی کشور برسند. 
2- چند هفته پیش یکی از فعاالن اقتصادی ایتالیا که همراه با هیئت تجاری ایتالیا به ایران 
آمده بود، به خبرنگاران گفت که بازار بکر ایران می تواند از چند جهت قابل اهمیت باشد. 
نخست این که سود های هنگفتی در سایة فعالیت در اقتصاد ایران نهفته است و از سوی 
دیگر می توان از ایران به زودی به عنوان کمربند دسترسی به سایر بازارهای منطقه استفاده 
کرد؛ چیزی که به نظر می رسد هنوز آن طور که باید، در معادالت اقتصادی ایران به آن 
توجه نشده است. این روزها فعاالن اقتصادی کشورهای دیگر با حساسیت فعل و انفعاالت 
اقتصادی را در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. این که سرمایه گذاران خارجی در 
امیدواری نسبت به اقتصاد ایران، گروه زیادی از سرمایه گذاران داخلی را جا گذاشته اند و از 
آن ها سبقت گرفته اند، به احتمال زیاد مربوط به شرایط اجتماعی-سیاسی داخل کشور نیز 
می شود. در چند سال گذشته به نوعی سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی کشور در نسبت به 
دریافت حس خطر ناشی از فرازونشیب های موجود شرطی شده اند. در نخستین قدم، فعاالن 
اقتصادی خود باید برای باز کردن گره ای که آن ها را گرفتار کرده است، تالش کنند. تشکیل 
کمپین های مدنی بین گروه های تاثیرگذار اقتصادی نظیر بنگاه های سرمایه گذاری می تواند 
راهبردهای موثری برای غلبه بر ناهمواری های اقتصادی به وجود آورد. در دنیای امروز قرار 
گرفتن در کنار سرمایه گذاران حرفه ای کشورهای توسعه یافته نیز نیاز به قابلیت هایی دارد که 
گروه های اقتصادی در تعامل با یکدیگر آن ها را بر طرف می سازند. کمپین فعاالن اقتصادی 
درحوزه های متفاوت امری جاافتاده در برخی از کشورهای توسعه یافته است. تشکل های 
تولیدکنندگان و نهادهای غیردولتی سرمایه گذاران در برطرف کردن موانع اقتصادی بسیار 
جلوتر از دولت حرکت می کنند. درشرایط فعلی که بنگاه های توسعه یافته با دقت نظری 
که دارند، وضع حاکم بر اقتصاد ایران را سفید ارزیابی کرده اند و برای رسیدن به بازار ایران 
عجله دارند، سرمایه گذاران داخلی می توانند با سامان دهی تشکل های مختلف، حضور موثر و 

انسجام یافته در آیندة اقتصاد ایران را تجربه کنند. 



شماره 25 -  فروردین 95 30

دكتر اصغر ابن الرسول)1( ، دكتر شهرام قبادی)2(
)معاونت طرح و برنامة شركت سرمايه گذاری خوارزمی(

چكيده
ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها مستلزم خالقیت)3( و نوآوري)4( در فرایندهای 
تخصصي  مادر  که شرکت هاي  اقداماتی  مهم ترین  از  یکي  است.  خوارزمی  گروه 
نوآوري  تحریک  می دهند،  انجام  نوآوري  و  خالقیت  گسترش  منظور  به  برتر 
تشویق  درنهایت  و  نوآورانه  فعالیت های  توسعة  و  زیرمجموعه  شرکت هاي  در 
یک  به عنوان  نوآوري  به  مقاله  این  است.  نوآوری  مقولة  در  پیش رو  شرکت های 
دیدگاه استراتژیک می نگرد که براي سازمان مزیت رقابتي به ارمغان می آورد. در 
این مقاله به خطوط راهنما جهت شناسایی، تنظیم و تدوین استراتژی نوآوری در 
این هدف که تمهیداتی الزم  با  گروه سرمایه گذاری خوارزمی پرداخته می شود، 
برای شرکت سرمایه گذاری خوارزمی جهت تحقق نوآوری، نهادینه سازی فرهنگ 
ابزارهای  نیز  و  نوآوری  ارتقای  رویکردهای  و  رویه ها  توسعة  نوآوری،  و  خالقیت 

پایش سطح حصول نوآوری در شرکت هاي گروه فراهم گردد. 

کلیدواژه: نوآوری، شرکت مادر، مدل کانو، سرمایه های فکری، ایده

1. مقدمه
ما اکنون در عصری قرار داریم که مهم ترین ویژگی آن عدم اطمینان، پیچیدگی، 
و  ما  دنیا،  تحوالت  سیر  است.  تکنولوژیک  فزایندة  تغییرات  و  جهانی  سازی 
نه تنها  نوآوری  بدون  بی تردید  که  است  کشانده  نقطه ای  به  را  ما  سازمان های 
نیز زیر  بلکه ماهیت  حیات و بقای مان را  نمی توانیم به هدف های خود برسیم، 
فعالیت های  در  تغییر  شرایط،  این  تحت  سازمانی  موفقیت  برد.  خواهد  سوال 
ابتکار، خالقیت  را ضروری می سازد.  ادارة سازمان  و  رهبری  به ویژه  و  سازمانی 
و توانایی حل مسئله و نوآوری از مهارت های کلیدی این دوره به  شمار می روند. 
سازمان موفق سازمانی است که همیشه چند قدم فراتر از انتظار مشتریان خود 
نیازهای آیندة آنان را پیش بینی و تعریف کند و به مرحلة  گام بردارد و حتی 
اجرا درآورد. بنابراین اگر سازمانی بخواهد بقا داشته باشد، به طور قطع الزم است 
با تکنولوژی و فناوری روز هماهنگ بوده و حتی برای بقا در بازار رقابتی الزم 
است عالوه بر بهبود مستمر کیفیت خدمات و محصوالت خود به ایجاد کیفیت 
جدید نیز اندیشیده و برای کسب رضایت مشتریان کنونی و جلب مشتریان جدید 
حتی ابعاد جدیدی به کیفیت خود بیفزاید. که اگر چنین نکند، نه تنها مشتریان 
رضایت نخواهند داشت، بلکه ناراضی هم خواهند ماند. با مقایسة وضعیت نوآوری 
ملی عقب تر  نوآوری در سطح  زمینة  در  با سایر کشورها مشاهده می کنیم که 
از سایرین هستیم. با استفاده از گزارش شاخص نوآوری جهاني که هر ساله به 
صورت مشترک از سوی سازمان بین المللی مالکیت معنوی)5(، دانشکدة جهانی 
منتشر  کورنل)7(  دانشگاه  جانسون  ساموئل  مدیریت  دانشکدة  و  کسب وکار)6( 
مي شود )جدول 1(، مشاهده شد که جمهوری اسالمی ایران در مقایسه با سایر 
رتبة  دارای   2013 سال  در  نوآوری،  نظر  از  کلي  وضعیت  بررسي  در  کشورها 
113ام از بین 142 کشور و درسال 2015 دارای رتبة 106ام از بین 141 کشور 
در زمینة نوآوری است. گروه سرمایه گذاری خوارزمی با ارائة برنامة هفت سالة 
استراتژیک خود درصدد است استراتژی نوآوری در تولید محصوالت نوین و ارائة 
خدمات جدید را عملیاتی کند تا دورنمای ترسیم شدة آن در سال 1399 محقق 

شود. 

2. نوآوری
نوآوری، فرایند ترجمة یک ایده یا اختراع یک کاال یا خدمت است که باعث ایجاد 
ارزش خواهد شد. برای این که ایده ای نوآوری نامیده شود، باید در هزینه مقرون 
به صرفه قابل تکرار باشد و بتواند نیاز خاصی را برآورده کند. نوآوری شامل کاربرد 
منابع  از  متفاوت  یا  بیشتر  ارزش  استخراج  در  ابتکار  و  تخیل  اطالعات،  عمدی 
است و شامل تمام فرایندهایی می شود که توسط آن ایده های جدید تولید شده 
و تبدیل به محصوالت مفید می گردند. ابتکار یک فرایند و یک شیوة نوی نگرش 
ایده ها و مفاهیِم موجود  یا آمیزش  ایده ها و مفاهیم،  است. فرایند ذهنی کشف 
است. ابتکار یعنی حل مسئله به روش جدید. آن چه مردم خالقیت می نامند، به 
دست آوردن چیزی منحصربه فرد یا حداقل کمیاب است. هر خالقیتی منجر به 
نوآوری نمی شود. ایجاد نوآوری مستلزم استفاده از خالقیت در دنیای واقعی است. 

پس به طور خالصه نوآوری یعنی:
 تبديل ابتكار و اختراع به محصول، کاال يا فرايند بازارپسند.

 بهره برداري موفقيت آميز از ايده هاي نو.
 ارائة ايدة جديد و مفيد و انتقال سريع آن به بازار و به کارگيري آن در 
سازمان، براي توليد ارزان تر و بهتر محصوالت، خدمات يا کسب حمايت 

مؤثرتر مشتريان و سهام داران.
 به کارگيری ايده های نوين ناشی از خالقيت. 

2-1.حرکت از تقليد به نوآوری
نوآوری می تواند ابتدا با تقلید سپس بهینه کاوی شروع شود و درنهایت به خلق 
از تقلید محض به سمت نوآوری  ایدة بی بدیل منجر شود. جزئیات حرکت  یک 

ریشه ای براساس مراحل ذیل است.
تقليد محض: ابتدا تقلید محض انجام می شود. به عنوان مثال شرکت داروسازی 
اقدام به نسخه برداری از فرایندها و فناوری های مشابه خارجی کرده و هیچ تغییری 

در فرایند ساخت ایجاد نمی کند. 
گام بعدی تقلید تکراری است. یعنی محصوالت و فناوری های  تقليد تكراری: 

له مقا
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اندکی بهبود در ساخت  اما  تولیدشده، دقیقا مشابه نمونه های قبلی تولید شده، 
آنان اعمال می شود. 

حرکت  یعنی  می پذیرد،  صورت  خالقانه  تقلید  سوم  گام  در  خالقانه:  تقليد 
عملکردی  مشخصه های  از  برخی  در  بهبود  که  بدین گونه  نوآوری،  به  تقلید  از 
فناوری و ایجاد اندکی نوآوری در محصول ایجاد می شود. به عنوان مثال شرکت 
داشتن  نگه  ثابت  تا ضمن  می کند  تالش  تقلید  در  نوآوری  ایجاد  با  داروسازی 
ساختارهای مولکولی، در فرایند ساخت دارو و روش های آماده سازی آن تغییر 

ایجاد کند. 
نوآوری تقليدی: گام بعدی انطباق خالقانه یا نوآوری تقلیدی خواهد بود، یعنی 
استفاده از توانمندی های نوآورانة قوی برای انجام فعالیت های تحقیق و توسعه و 
کسب شناخت از دانش فّنی مورد مطالعه. به عنوان مثال شرکت داروسازی با ایجاد 
اصالح و تغییر در ساختارهای مولکولی داروها و سطح عملکردی آنان، محصول 

جدید تولید می کند.
نوآوری مستقل: در این گام، به نوآوری مستقل دست یافته و می توان با استفاده 

از فناوری های پیشرفته، محصوالت/خدمات با خواص جدید را شناسایی کنند.
تغییراتی  ایجاد  به  فناوری ها،  دانشی  پایه های  حفظ  ضمن  طراحانه:  نوآوری 
در نحوة قرار گرفتن و چیدمان اجزای محصوالت/خدمات کنار یکدیگر پرداخته 

می شود تا پدید آوردن کاربردی جدید از محصوالت/خدمات محقق گردد.
نوآوری در اجزا: ضمن ایجاد تغییر در نحوة  قرارگیری اجزای محصوالت/خدمات 
نیز در شکل دهی محصول جدید/ از ریزه های سایر فناوری ها  قبل در کنار هم، 

خدمت جدید استفاده می شود.
نوآوری ريشه ای: پلة آخر نردبان نوآوری است که پیشرفت عمیق در نوآوری در 
طراحی با استفاده از توانمندی های انجام تحقیق و توسعه در سطح کیفیت جهانی، 

قدرت تامین مالی مناسب و ریسک پذیری باال است.

دارندة  بنگاه های  در سطح  رقابت  و جدید،  ریشه ای  نوآوری  یک  معرفی  از  پس 
احداث  با  که  هستند  کسانی  اولین  فّنی  کارآفرینان  می شود.  آغاز  فناوری 
سازمان های کوچک و چابک، تالش می کنند از فرصت ایجادشده استفاده ببرند. 
طراحی  به  و  کنند  شناسایی  را  بازار  نیازهای  می کنند  تالش  کدام  هر  بنابراین 
محصوالت جدید دست بزنند. رقابت در سطح قیمت و کاهش هزینه اتفاق می افتد 
و هر کدام دنبال روش های نوآورانه ای هستند تا قیمت تمام شده را کاهش دهند. 
از راهبرد خرید شرکت های کوچک تر  این میان،  از شرکت های بزرگ در  برخی 
استفاده می کنند و تالش می کنند از مزیت نسبت به مقیاس بهره ببرند. هر چه 
صنعت و بازار به سمت دوران بلوغ خود حرکت می کنند، رقابت بر سر قیمت ها 
اتخاذ راهبرد های  با  تا  این مرحله، شرکت ها تالش می کنند  افزایش می یابد. در 
»یکپارچه سازی، خودکارسازی خط تولید، تولید نظام مند و افزایش سطح استاندارد 
محصوالت تولیدی« دست به رقابت بزنند. حرکت از نوآوری بنیادی به نوآوری 
تدریجی مشهود و هدف شرکت ها افزایش کارایی آنان است. با ادغام نوآوری جدید 
و داشته های قبلی خود، نوآوری تدریجی نیز در فناوری های گذشته ایجاد شده و 

خلق ارزش می کند.
زمانی که رقابت در برخی صنایع و از طریق برخی فناوری ها، مزیت آفرین نیست، 
کشورهای پیشرفته برای استفاده از مزیت قیمت تمام شدة پایین در کشورهای رو 

به پیشرفت، فناوری های خود را به آن ها انتقال می دهند. 

3- شرکت مادر تخصصی )هلدينگ(
تعابیر مختلفي از »Holding Company« یا  »Parent Company«نظیر 
شرکت مادر، شرکت دارنده، شرکت کنترل کننده، شرکت مالک، شرکت صاحب، 
داراي  است  هلدینگ، سازماني  به صورت جامع،  دارد.  و... وجود  اصلی  شرکت 
هستة مرکزي شرکت مادر و زیرمجموعة شرکت هاي وابسته که با هم در یک 
در  هم افزایي  و  ارزش آفریني  مسیر  در  بلندمدت  هدف  یک  تامین  براي  شبکه 
سیاست های  در  و  است  شرکت  چند  یا  یک  سهام  مالک  هلدینگ  تعامل اند. 
دیگر  کنترل  هدف  با  که  است  شرکتي  هلدینگ  می کند.  مداخله  آن ها  کلی 
شرکت ها از طریق به دست آوردن مالکیت عمدة آن ها شکل می گیرد و توانایي 
کنترل  جهت  در  نفوذ  این  از  و  دارد  را  خود  تابعة  شرکت هاي  در  نفوذ  اعمال 

از  را  خود  فعالیت  تمام  عمدتا  هلدینگ ها  می کند.  استفاده  تابعه  شرکت های 
طریق واحدهای تجاری دیگر انجام می دهند. از این رو این شرکت ها در تالش اند 
تا از طریق تملک شرکت های دیگر که عموما در صنایع مشابه فعالیت می کنند، 
مالی  مزایای  از  بتوانند  طریق  بدین  تا  دهند  تشکیل  را  تخصصی  گروه  یک 

هم افزایی برخوردار شوند.
استفاده از ساختار شرکت هاي مادر تخصصي در بسیاري از کشور هاي پیشرفته 
و کشورهاي در حال توسعه، متداول است. از نظر ماهیتی تشکیل یک شرکت 
مادر یا هلدینگ یا نهادی که درصدد سودآفرینی از خرید و فروش سهام است، 
همگی مترادف با امر»سرمایه گذاری« است، اما یک شرکت سرمایه گذاری)8( 
نهادی است که سودآفرینی را در خرید و فروش سهام پی می گیرد. حال آن که  
ادارة  مسئولیت  او  به  شرکت ها  در  سهامش  میزان  که  است  نهادی  هلدینگ 
اداره  این  )یا وکالتا  را منتقل می کند  بنگاه داری  از طریق  بنگاه و سودآفرینی 
بر عهدة او قرار می گیرد(. سرمایه گذاری در شرکت های دیگر، یعنی دارا شدن 
اقلیت  نفوذ،  با  اقلیت  نسبی،  اکثریت  مطلق،  اکثریت  درحد  شرکت  آن  سهام 
نسبی یا خرده سهام دار که هر یک از حدود مذکور دارای اختیارات متفاوتی 

به ترتیب درحد موارد ذیل است:
 دارا بودن حق اختيار مجمع فوق العاده

 دارا بودن حق تعيين اکثريت اعضای هيئت مديره
 دارا بودن حق حذف اختيار مطلق سهام دار عمده در مجمع فوق العاده

 دارا بودن حق تعيين حداقل يک عضو هيئت مديره
 حضور در جمع سهام داران و حق رأی در مجمع عمومی

سرمایه گذاری،  دارد. شرکت  عهده  بر  را  بنگاه ها  ادارة  که  است  نهادی  هلدینگ 
بنگاهی است که به خرید و فروش مالکیت سایر شرکت ها می پردازد و شرکت های 
خرید  چنان چه  حال  برعهده دارند.  را  خدمات  ارائة  یا  کاال  تولید  نیز  معمولی 
مالکیت شرکت های دیگر توسط یک شرکت سرمایه گذاری به گونه ای انجام پذیرد 
که دارای عضو هیئت مدیره در شرکت های دیگر باشد، طبیعتا این امر، شرکت 

سرمایه گذاری را به یک هلدینگ تبدیل می کند. 

4.نوآوری در هلدينگ
 مهم ترین فرایندها در شرکت هاي مادر تخصصي عبارت اند از مدیریت پرتفولیو، 
اختالفات،  حل و فصل  مالی،  مدیریت  )برندینگ(،  تجاري  نشان  و  نام  توسعة 
ظرفیت  برنامه ریزي  آن،  مدیران  و  توابع  عملکرد  ارزیابي  استانداردسازي، 
شرکت هاي زیرمجموعه، ارائة خدمات مشترک، اخذ پروژه هاي مشترک، مدیریت 
تابعه، خالقیت و نوآوري مداوم در  و تعدیل بحران، توسعة صادرات شرکت هاي 

سطح شرکت مادر و...
بنابراین یکي از فرایندهاي اصلي شرکت هاي مادر، توسعه، نوآوري و خالقیت در 
سطح شرکت هاي زیرمجموعه است که این امر می تواند موفقیت آن ها را تضمین 
کند. شرکت هاي مادر در بدنة تخصصي خود داراي پتانسیل باال و تخصص هاي 
گوناگون هستند. نوآوري و خالقیت در سطح شرکت هاي مادر می تواند آن ها را 
نوآوري  توسعة  بنابراین  کند.  پایدار)9( کمک  رقابتی  مزیت  آوردن  وجود  به  در 
یافته  زیادي  اهمیت  تخصصي  مادر  شرکت هاي  زیرمجموعة  شرکت هاي  در 
شرکت هاي  مدیران  دارند  تمایل  تخصصي  مادر  شرکت هاي  به طوري که  است، 

زیرمجموعه:
 برای مقولة نوآوري در کسب وکار خود اهميت بسزايی قائل باشند.

 به محيط پيرامون خود با عينک نوآوری و خالقيت بنگرند.
 استراتژی خلق محصوالت جديد نوآورانه و استراتژی نفوذ در بازارهای 

پويا و پيچيده را در اولويت قرار دهند.
 خالقيت و نوآوري را در تمام سطوح سازمانی اشاعه و توسعه دهند.

 زمان عرضة محصول/خدمت جديد به بازار را تقليل دهند.

4-1.مؤلفه های نوآوری در هلدينگ
براساس ادبیات موضوع، مهم ترین مولفه های نوآوری در سازمان عبارت اند از:

 از اصلی ترین نیازهای شرکت هاي مادر تخصصی در عصر حاضر می توان به خالقیت 
و خواسته های  نیازها  در  ابتدا  نوآوری  کلید های  مهم ترین  کرد.  اشاره  نوآوری  و 
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تشريح عامل عامل موثر بر نوآوری

تعهد و تمایل مدیریت ارشد به حمایت از هر نوع نوآوری )محصول، فرایند،...(، درگیری مدیریت عالی در نوآوری رهبری

به کارگیری ساختار سازمانی یا تیم های پروژه ای متداخل در انجام فعالیت های سازمانی ساختار افقی یا شبکه ای

مشارکت تعداد بیشتری از افراد مرتبط در رده های سازمانی مختلف در فرایند تصمیم گیری های سازمانی عدم تمرکز در تصمیم گیری ها

دادن اختیار به کارمندان، استخدام بهترین محققان، متخصصان و مخترعان و اختیار و قدرت دادن به آن ها تفویض اختیار

ایجاد سیستم فعال جمع آوری ایده و غربال ایده ها و موضوعات مرتبط با پروژه های بالقوه مدیریت خالقیت و ایده

انتقال اطالعات به سطوح قابل مدیریت از طریق مدیریت اثربخش اطالعات مدیریت اثربخش اطالعات

توانایی اتخاذ تصمیمات جدید جایگزین برای برنامه ها و طرح های شکست خورده انعطاف پذیری

تولید و فعالیت براساس اطالعات مربوط و مناسب برای شناسایی راه های جدید فعالیت براساس اطالعات

برقراری ارتباطات دوجانبه خارج از مناسبات سازمانی ارتباطات غیررسمی

حداقل آیین نامه ها، مقررات، خط مشي ها و کنترل های مشابه حداقل بروکراسی

ارتباطات فرایندی در جهات باال، پایین و افقی، ارتباطات میان کارکردی، میان سلسله مراتبی، میان فرهنگی و میان تکنولوژیکی ارتباطات سریع و همه جانبه بین 
واحد های سازمانی

 شناسایی رقبای اصلی، تعیین اهداف رقبا، شناسایی خط مشی های رقبا، ارزیابی نقاط قوت و ضعف رقبا، برآورد الگوهای واکنشی رقبا،
انتخاب رقبا برای حمله / گریز

شناخت بازار و رقبا

کاهش ترس از اخراج به خاطر اشتباه در اجرای ایده های جدید امنیت شغلی باال

تشویق تنوع اندیشه ها و نه صرفا هماهنگی پذیرش اندیشه ها و سالیق

عدم تاکید بیش از اندازه روي دقت و عینیت پذیرش ابهام

داشتن یک فرایند واضح برای نوآوری در سازمان و تعهد به نوآوری و پشتیبانی از آن حمایت از فرایند نوآوری

اختصاص دادن زمانی برای فکرکردن زمان خالق

وقتشان را صرف یافتن ایده های جدید برای ارائة خدمات یا ساختن محصول می کنند و گاهی تحقیق محض انجام می دهند ایجاد واحد مرتبط با خالقیت و 
نوآوری در سازمان

ایجاد سازوکار یادگیری دائمی و مستمر کارکنان از شرایط متفاوت محیطی سازمان یادگیرنده

تاکید بر یادگیری و توسعة کارکنان ارتقای همه جانبه و مستمر کارکنان

کنترل محیط و پاسخ سریع به تغییرات محیطی تاکید بر نظام باز

وجود سیستم پاداش پرورش دهندة رفتار
خالق، اختصاص قسمتی از سود ناشی از نوآوری انجام شده به فرد مبتکر

حمایت از افراد ایده پرور،
نوآور و خالق

کسانی که از قبل آماده شده اند تا برای کمک به نوآوری، از طریق سیستم سازمانی، انرژی و شور و شوق بدهند وجود افراد کلیدی و پیشتازان تغییر

مشارکت مستمر همة افراد از سطوح باال تا پایین در نوآوری درگیری کل سازمان با نوآوری

 تشویق خالقیت در همة امور سازمانی؛ توسعة سیستماتیک نوآوری در ساختارهای سازمانی، سیاست های ارتباطی و رویه ها، سیستم های
پاداش و تشویق و سیاست آموزش، سیستم های حسابداری

ایجاد جو خالق

ایجاد حد باالیی از کارگروهی، در تیم های پروژه و در گروه های بین سازمانی تیم سازی

مشخص کردن هدف ها و دادن آزادی عمل به اعضای سازمان برای تحقق آن ها تعیین هدف ها به طور مشخص

وجود چشم انداز و اهداف قابل درک و روشن برای نوآوری و استراتژی های دست یابی به آن ها استراتژی و چشم انداز

تاکید بر نتایج تا وسایل؛ برای رسیدن به یک هدف، راه حل های مختلفی وجود دارد نتیجه گرایی

ایجاد اعتقاد در افراد به این امر که تغییر به نفع آن ها و سازمان است، همکاری افراد با مدیران در تصمیم گیری ایجاد جرئت در افراد برای تغییر آماده سازی افراد برای تغییر

کاهش عدم اطمینان ذاتی نسبت به ابهامات و پیچیدگی های نوآوری کاهش عدم اطمینان

پافشاري و توانایي فایق آمدن بر ناامیدي، شکست و ناکامي؛ تشویق کارکنان به کسب تجربه بدون ترس از احتمال شکست؛ اشتباهات، فرصت های یادگیری اند تحمل شکست

حمایت از کسانی که تعصب کاری دارند و همیشه لزوما با چهارچوب سازمان جور در نمی آیند حمایت از تعصب کاری

مرتبط کردن استراتژی های تکنولوژی به استراتژی های کسب وکار مدیریت تکنولوژی

پیش بینی اثربخش به منظور تشخیص توسعة تکنولوژی، محصوالت و بازارها در آینده پیش بینی



33شماره 25 -  فروردین 95

ذی نفعان)10( و به طور اخص در نیازهای مشتریان و سهام داران آن مستتر است 
و سپس در سرمایه های فکری و منابع انسانی آن هلدینگ نهفته است.

4-1.الزامات مشتريان و سهام داران
برحسب  ذی نفعان  الزامات  و  خواسته ها  نیازها،   ،1 در شکل  کانو  مدل  براساس 
این که وجود یا عدم وجود ویژگی خاصی در یک کاال/ خدمت باعث چه حالتی 
در ذی نفعان می گردد )خشنودی/عدم رضایت(، به سه دستة اساسی، عملکردی 
الزامات دستة  و جذاب انگیزشی تقسیم می گردند. سرنخ نوآوری را در نیازها و 
سوم باید جست. نیازهای جذاب انگیزشی الزاماتی هستند که ذی نفعان آنان را 
افزایش  برآورده شود، رضایت ذی نفعان به شدت  بیان نمی کند و در صورتی که 
پیدا می کند و در صورتی که برآورده نشود، رضایت ذی نفعان تغییر محسوسی 
نخواهد داشت. این نوع از الزامات در زمان کاربرد محصول/خدمت به عنوان الزام 
دیده نمی |شود و در هر حد از تامین، تماما در بعد مثبت محور رضایت ذی نفعان 
قرار دارند. الزم به ذکر است که در طـی زمان این نیازها به دسته های پایین تر 
نزول می کنند. در حدی که نیازهای جذاب انگیزشی خود به نیازی عملکردی و 
پیشرفت  به  توجه  با  این مسئله  نزول می یابد که علت  اساسی  نیاز  به  درنهایت 
فناوری و طبیعی جلوه کردن یک سری از قابلیت ها در خدمات/ محصوالت، بدیهی 

و واضح است.

شکل 1- مدل كانو
4-2.سرمايه های فكری سازمان

مهم ترین منبع دیگر که یک سازمان در اختیار دارد، سرمایه های فکری  آن است. 
هیچ سازمانی بدون داشتن استعدادها، ذهنیت ها و تصورات کنجکاوانة افراد آن 
بلندمدت  در  سازمان هایی  تنها  و  کند  را  تولید  مهمی  نوین  محصول  نمی تواند 
موفق و پیش رو خواهند بود که بتوانند منابع انسانی خود را به طور صحیح پرورش 
کنجکاوانة  تصورات  و  ذهنیت ها  استعدادها،  داشتن  بدون  سازمانی  هیچ  دهند. 
افراد آن نمی تواند دانش نوین مهمی را  تولید کند و تنها جوامعی در بلندمدت 
قرین موفقیت خواهند بود که بتوانند منابع انسانی خود را به طور صحیح پرورش 
هستند.  فکری خالق  سرمایه های  سازمان ها  نوع  این  در  منبع  مهم ترین  دهند. 
نوآوری  و  خالقیت  برای  الزم  مهارت های  از  و  دارند  نو  ایده های  خالق،  افراد 
برخوردار بوده، قادرند ایده های نوآورانه و خالقانة خویش را به محصوالت سودمند 
تبدیل کنند. این افراد غالبا دارای ذهنی تحلیل گر، کنجکاو و مستقل هستند و 
استقالل عمل، کار-محور بودن، انعطاف پذیری، اعتماد به نفس باال و درون گرایی 
بارزترین ویژگی های ذکرشده برای آنان است. در ضمن فرهنگ سازمانی در  از 
این دسته از سازمان ها مهم ترین زیرساخت خالقیت و نوآوری محسوب می شود. 
سرمایه های فکری خالق و نوآور، کسانی هستند که برای پیشرفت و ترقی، ترجیح 
می دهند بیشتر به دنبال داشتن شغلی با شاخصه های آرمانی مختلفی باشند و در 
هزارة سوم که توأم با تغییرات شدید محیطی است، در صنعتی که در حال فعالیت 

و نوسان است، حرفی برای گفتن و ایده ای برای ارائه داشته باشد.

5.راه کارهای ايجاد نوآوری در يک هلدينگ
امروزه سازمان ها در یک محیط رقابتی پویا به فعالیت می پردازند و از این جهت 
بهبود  برای  را  راه کارهایی  باید  بمانند،  به روز  و  فعال  بتوانند همواره  برای آن که 
مداوم خود داشته باشند. به همین دلیل ایدة سازمان نوآور شکل گرفت. به بیان 
اساس  در  را  نوآوری  که  می شود  اطالق  هلدینگ هایی  به  نوآور،  هلدینگ  ساده 
مواردی  را می توان  نوآور  هلدینگ  ویژگی های  مهم ترین  قرار دهند.  اصول خود 
نظیر داشتن چشم انداز، بهبود مداوم، جست وجوگری، نتیجه گرایی، اخالق مداری، 
باانگیزه بودن و پویایی و برقراری ارتباطات متعدد برشمرد. مهم ترین راه کارهای 

ایجاد نوآوری در یک هلدینگ عبارت اند از: 
 تعيين ساختارهای سازمان 

 تعيين وضعيت موجود 
 تعيين وضعيت مطلوب 
 تعريف آيندة سازمان 

 تعريف چشم انداز سازمان 
  تعيين رسالت سازمان 
 تعريف اهداف سازمان 

 تعريف مجدد ساختارها با توجه به چشم اندازهای سازمانی 
 جذب ايده برای عبور از وضعيت فعلی و رسيدن به وضعيت مطلوب با 

توجه به تعاريف نوين 
 طراحی پروژة بهبود

 طراحی پروسة نوآوری برای سازمان 
 ايجاد نظام انگيزشی در سازمان 

 پياده سازی پروژة نوآوری 
 حفظ، نگه داری و بهبود پروژه در سازمان ) فرايند پويا و مستمر نوآوری(

6.الزامات تحقق نوآوری در گروه خوارزمی
نوآوري ها در خأل ظهور پیدا نمي کنند، آن ها براي خلق شدن و پیاده سازي نیازمند 
بستر سازماني مناسب هستند. برخي از عواملي که این بستر سازماني را پشتیباني 

مي کنند، عبارت اند از:

-داشتن چشم انداز و اهداف مشترك
چشم انداز هنر دیدن نادیدنی هاست. چشم انداز عبارت است از آینده ای واقع گرایانه، 
محقق  الوقوع و جذاب برای گروه. چشم انداز بیان صریح از سرنوشتی است که گروه 
و  موفقیت آمیزتر  گروه،  برای  که  است  آینده ای  کند،  حرکت  آن سمت  به  باید 
مطلوب تر از وضع فعلی آن است. چشم انداز سرنوشتی درخشان و راهی مشخص 
است که هیچ سازمان دیگری، حتی سازمانی که دقیقا در همان کار فعالیت دارد، 
خلق  سبب  مشترک،  داشتن چشم انداز  باشد.  همان چشم انداز  دارای  نمی تواند 

ایده های هم جهت در راستای توسعة گروه خواهد شد.

-تعهد مديريت  )ارادة نوآوري(
از آن جا که بیشتر فرایند نوآوري مربوط به عدم اطمینان است، پروژه ها به طور 
امري  ارشد  مدیریت  پشتیباني  این رو  از  داشت.  نخواهند  تجاري  بازدهي  سریع 
نوآوري در  نوآوري است. قبول ریسک توسط مدیریت ارشد الزمة  براي  حیاتي 
جمع آوري  طریق  از  اطمینان  عدم  ریسک هاي  باید  بااین حال،  است.  سازمان 

اطالعات و تحقیق کاسته شود.

- برخورداری از مديران خالق
و  ترویج  ایـجـاد،  افـراد  در  را  نـوآوری  و  خـالقـیـت  توانایی  می تواند  مدیریت 
تشویق کند، یا رفتار و عملکرد او می تـواند مانع این امر حیاتی شود. هنر مدیر 
خالق عبارت است از استفاده از خالقیت دیگران و پیدا کردن ذهن های خالق. 
مـعـمـول  و  سـنـتـی  شـیـوه های  بـنـد  در  نـمـی تـوانـد  خـالق  مـدیـریـت 
و  سازمان خالق  برای  که  برمی گزیند  مدیریت  برای  را  سـبکی  بـلکـه  بـاشـد، 
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نـوآور مناسب باشد و منجر به محیطی گردد که روح ابتکار و نوآوری در آن حاکم 
باشد. در سـازمان های خالق روابط بین مدیران و کارکنان مبتنی بر صمیمیت، 
روشنی و تشریک مساعی است و این امر منجر به احساس امنیت و آرامش خاطر 

در افراد می شود.

-ساختار سازماني مناسب
نمي توانند  و یک طرفه  پایین  به  باال  از  مراتبي  با ساختار سلسله  سازمان هایي 
نوآوري را در ابعاد گوناگون به وجود آورند. هر چه کارها کمتر برنامه ریزي شده 
باشد و عدم اطمینان در آن ها موج بزند، ساختار سازماني منعطف تري الزم است 
تا آن کارها انجام گیرد. هر چه محیط متالطم تر باشد و قابل پیش بیني نباشد، 

ساختار سازماني منعطف تري جهت واکنش سریع الزم است.

- بازمهندسي فرايندهاي سازماني
ویژگي نوآوري »تخریب خالق« است، یعني حذف فرایندهاي قدیمي و جایگزیني 
آن با فرایندهاي جدید. ایجاد تغییر و نوآوري با چسبیدن به فرایندها و روال هاي 

گذشته تناسب ندارد.

-توجه به سرمايه های فكری کليدي )نوآوران(
نوآوري با اطالعات و دانش و گردش آن ها عجین است. افراد نوآور افرادي هستند 
که اطالعات و دانش را از منابع مختلف جمع آوري می کنند و با ایجاد ارتباطات 
افراد دیگر شرایط نوآوري را فراهم مي آورند. نوآوران به نوعي مدیران  با  خوب 
انجام  هوشمند  نرم افرازهاي  توسط  نمي تواند  مدیریتي  چنین  هستند.  دانش 

گیرد. 

-مديريت دانش الزمة نوآوري
نوآوري مستلزم یکپارچه سازي انبوهي از دانش ها و تجربه هاست. بنابراین مدیریت 

دانش یک زیرساخت و ابزار اساسي نوآوري در سازمان است.

-تاکيد روي آموزش و توانمندسازی مديران و کارکنان

در  سرمایه گذاري  میان  رابطه  که  مي دهد  نشان  تجربه  با  سازمان هاي  سوابق 
به کارگیري  توانمندي   است.  زیاد  بسیار  نوآوري  قابلیت هاي  افزایش  و  آموزش 
کیفیت  ایجاد  همچنین  بدیع،  خدمات  و  محصوالت  تولید  یا  جدید  تجهیزات 
و کارآمدي تا حّد بسیار زیادي وابسته به دانش و مهارت افراد درگیر در تولید 
چنان نوآوري هایي است. نوآوري یک برنامة تغییر است و افراد به دلیل نداشتن 
مهارت هاي الزم در مقابل آن مقاومت مي کنند. بنابراین، آموزش و ایجاد مهارت 
در افراد مي تواند این مقاومت را کاهش دهد. افزایش مهارت کارکنان و اعتماد 
آن ها به به کارگیري این مهارت مي تواند منجر به خالقیت و نوآوري شود. و این 
امر جز با آموزش هدفمند حاصل نخواهد شد. نوآوري خصیصة سازمان یادگیرنده 

است. در چنین سازماني خصلت یادگیري و تعلم نهادینه شده است.

-تيم سازی و کار تيمي موثر
از آن جا که نوآوري در سازمان اساسا ترکیب دیدگاه هاي گوناگون در حل مسائل 
براي  تیم ها مکانیسمي  از کار فردي زمینه ساز آن است.  بهتر  تیمي  است، کار 
ایجاد ارتباط و پل زدن میان بخش هاي گوناگون یک سازمان است. اما این تیم ها 
و  باورها  رساندن  وحدت  به  مستلزم  تیم  یک  ایجاد  نمي گیرند.  شکل  تصادفي 

ارزش هاي افراد گوناگون است.

-ايجاد فضا و محيط خالق و نوآور
نوآوري خلق ایده و استفادة گسترده از آن است. قسمت اول نوآوري مستلزم یک 
حرکت جهشي ایده پردازانه فردي است، اما مابقي نیازمند مشارکت فعال افراد 
گوناگون در یک روند زماني طوالني است. عوامل محیطي که تضعیف نوآوري را 

موجب مي شوند، عبارت اند از:
ارتباطات ضعیف دروني و بیروني

ابزارها و منابع محدود
تقویت فرهنگ حقارت )القای این مسئله که نوآوري حتما باید از بیرون بیاید(

عدم حمایت مالي از فعالیت هاي نوآورانه
احساس مالکیت نکردن و از آن خود ندانستن سازمان توسط مدیران

فقدان یک فرایند گسترده و فراگیر جهت نوآوري

نوآوریشاملکاربردعمدی
اطالعات،تخیلوابتکاردر

استخراجارزشبیشتریامتفاوت
ازمنابعاستوشاملتمام

فرایندهاییمیشودکهتوسط
آنایدههایجدیدتولیدشده
وتبدیلبهمحصوالتمفید

میگردند.ابتکاریکفرایندو
یکشیوةنوینگرشاست



35شماره 25 -  فروردین 95

عدم ارتباط بین پروژه ها و طرح ها با راهبرد سازمان
توسعه ندادن ابزارها و سنجش هاي اندازه گیري پیشرفت

عدم وجود مربیان و مدیران توانا در تیم هاي نوآوري
فقدان یک سیستم ایده پرداز مدیریتي

طراحي سامانه هاي موثر پاداش یکي از عوامل مهم رشد فرهنگ نوآوري است. 
باید به افراد یا تیم هایي پاداش داد که ایده اي خالقانه از خود نشان می دهند و 

طرح نویي درمي اندازند.

-توجه به بيرون از سازمان و تمرکز خارجی
نگاه به مشتري و بازار از عوامل تحریک کنندة نوآوري است. شرکا، تامین کنندگان، 

مشارکت کنندگان و حتي رقبا نیز مي توانند منشأ نوآوري باشند.

- ارتباطات گسترده
نوآوري نیازمند خلق، ترکیب، تسهیم و به کارگیري دانش است و این امر مستلزم 
وجود ارتباطات گسترده است. شبکه هاي دانشي یکي از ابزارهاي مناسب نوآوري 

است.

- حرکت به سمت يک سازمان يادگيرنده
ایجاد ظرفیت تغییر و نوآوري، همت یک سازمان یادگیرنده است، زیرا در شرایط 

متالطم کنوني، یادگیري یعني ایجاد ظرفیت تغییر.

- تقويت فرهنگ خالقيت و نوآوري
و  سازماني  تعلق  انگیزش، حس  فرهنگ  اگر  مي دهد.  رخ  افراد  توسط  نوآوري 

اعتماد سازماني وجود نداشته باشد، نوآوري رشد نخواهد کرد.

- تقويت زيرساخت فناوري اطالعات
نوآوري مستلزم چرخش اطالعات، دانش و شکل گیري شبکة متخصصان است. 
و  نوآورانه  مناسبي جهت مطرح شدن طرح هاي  بسیار  زیرساخت  مي تواند   IT

تحقق عملي آن ها باشد.

- توجه به افراد کليدی و جانشين پروری
تحقیقات نشان مي دهد که امکان خالقیت و نوآوري در نیروهاي جوان بیشتر از 
سایر افراد است. شادابي، نام جویي، قدرت ریسک باال، میل به رشد و ویژگي هاي 
دیگر جواني از عواملي هستند که شایستگي این قشر را براي خالقیت و نوآوري 

بیشتر می کنند.

7. نتيجه گيری و پيشنهادها
خوارزمی  سرمایه گذاری  گروه  در  نوآوری  اصلی  مولفه های  خالصه  به طور 
محیط  بر  تمرکز  و  تحلیل  کارکنان،  مستمر  توسعة  و  آموزش  از:  است  عبارت 
با  همه جانبه  درگیری  یادگیرنده،  سازمان  رهبري،  خالق  جو  سازمان،  خارجي 
ارتباطات گستردة  مناسب،  کلیدی، ساختار سازمانی  افراد  برخورداری  نوآوری، 

برون سازمانی و تیم سازی.
اساسی هستند که در صورت  دارای سه رکن  نوآوری در سازمان ها،  و  خالقیت 
وجود ویژگی های خالق در هر یک، امکان تحقق همه جانبة خالقیت و نوآوری به 
وجود می آید. این ارکان سه گـانـه شـامـل مـدیر خالق، سازمان خالق و کارکنان 
خالق است که می توان تاثیر نقش  مدیران خالق را در رأس این مثلث قرار داد. 
توانمندسازی مدیران یا انتخاب مدیران حامی و متعهد و پذیرای ایده های جدید، 
عاملی تاثیرگذار در عملیاتی شدن موفق ایده ها در قالب نوآوری سازمانی خواهد 
بود. بدون ایجاد دانش مرتبط با نیازهای صنعت و بازار در کارکنان گروه خوارزمی 
نمی توان از آن ها انتظار داشت به راه حل های جدید بیندیشند. دانش و تخصص 
مناسب و مرتبط و به روزشده، درک درستی از فرایندها، محصوالت و خدمات و 
به طور کلی آن چه را درحال انجامش هستیم، در اختیار کارکنان قرار می دهد. توجه 
به تغییرات محیط، نیازهای مشتریان و سهام داران و بازار، توجه به نوآوری های 

انجام شده و در حال وقوع در صنعت، فعالیت های نوینی که رقبا برای جذب و تامین 
نیازهای مشتریان و سهام دارانشان انجام می دهند، عامل مهمی در ایجاد نوآوری 
در سطح گروه خوارزمی قلمداد می شود. نقش افراد کلیدی به عنوان عامل انسانی 
پشتیبان نوآوری در محیط کار انکارناپذیر است؛ افرادی که در سیستم سازمانی 
حضور دارند و صرف نظر از تخصصی که دارند، به نوآوران سازمانی کمک می کنند 
که ایده های خود را عملی کنند و به ایده های جدید بیندیشند. گسترش یک رویکرد 
برون گرایی به سوی مشتریان و بازار و توجه به فرصت ها و تهدیدهای محیطی برای 
تمرکز افزون تر بر محیط خارجي سازمان توصیه می شود. نیاز مشتریان، سهام داران 
و بازار است که لزوم تغییر و بهبود در نحوة تولید محصول/ارائة خدمات یا تولید 
محصول جدید/ارائة خدمات جدید را هدایت می کند. ایجاد جو خالق و فرهنگ 
سازمانی مناسب منجر به توسعة سیستماتیک خالقیت در گروه، سازمان، رویه ها، 
فرایندها و محصوالت و خدمات خواهد شد. تمرکز بر کارگروهی، ایجاد تیم های 
جهت  عاملی  به عنوان  مسئله،  سازمانی حل  بین  گروه های  و  پروژه ای  تخصصی 
ارائه و کاربردی سازی ایده های جدید در سازمان خواهد بود. و درنهایت استفاده 
از ساختار ارتباطی سریع و یکپارچه، تسهیل کنندة جاری سازی فرایند نوآوری در 

گروه سرمایه گذاری خوارزمی خواهد بود.
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له مقا

دكترعبدالمجيد دهقان؛ عضو هيئت علمی دانشگاه 
آزاد اسالمی، واحد يادگار امام خمينی)ره(، 
كارشناس ارشد معاونت شركت ها و مجامع گروه 
سرمايه گذاری خوارزمی

چكيده 
این مقاله به بررسی و تبیین مفهومی منحنی های بیوریتمیک1 )زیست آهنگ( و 
تاثیر آن ها بر حاالت مختلف فیزیکی، احساسی و ذهنی انسان ها پرداخته و سعی 
دارد به  صورتی ساده و روان، مفهوم بیوریتم و اثرات آن در زندگی روزمره را با 
مصادیق کاربردی و علمی ارائه دهد. در این راستا خالصه  ای از نتایج پژوهش  های 
صورت  گرفته توسط نگارنده در این حوزه و چگونگی محاسبه و ترسیم منحنی  های 

زیست آهنگ به روشی ساده و قابل دسترس برای مخاطبان ارائه می شود.  

واژگان کلیدی:
منحنی  های بیوریتمیک، مدل  های ذهنی، رفتار سینوسی

مقدمه 
عجیب است که بعضی روزها از توانایی و انرژی زیادی برخورداریم و قادر به انجام 
هر کاری هستیم و بعضی روزها آنقدر خسته و کسل هستیم که از انجام کارهای 
ساده نیز رنجور می شویم، گاهی اوقات سرزنده و شاداب هستیم و برعکس بعضی 
روزها بی  دلیل خموده و بی حوصله هستیم. قدرت ذهن ما نیز چنین است؛ بعضی 
روزها خوب یاد می  گیریم و حافظة ما از قدرت باالیی برخوردار است اما برخی 
مواقع حافظة ما جهت انجام امور روزمره یاری نمی  دهد. و درنهایت روزهایی در 
زندگی ما وجود دارد که احساسات و عواطف ما به  راحتی تحریک  شده و تحت-

 تاثیر محرک  های گوناگون قرار می  گیرند و برخی روزها این گونه نیست. به راستی 
چرا چنین حالتی در ما رخ می دهد؟

سوال  مورد  مفهوم  این  کاربردی  مصادیق  می  بایست  موضوع،  این  تبیین  برای 
قرار گیرد. مثال؛ چرا قدرت تحلیل و تصمیم  گیری یک سرمایه  گذار جهت انجام 
معامالت سهام طی روزهای مختلف، متفاوت است؟ یا چرا یک بانکدار جهت انجام 

امور بانکداری و از منظر حاالت جسمی، ذهنی و عاطفی روزهای متفاوتی را در 
محل کار خود تجربه می  کند؟ یا چرا ورزشکاران یا تیم  های ورزشی در برهه  های 
زمانی مختلف دچار نوسانات جسمی، ذهنی و عاطفی شده و نتایجی دور از انتظار 

شما و خودشان کسب می  کنند؟ 
باال به خاطر وجود بیوریتم )زیست آهنگ( در سیستم  پاسخ به تمامی سواالت 
بدن ما است. درواقع انرژی فیزیکی، حاالت روحی و وضعیت احساسات ما و نیز 
توان فکری و قدرت یادگیری و حتی حس ششم ما، همه و همه به شکل دوره ای 
کم و زیاد می  شوند. به عبارت دیگر؛ در وجود انسان سطوح انرژی  های مختلفی 
افزایش و کاهش کرده و در طول زندگی،  از بدو تولد شروع به  وجود دارد که 

حاالت مختلف انسان را رقم می  زنند.
اگر بخواهیم شرحی مفهومی از بیوریتم ارائه کنیم، باید بیوریتم را مجموعه  ای 
زمان  از  را  انسان  مختلف  که حاالت  ذهنی  و  احساسی  فیزیکی،  از سیکل  های 
تولد تا پایان حیات به صورتی سینوسی رقم می  زنند، تعریف کنیم. واژة بیوریتم 
از  مکرری  الگوی  »هر  است:  شده  تعریف  زیر  به صورت  آکسفورد  واژه نامة  در 

فعالیت های فیزیکی، احساسی و ادراکی که بر رفتار انسان اثر می  گذارد.«

تاريخچة کشف بيوريتم
فلیس2 وجود سیکل  های  ویلیام  نام  به  آلمانی  در سال 1890 میالدی، پزشکی 
بیوریتم در بدن انسان را کشف کرد. او که آمار و تحقیقات زیادی روی وضعیت 
و 28 روزة  فیزیکی  روزة   23 سیکل  های  وجود  به  پی  می  داد،  انجام  بیمارانش 
او،  نتایج  از  اطالع  بدون  و  او  با  همزمان  برد،  خود  بیماران  وجود  در   احساسی 
روانشناس دیگری به نام پروفسور هرمان اسووبودا3 در اتریش در تحقیقات خود 
متوجه شد که حالت جسمی و احساسی بیماران او نیز به صورت چرخه  ای تغییر 
می  کند. او با ثبت دوره  های بیماری و سکتة قلبی و توهمات بیماران خود، متوجه 
شد که چرخة )سیکل( تکرار اوج  و نزول انرژی فیزیکی و جسمی افراد هر 23 
روز یک بار و چرخة شارژ و دشارژ انرژی احساسی افراد، هر 28 روز یک بار تکرار 
می  شود. این نتایج یکسان و مستقل از هم، به طور شگفت  انگیز باعث تایید نظریة 
آزمایشات  انجام  نیز  و  فروید  همچون  دانشمندان  دیگر  عالقه مندی  و  بیوریتم 
توان  بررسی  با  تلتشر،  آلفرد  دکتر   1920 سال  در  شد.  زمینه  این  در  دیگری 
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یادگیری و قدرت فکر شاگردان خود، سیکل 33 روزة ادراکی را کشف کرد و بعدها 
سیکل 38 روزه که بر حس ششم و الهامات درونی تاثیر داشت نیز کشف شد.

مبانی نظری و پيشينه
علم بیوریتم سال هاست که در عرصة علوم مختلف رخنه کرده و در حال تثبیت 
علم  کشفیات  به  توجه  با  است.  مدیریت  ازجمله  مختلفی  رشته  های  در  جایگاه 
بیوریتم، افراد طي زمان هاي مختلف، رفتارهاي متفاوتي در زمینه هاي مختلف از 
خود بروز مي  دهند. بیوریتم یا زیست آهنگ؛ ادعا مي  کند زندگي هر فرد تحت تاثیر 
این سیکل  ها بوده و رفتار افراد طی روزهای مختلف از این سیکل  ها متاثر می شود. 
سیکل  های بیوریتم زیادی در بدن ما وجود دارد که در این مقاله به بررسی سه 
سیکل اصلی فیزیکی، احساسی، ذهنی و سیکل فرعی حس ششم پرداخته شده 
است. تمام سیکل های بیوریتم به شکل نمودار سینوسی از بدو تولد آغاز شده و 
حول خط مبنا یا محور زمان با دوره های متفاوت در حال زیاد و کم شدن ادامه 
می  یابند. همان طور که در شکل شمارة 1 مشاهده می شود، هر سیکل دارای دو 
ریتمیک  حالت  این  که  بوده  قرمز(  )بخش  منفی  و  سبز(  )بخش  مثبت  ناحیة 
سینوسی تا پایان حیات هر انسان و در طول خط زمان ادامه می  یابد. هر زمان 
یکی از سیکل  های بیوریتمیک شما در منطقة مثبت )باالی خط مبنا یا منطقة 
سبز( قرار بگیرد، از منظر آن سیکل، شما در شرایط ایده آلی قرار داشته و انرژی و 
قدرت شما در آن سیکل در شرایط حداکثر است و برعکس. الزم به ذکر است که 
تعداد روزهای قرارگرفتن در منطقة مثبت و منفی هر سیکل )یک دوره( ثابت بوده 
و به صورت مداوم تکرار می شود؛ به عبارت دیگر حاالت انسان ها از مناظر مختلف 

جسمی، ذهنی و احساسی در حال تغییرات سینوسی است.  

شکل شمارة 1- سيکل های بيوريتميک ترسيم  شده به همراه نواحی مثبت و منفی و نقاط بحرانی

مفاهيم کلی  بيوريتم
هریک از چرخه هاي سه گانة بیوریتم براساس موج سینوسي حرکت مي کنند. هر 

فرکانس از این موج سه ناحیه دارد. ناحیة اول؛ ناحیة مثبت یا پرانرژي است که 
در باالي نقطة صفر قرار دارد، ناحیة دوم؛ ناحیة منفي و کم ارزش است که در 
پایین نقطة صفر قرار دارد و ناحیة سوم نقطة بحراني است که دقیقا مرز نقطة صفر 
است و مرحلة گذر از ناحیة مثبت به ناحیة منفي یا بالعکس است. این نقاط بسیار 
حساس هستند و در این روزها هیچ چیز قابل حدس نیست و طبیعت، خلق وخو 
تغییر مي  کند؛  به طور چشمگیری  انسان  و ذهني  احساسي  فیزیکي  رفتارهاي  و 
از  از منحني  ها  افراد روزهایي هستند که هریک  بحراني زندگي  معموال لحظات 
حالت مثبت به حالت منفي تغییر می  کنند. از آن جا که هریک از چرخه ها داراي 
انسان در هر روز مي  تواند شرایط  فرکانس  هاي متفاوتي هستند، نمودار بیوریتم 
متفاوت و تفسیر خاص خود را داشته باشد و حال اگر تمامي منحني هاي بیوریتم 
فردي در منفي  ترین حالت ممکن قرار داشته باشد، به معني آن است که انرژي 
حیاتي بدن او در بدترین و آسیب  پذیرترین شرایط قرار دارد و انسان نباید طبق 

عادت، به واکنش هاي جسمي، روحي و ذهني خود اعتماد کند.
در  نمودار  ابتدا  آغازین همان طور که در شکل شمارة 1 مالحظه می  کنید؛  روز 
باالی خط مبنا در منطقة مثبت یا فعال حرکت کرده سپس به اوج خود رسیده و 
بعد شروع به حرکت به سمت پایین و وارد شدن به منطقة غیرفعال یا منفی )زیر 
خط مبنا( می  کند. درواقع زمانی که یک سیکل در منطقة مثبت قرار دارد، فرد 
دارای حداکثر انرژی بوده و هرچه جلوتر می  رود انرژی خود را از دست می  دهد 
و زمانی هم که سیکل مورد نظر وارد منطقة منفی می  شود، سطح انرژی پایین و 

آرام آرام انرژی ازدست رفته جبران می  شود.

انواع سيكل  های بيوريتميک
سيكل جسمي يا فيزيكي4

این چرخه که بیشتر در مردان غالب است، 23 روز به طول می  انجامد )11/5 روز 
منطقة مثبت و 11/5 روز منطقة منفی(؛ ناحیة مثبت زمان مناسب براي انجام 
فعالیت هاي سنگین بدني، مقاوم در برابر سختي ها و بیماري ها، هماهنگی چشم 
و...،  دندان پزشکي  امور  جراحي،  سفر،  براي  آمادگي  ورزش،  به  اشتیاق  ودست، 
ناحیة منفي با ویژگی  هایی همچون کسل و بی  حوصله بودن، خستگي ، احساس 
کوفتگی بدن، استعداد بیشتر براي خطاهای فیزیکی و ...، که در این دوران نیاز 

به استراحت کافی وجود دارد. 

شکل شمارة 2- سيکل فيزيکی بيوريتميک به همراه دوره و روز بحرانی

مثال کاربردی 
شاید توجه شما نیز به این موضوع جلب شده باشد، که در برخی مواقع جسم فیزیکی 
ما انتظارمان را در انجام امور روزمره برآورده نمی کند؛ مثال روزهایی که حوصلة از خواب 
برخاستن را نداشته و احساس خستگی فیزیکی داریم؛ در همین زمان است که اگر 
به ورزش روزانه بپردازیم دچار عدم پوشش برنامة ورزشی خود شده و به بدنمان فشار 
زیادی وارد می  آید. در این حالت از خود می  پرسیم که چرا امروز از قدرت و توان پایینی 
برخوردارم؟ درصورتی که دلیل اصلی این موضوع، قرارگرفتن در منطقة مینیمم )نزولی( 
سیکل جسمی یا روز بحرانی است. مثال دیگر می  تواند عملکرد متفاوت ورزشکاران یا 
تیم  های ورزشی در دوره  های زمانی مختلف باشد؛ به عنوان نمونه همیشه این سوال 
مطرح است که چرا بعضی مواقع یک تیم فوتبال بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشته 
و عملکردی بیش از انتظار طرفداران، مربیان و حتی خود بازیکنان را به همراه دارد؟ 
یکی از دالیل اصلی این موضوع، قرارگرفتن سیکل فیزیکی و ذهنی اکثریت بازیکنان 
در آن روز در منطقة ماکزیمم یا اوج است. در این روز بیشتر بازیکنان از حداکثر توانایی 
فیزیکی و ذهنی برخوردار بوده و باالترین کارایی را به ثبت می  رسانند و همچنین این 

موضوع به صورت عکس نیز قابل تفسیر است.
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سيكل احساسي5
این سیکل بیشتر در خانم ها غالب بوده و چرخة آن 28 روز به طول می  انجامد؛ 
)14 روز منطقة مثبت و 14 روز منطقة منفی(؛ این سیکل تنظیم کنندة هیجانات، 
احساسات، خلق، فانتزی  ها، مزاج، عواطف، خالقیت و واکنش  هاست. ناحیة مثبت 
شامل مواردی همچون تمایل به شرکت در جمع دوستان و فعالیت هاي گروهي، 
آزمون ها و  انجام  آمادگي جهت  توازن و همسازي،  نیت عمومي، شادي،  حسن 
مسابقات، احساس خالق بودن، ظاهر عمومي مناسب و خوب و در ناحیة منفي 

فرد تمایل به گوشه  گیری و عدم مشارکت داشته و بسیار تحریک  پذیر است.

شکل شمارة 3- سيکل احساسی بيوريتميک به همراه دوره و روز بحرانی

مثال کاربردی
تصور کنید شنبه یکی از آثار موسیقی اصیل ایرانی را در دستگاه سه  گاه6 گوش می  دهید 
)فرض کنید این اثر را بارها شنیده  اید(، این آواز فضای نسبتا اندوهناکی را در شما ایجاد 
می  کند؛ پنج شنبه )چند روز بعد( دوباره همان قطعة آوازی را در همان اتاق و در همان 
دستگاه پخش و با ثابت بودن کلیة شرایط )به جز زمان( گوش داده و این  بار شاید از شدت 
اندوه، اشک از چشمان شما جاری شود. به راستی چرا این اتفاق رخ می  دهد؟ دلیل اصلی، 
قرار گرفتن شما در آن روز خاص در منطقة اوج منحنی احساسی است؛ در این حالت 
و به دلیل تغییر حاالت بیوریتمیک شما در طول زمان، احساسات شما بسیار حساس و 

تحریک  پذیر بوده و با کوچک ترین محرکی از خود واکنش نشان می دهد. 

سيكل ذهني )عقالنی(7
روز   16/5 و  مثبت  منطقة  روز   16/5  ( می  انجامد  به طول  روز   33 این چرخه 
منطقة منفی(؛ این سیکل تنظیم کنندة هوش، منطق، واکنش های ذهنی، آگاهی، 
تصمیم  گیری، قضاوت، قدرت استدالل و حافظه است. در ناحیة مثبت بیشترین 
فعالیت نیروي فکري و ذهني وجود داشته و مطالب جدید به سرعت و با آمادگي 
تصمیم  گیری،  قدرت  و  منطقی  تحلیلی  تفکر  دیگر  به عبارت  مي شوند؛  آموخته 
منفي  ناحیة  است.  دوره  این  از خصوصیات  روشن  و  واضح  افکار  و  کارا  حافظة 
کاهش توانایي تمرکز، آشفتگي ذهني، زمان بسیار نامناسب براي تصمیم گیري، 

نیاز به زمان بیشتر براي امور فکري دقیق و ... را شامل مي شود.

شکل شمارة 4- سيکل ذهنی بيوريتميک به همراه دوره و روز بحرانی

مثال کاربردی
درمورد منحنی  ذهنی و تاثیر آن در زندگی روزمرة افراد نیز می  توان به موارد زیادی 
اشاره کرد. مثال برخی مواقع حافظة ما از توانایی بسیار باالیی برخوردار بوده و از هر 
منظر قدرت باالیی دارد، این توانایی در بعضی روزها به حدی می رسد که خودمان، 
خودمان را تحسین می  کنیم؛ به طور مثال شماره تلفن ، اسامی افراد، آدرس و همه چیز 
به سرعت در ذهنمان بازیابی می  شود و قدرت تحلیلی ذهن به شدت افزایش می  یابد 
و در مقابل برخی روزها بسیار در این زمینه  ها ضعیف و ناکارا عمل می  کنیم. یکی از 
دالیل اصلی این رخداد، قرارگیری افراد در مناطق مثبت و منفی سیکل ذهنی طی 
روزهای مختلف است. درنهایت شاید شما هم با این موضوع روبه رو شده  اید که فردی 

برای امتحان تالش می  کند ولی در روز آزمون، با کیفیت ضعیفی آزمون می  دهد؛ 
توجیه این فرد این است که خیلی مطالعه داشته ولی برخی از موضوعات را در روز 
امتحان فراموش کرده است، بله این موضوع هم با توجه به قرارگرفتن این فرد در 

منطقة کاهشی سیکل ذهنی قابل تفسیر است.

سيكل شهودی8 )حس ششم(
این چرخه 38 روز به طول می انجامد ) 19 روز منطقة مثبت و 19 روز منطقة 
منفی(؛ این سیکل از سیکل  های فرعی محسوب شده و موثر بر حس ششم و الهام 
و دریافت مستقیم است. یکی از اصلی  ترین ویژگی  های این دوره؛ درک ناخودآگاه 

و توانایی  های روحانی- معنوی است.

شکل شمارة 5- سيکل شهودی بيوريتميک به همراه دوره و روز بحرانی

روز بحرانی9
همان گونه که در شکل شمارة 6 نمایش داده شده است، لحظه  ای که نمودار از منطقة 
مثبت به منطقة منفی وارد و از خط مبنا می  گذرد لحظة بحران یا روز بحرانی نامیده 
می  شود. درواقع سطح انرژی یک لحظه صفر می  شود؛ مثل باتری که یک لحظه خالی 
می  شود تا دوباره شارژ شود. بحران بیوریتمیک شبیه به این است که جسم گرمی در 
یک لحظه زمانی وارد محیط سرد می  شود؛ این گرم و سرد شدن مانند شوک، در آن 
ریتم ایجاد ناپایداری می  کند. روز بحرانی هر سیکل ناپایداری و تزلزل در آن ریتم 
ایجاد کرده و آشفتگی و احتمال بروز خطا و اشتباه برای فرد را به دنبال خواهد داشت. 
درنتیجه به افراد توصیه می  شود در این روز بیشتر مراقب خود بوده و کارهای حساس 
را به روزهای دیگر موکول کنند. روزهای بحرانی سیکل فیزیکی، احساسی، ادراکی 
و حس ششم به ترتیب در روزهای 11/5 و 14 و 16/5 و 19 روز از ابتدای نمودار 
محسوب شده و به تلخیص برخی از مهم ترین ویژگی  های روزهای بحرانی، به تفکیک 

هر سیکل در جدول شمارة 1 آمده است.
شکل شمارة 6- نواحی مختلف بيوريتم 

ویژه گی روزهای بحرانی نام سیکل

 احتمال تصادف، سرماخوردگی، خستگی و ناراحتی های بدن، کسل و
بی  حوصله بودن جسمی

  ستیزه جویی، سردرگمی، ضعف روحی، گوشه  گیری مفرط،
تحریک پذیری احساسی احساسی

 اشتباهات قضاوتی، مشکالت یادگیری و حافظه، ضعف فکری، کاهش
توانایي تمرکز

ذهنی

جدول شمارة 1- برخی از مهم ترين ويژگي های روزهای بحرانی به تفکيک هر سيکل

مثالی کاربردی برای درك مفهوم بيوريتم
همة ما با کارکرد باتری های قابل شارژ یا اصطالحا خشک آشنا هستیم، خاصیت این نوع 
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باتری این است که ابتدا کامال به شما انرژی داده و پس از استفاده از قدرت آن کاسته 
شده تا کامال خالی از انرژی شود؛ وضعیت بیوریتمیک بدن شما نیز مکانیزمی شبیه به 
این دارد؛ ابتدا کامال شارژ بوده و در منطقة اوج قرار دارد و آرام آرام از قدرت آن کاسته 
شده تا به منطقة صفر برسد، مثال اگر یک المپ روشنایی به این باتری متصل شود 
ابتدا المپ نور فراوانی داشته و با گذشت زمان از میزان انرژی و نور المپ کاسته شده 
تا به حد صفر برسد و المپ خاموش شود؛ در این لحظه شما هیچ گونه روشنایی ندارید 
تا باتری زیر شارژ قرار گیرد این لحظة صفر و بی انرژی را روز بحرانی در بیوریتم شما 
گویند، پس از قرار گرفتن باتری در حالت شارژ، وجود روشنایی برای شما امکان پذیر 
شده و این مانند ناحیة منفی بیوریتم است تا زمانی که باتری کامال شارژ شود، در هر 
دو حالت شارژ و دِشارژ می  توان روشنایی داشت، اما زمان قبل از شارژ یا روز بحران 

هیچ انرژی وجود ندارد پس ما باید بسیار مراقب روزهای بحرانی باشیم.

هدف و کاربرد بيوريتم
هدف از ترسیم چرخه هاي بیوریتم )زیست آهنگ( تعیین و محاسبة چرخه هاي ریتمي 
افراد، تعیین تاثیر ریتم  ها بر حاالت فردي، محاسبة روزهاي بهینه و بحراني، اجراي 
بهینة فعالیت ها، عدم اجراي برخي فعالیت ها در اوقات بحراني و پیش  بیني زمان هاي 
ضعف وقدرت است. براساس پژوهش هاي انجام شده و نتایج حاصل، مشخص شده 
است که با در نظر گرفتن نقاط باال و پایین این چرخه  ها و تطبیق فعالیت ها با آن ها، 
انرژی فیزیکی  اوج  به عنوان مثال  داد.  ارتقا  را  فعالیت ها  و  زندگي  کیفیت  مي توان 
)ناحیة مثبت سیکل جسمی( برای کارهای سنگین، مسابقات ورزشی، اعمال جراحی و 
دندان پزشکی بسیار مناسب است و نیز برای مدیران نیز اتخاذ تصمیم های مهم در دورة 
مثبت تفکر و ادراک )سیکل ذهنی( نتیجة بهتری دارد؛ همچنین می بایست آزمون ها و 
موارد مهم فکری در بازه اي که فعالیت ذهني در سطح باالیي قرار دارد، برنامه  ریزی شود. 
در این راستا دانستن روزهای بحرانی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است چراکه فرد 
باید بیشتر مراقب خود بوده و از انجام کارهای حساس و پرخطر دوری کند. در بسیاری 
از کشورهای توسعه  یافته، به خلبان ها و رانندگان قطارهای پرسرعت در روزهای بحرانی 
اجازة کار داده نمی  شود و حتی در کارهای پرخطر صنعتی به کارگران در روزهای بحرانی 
مرخصی می  دهند و این باعث شده که آمار حوادث و تلفات آن ها تا حدود زیادی کاهش 
یابد. در حال حاضر  در سازمان های چابک، برخی مدیران نمودارهاي سه گانة بیوریتمیک 
را به طور مستمر براي کارکنان خود ترسیم کرده تا متناسب با شرایط جسمي، حسي و 
ذهني آن ها فعالیت هاي روزانه را به آن ها تخصیص دهند. کارمندان نیز مي  توانند طبق 
این نظریه، در روزهایي که نمودار ذهني آن ها در نقاط مثبت است، اقدام به تصمیم  گیري 

و تجزیه و تحلیل و برنامه ریزي کنند.

نتايج برخی از پژوهش های صورت گرفته در زمينة بيوريتم
در حوزة منحنی  های بیوریتمیک و تاثیرگذاری آن ها بر رفتار و حاالت انسان ها، نگارنده 
به بررسي تاثیر سیکل های بیوریتمیک بر کیفیت تصمیم  گیری مدیران ارشد سازمان های 
دولتی پرداخته است؛ یافته  هاي پژوهش حاکي از آن است که سیکل  های بیوریتمیک 
نتایج  است، همچنین  تاثیرگذار  مدیران  تصمیمات  بر  و جسمی(  ذهنی  )احساسی، 
این پژوهش نشان می  دهد که هریک از منحنی  های بیوریتمیک، به میزان متفاوتی بر 
تصمیم  گیری مدیران اثرگذار بوده است؛ با توجه به آزمون های صورت  گرفته و میانگین  های 
آماری  به دست آمده، سیکل احساسی، بیشترین تاثیر و سیکل جسمی کمترین تاثیر را 
به خود اختصاص داده  اند. در پژوهش دیگری با عنوان بررسي تاثیر سیکل  های بیوریتمیک 
)زیست آهنگ(، بر قدرت تصمیم  گیری مدیران صندوق  های سرمایه  گذاری در بازار سرمایه 
ایران نیز تاثیر سیکل  های زیست آهنگ بر قدرت تصمیم  سازی مدیران این صندوق  ها تایید 

و نتایجی جانبی نسبتا همسانی با پژوهش های پیشین صورت  گرفته به دست آمد.

چگونگی محاسبه و ترسيم منحنی  های بيوريتم:
برای ترسیم منحنی  های بیوریتم، کافی است به سادگی از طریق رایانه و نرم افزارهای 
رایگان موجود در سایت های گوناگون و همچنین ارائة داده  هایی شامل تاریخ تولد )تاریخ 
تولد دقیق و واقعی( و تاریخ گزارش )تاریخ روزی که از نرم افزار استفاده می  کنید(، به 
ترسیم منحنی  های بیوریتمیک خود که عموما به صورت هفتگی، ماهانه و ساالنه است، 
بپردازید. همان طور که در شکل شمارة 7 مشاهده می  شود، منحنی  های زیست آهنگ 
به صورت فرضی و برای حدود یک ماه آیندة یک شخص فرضی ترسیم شده است؛ با 

کمی دقت قابل استنباط است که در تاریخ 06/16 سیکل احساسی و ذهنی )قرمز و 
آبی( در پایین  ترین وضعیت خود قرار داشته و فرد مورد نظر در این تاریخ از کمترین 
میزان احساسات و قدرت ذهنی برخوردار است، از منظر سیکل جسمی )سبز( نیز این 
فرد در منطقة مثبت بوده و قدرت جسمی او در منطقة مناسبی قرار دارد. حال اگر به 
تاریخ 06/23 توجه کنید، سیکل  های احساسی و ذهنی در حال افزایش بوده و سیکل 
جسمی در پایین  ترین وضعیت خود قرار دارد؛ این بدان معنی است که فرد مورد نظر 
باید در این تاریخ از انجام اموری که به توانایی جسمی نیاز دارد خودداری کند. الزم به 
توضیح است که روز بحرانی این فرد نیز در تاریخ 06/23 و برای سیکل  های احساسی و 
ذهنی شکل می  گیرد؛ چراکه در این تاریخ دو سیکل مطروحه از منطقة منفی )زیر خط 

صفر»خاکستری«( به سمت منطقة مثبت تغییر جهت داده  اند.

نتيجه  گيری
ارزشمندترین پیامد محاسبه و تحلیل منحنی های زیست آهنگ )بیوریتم(، تشخیص 
و پیش  بینی وضعیت حاالت مختلف افراد در آینده است، به عبارت دیگر اگر افراد از 
طریق نرم افزارهای موجود به ترسیم منحنی  های بیوریتمیک خود اقدام کنند، قابلیت 
پیش  بینی وضعیت جسمی، ذهنی و احساسی خود را در آتی داشته و می  توانند برنامة 
کاری و روزمرة خود را به نسبت وضعیت  های بیوریتمیک، هماهنگ و مدیریت کنند. 

پانويس:
1- Biorhythm Cycles
2- William Files
3- Herman Swoboda
4- Physical Cycle
5- Emotional Cycle

6- سه  گاه یکی از دستگاه  های موسیقی اصیل ایران است. این دستگاه تقریبا در تمام ممالک اسالمی 
متداول بوده و بیشتر برای بیان احساس غم و اندوه که به امیدواری می گراید مناسب است. گوشه های 

مهم این دستگاه عبارت اند از: درآمد، مویه، زابل، مخالف و حصار
7- Intellectual Cycle
8- Intuitive Cycle
9- Critical Point)Day(
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گردشگری
مانلی فخريان

روند  بسزایی روی  تاثیر  است که می تواند  مولفه هایی  از  یکی  به طور حتم سفر 
زندگی هر فردی ایفا کند. در متون مدیریتی و کارآفرینی آمده است، مدیران، 
یا دو مرتبه سفر کند،  اگر یک  اجرایی هر سامانه ای در سال  بدنة  و  کارمندان 
بدون شک ارزش افزودة کار و فعالیت او افزایش می یابد. برای همین نمی شود 
مزایای سفر را که از هر جهت قابل اندازه گیری است، رد کرد، اما در مورد ایران 
آن قدر گرفتاری های اقتصادی در سطوح کالن و خرد در هم گره خورده اند که 
کارشناسان هر از گاهی نه تنها شهروندان را به سفر تشویق نمی کنند، بلکه در نقطة 
مقابل همواره با نگرانی از سفرهای ساالنة طیف ها و بخش های مختلف مردم به 
کشورهای توریستی اطراف ایران، سخن می گویند. البته به رغم آن که همه به نوعی 
از مزیت های سفر آگاه هستند، ولی درنهایت باز هم به دلیل همان گرفتاری هایی 
که مسیر توسعة ایرانی را پرسنگالخ کرده است، خیلی از شنونده ها نه تنها رویکرد 
با  بلکه  ایرانی را رد نمی کنند،  ایرانی نسبت به سفرهای شهروندان  کارشناسان 

آن همراهی هم می کنند. دلیل این مسئله 
است.  روشن  زیادی  حد  تا  نیز 

در  فقط  سال  هر  ایرانی ها 
سفر به پنج کشور بیش از 

تومان  میلیارد  هزار   10
می کنند.  هزینه 

از  دلخوری ها  همه 
سفرهای تفریحی 
در  که  ساالنه 
به  نوروز  ایام 
می رسد،  اوج 
همین  به خاطر 
هزار   10 رقم 
تومانی  میلیارد 

شاید  است. 

از  بیش  به  آن  شهروندان  سرانه  درآمد  که  بود  توسعه یافته ای  کشور  ایران  اگر 
35 هزار دالر می رسید و نرخ سرمایه گذاری در فعالیت های مولد نسبت به تولید 
ناخالص داخلی رقم قابل مالحظه ای را نشان می داد، دغدغة گروهی از کارشناسان 
هرگز شکل نمی گرفت. اما موضوع این جاست که سفر ایرانی ها به خارج درصدی 
ناچیز از تولید ملی را تکان می دهد. درست در شرایطی که توسعه در ایران بیش از 
هر زمان دیگری نیاز به عقالنیت در تولید سود و کنترل منابع مالی دارد، به راحتی 
هر سال نزدیک 11 هزار میلیارد تومان صرف سفرهای تفریحی می شود. درواقع 
ما تالش می کنیم، اما به جای انباشت ثروت در کشور، مناطق دیگری از منطقه را 
صاحب ثروت می کنیم. هر سال چهار میلیون ایرانی به عربستان، ترکیه، مالزی، 
امارات و تایلند سفر می کنند و این کشورها به خاطر سفر ایرانی ها به ترتیب پنج 
هزار میلیارد تومان، چهار هزار میلیارد تومان،360 میلیارد تومان، 500 میلیارد 
تومان و 400 میلیارد تومان درآمد کسب می کنند. بخش اصلی این درآمد البته 
در ایام نوروز نصیب برخی از این کشورها می شود. برای لحظه ای در نظر بگیرید 
که اگر بخشی از این پول می توانست در صنعت گردشگری  ایران بچرخد، یا 
صرف تولید ثروت در بخش های مولد می شد، چه اتفاقی رخ می داد. تا این جای 
کار که هنوز این تحلیل ها هیچ جایگاهی در بطن و بدنة جامعه ندارد و امسال 
در آستانة نوروز 95 یک بار دیگر به نظر می رسد موج سفر به کشورهایی نظیر 
ترکیه به شدت شکل گرفته است. تا حدی که تورهای مسافرتی برای رساندن 
سرمایه هایی که در داخل ایران تولید شده اند، به جایی نظیر ترکیه، مدل ها 
در  آن الین  اقتصاد  پیش  وقت  چند  کرده اند.  طراحی  جدیدی  الگوهای  و 
گزارشی نوشت، در کنار ترفندهای عجیب که برای تسهیل سفر به کار 
گرفته شده، این بار سفر قسطی و سفر با وثیقة طال رونق پیدا کرده 
درصد   50 و  پرداخت  درصد   50 با  می توانند  مسافران  است. 
اقساط به سفر بروند و پس از بازگشت، اقساط سفر خود را 
سه تا شش ماه پرداخت کنند. به عبارتی آن قدر 
تب سفر باال گرفته است که مانند 
کاالهای ضروری در 

ثروتی که در سفرهای تفریحی 
به جیب همسایه ها می رود!
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جریان زندگی سفر هم به شکل قسطی به فروش می رسد.
یکی از کارشناسان فروش در یک شرکت خدمات تور و مسافرتی می گوید: جهت 
و  کیش  دبی،  تایلند،  ارمنستان،  آذربایجان،  تورهای  برای  مسافران  حال  رفاه 
مشهد طال را به عنوان وثیقه و ضمانت پرداخت هزینه های تور بعد از سفر قبول 

می کنیم.
او در مورد کارمزد این وثیقه نیز گفت: در حال حاضر برخی از تورگردان ها بیش 
از سه تا چهار درصد کارمزد اقساط دریافت می کنند که البته این کارمزد برای تور 
ما حدود دو درصد است. اگر هزینة یک سفر خارجی 10میلیون تومان باشد، باید 
وثیقة 15 میلیون تومانی داشته باشند. وثیقه ها به این صورت است که متقاضی 
باید از یک طالفروش فاکتوری برابر با سه میلیون تومان )برای سفر به کشورهای 

مجاور( یا فاکتور بیش از 15 میلیون تومانی )برای سفرهای اروپایی( بیاورد.

نگاهی به ميانگين بهای تورهای گردشگری خارجی در نوروز

سفر  برای  زیادی  متقاضی  که  کشورهایی  به  سفر  نرخ  گزارش   این  جدول  در 
دارند، ارائه شده است. این نرخ ها به اضافة کارمزد آن بهای سفر را برای شهروندان 
مشخص می کند. البته برخی گزارش ها نشان می دهد که در سفرهای قسطی به 
دلیل ضمانت هایی که وجود دارد، برخی از مدیران تور بعد از اتمام سفر درخواست 
مبلغی بیشتر دارند. با این همه در آستانة نوروز تورهای مسافرتی از چند روز قبل 
پر می شوند و خیلی از شهروندان برای دریافت کارت سفر باید چند روز در نوبت 
بمانند. فراموش نکنیم که ایران خود یکی از بزرگ ترین مزیت ها و موقعیت های 
توریستی را درون خود جای داده است؛ موقعیت هایی که بسیاری از شهروندان 
کشورهای اروپایی و آسیایی و حتی آمریکایی برای دیدن آن اشتیاق زیادی از 
خود نشان می دهند. بارها گفته شده و نوشته شده است و امروز نیز به طور قطع 
خیلی از شهروندان می دانند که اگر صنعت گردشگری در ایران به حاشیه رانده 
نمی شد، امروز بودند مسافران داخلی که سفر تفریحی در داخل مرزهای ایران را 
ترجیح می دادند، نه این که با تهیة ارز به هر قیمتی و در هر فرصتی برای سفر به 

ترکیه شال وکاله کنند.
از دانشجویان ارشد رشتة گردشگری در دانشگاه آزاد تهران  فالح رضایی، یکی 

کجا  که  کرد  تکلیف  تعیین  مردم  برای  نمی توان  حتما  می گوید:  شمال  -واحد 
اما می شود  برخورد کنید.  دارایی های خود هنگام سفر چگونه  با  یا  بروید،  سفر 
با فرهنگ سازی این نگاه را در آن ها ایجاد کرد که در شرایط فعلی و برای رشد 
توسعة ملی نباید بخشی از ثروت کشور را طی 13 روز از سال به جیب رقبای 
تحلیل  و  ملی  درک  ایجاد  برای  پیش زمینه ها  از  یکی  بریزیم.  کشور  منطقه ای 
سفر به کشورهای خارجی ساخت بستری است که به واسطة آن هم شهروندان 
داخلی و هم مسافران خارجی بتوانند با آرامش از موقعیت های توریستی کشور 
استفاده کنند. ولی هنوز این بستر شکل نگرفته است. توریسم و گردشگری یکی 
از پردرآمدترین فعالیت های صنعتی- اقتصادی در دنیای امروز محسوب می شود. 
پیشنهاد می کنیم سرمایه گذاران داخلی کارتل هایی برای تسهیل سفر در داخل 

ایجاد کنند و منفعت مورد نظر خود را به دست آورند.
نیز  گردشگری  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  از  دیگر  یکی  موسوی تبار،  ناهید 

می گوید:
ثروتی که از کشور برای گردشگری در ترکیه و کشورهایی نظیر ترکیه از ایران 
خارج می شود، توسط جمعیتی بسیار کوچک انتقال می یابد. فراموش نکنیم که 
سفر در شرایط امروز یک کاالی لوکس است و همة شهروندان توان استفاده از آن 
را ندارند. فرض کنید به جای چهار میلیون نفر 20 میلیون نفر می توانستند هر 
سال نوروز یا تابستان به ترکیه و امارات و تایلند و... سفر کنند. آن وقت خروج این 
ثروت در یکی از حساس ترین زمان های تاریخ توسعة کشور حتما می توانست یک 
فاجعة اقتصادی باشد. من هم معتقدم که نمی شود به مردم گفت سفر نروید، اما 
می شود آن ها را در جریان اتفاق های ناخوشایندی که برای منابع کشور می افتد، 
قرار داد. امیدوارم دولت در سال 95 درصد اعتماد مردم به بخش های دولتی و 
حاکمیتی را باال ببرد. چون اصالح هر مولفة کالنی در توسعه بدون اعتماد میان 
بخش ها و نهادهای مختلف در ارتباطی دو سویه با مردم، هم هزینة زمان را باال 
می برد و هم باعث می شود که هر ذره از اصالح نرخ غیراستانداردی داشته باشد.

در  توریسم  صنعت  کردن  بهینه  ضرورت  از  صاحب نظران  که  می شود  سال ها 
بارها  می گویند. حتی  در کشور سخن  گردشگری  موقعیت های  ارتقای  و  ایران 
محاسبه شده است که در صورت بهره برداری از موقعیت های گردشگری کشور، 
از این حوزة اقتصادی می توان هر سال درآمدی مطابق با درآمد نفت به دست 
آورد. اما معلوم نیست که چرا کماکان اتفاق خاصی رخ نمی دهد و هر سال در 
از کشور در حال خارج شدن  بزرگی  ثروت  یاد می آوریم که چه  به  نوروز  ایام 
است و این دور ادامه می یابد تا سال بعد که باز هم رقم های  چندهزار میلیاردی 
اندازة  به  اگر  شاید  می کشند.  رخ  به  را  ایران  گردشگری  صنعت  ضعیف  جای 
چهار میلیون گردشگر ایرانی که هر سال از کشور خارج می شوند، چهار میلیون 
کشور  از  که  تومانی  میلیارد  هزار  ارقام  می آمدند،  ایران  به  خارجی  گردشگر 
خارج می شوند، موجب آزردگی خاطر نمی شد. ولی گیر کار این جاست که کفة 
ترازو در صنعت گردشگری به سمت خروج گردشگران داخلی از کشور سنگینی 
بخش  این  در  حضور  با  می توانند  سرمایه گذاری  بنگاه های  این که  می کند. 
مشکالت را برطرف کنند، حتما پذیرفتنی است، ولی این چالش برای بنگاه های 
برخوردهای  از  جلوگیری  برای  تضمینی  چه  که  دارد  وجود  سرمایه گذاری 
غیراقتصادی با حوزة گردشگری وجود دارد. تجربة سال های گذشته نشان داده 
که در مواقع زیادی از صنعت گردشگری در موضع گیری های سیاسی به عنوان 
این بخش را تهدید  این مسئله هم سرمایه گذاری در  ابزار استفاده شده است. 
می کند و هم همیشه عاملی بوده است که بخش مهمی از گردشگران خارجی 
انتخاب ایران به عنوان هدفی برای گردشگری خودداری کنند. سال 95 اگر  از 
قرار است به لحاظ جهش در اصالحات اقتصادی یک سال تاریخی برای توسعه 
به معضالت  پرداختن  باید دستور  باشد، دولت  اقتصادی  و دیپلماسی  ایران  در 
موجود در احیای گردشگری داخلی را در لیست برنامه های اولویت دار خود قرار 
رقم  به عنوان  مختلف  گزارش های  در  که  تومان  میلیارد  هزار   11 مبلغ  دهد. 
خروجی ساالنه از کشور برای سفرهای تفریحی مطرح شده، آن قدر بزرگ است 
ورشکست  نقدینگی  نداشتن  به خاطر  که  را  مولد  بخش های  حسرت  بتواند  که 
می شوند، افزایش دهد. با 11 هزار میلیارد تومان چه کارهایی می شود در اقتصاد 

ایران انجام داد؟ به مردم کمک کنیم تا پاسخ این پرسش را بدانند.

قيمت تقريبیدرجة هتلمدت اقامتمقصدرديف

3 میلیون و 50 هزار تومان5 ستاره6 شب و 7 روزاستانبول1

3 میلیون و 675 هزار تومان5 ستاره6 شب و 7 روزآنتالیا2

3 میلیون و 50 هزار تومان4 ستاره5 شب و 6 روزدبی3

یک میلیون و 990 هزار تومان3 ستاره5 شب و 6 روزارمنستان4

3 میلیون و 660 هزار تومان4 ستاره7 روز و 8 شبمالزی5

3 میلیون و 650 هزار تومان4 ستاره7 شب و 8 روزپاتایا6

4 میلیون و 800 هزار تومان4 ستاره7 شب و 8 روزچین7

6 میلیون و 70 هزار تومان4 ستاره5 شب و 6 روزمالدیو8

7 میلیون و 450  هزار تومان4 ستاره8 شب و 9 روزویتنام9

2 میلیون و 635 هزار تومان5 ستاره6 شب و 7 روزکوشی آداسی10

7 میلیون و 990 هزار تومان4 ستاره7 شب و 8 روزبالی11

16 میلیون و 950 هزار تومان4 ستاره14 شب و 15 روزبرزیل12

13 میلیون و 995 هزار تومان4 ستاره9 شب و 10 روزآفریقای جنوبی13

8 میلیون و 990 هزار تومان4 ستاره7 شب و 8 روزفرانسه14

 4290 دالر+7 میلیون و 4900 ستاره13 شب و14 روزاسترالیا15
هزار تومان

 2390 دالر+3 میلیون و 4190 ستاره7 شب و 8 روزانگلستان16
هزار تومان
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فعاالن  که  است  زیادی  زمان  مدت  اقتصادی  مولفة  یک  به عنوان  رکود  يک( 
اقتصادی از سرمایه گذاران بزرگ تا فعاالن کوچک اقتصاد را آزار داده است. این 
موضوعی است که دولت یازدهم نیز به آن اعتراف می کند و یکی از برنامه های 
اصلی خود را در سال 94 با تهیة اسناد مختلف، مبارزه با رکود اقتصادی معرفی 
کرد. کارشناسان زیادی نیز در این باره بحث های مختلفی را مطرح کردند. عزم 
دولت برای مبارزه با رکود و تهیة اسناد جامع در این باره، بر گرمی بازار بحث های 
مربوط به رکود اقتصادی افزود، اما در شرایط فعلی که قرار است یک سال مالی 
و اقتصادی دیگر آغاز شود، آیا می توان مدعی شد که رکود اقتصادی مخصوصا 

برای فعالیت های مولد به حداقل رسیده است؟ بدون 
را آغاز کند.  این پرسش سال 95  با  باید  شک دولت 
شدن  وارد  با  که  باورند  این  بر  اقتصادی  مسئوالن 
در  سرمایه  افزایش ضریب  و  اقتصادی  سرمایه گذاران 
این  اما  می شویم،  خارج  رکود  از  حتما  کشور  اقتصاد 
نیز  اگر سرمایه گذاران خارجی  دارد که  نگرانی وجود 
در دایره بسته ای به شراکت با شبه دولتی ها و بنگاه های 
که  داشت  امید  می شود  باز  بپردازند،  غیرخصوصی 
حضور آن ها منجر به رهایی از رکود شود؟ تا این جای 
کار که هیچ شکی برای صاحب نظران وجود ندارد که 
اگر دورة تازه فعالیت های اقتصادی همراه باشد با حلقة 
غیرخصوصی  نهادهای  و  نام شبه دولتی ها  به  جدیدی 
در کنار سرمایه گذاران خارجی، درواقع دور تازه ای از 
حیات اقتصاد غیرشفاف آغاز می شود که هیچ راهی به 
برای همین دولت در  نمی یابد.  از رکود  سمت خروج 
از  با رکود  را  باید تکلیف خود  بدو شروع سال جدید 

زاویة درک چالش های جدید مشخص کند.
دو( اگر واقعا اصالح اقتصاد عزمی جدی در میان مدیران کالن اقتصادی باشد، 
حتما این روند نیاز به همراهی طیف های مختلفی از مردم دارد. در سال گذشته 
برای کاهش تورم زحمت های زیادی کشیده شد. حتما کار کوچکی نبوده است 
که نرخ تورم از 40 درصد تا نزدیک 13 درصد کاهش یابد، اما به دلیل شرایط 
نامطلوب حاکم بر اقتصاد و هم چنین گره های ساختاری، مردم آن گونه که باید و 

شاید این کاهش تورم را لمس نمی کنند. برای همین گاهی تحلیل های غیرواقعی 
اقتصادی  مدیریت کالن  و  موجود  اقتصادی  رفتارهای  به  نسبت  مردم  میان  در 
شکل می گیرد. این تحلیل ها می توانند یک بار دیگر این نگرانی را به وجود آورند 
که نگاه و اندیشه های زیان بار اقتصادی بتوانند سهمی ویژه را در سالیان آتی در 
عرصة سیاست از آن خود کنند. برای دور شدن از خطر نهفته در کمین مدیریت 
از برنامه های اصالح اقتصادی از  توسعة کشور از یک سو و حمایت های مردمی 
به  که  کند  اجرا  و  تدوین  را  سیاست هایی  باید   95 سال  در  دولت  دیگر،  سوی 
را  اقتصادی  مثبت  اتفاقات  سایر  تاثیر  و  تورم  کاهش  بتوانند  مردم  آن  واسطة 

درک کنند. 
سه( به دلیل کاهش شدید سرمایه گذاری های غیرمولد طی 
سال های گذشته، بی کاری اکنون به یک معضل تبدیل شده 
است. معضلی که فارغ التحصیالن دانشگاهی و غیردانشگاهی 
را با مشکالت عدیده ای همراه کرده است. بر همین اساس 
باید سیاست مقابله با بی کاری در رأس برنامه های اقتصادی 
قرار بگیرد. حتما زمانی طول می کشد تا در دورة پساتحریم 
سرمایه گذاری های صورت گرفته به نتیجه برسد و دردی هم 
از بی کاری دوا کند. دولت باید با الگو قرار دادن کشورهایی 
نیروهای  به سمتی حرکت کند که  نظیر هند در سال 95 
تجربه  را  شخصی  کارآفرینی  بتوانند  تحصیل کرده  و  جوان 
مسیر  گذاشتن  باز  با  پیش  سال  چند  هند  کشور  کنند. 
جوانان در صنعت نرم افزار باعث شد تا در مدتی کوتاه به قول 
هندوستان  زیرپله های کشور  همه  روزنامه نگار خارجی  یک 
شود.  تبدیل  نرم افزاری  محصوالت  عرضه  برای  مغازه ای  به 
واسطة  به  هند  اکنون  که  می دهد  نشان  موجود  آمارهای 
هر  دریافت  بدون  جوانان  که  کاری  و  زیرپله ها  این  فعالیت 

دولت  از  تومان صادرات کمکی  میلیارد  به 150  نزدیک  سالی  می دهند،  انجام 
نرم افزار داشته باشد. با این طیف گستردة جوانان بی کاری که اغلب مسافرکشی را 
پیشة خود کرده اند، آیا نمی توان دایرة وسیعی از تولید ارزش افزوده های شخصی 
را فراهم کرد؟ منظور از این پرسش اشاره به طرح های خوداشتغالی و بنگاه های 
زودبازده نیست که آسیب های زیادی به اقتصاد کشور زدند. بلکه منظور این است 

ايران اقتصاد 
ارشيا رياضی خويی/ 

توليد كننده و فعال 
بازار سنگ

پیش نیازهای 
اصالحات اقتصادی 

در سال 95
یکسالدیگرگذشتواینروزهاتمامفعاالناقتصادیدرحالبرنامهریزیوتخمینشرایطخوددرسال95هستند.البتهاکنونشرایطبهکلی
دگرگونشدهاست.درچندسالگذشتهتقریبادرآستانةسالجدیدهمهباناامیدیبهروزهایآیندهنگاهمیکردندوبهتحلیلآنمیپرداختند.
اماامسالروزنهایروشنوجودداردکهباعثشدهاستتابرایسال95نیروییتازهدرفعاالناقتصادیبرایحضوردرگردونةاقتصادکشوربه
وجودآید.تالشیکهتیمدیپلماتکشوربرایآشتیاقتصادیباجهانداشتند،بهترینمحرکبرایایجادایننیرومحسوبمیشود.برایآنکه

بشودازایننیرواستفادهمطلوبکرد،چندنکتهضرورتداردکهبرایسال95بایدبهآنهاپرداخت.

اقتصاد عزمی جدی  واقعا اصالح  اگر 
اقتصادی باشد،  در میان مدیران کالن 

به همراهی  نیاز  روند  این  حتما 
دارد.  از مردم  طیف های مختلفی 

در سال گذشته برای کاهش تورم 
حتما  شد.  کشیده  زیادی  زحمت های 
کار کوچکی نبوده است که نرخ تورم 
از 40 درصد تا نزدیک 13 درصد کاهش 

نامطلوب  دلیل شرایط  به  اما  یابد، 
و هم چنین گره های  اقتصاد  بر  حاکم 
باید و شاید  ساختاری، مردم آن گونه که 

را لمس نمی کنند تورم  این کاهش 
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که دولت به جای توزیع پول بین بی کاران، روند آموزش 
کارآفرینی و ارزش آفرینی را به جوانان آغاز کند.

چهار( این درست است که سرمایه گذاران خارجی تشنة 
حضور در بازار بکر ایران هستند، اما با همة این ها دولت 
برای حضور  بیشتری  بهای  داخلی  به سرمایه گذاران  باید 
و  عقالنیت  از  باید  دیگر  معنای  به  بدهد.  تعامل  این  در 
بهترین  به  سرمایه گذاری  بنگاه های  اقتصادی  تجربة 
برقراری  هدف  این  به  رسیدن  راه کار  کرد.  استفاده  نحو 
ضابطه ای است که بر اساس آن بنگاه های سرمایه گذاری 
این  به  باشند.  خارجی  قراردادهای  در  ثابتی  پای  بتوانند 
ترتیب، نگرانی ناشی از شرکای سرمایه گذاران خارجی نیز 
مختلفی  کمیته های  دنیا  جای  همه  در  می شود.  برطرف 
برای سنجش تاثیر یک سرمایه گذاری خارجی روی توسعه 
وجود دارد. در ایران می توان این کمیته ها را با دعوت از 
هسته های سرمایه گذاری داخلی به وجود آورد. این نکته را 
نیز نباید از یاد برد که انتقال دانش بنگاه های صنعتی که 
به ایران می آیند، دارای ارزش بسیار فراوانی است. ما باید 
از دانش آن ها بهره ببریم که بتوانیم در چند  به گونه ای 
سال آینده بدون حضور آن ها زمینة صنعتی شدن اقتصاد 

کشور را فراهم کنیم.
توسعة  مفاهیم  توسعة صنعتی در  و  تولید، صنعت  پنج( 
شده اند.  معرفی  صعودی  هر  برای  زیربنا  و  اصل  نوین، 
درواقع  شدن  صنعتی  آرزوی  ایرانی  توسعة  در  البته 
حاال  اگر  اما  است.  شده  تاریخی  تمایل  یک  به  تبدیل 
که  برویم  سمتی  به  توسعه یافته ها  شراکت  با  است  قرار 
ما نیز صاحب قدرت رقابت شویم، باید بدون شعارزدگی 
صنایع  کنیم.  باور  را  تولید  خاصیت  بدون  تعارف های  و 
داده اند  نشان  نیز  بانک ها  و  دارند  نقدینگی  به  نیاز  ما 
نیاز آن ها  تامین  توان  بازار  بنگاه داران فعال در  به عنوان 
باید  باور کنیم که  واقعا  اگر  ندارند. پس  را  نقدینگی  به 
نیاز  باید منابع مورد  از هر چیز  بپردازیم، قبل  تولید  به 
ایران، مانند همه  تامین شود. در آشفته بازار مالی  آن ها 
تامین  برای  مولفه  بهترین  می تواند  بورس  دنیا،  جای 
ندارد  چاره ای  دولت  خاطر  همین  به  باشد.  تولید  مالی 
اقتصاد  پیشانی  در  را  بورس   95 سال  در  این که  جز 
کشور قرار دهد. حضور شرکت های صنعتی از کشورهای 
توسعه یافته نیز ضرورت پرداختن به این نیاز را دو چندان 
برجام  اصلی  محورهای  از  یکی  به طور خالصه  می کنند. 
کار  این  برای  باشد.  بورس  فضای  جدی  بهبود  باید   2
فعاالن بورس و در رأس آن ها کارتل های سرمایه گذاری 
البته  باشند.  یاری رسان مفیدی  داخلی می توانند عناصر 
بعد از رفع تحریم های تحمیلی در سال 94 شاخص ها در 
زیرساخت  اتفاق  این  اما  گرفتند،  قرار  مناسب  موقعیتی 
باید  دولت   95 سال  شروع  با  ندارد.  بورس  در  مناسبی 
تامین کنندة  نهاد  به  برنامة مشخصی برای تبدیل بورس 
را  آن  اجرای  زمینة  و  باشد  داشته  تولید  مالی  منابع 
بازار  داشتن  و  بورس  رونق  برای  کند.  فراهم  به فوریت 
سرمایه ای که بتواند توسعه را روی شانة خود بلند کند، 
بهترین  پسابرجام  دوره  است.  شده  تلف  زیادی  وقت 

زمان برای رسیدن به این هدف است.

کتابرا»خوراکروح«میدانند.اینکهاینگزارهچقدرموردقبولاست،
موضوعینیستکهقرارباشددراینمجالبهآنبپردازیم،زیرابهیقین،
مجادلهوچالشفراوانیرادربارةدرستیونادرستیاینگزارهدرپیش

خواهیمداشت.دستکممیتواناینگزارهراقابلاحترامدانستوبهاین
دلیلکهاعتقادگروهیازکتابخوانهاست،آنراپذیرفت.پذیرفتناین

گزارهبهایندلیلتوصیهمیشودکهگاهیمواضعیعلیهچنیندیدگاههایی
گرفتهمیشود.حتیبرخیجوانترهاراهرابهسوییپیشگرفتهاندکهبا
کتابخوانیبهروشنیزاویهمیگیرندودربرخیمواردمخالفتمیکنند.

آنهامیگویندروشهایبهتریبرایکسبآگاهیهستوکتابخواندن
بهایندلیلکهوقتزیادیمیطلبد،دراینزمانه،چیزینیستکهبتوان
بهآناتکاکرد.اینگروهبرایناعتقادهستندکهتنهاراهمطالعهوکسب
اطالع،کتابخواندننیست.میتوانفیلمدیدواطالعاتدامنهداریکسب
کرد.میتوانتئاترتماشاکرد،یابهموسیقیگوشداد.آنهامیگویندما
برایکسباطالعسراغاینترنتمیرویمودرزمانکوتاهتر،بهاطالعات

بیشتریدستپیدامیکنیم.نظریکهازسویگروهیدیگرودراصل
کتابخوانهایحرفهایردمیشود.اینگروهنیزدالیلزیادیبرایرد

نظراتجوانترهادارند.آنهامعتقدنداطالعاتیکهازسایتهایاینترنتی
وبهمددشبکههایاجتماعیبهدستمیآید،اطالعاتکمدامنهوکمعمق
است.حتیبرخیازموسپیدکردههایاینگروه،دالیلیمیآورندکهنشان
میدهدآنهاییکهبرایکسباطالعوبهویژه»آگاهی«تنهاسراغمنابعی

غیرازکتابمیروند،»سطحی«بارمیآیند...
اماقرارنیستدراینمجالبهاختالفاتایندونگاهواردشویم.بااینحال
بایداینواقعیترابپذیریمکهدرکنارتمامآمارهاییکهدرگذشتهدربارة
کتابخوانی،میزانوسرانةمطالعهدرایرانمنتشرشده،شیوعاستفاده
ازشبکههایاجتماعیمانندتلگرامو...میزانمطالعهرابیشازگذشته

کاهشدادهاست.
بههررویهمانطورکهبرخیازگروههایگریزانازکتابخواندن

بهدرستیاشارهمیکنند،مطالعةآثارمکتوب،زمانبراست.بههمیندلیل
آنهاکهاهلکتابخواندنومطالعةآثارمکتوبهستند،درزمانهایی

کهفرصتکافیبهدستمیآید،دنبالمطالعةهدفمندهستند.ازهمین
رودرفرصتتعطیالتسالنو،وقتمناسبیبرایایننوعمطالعهبه
وجودمیآید.معرفیبرخیآثاردرزمینةمدیریت،اقتصاد،کارآفرینی
وسرمایهگذاریبهعالقهمندانکمکمیکندتابرخیآثارخواندنیرا

بشناسندواگرمایلبودند،بهسراغشانبروند.

کتاب معرفی 
حميدرضا عظيمی

خواندنی های نوروزی 
در زمینة اقتصاد و مدیریت
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سرمايه مالی
»پژوهشی در باب تازه ترين مرحلة تحول سرمايه داری«

این کتاب نوشتة رودولف هیلفردینگ و با ترجمة 
احمد تدین به بازار ارائه شده است. کتاب »سرمایه 
مالی« کتابی است که کارل کائوتسکی، مشهور به 
»پاپ مارکسیسم« آن را »تکملة جلدهای دوم و 
سوم سرمایه« خوانده و اوتو باوئر از مفسران بزرگ 
آثار مارکس، با صراحت بیشتری آن را »جلد چهارم 
سرمایة مارکس« نام نهاده است. والدیمیر لنین از 
طریق کتاب »امپریالیسم و اقتصاد جهانی« نوشتة 
نیکالی بوخارین، با »سرمایه مالی« آشنا شد و او 
هم، به احتمال زیاد، متاثر از عنوان و محتوای 
این کتاب، عنوان نام دارترین و موثرترین کتابش 

را گذاشت »امپریالیسم: باالترین مرحلة سرمایه داری«.
»سرمایه مالی« از آغاز قرن بیستم تاکنون مهم ترین و تاثیرگذارترین متن اقتصاد 
در  بازاندیشی  بزرگ ترین  سرآغاز  کتاب  این  است.  بوده  مارکسیستی  سیاسی 
نقد اقتصاد سیاسی کاپیتالیستی است که حوزة تاثیرش از جنبش جهانی چپ 
فراتر رفته و حتی کینزین های جدید، تحوالت دو دهة اخیر در اقتصاد جهانی و 

بحران های مالی 1997 به بعد را در پرتو این متن تفسیر کرده اند.
  کتاب »سرمایه مالی« بر یک نظریة بنیانی استوار است: سرمایه داری در جریال 
و  ارزش افزایی  برای  تازه  امکان هایی  به  و  می رود  فراتر  کاال  تولید  از  تحولش، 
سود آفرینی دست می یابد. این تحول، سرمایة صنعتی و سرمایة تجاری را منقاد 
در  تازه ای  صورت بندی  تحوالت،  این  نهایی  محصول  و  می کند  پولی  سرمایة 
سرمایه داری یا همانا »سرمایه مالی« است. هیلفردینگ برای توضیح دادن این 
تحول، همة پرسش ها را در قالب سه مبحث کلی مطرح می کند و می کوشد کار 
ناتمام مارکس و انگلس را در زمینة نظریة اقتصادی توضیح دهد و فرجامی دیگر 
برای نظام سرمایه داری ترسیم کند که جوهرش همان است که مارکس گفته، اما 
سیمای بیرونی اش چیز دیگری است. و دست بر قضا همان بخشی که هیلفردینگ 
بر نظریات مارکس و انگلس افزود، محرک تحوالتی مهم در حوزة نظر و عمل 

پیروان مارکس از اوایل قرن بیستم تاکنون شده است. 

بهبود نگهداشت و قابليت اطمينان
 از طريق تغيير فرهنگی

»سازمان« بر خالف شکل سادة آن که مدیریت 
مانند  می آورد،  نظر  به  راحت  ما،  کشور  در  را 
در  اشتباه  کوچک ترین  اگر  که  است  هزارتویی 
به  جبرانی  غیرقابل  ضررهای  گیرد،  صورت  آن 
بار می آورد. البته باید بر این نکته تاکید کرد که 
مقصود از سازمان و اهمیت »ضرر جبران ناپذیر« در 
آن معطوف به سازمان های خصوصی است، زیرا از 
اساس چنین مباحثی در سازمان های دولتی کشور 
ما، فاقد »شان« است. سوالی که مدیران سازمان های 
کارآمد از خود می پرسند، این است: شیوه های انجام 
نگهداشت و قابلیت اطمینان را در سازمان چگونه 
تغییر دهیم؟ در پاسخ به این سوال در آغاز باید به این موضوع توجه داشت که تغییر 
روش ها و عادت های افراد، مستلزم درک و مواجهه و احتماال تغییر فرهنگ سازمانی 
است. این تغییرات موضوع کتاب »بهبود نگهداشت و قابلیت اطمینان از طریق تغییر 
فرهنگی« است که به نظر می رسد در کشور ما چندان مورد توجه واقع نشده است. 
موضوع کتاب مورد اشاره، »تغییرات« در سازمان با رویکرد فرهنگی است. سازمانی 
که در این مجال از آن صحبت می شود، سازمان به معنای عام است و همة بنگاه های 
اقتصادی و حتی کسب وکارهای خرد را هم در نظر دارد. واقعیت این است که حتی 
برخورداری از بهترین مهندسی، دانش و فناوری نیز نمی تواند موفقیت کسب و کار در 
»نگهداشت« و »قابلیت اطمینان« را تضمین کند. درست است که بدون این »ابزارهای 
سخت« به آسانی به موفقیت نمی رسیم، اما این ابزارهای سخت، به تنهایی موفقیتی را 
به ارمغان نمی آورند. برای نهادینه سازی تغییرات باید بتوانید فرهنگ سازمانتان را درک 
و آن را مدیریت کنید. مجاب کردن افراد به پذیریش رویه های جدید و تطبیق با این 
شیوه های »جدید و بهتر« برای انجام کسب و کار، همیشه اقدامی دشوار است. درک 
و حل این موانع عالوه بر »ابزارهای سخت« به »ابزارهای نرم« هم نیاز دارد و یکی 
از این ابزارهای نرم کلیدی، تغییر فرهنگ سازمان است که در کتاب مورد اشاره به 
آن پرداخته شده است. این کتاب نوشتة استیون توماس و ترجمة سارا بانکی، علی 

زواشکیانی و محسن ربیعی است.

مديريت در اروپا
»تجزيه و تحليل مقايسه ای و استنباط ضمنی«

کتاب »مدیریت در اروپا« با همکاري انجمن اروپایي مدیریت 
کارکنان )EAPM( به رشتة تحریر درآمده و چالش هاي 
خاص و متفاوت مدیریت منابع انساني در اتحادیة اروپا را 
مورد واکاوي قرار داده است. در این کتاب تجزیه و تحلیلي 
ارائه مي شود که براي هر یک از کشورهاي اروپایي، توسط 
نویسندگاني از همان کشور، تدوین شده و محیطي را که 
»کسب و کار«ها با آن مواجه هستند، ارزیابي مي کند. مدیران 
شرکت ها و بازرگانان، مخاطبان بالقوة این کتاب هستند. هر 
چند عالقه مندان عام مباحث مدیریتی نیز می توانند از این 
کتاب بهره ببرند. باید این نکته را مورد توجه قرار داد که پس 
به  رو  اروپایی ها  با  ایران  ارتباط شرکت های  تحریم ها  لغو  از 
گسترش است. البته ارتباط ایرانی ها با همتایان اروپایی شان در دوره های قبل نیز در زمینة روابط 
اقتصادي و تجاری، وجود داشته است و همین ارتباط الزام آور بودن شناخت دربارة مدیریت در 
اروپا را به وجود آورده است. ضمن این که می توان با استفاده از محتویات آن و تجربیات دیگران، 
نوعی از مدیریت را در سازمان های خودمان رواج دهیم.  به هر روی این کتاب براي صاحبان 
صنایع، تجار و سرمایه گذاران ایراني که قصد دارند ارتباط تجاري خود را با کشورهاي اروپایي 
توسعه دهند،  یا مدیرانی که می خواهند با استفاده از تجربیات مدیریت منابع انساني، تغییری 
در سازمان خود بدهند، راه گشاست. کریستین شولتز و هانس بوم نویسندگان و سیدمسعود 

همایون فر و احمد فنائی پور مترجمان آن هستند.

مفاهيم اوليه بورس )به زبان ساده( 
کتاب »مفاهیم اولیه بورس )به زبان ساده(« از 
جمله کتبی است که مفهوم پیچیدة بورس را 
به زبانی همه کس فهم توضیح داده و به نظر 
از  به بخشی  با خواندن آن می توان  می رسد 
پیچیدگی های بازار سرمایه، آشنایی پیدا کرد. 
بورس در ایران چنان که باید، رونق نیافته و 
بخش بزرگی از جمعیت ایران با این موضع 
زمینه  این  در  که  افرادی  حتی  بیگانه اند. 
فعالیت می کنند، با پیچیدگی های این حوزه 
این گروه به صورت سنتی  ندارند.  آشنایی 
و  تحقیق  بدون  و  شده  سرمایه  بازار  وارد 

آشنایی کامل، بر اساس برخی از برداشت ها اقدام به خرید می کنند. کتاب 
»مفاهیم اولیه بورس« به تمام عالقه مندان حوزة اقتصاد پیشنهاد می شود. 
نوشته شده،  فراهانی فرد  و کامیار  این کتاب که توسط رضا صبری  در 
مفاهیمی مانند بازار بورس، شرکت سهامی عام و خاص، انواع شرکت ها و 
همة شاخص های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و راه های گزینش سبد 
سهام، معرفی شده است. بازار اولیه و ثانویه، قیمت اسمی، پرتفوی و بدره، 
سال مالی، شاخص ها، سود، حاشیة سود، تحلیل تکنیکی، مدیریت ریسک، 
بازارهای خرید،  نرخ بازده و  همة مفاهیم و موضوعاتی که مورد نیاز حضور 

یا اطالع از بازار سرمایه است، مورد توجه قرار گرفته است. 
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مديريت منابع انسانی در صنعت گردشگری 
ایران طی این سال ها همواره بر این نظر بوده که صنعت 
گردشگری در کشور را توسعه دهد. جدای برخی از شرایط 
که فقدان آن ها نتوانسته آن طور که باید، گردشگری را در 
کشور ما توسعه دهد، تمرکز بر برخی از ویژگی های وطنی، 
این احتمال را به وجود می آورد که گردشگری از »نوع ایرانی« 
آن به کمک آید و بخشی از توریست ها را که عالقه مندی 
به بازدید از اماکن تاریخی دارند، جذب کند. اما مهم تر از 
این، صنعت گردشگری برای توسعة همه جانبه و علمی خود، 
نیازمند توجه به »منابع انسانی« و »آموزش و کارآمد کردن 

نیروی انسانی« است.
و  گردشگری  صنعت  در  انسانی  منابع  »مدیریت  کتاب 
مهمان  نوازی« که دکتر ابوالفضل تاج زاده نمین آن را گردآوری و تالیف کرده، می تواند در این 
مسیر سودمند باشد. او عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی است و تجربیاتی در این 

زمینه دارد.
این کتاب تاکید بر »آموزش مهمان نوازی« را به عنوان یک اصل مدنظر دارد و آن را فرایندی 
برنامه ریزی شده برای اصالح طرز برخورد، دانش و مهارت رفتاری، از طریق تجربة یادگیری 

برای رسیدن به کارکردی موثر در یک یا چند فعالیت می داند.
در این کتاب، مدیریت منابع انسانی در گردشگری و مهمان نوازی در مباحث برنامه ریزی منابع 
انسانی، بازار کار، فرصت های برابر و مدیریت تنوع و گوناگونی، نقش منابع انسانی در برنامه ریزی 
راهبردی و تغییر سازمانی، طراحی شغل، کارمندیابی، جذب و استخدام، مدیریت عملکرد و 
ارزش یابی عملکرد، آموزش و توسعه، پاداش، حقوق و مزایا، روابط کارکنان و مشارکت ها و... 

مورد بررسی قرار گرفته است.

نقش های نوين رهبران منابع انسانی
 در معرفی کتاب »نقش های نوین رهبران 
منابع انسانی« آمده است: مدیران منابع 
انسانی )که سابق بر این رئیس پرسنل 
تا  سنتی،  صورت  به  می شد(،  نامیده 
اغلب  در  را  اداری  نقشی  زیادی  حد 
این  به عهده دارند. هرچند  سازمان ها 
مورد  گذشته  سال های  موضوع ظرف 

مناقشه بوده است.
در دو دهة گذشته شاهد کشف های 
نوینی در جایگاه و نقش منابع انسانی 
امر  همین  و  بوده ایم  سازمان ها  در 

جایگاه مدیران منابع انسانی را تغییر داده است. وظایف منابع انسانی 
و به خصوص آن هایی که در رأس امور هستند، تغییر کرده و انتظارات 
متفاوتی از آنان ایجاد شده است. جک ولش در کتاب Winning در 
خصوص  نقش مدیران منابع انسانی )CHRO(، می گوید: بدون تردید، 
مدیر منابع انسانی می بایست دومین فرد مهم در هر سازمان باشد. از 
نقطه نظر مدیر اجرایی، گردانندة امور منابع انسانی می بایست دست کم، 
برابر با مدیر امور مالی محسوب شود. این واقعیت ها نشان می دهد که ما 
نیازمند دگراندیشی در نقش مدیران منابع انسانی در سازمان ها هستیم و 
در این راه با چالش هایی مواجه هستیم. پاتریک ام رایت کتاب را نوشته 
و بنیاد توانمندسازی منابع انسانی ایران به ترجمة آن همت گماشته 

است.

مديريت منابع انسانی برای توسعة پايدار
در جهان امروز، هر گونه کسب وکاری مستلزم توسعة 
فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی و پاسخ گویی به 
به همراه  فعالیت های مسئوالنه   رویکرد  با  جامعه 
تولید ثروت است. درواقع این موضوع از رفتارهای 
تجاری همة ذی نفعان اعم از سهام داران، مشتریان 
و شخصیت منابع انسانی در سازمان ها و بنگاه های 

تولیدی و خدماتی، ناشی می شود.
در این کتاب، ارتباط بین منابع انسانی، مفاهیم 
و »مسئولیت پذیری  »مسئولیت پذیری شرکتی« 
اجتماعی« مورد توجه واقع شده و به این سوال 
مسئوالنه  کسب وکارهای  طریق  از  »چگونه  که 

شده  داده  مقدورات  حد  در  پاسخی  کنیم؟«  فعالیت  ثروت  ایجاد  و  تولید  در 
اجتماعی  چالش های  رفع  در  اجتماعی  سازمان های  سایر  با  ما  شرکت  »آیا  است. 
همکاری دارد؟«، »آیا بازاریابی ما با رفع چالش های اجتماعی پیوند خورده تا نامی 
مسئولیت  فعالیت های  توسعة  طریق  از  ما  شرکت  »آیا  باشیم؟«،  داشته  ماندگارتر 
انگیزة بیشتر آن ها  افزایش  برای  تازه ای در کارکنان  به دمیدن روح  قادر  اجتماعی 
در خدمت به جامعه شده است؟«، »آیا شرکت ما در شناسایی چالش های اجتماعی 
و مشارکت در رفع آن ها، محصوالت و خدمات جدیدی ارائه کرده است؟« از جمله 

موضوعاتی است که در این کتاب به آن اشاره شده است. 
کتاب توسط استفان دیلچرت، دنیز اس. وانس و سوزان ای جکسون نوشته شده و 
توانمندسازی  »بنیاد  از  آن  اما روی جلد  است.  ترجمه شده  توسط شهرین ستوده 
مجید  و  امامی  حسن  محمد  از  و  ترجمه  و  تدوین  به عنوان  ایران«  انسانی  منابع 

سرایداریان به عنوان ناظرین علمی یاد شده است.  

مديريت سرمايه گذاری
نوشتة  سرمایه گذاری«  »مدیریت  کتاب 
است  آثاری  دیگر  از  جونز  پی.  چارلز 
حوزة  عالقه مندان  برای  آن  خواندن  که 
اقتصاد پیشنهاد می شود. این کتاب توسط 
دکتر رضا تهرانی و عسگر نوربخش ترجمه 
و  چاپ  تجدید  بار  هشت  تاکنون  و  شده 
یک بار ویرایش اساسی شده است. کتاب 
اما  هست،  نیز  آموزشی  متون  جمله  از 
برای عالقه مندان اقتصاد به ویژه کسانی که 
اطالع  سرمایه گذاری  مقولة  از  می خواهند 

داشته باشند، بسیار مفید می نماید. 
بررسی مفاهیم اولیة سرمایه گذاری، انواع اوراق چهار فصل اول این کتاب به 

بهادار، بازارهای اوراق بهادار و نحوة معاملة اوراق بهادار می پردازد. فصل پنجم به 
معرفی ریسک و بازده و نحوة اندازه گیری آن ها پرداخته و در فصل ششم تئوری 
پرتفلیو بیان شده است. فصل ششم به بررسی مدل های قیمت گذاری دارایی های 
سرمایه ای پرداخته و ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری در فصل هشتم مورد بحث 
و بررسی قرار گرفته است. فصول 9 تا 12 در خصوص سهام عادی، ارزش یابی 
و استراتژی های مربوط به آن است. کارایی بازار یکی دیگر از مباحثی است که 
موضوع فصل 12 را شکل می دهد. فصل 13 تا 15 مباحث مربوط به سه سطح 
تحلیل بنیادی است و در فصل 16 نیز تحلیل تکنیکال مورد بحث قرار گرفته 
است. فصول 17 و 18 به ارزیابی اوراق قرضه و استراتژی های مربوط به آن 
می پردازد. فصل 19 مربوط به اوراق اختیار معامله و درنهایت در فصل بیستم 

درخصوص پیمان های آتی بحث شده است.
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عجم  دارون  تالیف  با  می خورند«  شکست  کشورها  »چرا  کتاب 
محمدرضا  و  عاملی  جبل  پویا  ترجمة  و  رابینسون  جیمز  و  اوغلو 
اقتصادی  اثری  دانشگاهی،  متعارف  معیارهای  طبق  فرهادی پور 
جامعه شناختی،  سیاسی،  اثری  معیارها  همین  طبق  باز  و  نیست 
بس  است  کتابی  حال  عین  در  و  نیست  هم  تاریخی  و  حقوقی 
دقیق و جامع دربارة همة این رشته های علمی. همین ویژگی اخیر 
است که تحسین عالمان اقتصاد و سیاست و فرهنگ و جامعه و 
تاریخ را برانگیخته است. ستایندگان کتاب به تصریح یا تلویح، 
آن را از نمونه های درخشان مطالعات بین رشته ای تشخیص داده 
اجتماعی  علوم  در  دانش نامه ای کم نظیر  مولفان،  و گفته اند که 

آفریده اند که به پرسش های بنیادی درباب علل فقر و غنای کشورها 
پاسخ هایی قانع کننده داده است.

»چرا کشورها شکست می خورند« دربارة وضع »اقتصادی« انواع جوامع از جماعات 
به  مولفان  پرشمار  ارجاعات  اما  است.  امروزی  کشورهای  تا  اولیه  آبادی های  و 
می توان  حتی  و  است،  داده  هم  تاریخی  خصلتی  کتاب  به  جهانی،  تجربه های 
گفت این کتاب دربارة تاریخ تحوالت اقتصادی جوامع و با تاکید بر مبحث توسعه 

مولفان  اقتصادی  مشرب  این که  وجود  با  حیث،  این  از  است. 
)نهادگرایی( در سراسر کتاب با قوت تمام جاری است، کتاب 
از  گیرد،  قرار  اقتصادی  نحله های  از  یکی  ذیل  آن که  از  بیش 

جنس تاریخ است.
بنیان این کتاب بر هشت اصطالح کلیدی استوار است و انواع 
و اقسام مثال ها و استدالل های کتاب در خدمت تشریح همین 
و  فراگیر«  »نهادهای  به  کتاب  این  در  است.  اصطالح  هشت 
»نهادهای بهره کش« اشاره شده است. منظور از نهادهای فراگیر، 
امکان  که  است  نهادهایی  اقتصادی،  و  سیاسی  نهادهای  از  اعم 
نهادهای  می کنند.  فراهم  شهروندان  همة  برای  را  آزاد  فعالیت 
بهره کش در نقطة مقابل قرار دارند و راه ورود عموم را به قدرت 
سیاسی و فعالیت اقتصادی می بندند و این مزایا را در اختیار نخبگان خاص قرار 
می دهند. جان مایة تحلیل کتاب این است که هر جامعه ای که نهادهای فراگیر 
را پیموده است.  اقتصادی و سعادت  راه رشد  در آن حاکم شده اند، آن جامعه 
برعکس جوامعی که نهادهای بهره کش بر آن مسلط شده اند، به راه خودکامگی 

و تهیدستی افتاده اند. 

چرا کشورها شكست می خورند
»سرچشمه های شكوفايی و فقر و غنای کشورها«

قدرت و بازار؛ دولت و اقتصاد
روتبارد  مورای  تالیف  کتاب  این 
وحیده  و  پدرام  متین  ترجمة  و 
در سرتاسر  روتبارد  است.  رحمانی 
این اثر توضیح می دهد که برخالف 
تصور حامیاِن نهاد دولت، این نهاد 
دولت  نیست.  بی خطری  نیروی 
روابط  در  که  است  قهری  نهادی 
داوطلبانة موجود در بازار مداخله 
می کند. محور همة مباحث کتاب 
این است که نهاد دولت به هزار 
توجیه متوسل می شود که حضور 

خود را در عرصة زندگی و کسب وکار مردم، موجه نشان دهد. حال 
آن که بیشتر گرفتاری های جوامع محصول همین مداخله هاست. 
تحلیل روتبارد دربارة دولت چنان نقادانه و رادیکال است که حتی 
دولت را برای اموری مانند امنیت و دفاع نیز ضروری نمی داند و 
معتقد است همة امور را می توان به بخش خصوصی واگذار کرد. 
تفکری که روتبارد از آن دفاع می کند، با عنوان آنارکوکاپیتالیسم 

شناخته می شود. 

بيماری هلندی در اقتصاد ايران
بحث  آن  دربارة  به وفور  که  پرداخته  موضوعی  به  کتاب  این 
هلندی  بیماری  دربارة  می رسد  نظر  به  اما  است،  شده 
برداشت های نادقیقی هم وجود دارد. رضا منوچهری راد و 
ناصر شمس قارنه این موضوع را دست مایة خود در کتاب 

قرار داده اند. 
بیماري  هلندي،  بیماري  است:  آمده  کتاب  معرفی  در 
هلندي  بیماري  است.  اقتصاد  عرصة  در  شناخته شده اي 
رابطه  تا  مي کند  تالش  که  است  اقتصادي  مفهوم  یک 
بین بهره برداري بي رویه از منابع طبیعي و رکود در بخش 
صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان مي کند که افزایش 
درآمد ناشي از منابع طبیعي مي تواند اقتصاد ملي را از حالت 

این  بیاورد.  بیرون  اتفاق به علت افزایش نرخ ارز واقعي موثر صورت مي گیرد، صنعتي 
به  مربوط  اغلب  بیماري  این  درحالي که  مي کند.  ضعیف  رقابت  در  را  صنعت  بخش  که 
اکتشاف منابع طبیعي مي شود، مي تواند به »هر فعالیت توسعه اي که نتیجه اش ورود بي رویة 
ارز خارجي مي شود« مربوط شود. مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعي، کمک هاي 
از تألیف این کتاب شناخت و  اقتصادي خارجي و سرمایه گذاري مستقیم خارجي. هدف 
به ویژه  و  اقتصاد  براي عالقه مندان حوزة  بود که ممکن است  به سوال هایي خواهد  پاسخ 

اقتصاد کشورهاي صادرکنندة نفت اهمیت بسزایي داشته باشد. 

را  خاوری نژاد  سعید  ایران  علمی  نخبگان  مهاجرت چشم گیر 
واداشته تا بر این موضوع تمرکز کند و آن را به عنوان مسئله ای 
در  فناوری  و  دانش  توسعة  روند  و  کند  بررسی  نگران کننده 
معنای حرکت  به  بداند. مهاجرت  آن  آثار مخرب  از  را  ایران 
بنابراین  و  است  جذب کننده  مقصد  به  دفع کننده  مبدأ  از 
داخلی  زمینه های  و  عوامل  در  هم  نخبگان  مهاجرت  پدیدة 
بیرونی  یک کشور ریشه دارد و هم در عوامل و زمینه های 

خارج از کشور.
این واقعیت است  ایران گویای  دامنة پدیدة  فرار مغزها در 
که امروزه جریان خروج نیروی انسانی متخصص و برخوردار 

اساتید  همچون  کارآمدی  بسیار  و  باال  انسانی  سرمایة  از 
دانشگاه ها، پزشکان، پژوهش گران، مهندسان  و غیره، به صورت 
یک معضل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور درآمده و 

بیم ها و نگرانی های  زیادی را در کشور برانگیخته است. 
عوامل  باال،  در  مطرح شده  واقعیت  به  عنایت  با  کتاب  این 
در  نخبگان  مهاجرت  بر  را  سیاسی  اقتصاد  حوزة  در  اثرگذار 
کشور به ویژه در دهة 1380 بررسی کرده است. تمرکز حوزة 
بحث کتاب بر عوامل اقتصاد سیاسی و تأکید اثر بر بهره گیری 
از یک رویکرد نظری مناسب در تحلیل موضوع، از ویژگی های 

برجستة این کتاب است.

اقتصاد سياسی مهاجرت نخبگان ايران
)بررسی جنبه های نظری و عملی مهاجرت نخبگان ايرانی در سال های 1370-90 (
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مديريت استراتژيک با رويكرد امروزی
ام گرنت و  رابرت  این کتاب  نویسندة 
مترجم آن دکتر آرش خلیلی نصر است. 
و  استادان  است:  آمده  آن  معرفی  در 
دنیا  سراسر  در  مدیریت  دانشجویان 
این کتاب را ارزشمند دانسته اند. این 
موضوع اطمینان می دهد که مفاهیم 
در  پایه  چهارچوب های  و  محوری 
تحلیل استراتژی در گسترة وسیعی 
دارد.  کاربرد  کسب و کار  شرایط  از 
استراتژی  ابزارهای  کاربرد  البته 
مستلزم در نظر گرفتن شرایط ویژة 

از  ایران به دلیل بهره مندی  اقتصاد  کسب و کار در هر کشور است. 
و  کسب و کار  مدیریت  بر  حاکم  شرعی  اصول  غنی،  طبیعی  منابع 
تحریم هایی که کسب و کارهای ایرانی را محدود کرده است، از سایر 
در  ایران  حضور  و  تحریم ها  رفع  با  حاال  می شود.  متمایز  کشورها 
جامعة بین الملل، اهمیت مدیریت استراتژیک برای کسب و کار های 
بازارهای  فرصت های  و  چالش ها  گرفتن  درنظر  منظور  به  ایرانی 

جهانی افزایش خواهد یافت.
است.  متمایز شده  ویژگی جدید  با چند  کتاب  این  ویرایش هشتم 
رویکرد وسیع تر به خلق ارزش و در نظر گرفتن مجموعة گسترده تری از 
ذی نفعان به  جای توجه صرف به صاحبان سهام، تاکید روزافزون بر نقش 
تکنولوژی، توجه بیشتر بر روش ایجاد قابلیت های سازمانی در شرکت ها، 
نگاه یکپارچه تری به اجرای استراتژی و فصل جدیدی دربارة خرید، 

ادغام و اتحاد های استراتژیک از جمله این ویژگی ها هستند.

چين چگونه سرمايه داری شد
اسدی  پیمان  و  است  وانگ  نینگ  کوز،  رونالد  نوشتة  کتاب  این 
که  به عنوان کشوری کمونیستی  است. چین  ترجمه کرده  را  آن 
حاال با اقتصادی نسبتا آزاد مدیریت می شود، از جمله کشورهایی 
باید تحقیق و بررسی بیشتری دربارة آن صورت گیرد.  است که 
شگفت  آورترین جنبة اصالحات اقتصادی چین شاید این باشد که 
حزب کمونیست چین در سه دهه اصالحات نه تنها به حیات خود 
مسئله  این  یافت.  و شکوفایی دست  موفقیت  به  بلکه  داد،  ادامه 
بعد  حزب  وفق  پذیری  و  سازمانی  انعطاف  نشان  دهندة  به روشنی 
و  شکست  ناپذیری  نه  بود،  سوسیالیسم  تجربة  ماندن  ناکام  از 
است  این  شگفت  آور  اما  سوسیالیسم.  متصور  مبنایی  برتری 
به صورت  داشت،  را  قصد حفظ سوسیالیسم  که  اصالحاتی  که 

غیربرنامه ریزی شده چین را تبدیل به اقتصاد بازار کرد. اسب تروای  این داستان حیرت  انگیز، 
اصل چینی »استخراج حقیقت از واقعیت« بود که دنگ شیائوپنگ به اشتباه آن را عصاره و 
جوهرة مارکسیسم خواند. وقتی چین به آزمایشگاه عظیم اقتصادی تبدیل شد، نیروهای رقابتی 

توانستند جادوی خود را انجام دهند.
اقتصادی چین مورد تاکید قرار  آن چه در این کتاب به عنوان ریشه و منشأ اصلی اصالحات 
می گیرد، بازیگران و نیروهای حاشیه ای و درواقع به حاشیه رانده شده بوده که جلوتر از اقدامات 
اصالحی دولتی اقتصاد بازار و انگیزه و کارآفرینی خصوصی را بازمی گرداند و سرمایه داری با 
مشخصه های چینی را رقم می زند. این کتاب از آن جا که تحوالت اقتصادی و سیاسی چین را از 
دهة 1940 و از زمان به قدرت رسیدن حزب کمونیست، رصد کرده و با دیدی تاریخی اتفاقات 
و رویدادهای این دوره را در چهارچوبی تئوریک مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است، 
حاوی نکات و تجارب ارزنده ای بوده و نگرشی روشن به خواننده می دهد. از این جهت مطالعة 
این کتاب به پژوهش گران، دانشجویان و عالقه مندان به علوم اجتماعی خصوصاً اقتصاد توصیه 

می شود. هم چنین برای مدیران و سیاست گذاران اقتصادی نکات قابل توجهی دربردارد.

جنگ های ارزی
»روايتی حيرت انگيز از جنگ اقتصادی کشورها با ابزار پول و طال.« 

جیمز ریکاردز در کتاب خود، جنگ های ارزی را که اکنون در دنیا رواج یافته، 
بررسی کرده است. 

جیمز ریکاردز از این جهت نویسنده ای مهم است که 35 سال در بازار بورس 
نیویورک )خیابان وال استریت( کار کرده است. هم چنین اشراف او به مسائل 
مالی ایاالت متحده سبب شد که در سپتامبر 2009 نمایندگان مجلس ایاالت 
متحده از او بخواهند تا در مورد خطرات الگوی مالی و بحران های آن و نیز 

بحران مالی سال 2008 نظرات خود را ارائه دهد. 
اصطالح »جنگ ارزی« حاصل زمانی پس از بحران مالی 2008 میالدی در 
آمریکاست. ریکاردز معتقد است: رشد جهانی شدن، قراردادهای مشتقات مالی 
)که ارزش آن ها بستگی به ارزش دارایی دیگری چون سهام، شاخص بورس، 
طال، نفت و... دارد( و اهرم مالی )مفهومی از نوسان بدهی ها دارد( در 40 سال 

گذشته وقوع بحران مالی و سرایت آن به همه کشورها را غیرقابل اجتناب کرده است. به طوری که بحران جدید از بازار 
ارز آغاز و به سرعت به بازار سهام و اوراق قرضه و بازار کاال سرایت خواهد کرد.

در  دنیا  امروز  اتفاقات  چقدر  می دهد  نشان  این که  و  است  تاریخ  بررسی  یک،  دارد:  مهم  مشخصة  سه  کتاب  این 
گذشته تکرار شده اند و چقدر از مصایب امروز دنیا در تصمیمات غلط و نیاموختن از درس های گذشته ریشه دارد. 
دو، این کتاب نقش قدرت ها و بازیگران مهم به خصوص آمریکا و دالر این کشور و نیز قدرت نوظهوری به نام چین 
را در معامالت و معادالت اقتصادی و سیاسی امروز بیان می کند. سه، نقد تئوری ها و تفکراتی که ما را تا به این جا 

رسانده اند.
کتاب حاضر، از جنگ ارزی حال حاضر دنیا با توجه به اتفاقات مشابه تاریخی، سیاست های اقتصادی و مسائل امنیت 
آرزوهای  فکری شکست خورده،  الگوهای  تودرتوی  از شبکة  کتاب  این  ارائه می کند.  و ساده  بی تکلف  روایتی  ملی، 
غیرعملی اقتصادی و مالی و تکبری که بر سیاست گذاری حوزة عمومی فعلی دنیا حاکم است، رمزگشایی می کند 
و به عنوان راه حل، مجموعه ای از اقدامات موثر و آگاهانه تر را پیشنهاد می کند. درنهایت، خواننده خواهد فهمید چرا 
جنگ ارزی جدید مهم ترین جنگ ها در دنیای امروزی است. درحقیقت، عاقبِت این جنگ، نتیجة جنگ های دیگر را 

رقم خواهد زد. این کتاب را حسین راهداری ترجمه کرده است.

همه چيز درباره راه اندازی 
کسب وکار موفق

درباره  چیز  »همه 
کسب وکار  راه اندازی 
تا  صفر  از  موفق، 
است  نام کتابی  صد« 
رضا  آن  نویسندة  که 
او  است.  فریدون نژاد 
نوشته  کتاب  این  در 
است: شروع و راه اندازی 
یک کسب وکار می تواند 
جالب ترین  از  یکی 
فرد  یک  عملکردهای 
باشد. هر ساله تعداد بسیاری کسب وکاری را 
آغاز می کنند، ولی متاسفانه تعداد بسیاری 
مواجه  ورشکستگی  با  هم  افراد  این  از 

می شوند!
برای موفقیت در بازار کار باید از یک سری 
بتوان  تا  کرد  پیروی  مهم  اصول  و  قواعد 
ریسک کار را پایین آورد. در این کتاب شما 
با اطالعات مفید و باارزشی که برای شروع 
و راه اندازی و ادارة موفق یک کسب وکار نیاز 

دارید، آشنا خواهید شد. 
موفق«  کسب وکار  یک  راه اندازی  »اصول 
میثم  نوشتة  زمینه،  این  در  دیگری  کتاب 

مهدی پور است.
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زير نور ماه
ماندهتاآمدن

قاصدکسبزبهار
مانده تا برف سپید آب شود و دل نیلوفر مست در سرازیری یک کوه کبود.

مانده تا سینة دشت پر شود از شرم شقایق که دهد بوسه به باد.
مانده بر سرکند این خاک سیاه چارقد سبز چمن، مانده بربط بنوازد بربط.*

مانده تا سر شود هذیان شبی تار و بلند، مانده تا رقص اقاقی با باد.

مانده تا آمدن چلچله ها، مانده تا حال زمین بِه شود از آمدنت، مانده تا چون طاووس 
سپید،  بال هزار رنگت را بگشایی به دلبری. مانده تا بیایی و دل ببری. زمین به 
انتظار نشسته تا سبد سبد بنفشه بریزی در دل تنگش، به انتظار نشسته تا مشت 
مشت سوسن و یاس و رازقی بپاشی بر سرش، زمین تشنة یک جرعه نجواست، یک 
زمزمة مستانه از تو. زمین گوش به زنگ صدای خنده ات نشسته، خنده ای که بی پروا 
می ریزی در آواز چلچله های عاشق، زمین بوسة گرم ترا می خواهد که زنده شود، که 
جان بگیرد. دلش رفته برای عطر تنت که بپاشی بر گیسوی بیدها و مجنون ترشان 
کنی، دلش رفته برای یک نگاه دزدکی، وقتی خیره می شوی به رود که از هیجان در 
آغوش کشیدنت به تالطم می افتد، دلش می خواهد چشم های تو را تماشا کند وقتی 

پیچک ها از شوق به گردنت می آویزند، وقتی نسترن ها به هوایت گردن می کشند. 
زمین دست درخت ها را هم خوانده، خوب می داند که خواب نیستند، می داند که 
خودشان را به خواب زده اند تا تو دستی بر سرشان بکشی، می داند درخت ها هم 
دلشان رفته برای لمس پنجه هایت، برای این که دوباره شکوفه بزایند. زمین بی قراری 
انتظار  چلچله ها و قمری ها را می فهمد و حال شاپرک های چشم به راه، در پیلة 
را. زمین دل تنگی غوک های توی بیشه را از آوازشان می خواند. زمین دم به دم به 
قاصدک های سرگردان مژدگانی می دهد تا خبر آمدنت را بیاورند. در طالعت خوانده 
که یک قدم مانده به صبح سر می رسی، می داند که سحر به یمن قدمت پیاله پیاله ژاله 
سر می کشد. زمین به سعد بودن قدمت عقیده دارد، بس که هر جا قدم می گذاری، 
سبز می شود و زنده و بیدار. زمین اسپند را پیش پایت به آتش می ریزد، عود را 
می سوزاند و دلش پر می کشد که از راه برسی، برسی و با  تلنگر ناخن های حنابسته ات 
شیشة هفت رنگ دلش را بشکنی، بشکنی تا از غصه های هفتاد رنگ پر نشود. رگ 
خواب زمین دست توست، شهرزادی، خوب بلدی کنار گوشش قصة هزار و یک 
یلدای سرد و تاریک  را بگویی و خوابش کنی، بلدی دلش را ببری، بلدی سحرش 
کنی تا همیشه به پایت بماند، زمین به پای تو زنده می شود، عاشق می شود، دلش 
می شکند، پیرت می شود، گیسش سفید می شود، برایت جان می دهد و تو دوباره از 
راه می رسی و به دمی، به نفسی گرم زنده اش می کنی. باور داری که زمین دوستت 
دارد، باور داری که که افسون گری، که به وردی از دل خشکیدة بیدمشک پیر جوانه 
می زنی، باور داری که از این شاخه های رنگ پریده یاسمن می روید و از دل این خاک 

سیاه یک بغل اللة سرخ.
 کسی جز تو راز این ساحری را نمی داند، حتی زمین که این همه عاشقت بوده، حتی 
رود که هزار بار در آغوشت کشیده، حتی دشت که بر قدم هایت بوسه زده... کسی 
نمی داند چه می گویی در گوش برف که دلش نرم می شود به رفتن، اما حتما رازی 
هست، رازی در سینة کائنات!  رازی که با آن حال زمین و زمان به می شود، کسی 
هست در سراپردة کائنات که دل ها و دیده ها به امرش تغییر می کند، کسی که راز این 

سحر را به تو آموخته، آموخته تا با آمدنت چشم و دل زمین و زمان را روشن کنی.
هم اویی که تدبیرگر شب و روز است و گردانندة زمین و آسمان. سال را از پی 
سال می گرداند و حال را از پی حالی دیگر. زمین پیش تر از آمدنت دست گشوده به 
سویش تا تو بیایی و احوالش را دگرگون کنی، تا سردی و دل تنگی اش به مهرت گرم 
و روشن شود و درخت هم نیز، درخت هم در نبودنت سر بر آسمان برده که بیایی و 
بیدارش کنی و رود که خواسته منقلبش کنی و پرستو که آشیانه اش را میان دستان 

تو می جوید.
 و من نیز، من نیز چون زمین و درخت و رود و پرستو چشم انتظار توام، آن دم که 
چون درختی خفته و خشکم به نسیم نگاهت سبز و بیدارم کن، لبریزم کن عشقی 
که بر شکوفه ها می بخشی و بازم گردان به آشیانی امن چون چلچله های مسافر که 

راهبرشان هستی. بیا که با آمدنت حال من نیز بِه شود چون حال زمین و زمان. 
*بربط هم به معنای مرغابی است و هم نوعی ساز قدیمی است.

خانواده و  مجله فرهنگ 
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سفر راهنمای 
فريد دانشفر

دقیقا کجا برم؟
تعطیالتعیدنوروززمانمناسبیاستکهبابرنامهریزیدقیقودرست،سفرکرد.سفریکهشایدجزوآرزوهاو
محاالتماباشد،امابایکنگاهدرستبهاینکهچگونهسفرکنیموچهمقصدیراانتخابکنیم،میتواندمحقق
شود.قراراستیکبستةجمعوجورومفیددربارةسفربهکشورهایمختلفراکهجاذبههایشگفتانگیزدارند،
بهشماعرضهکنیمتاراهدشوارسفربرایتانبسیارآسانشودوبدانیدسفربهچهکشوریمیتواندنهایتلذترا

دراینتعطیالتنصیبشماکند.

 فاصله تهران تا دهلی حدود سه یا چهار ساعت به صورت هوایی است. 
 برای سفر به هند بهتر است با خو دالر ببرید، زیرا پیدا کردن روپیه در صرافی ها 

دشوار است و دالر را می توان به راحتی در هند تبدیل به روپیه کرد.
از مسئول  است. شما می توانید  تند  دارید، غذاهای هند  اطالع   همان طور که 
اما چندان هم  نکند.  استفاده  در غذای شما  تند  ادویة  از  که  بخواهید  رستوران 

امیدوار نباشید که نتیجة آن باب تبع ما ایرانی ها باشد!
 متاسفانه مراکز اصلی شهر و غیره از وضعیت بهداشتی بسیار 
ضعیفی برخوردار هستند. خودتان هم احتماال با سفر به هند 
باال و همین طور ضعف فرهنگی  متوجه خواهید شد. جمعیت 

در بهداشت عامل این امر شده است.
 شاید این سوال برایتان پیش بیاید سفر به گوا بهتر است یا 
به دهلی - آگرا-جیپور. باید گفت که هر کدام جای خودش را 
دارد. گوا یک شهر ساحلی و تفریحی است. گردشگران اروپایی 
به این شهر عالقة زیادی دارند. اما مسیر دهلی-آگرا-جی پور 

که معروف به مثلث طالیی است، یک نوع سفر به عمق فرهنگ کهن و فرهنگ 
هندی است.

 با توجه به جمعیت زیاد هند، احتمال دیدن مراسم عروسی در خیابان های شهر 
بسیار زیاد است و هم چنین مراسم تدفین را هم به راحتی می توانید در شهرهای 
از صحنه های  اجساد  ببینید. سوزاندن  نزدیک  از  )بنارس(  وارناسی  مذهبی مثل 

فراموش نشدنی این سفر محسوب می شود.
 تاج محل روزهای جمعه تعطیل است.

 آسان ترین وسیلة حمل ونقل داخل شهری ریکشاو است که دو نوع  مختلف دارد؛ 
موتور ریکشاو و سایکل ریکشاو. از هرجا به هرجای 
دیگر بخواهید بروید، می توانید با موتور ریکشاو بروید 
به  مقرون  مترو هم  از  از مسیرها حتی  بعضی  در  و 
صرفه تر است. نکتة مهم این است که باید حتما کرایه 
را با رانندة ریکشاو فیکس کنید. اگر پیشنهاد دادند 
که تاکسی متر را روشن می کنند، باز هم قبول نکنید، 

چون معموال دستکاری شده است!
 مترو در دهلی نو بسیار خوب و مقرون به صرفه 
است. فقط باید حواستان حسابی جمع باشد، چون بسیار شلوغ است و احتمال 

سرقت پول و وسایل شخصی هم دارد!

 برای سفر به این کشور از طریق زمینی و هوایی 
می توان اقدام کرد.

 اگر قصد دارید با خودروی شخصی تا مرز بروید 
و بعد از آن را با خودروی عمومی سفر کنید، باید 

هزینة مربوط به پارکینگ را پرداخت کنید.
با خودروی عمومی   در صورتی که می خواهید 
از  بعد  که  بدانید  باید  دهید،  ادامه  خود  سفر  به 
خروج از مرز تاکسی های وان ترکیه در انتظار شما 
هستند. این تاکسی ها برای این مسافت 20 لیره 
برای هر نفر دریافت می کنند. الزم به ذکر است 

که موقع برگشت از وان نیز هزینه همین مقدار است.
 برای رفت وآمد در داخل شهر تاکسی را فراموش کنید. هزینة تاکسی در ترکیه 
بسیار باالست. در عوض می توانید از مینی بوس هایی که در خیابان های مرکز شهر 

ایستگاه دارند، استفاده کنید.
 اگر هدفتان از سفر فقط خرید کردن است، شهر استانبول گزینة خوبی برای 

این کار به شمار می آید.
 10 جاذبة برتر استانبول عبارت اند از: 

غرق شده، مسجد  قصر  ایاصوفیه،  موزة  و  مسجد   
سلیمانیه، مسجد آبی، قایق های بسفر، قصر توپکاپی، 
کاخ دولما باغچه، مسجد فاتح، مسجد رستم پاشا، 
)مسجد  احمد  سلطان  مسجد  سلیمانیه،  مسجد 
آبی(، خیابان استقالل، افسوس، سنت ساییز و بازار 

بزرگ.
آب  خوردن  از  باید  ترکیه  در  اقامت  طول  در   

لوله کشی خودداری کنید.
و  اورتاکوی  مثل  استانبول  تاریخی  محله های  باشید،  خیابان گردی  اهل  اگر   
محله های بشیکتاش بهترین جا برای کشف گوشه کنار شهر و فرهنگ و زندگی 

بومی هاست.
 در خیابان استقالل که معروف ترین خیابان ترکیه است، می توانید قدم بزنید، 

خرید کنید و موسیقی بشنوید.

هند

ترکيه
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 اگر بخواهید، می توانید به صورت زمینی از سه طریق به گرجستان سفر کنید؛ 
جمهوری آذربایجان، ترکیه و ارمنستان.

 پتانسیل گردشگری کشور گرجستان را می توان عمدتا در دو بخش جست وجو 
کرد؛ آثار تاریخی و مناطق سرسبز  و سواحل غربی.

به  کنید  سعی  هستند.  مناسب  روستاولی  و  پکینی  خیابان های  خرید  برای   
نمایندگی های برند های معروف سری بزنید و اگر فروشگاهی دارای تخفیف بود، 

حتما از اجناس آن دیدن کنید.
 پارک بین المللی گرجستان از غنی ترین پوشش گیاهی جهان برخوردار است، 
گیاهان  متری   1600 ارتفاع  تا  دریا  سطح  یعنی  صفر  ارتفاع  از  که  صورتی  به 
داده  پرورش  و  شده  جمع آوری  زیبا  پارک  این  در  دنیا  نقاط  اقصی  از  مختلف 

می شود که این نشان دهندة آب وهوای معتدل و بارندگی های زیاد است.
 تفلیس شهری است که شب ها هم زنده است و در اروپا تنها چند شهر چنین 

خصوصیتی را دارند.
 چاناخی، معروف ترین غذای گرجستان، تشکیل شده است از گوجه های درسته 

پخته، تکه های بادمجان، تکه های گوشت بره، فلفل سبز درشت همراه با سیر و 
سبزیجات.

از  مهاجرت  دلیل  به  جنوبی  آفریقای   
بزرگ ترین  است.  متنوع  بسیار  نژادی  لحاظ 
در  هندی  و  اروپایی  و  دورگه  جمعیت های 

آفریقا در این کشور مستقر هستند.
بروید،  جنوبي  آفریقاي  به  می خواهید  اگر   
فراموش نکنید که در فصلي بروید که در ایران 
هوا سرد است. زیرا در آفریقاي جنوبي به دلیل 
نیمکرة جنوبي آب وهوا و فصول آن  بودن در 

دقیقا عکس ایران است.
 یکی از سایت های معروف به نام فوربس در 
میان 10 ساحل برتر دنیا، سواحل شهر کیپ 
به عنوان  را  جنوبی  آفریقای  کشور  در  تاون 

دومین سواحل برتر جهان برگزیده است.
یک  بستن  چمدان  موقع  می شنوید،  ما  از   
ساک خالی هم توی چمدانتان بگذارید، چون 
تاون توی چمدانتان جا  از کیپ   خریدهایتان 
نمی شوند. درواقع، کیپ  تاون از آن شهرهایی 
را توی  تا جان آدمیزاد  از شیر مرغ  است که 
خرید  اهل  اگر  و  می کنید  پیدا  بازارهایش 
برایتان  کیپ  تاون  در  خرید  قطعا  باشید،   

خیلی هیجان انگیز خواهد بود.
دیگر  یا  ژوهانسبورگ،  به  تهران  از   
فرودگاه  دارای  که  جنوبی  آفریقای  شهر های 
وجود  مستقیم  پرواز  هستند،  بین المللی 
تهران-دبی- مسیر  بهترین  اما  ندارد. 

است. ژوهانسبورگ 
 تا جایی که می توانید، به صورت دسته جمعی 
به گردش بپردازید. از جابه جایی مقدار زیاد پول 
به شدت  آن  دادن  قرار  دید  معرض  در  و  نقد 

بپرهیزید.
خودرو  اجارة  قصد  جنوبی  آفریقای  در  اگر   
به روش های ساده ای می توانید خودروی  دارید، 
این منظور  مورد نظر خود را اجاره کنید. برای 

می توانید از روش های زیر استفاده کنید:
ترمینال های  در  خودرو  اجارة  شرکت های   

فرودگاه ها
 به صورت آن الین و جست وجوی اینترنتی

گردشگری  اطالعات  »مراکز  به  مراجعه   
 »  )tourism and information desk(

واقع در کیپ  تاون و ژوهانسبورگ

آفريقای جنوبی

گرجستان
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پنج اپلیکیشن کاربردی برای مدیریت کار گروهی

ابزارهای مدیریت پروژه  از  به نسل جدیدی  ابزار متعلق  این 
اجتماعی  شبکه  یک  برای  بستری  است؛  گروهی  کار  و 

برنامه های مختلف مانند  از  داخلی که ترکیبی عجیب 
فیس بوک، گوگل داکز، اسکایپ، واتس آپ، شیرپوینت 

و بیس کمپ است.
داخلی  اجتماعی  شبکه   یک  درواقع    24Bitrix

بیزنس محور است که به اعضای یک پروژه اجازه می دهد 
تا آشفتگی ها، راه کارها و برنامه های خود را برای یک پروژه 

مشخص با دیگر همکاران خود در میان بگذارند. افراد عضو در 

این شبکه داخلی امکان اشتراک اسناد، وظایف، کارهای گروهی، تقویم 
کاری و موارد بسیار دیگری را در اختیار دارند.

ابزار هم چنین امکان خوبی برای جست وجوی آسان برای  این 
به راحتی  و  دارد  اسناد  و  آن ها  وظایف  پروژه،  اعضای  یافتن 
ابزارهای  و    CRM ابزارهای  برای  می تواند جایگزین خوبی 
سایر  خالف  بر    24Bitrix باشد.  پروژه  مدیریت  پیچیده  
سرور  روی  می تواند  آن الین  گروهی  کار  مدیریت  برنامه های 
اختصاصی مورد استفاده قرار بگیرد و این استفاده از آن را بر 

اساس شرایط شما برایتان راحت تر خواهد کرد.

Asana
است  آن الین  پروژه  مدیریت  مجموعه ی  یک    Asana
که ایده هایی شبیه 24Bitrix   دارد، با این تفاوت 
که این برنامه فقط و فقط برای مدیریت پروژه 
روابط   Asana طراحان  است.  شده  طراحی 
کرده اند  تعریف  آن  کاربران  میان  را  خوبی 
مدیریت  برای  می تواند  آن  رایگان  نسخه   و 
نفره   15 تیم  یک  برای  پروژه  هماهنگی  و 

کافی باشد.
درواقع Asana از ابتدا برای بهبود بهره وری 
تاکید  و  است  کارکنان فیس بوک طراحی شده 
آن روی مدیریت پروژه به صورت آن الین و بدون 
اساس  بر  ابزار  این  فضای  است.  ای میل  از  استفاده 
پروژه ها، زیرمجموعه های آن ها و نیز اعضای پروژه تعریف شده است و کاربران 
این امکان را دارند که یادداشت ها، نظرات، فایل های اضافه و برچسب هایی را به 

این فضاها اضافه کنند.

MindMeister

نقشه  ذهنی  از  استفاده  با  گروه  اعضای یک  که  می آید  پیش  کمتر 
در  خود  رقیب  گروه های  از  شما  اگر  اما  ببرند،  پیش  را  خود  پروژه  
کار  برای   MindMeister از  می توانید  هستید،  پیش  زمینه  این 

کمک بگیرید.
نقشه   تا  می دهد  اجازه  به شما  که  است  ابزاری    MindMeister
ذهنی خود را درباره  بخشی از پروژه یا تمام آن با دیگر همکاران خود 
به اشتراک بگذارید. یک نرم افزار پیش رو در ترسیم طرح اولیه پروژه 
اندروید،ios  و  اپلیکیشن های خوبی برای  با کمک نقشه ذهنی که 
باز  آن  از  استفاده  در  را  همه  دست  نظر  این  از  و  دارد  ویندوزفون 

گذاشته است.

FreshDesk
از ارائه های خوب شرکت ZenDesk است که نسخه  رایگان آن اجازه  استفاده از سوی سه 
کاربر را به شما می دهد که تعجبی نیز ندارد، چون ZenDesk معموال ابزار رایگان تولید 
نمی کند. ویژگی خوب این ابزار این است که شما می توانید برای مدیریت کار گروهی و 

پروژه خود راه های مختلفی را انتخاب کنید و به یک روش محدود نخواهید بود.
با استفاده از این ابزار شما امکان استفاده از فروم های مختلف و نیز فضاهای دیگر را 
برای تبادل اطالعات آزاد خواهید داشت و از این نظر ابزار تقریبا منحصربه فردی را 

انتخاب کرده اید.

GroupMe
روی  که  مایکروسافت  شرکت  گروهی  اطالع رسانی  ابزار 
از  زیادی  تعداد  توجه  مورد  و  می کند  کار  مختلف  پلت فرم های 
شما  به  که  ابزارهایی  سایر  بر خالف   GroupMe است.  افراد 
اما  نیست،  بیزنس محور  یا  بر کسب وکار  مبتنی  کردیم،  معرفی 
قابل نصب روی ویندوزفون و بلک بری است که هر دو در دنیای 
تجارت بسیار محبوب هستند و متاسفانه هیچ کدام از آن ها ابزاری 

حرفه ای مانند 24Bitrix را ساپورت نمی کنند.

24Bitrix

ابزارهایمدیریتتبدیلبهسالطیندنیایگجتهاشدهاند.این
روزهادیگرکمترفردیراپیدامیکنیدکهرویگوشییاتبلت
خودابزاریبرایمدیریتپروژههایگروهییابرنامههایفردی

نداشتهباشد،یادرپیانتخابونصبیکیازآنهانباشد.
کار مدیریت آنالین و رایگان ابزار پنج مقاله این در ما

گروهیرابرایشمافهرستکردهایم.البتهمطمئنابابسیاری
اما هستید، آشنا مجازی فضای در اینچنین ابزارهای از
بتوانید یادآوریویژگیهایآنهابهشماکمکخواهدکردتا
براساسنوعکاریانیازهایخودیکابزارکارآمدومناسب

راانتخابکنید.

گجت
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ايام نوروز چه سريال هايی از تلويزيون پخش خواهند شد

جعبهجادوییدرتکاپوی
آشتیدوبارهبامخاطب

بعدازرکودصداوسیمادرماههایاخیروعدمتوجهبهمسئلهکمیتوکیفیتدرتولیدمجموعهها،
حاالچندوقتیاستکهتلویزیونبهفکرساختسریالهاییبرایایامنوروزافتاده،تاشایدبتواند
آن در را دیگرمجموعهشاخصی و کردهاند قهر جادویی جعبه با مدتهاست که را مخاطبانی دل
نمیبینند،بهدستآورد.هرچندسریالهایایامنوروزبیشترجنبهسرگرمیدارندوخیلینمیتوان
شاهدمجموعهشاخصیدرمیانآنهابود،امابهنظرمیرسدکهسریالهایامسال،بهلحاظمضمون
وساختارتفاوتعمدهایبادیگرمجموعههایسالهایقبلداشتهباشند.بااینحالبایدمنتظرماند
ودیدآیااینمجموعههامیتواننددرغیابمجموعهموفق»کالهقرمزی«درامسال،رضایتمخاطبان

رابهدستآورند،یااینکهدوبارهشاهدمجموعههایتکراریوبیمحتواخواهیمبود.

در حاشيه حضور بازيگر ميلياردی 
سریال »دورهمی«، اولین مجموعه نوروزی شبکه نسیم است که قرار است در ایام نوروز پخش  شود. در 
این مجموعه که هنوز اسمی از کارگردان آن در جایی درج نشده، مهران مدیری به همراه امیرمهدی ژوله، 
به عنوان بازیگران اصلی بازی دارند. پس از امیرمهدی ژوله که اولین تجربه بازی در یک سریال را از سر 
می گذراند، حضور مهران مدیری در این سریال اتفاق جالب توجهی است. درحالی که شنیده می شد مهران 
اما  بازی گرفته،  برای  میلیاردی  رقم  این مجموعه، همانند سریال »قلب یخی«،  در  بازی  برای  مدیری 
تهیه کننده سریال، موضوع دریافت دستمزد میلیاردی مهران مدیری برای حضور در این سریال را کذب 
محض و دستمزد مدیری را کامال مطابق با برآوردهای سازمان صدا و سیما دانست و به نوعی پرداخت رقم 
میلیاردی به مدیری را الپوشانی کرد!  هر چند مدیری در  سریال »قلب یخی« هم به عنوان بازیگر حضور 
داشت، اما این سریال در شبکه نمایش خانگی توزیع می شد و با این حساب آخرین حضور او به عنوان 
بازیگر در تلویزیون، در سریالی که خودش کارگردانی آن را بر عهده ندارد، به سال 1380  و »دردسرهای 
والدین« به کارگردانی مسعود نوابی برمی گردد. سیامک انصاری، شقایق دهقان، الیکا عبدالرزاقی، مهران 
رنجبر و محمد نادری دیگر بازیگران این مجموعه 156 قسمتی هستند. این مجموعه که پخش آن از 
چند روز مانده به عید آغاز می شود، قرار است با ساختاری متفاوت روی آنتن برود و در هر قسمت از 
آن 300 نفر از مخاطبان که طی یک فراخوان برای حضور در برنامه ثبت نام کرده اند، به تماشای بازی 

بازیگران می نشینند.

ماجراهای يک جوان پردردسر
سعید آقاخانی، که بعد از بازی در فیلم های »خداحافظی طوالنی« و»من دیه گو مارادونا هستم« و دریافت 
و عده ای گمان  بود  فاصله گرفته  تلویزیون  در  از فضای سریال سازی  از جشنواره سی وسوم، مدتی  سیمرغ 
فکر  به  امسال  پاییز  از  آورد،  نخواهد  روی  تلویزیون  به سمت  دیگر  عطاران،  رضا  مثل  او هم  که  می کردند 
ساخت مجموعه ای نوروزی به همراه گروهی کامال حرفه ای افتاد. این سریال که »بیمار استاندارد« نام دارد، 
بدون من«( در 15 قسمت 45 دقیقه ای و  توکلی )کارگردان »پرسه در مه« و »اینجا  بهرام  نویسندگی  به 
)با  بهنام  قصه   استاندارد«  »بیمار  است.  تهیه شده  از شبکه سه  برای پخش  ردایی  مسعود  تهیه کنندگی  به 
بازی بابک حمیدیان( را به تصویر می کشد که خود را در موقعیتی عجیب و باورنکردنی قرار می دهد و  وارد 
ماجراهایی می شود که تا به حال تجربه شان نکرده است. در این مجموعه عالوه بر حمیدیان، جواد عزتی، شیال 
به عنوان  روحانی  امید  و  عبداللهی  هومن حاجی  حاتمی، حسین محب اهری،  پورسرخ، خاطره  پوریا  خداداد، 
بازیگران اصلی حضور دارند. این مجموعه در 14 قسمت 45 دقیقه ای توسط مرکز گسترش فیلمنامه نویسی صدا 

و سیما تهیه و تولید شده است.

جادويی جعبه 
فرنوش ارس خانی
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درتكاپوی موفقيت سری اول يک سريال 
بعد از استقبال هایی که از مجموعه »دودکش« در رمضان سال 92 شد، 
گرفت  تصمیم  مجموعه،  این  دوباره  موفقیت  برای  لطیفی  محمدحسین 
که ادامه آن را برای نوروز 95 بسازد. با این  حال آدم ها و حال وهوای قصه  
قالی شویی  و  فیروز  و  هستند  آشنا  بیننده ها  برای  همگی   »2 »دودکش 
این  تغییر  تنها  می شناسند.  سریال  این  مخاطبان  اغلب  را  پرماجرایش 
رضوی  سیدمحمود  و  نویسنده  به عنوان  نریمانی  کوروش  حضور  سریال، 
تقوایی  زینب  و  نیک نژاد  برزو  این  از  پیش  که  است  تهیه کننده  به عنوان 
مسئولیت هر یک از این بخش ها را به عهده داشتند. در این مجموعه که 
سری اول آن به دلیل تکیه کالم های شخصیت های آن با استقبال بسیاری 
مواجه شد، هومن برق نورد، بهنام تشکر، سیما تیرانداز، امیرحسین رستمی، 
بازیگر  و  یاسر  مجید  نوروزی،  یاس  شیرخانلو،  محمدرضا  عابدی،  نگار 
خردسال زینب فالحت پیشه به ایفای نقش می پردازند. مجموعه تلویزیونی 
از  امسال  تابستان  که  بود  لطیفی  محمدحسین  قبلی  کار  لیال«  »تنهایی 

شبکه سوم پخش شد.

قرعه به نام کدام سريال می افتد؟
هنوز  که  دیده  تدارک  را  دو سریال  نوروز  برای  امسال  دو سیما  اما شبکه 

نوروز  ایام  در  برای پخش  را  بیشتری  کدام مجموعه شانس  نیست  مشخص 
داشته باشد. یکی از این مجموعه ها که از پاییز 
امسال تولیدش آغاز شد، سریال »زعفرانی« به 
کارگردانی حامد محمدی و به نویسندگی سعید 
است.  محسنی  آزاده  و  محمدی  حامد  جاللی، 
»زعفرانی« از آغاز تولید، با حاشیه های فراوانی 
معتمدآریا  فاطمه  بود  قرار  ابتدا  بود.  مواجه 
به عنوان بازیگر اصلی روبه روی مهدی هاشمی در 
این سریال بازی کند، اما درنهایت و به دالیلی، 
ستاره  و  نگرفت  سریال شکل  این  در  او  حضور 
گفته  به  شد.  بازیگر  این  جایگزین  اسکندری 
لحاظ  به  »زعفرانی«  مجموعه،  این  سازندگان 
تنوع میان قصه های سریال ها، کار متفاوتی است 
و مهدی هاشمی در این کار شخصیت جدیدی 
از خودش خلق کرده است. او در این کار نقش 

است.  شوخ  و  خانواده  اهل  مردی  که  دارد  متفاوتی 
که  می گذرد  قهوه خانه  یک  در  سریال  این  ماجراهای 
اداره آن را مهدی هاشمی برعهده دارد. مهران احمدی، 
از  کاظمی  هادی  و  میرامینی  حدیث  محمدی،  نرگس 

دیگر بازیگران این مجموعه هستند.
***

اما مجموعه تلویزیونی »قرعه«، از دیگر گزینه های پخش در ایام نوروز از شبکه 
دو سیماست. داستان این مجموعه که به کارگردانی برزو نیک نژاد و تهیه کنندگی 
محمود اتحادی تولید می شود، درباره چند خانواده ایرانی است که با نزدیک شدن 
به ایام نوروز با مشکالتی مواجه می شوند. فیلمنامه این سریال را محمد تنابنده 
هاشمی،  هدایت   متخصص،  فریبا  آذرنگ،  حمیدرضا  چون  بازیگرانی  و  نوشته 
نسرین نصرتی، سحر ولدبیگی و پرستو گلستانی به ایفای نقش می پردازند. ابتدا 
قرار بود مجموعه 15 قسمتی »قرعه« به تهیه کنندگی الهام غفوری و کارگردانی 
سیروس مقدم به جمع سریال های نوروزی 95 بپیوندد، ولی از آن جا که این 
زوج درگیر پیش تولید مجموعه »سنگ پا« هستند، برزو نیک نژاد کارگردانی این 
مجموعه نوروزی را به عهده  گرفت. او سال گذشته مجموعه »روزهای بد به در« را 

برای پخش در ایام نوروز از شبکه سه روی آنتن داشت. 
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قلمداد کرد. بسیاری  نوروز  بهترین روزهای  از  را می توان یکی  به در  روز سیزده 
از مردم بعد از پشت سر گذاشتن 12 روز مهمان داری، تفریح، گردش، مسافرت 
از سال جدید را به دل طبیعت  و برگزاری جشن های سال نو، سیزدهمین روز 
می روند و ساعاتی را در کنار هم خوش می گذرانند. این روز یک نمایش ملی است. 
بسیاری از مردم اعتقاد دارند برای این که نحسی این روز را دور کنند، می بایستی 
از خانه شان خارج شوند و سیزده به در کنند تا نحسی روز در طبیعت به در شود. 
در این روز سبزه های سبزشده را که در چند روز اول سال نو مهمان سفرة هفت 
سین بوده، به آب روان می سپارند. خوراکی های باقی مانده نوروز مصرف می شود 
می توان  را  کسی  کمتر  به پاست.  دسته جمعی  بازی های  بساط  و  دورهمی ها  و 
طبیعت  دل  به  و  بماند  منزلش  در  فروردین  سیزدهم  روز  در  که  کرد  مشاهده 
نرود. نظر به این که این روز مشتاقان و طرفداران زیادی دارد، از همان اوایل روز 
خیابان ها شلوغ و پررفت وآمد هستند و پارک ها و فضاهای سبز محله ها و مناظر 
طبیعی اطراف شهر پذیرای هزاران نفر از زن و مردم و جوان و پیر و کودک است. 
بسیاری از خانواده ها با دلی خوش و با صفا و صمیمیت در کنار هم می نشینند 
و ساعاتی را به گفت وگو، بازی، میل  کردن غذا، آجیل های باقی مانده از روزهای 
اول سال نو و... می پردازند و گل می گویند و گل می شنوند. بسیاری از افرادی که 
در طول سال و در هیاهوی شهر به دنبال مسائل زندگی هستند و با هم روابطی 
سرد و خشک دارند، در این روز تغییری در رفتارشان رخ می  دهد و همه مهربان 
و شادمان هستند؛ گویی بهترین روز سال همین روز است. هرچند هستند افرادی 
که این روز را نحس می دانند، ولی در این روز همه چیز و همه کس رنگ شادی 
به خود می گیرد و همه از کنار هم  بودن لذت می برند. با این تفاسیر، آیا روز سیزده 
به در نحس است؟ افرادی این گونه می گویند: روز سیزدهم هر  ماه در جدول 30 
و  است  باران  تیشتر که ستارة  یا  تیر  فرشتة  به  است  مربوط  باستان،  ایران  روز 
ارتباط با آب و باران دارد و بسیار روز خجسته و مبارکی است. در مورد فرشتة 

تیر و جشن تیرگان که در سیزدهم »تیرروز« در تیرماه، برگزار می شود، به نوبة 
خود گفته ها و نوشته های زیادی وجود دارد. بنابراین این روز در باورها و اعتقادات 
اگر دقت کنید در جدول  نبوده است.  به هیچ عنوان نحس  باستان  ایران  مردم 
مربوط به سعد و نحس روزها نیز روز سیزدهم مبارک آمده است. مردم باستان 
در مورد این روز معتقد بودند که جمشید شاه )بنیان گذار نوروز( روز سیزده نوروز 
را در صحرای سبز و خرم، خیمه و خرگاه برپا می کرد و بار عام می داد. چندین 
سال متوالی این کار را انجام داد که درنتیجه این مراسم در ایران زمین به صورت 

سنت و مراسم درآمد.

سيزده به در نحس است يا مبارك؟
خیلی از افراد نه تنها به  نحسی  عدد 13 اعتقادی  ندارند، بلکه  درکل عدد خاصی 
را در سرنوشت خود موثر نمی دانند، ولی این مسئله که در گذشته ها این عدد را 
این بوده که در طالع  نمای  نجومی،  خوش یمن تلقی  نمی  کرده اند، شاید علتش 
قدما معتقد بودند که  آسمان  12 برج  دارد و هر تولدی  که  صورت  می  گیرد، دارای  
ستاره ای  در یکی  از 12 برج  است  و بنا بر این که کدام  ستاره  در کدام  برج  قرار 
گرفته، طالع  و خوی  فرد متولدشده  شکل  می  گیرد و خارج  از 12 برج  که  عدد 13 
است، نابجا و نحس  محسوب می شده است. به هرحال حاال دیگر نحسی  عدد 13 

مورد باور و قبول همه نیست و می توان گفت بیشتر جنبة خرافی  دارد.

رسم های روز سيزده به در
گرفتن،  روز جشن    12 از  بعد  ایرانیان  که  می شود  بیان  این طور  دیگر  گفتة  به 
دور هم بودن، دید و بازدید، مسافرت، شادی کردن و... که به یاد 12 ماه از سال 
است، سیزدهمین روز از سال نو را که فرخنده است، به فضایی سبز یا به صحرا 
این ترتیب رسمی  به  می رفتند و آن روز را به شادی می گذراندند و درحقیقت 

خانواده
مليکا خداوردی

از هزاران گره مانده به راه
 تو بیا تا گره ای باز کنیم!

سيزده به در؛ روز طبيعت
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 بودن دورة نوروز را به اتمام می رسانده اند. در بررسی دیگری 
این گونه بیان می شود که اعتقاد به عمر 12  هزار ساله جهان 
نزد زرتشتیان، تحت تاثیر نجوم بین النهرین است که اعتقاد 
برج های  از  یکی  به  خود  که  اختر   12 از  کدام  هر  داشتند 
دوازده گانه حاکم است، هزار سال بر جهان حکومت خواهد 
کرد. در این صورت جهان عمری 12 هزار ساله خواهد داشت 
و موقعی که 12 هزار سال به اتمام می رسد، زمین و آسمان 

در هم خواهد شد.
تاثیر  بنابراین اصل اعتقاد به 12 هزار سال و 12 ماه سال 
معتقدات بابلی است. بعد از 12 هزار سال، آشفتگی اول باز 
سال  ماه  اولین  در  روز   12 جشن های  پس  گشت،  خواهد 
)فروردین( آغاز سال با سال 12 ماهه و دورة 12 هزار سالة 
عمر جهان مرتبط است. انسان هر چیزی را که در این 12 
روز اتفاق می افتاد، به عنوان سرنوشت سال خود می پنداشت. 
قبل از نوروز انواع و اقسام دانه ها را می کاشتند و هر دانه  ای 
رشد  بهتر  و  بیشتر  صورتی  به  روز   12 این  مدت  در  که 
می بردند  به کار  سال  آن  کاشت  برای  را  دانه  آن  می یافت، 
و  ناراحتی  به  نو  روزهای سال  اولین  اگر  و تصور می کردند 
اندوه  با  منوال  همین  به  نیز  سال  تمام  شود،  سپری  اندوه 

خواهد گذشت.

مدل های برپايی مراسم سيزده به در
همان طور که می دانید، شیوه های برگزاری روز سیزده به در و 
نیز مراسم و آداب این روز تا حدود زیادی گسترده و متفاوت 
است، به صورتی که در این مطلب نمی توان تمام آن را جا داد 
و به همة آن ها اشاره کرد. بخشی دیگر از آیین های سیزده 
و  تقدیر  با  نوعی  به  که  می دهند  تشکیل  باورهایی  را  به در 
سرنوشت در پیوند است. برای مثال فال گیری )به ویژه فال 
در  )که  بخت گشایی  آن،  و گشودن  گره  زدن سبزه  کوزه(، 
از  دیگر،  پرشمار  نمونه های  و  است(  رایج  بخارا  و  سمرقند 

مراسم  روز سیزده به در به شمار می روند.
چهارشنبه  مراسم  مثل  که  به در  سیزده  دیگر  آیین های  از 
هستند،  دوست داشتنی  و  زیبا  پرشمار،  نوروز،  و  سوری 
گروهی،  بازی های  به  پرداختن  و  هم  کنار  در  جمع  شدن 
ترانه ها و رقص های دسته جمعی، گردآوری گیاهان صحرایی، 
سوارکاری،  بادبادک پرانی،  عمومی،  خوراک پزی های 
نمایش های شاد، هماوردجویی جوانان، آب پاشی و آب بازی 
است که ریشه ای عمیق در باورها و فرهنگ اساطیری دارند. 
فروریختن  معنی  به  خندیدن  و  کردن  شادی  همین طور 
اندیشه های پلید و تیره، روبوسی نماد آشتی، به آب سپردن 
سبزة سفرة نوروزی به نشانة هدیه دادن به ایزد آب »آناهیتا«، 
گره زدن علف برای شاهد قرار دادن مادر طبیعت در پیوند 
میان زن و مرد و مسابقه های اسب دوانی که یادآور کشمکش 

ایزد باران و دیو خشک سالی است.

علف گره زدن
بشر  نخستین  موضوع  و  باستان  ایران  در  آفرینش  افسانة 
دارای  کیومرث  دربارة  روایاتی  دانستن  و  شاه  نخستین  و 
کیومرث  از  بار  چندین  »اوستا«  در  است.  زیادی  اهمیت 
سخن به میان آمده و او را نخستین پادشاه و نیز نخستین 

بشر نامیده است.
و  االرض  ملوک  »ِسنی  کتاب  در  اصفهانی  گفته های حمزه 

االنبیاء« صفحه های 23 تا 29 و گفته های مسعودی در کتاب »مروج الذهب« جلد دوم صفحه های 
110 و 111 و بیرونی در کتاب »آثار الباقیه« بر پایة همان آگاهی است که در منبع پهلوی وجود 

دارد که:
»َمشیه« و »َمشیانه« که دختر و پسر دو قلوی کیومرث بودند، روز سیزدهم فروردین برای نخستین 
بار در جهان با هم ازدواج کردند. در آن زمان چون عقد و نکاحی شناخته نشده بود! آن دو به وسیله 
گره زدن دو شاخه »مُورد«، پایة ازدواج خود را بنا نهادند و چون ایرانیان باستان از این راز به خوبی 
آگاهی داشتند، آن مراسم را به ویژه دختران و پسران دم بخت روز سیزده به در انجام می دادند. امروزه 
نیز دختران و پسران برای بستن پیمان زناشویی، نیت می کنند و علف گره می زنند. این رسم )علف 

گره زدن در روز سیزده به در( از زمان کیانیان 
هخامنشیان  زمان  در  و  شد  فراموش  تقریبا 

دوباره آغاز شد و تا امروز باقی مانده است.
آمده  چنین  التواریخ«  »ُمجمل  کتاب  در 
ظاهر  زمین  به  که  مردی  اول   ...« است: 
شد، پارسیان آن را »گل شاه« نامیدند، زیرا 
که پادشاهی او اال بر گل نبود، پس پسر و 
نام  ماند که مشیه و مشیانه  او  از  دختری 
ازدواج  هم  با  نوروز  سیزده  روز  و  گرفتند 
کردند و در مدت 50 سال، 18 فرزند به  
 94 جهان  ُمردند،  چون  و  آوردند  وجود 

سال بی پادشاه بماند.«
همان گونه که شباهتی بین چهارشنبه  سوری 
و نوروز امروزی متداول در تهران و شهرهای 
بزرگ، با شیوه های اصیل و کهن آن وجود 
ندارد، سیزده به در امروزی نیز تنها نامی از 
هیچ  و  داشته  خود  بر  را  کهن  جشن  یک 
ما  نیاکان  یادگار  و  کهن  آیین  به  شباهتی 
ندارد. نحوة اجرای جشن سیزده به در، مانند 
بسیاری از دیگر آیین های ایرانی، عمیقا از 
شیوة اصیل و باستانی خود دور شده است 
و به شکل فعلی آن، دارای سابقة تاریخی 

در ایران نیست.
***

و  پدرها  برگردیم،  گذشته  به  کمی  اگر 
شب  از  که  را  سبزه هایی  مادرهایمان 
سال نو درست کرده بودند، بعد از این که 
آن ها  از  به خوبی  عید  روزهای  اولین  در 
مراقبت می کردند، در روز سیزده به در به 
زمین  به  احترام  برای  و  می بردند  صحرا 
زمین  آغوش  در  را  سبزه ها  این  گیاه،  و 
از  بعضی  متاسفانه  ولی  می کاشته اند. 
طبیعت  دل  در  را  سبزه ها  امروز  افراد 

خودشان  پیرامون  محیط  کثیفی  و  شلوغی  باعث  و  می کنند  رها 
می شوند. یا این سبزه ها را در جوی آب می اندازند و جلوی آبراه ها را می گیرند و به نوعی فضا 
بله درست  به آب سپرد؛  را  باید سبزه  آلوده می کنند. عده ای شنیده اند که  را  و محیط شهری 
است، ولی باید به آب روانی سپرد که غالبا در بیرون از شهرها یا در روستاها وجود دارند، نه 
آن شخص  خود  نه تنها  آب ها،  این  درون  سبزه ها  انداختن  با  است.  جاری  جوی ها  در  که  آبی 
جمعیت  این که  به  توجه  با  می شود.  افزوده  آب ها  گرفتگی  بر  لحظه  هر  بلکه  نمی برد،  لذتی 
شهرها و حتی شهرستان ها هر روز بیشتر و بیشتر می شود، سعی کنیم تا جایی که می توانیم، 
از طبیعت و روزهای خاصی مثل سیزده به در به خوبی و شایسته استفاده کنیم و هیچ وقت این 
با ریختن حتی  است،  آینده(  و چه نسل  فعلی  استفاده همگان )چه نسل  برای  را که  طبیعتی 
طبیعت  جان  و  زیبایی  ساده تر،  عبارت  به  و  نکنیم  کثیف  غذا  ته ماندة  یا  آشغال  کوچک ترین 

نگیریم. را 
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نوستالژی های نوروز دهة هشتاد 
نوستالژی

احسان رضايی

معموالاتفاقاتیکهدرنوروزهرسالمیافتد،درذهناکثریتافرادنقشمیبندد.زیراباشروعسالجدید
بهخصوصدرروزهاینخست،سعیمیکنیمتاکارهایمتفاوتیانجامدهیمومعموالدراینروزهاتصمیمهای
جدیدینیزبرایزندگیمیگیریم.دراینگزارشاتفاقاتمهمدهة80رابهتفکیکهرسالبررسیمیکنیم.

دهةجنگوصلح

نوروز 1380: مرگ کودکی
احمد  مرگ  از  بعد  دهه،  این  عید  اولین 

گلشیری  هوشنگ  مشیری،  فریدون  شاملو، 
و  هنرمندان  از  بسیاری  چهره های  و 
نویسندگان دیگر سر رسید و در همان روز 
ابتدایی نوروز، خبر مرگ ویلیام  هانا، خالق 
به همة  کارتون محبوب »تام و جری« هم 
آن درگذشت ها اضافه شد تا معلوم شود که 
این دهه، به کلی متفاوت است از دهه های 

پیش.
تام و جری  بار،  اولین 
60 سال پیش از این 

شده  ظاهر  تاریخ 
بودند. 

به هرحال هرچه 
بود، مرگ ویلیام 

از  بود  نمادی   هانا، 
پایان عصر معصومیت 

و کودکی.

نوروز 1381: جهان پرفتنه شده
حدسی که با مرگ ویلیام  هانا، در نوروز سال 80 زده بودیم، شش ماه بعد رنگ واقعیت 
گرفت. روز 20 شهریور 80 )11 سپتامبر 2001( کسانی که بی خبر تلویزیونشان را روشن 
 کردند، با صحنه های عجیبی روبه رو  شدند که تا آن زمان مخصوص ساعت های پخش 
فیلم سینمایی بود. ساختمان های بلند در آتش می سوخت، کسانی از ترس خودشان را 
از آن ارتفاع به زمین پرت می کردند و بعد، کل ساختمان فرو ریخت. عجیب تر از همه 
این که این تصاویر فیلم و حقة سینمایی نبود و واقعی بود. حمله به برج های دوقلوی 
مرکز تجارت جهانی در نیویورک که هنوز هم به درستی معلوم نشده کار چه گروه و 

سازمانی بوده، بالفاصله جهان را در وضعیت جنگی قرار داد. 

نوروز 1382: تكذيب های سعيد الصحاف
مقصد بعدی جنگ، همسایة غربی ما بود. دو روز مانده به عید 82، جنگی که از ماه ها قبل تهدیدهایش آغاز شده بود، رسما شروع شد. 
بهانة جنگ این بود که رژیم صدام تسلیحات کشتار جمعی غیرمتعارف در اختیار دارد و این، البد برای صلح جهانی مخاطره آمیز بود. 
»رژیم عراق طرح تولید گاز اعصاب و سیاه زخم و سالح های اتمی را به مدت یک دهه دنبال کرده است.« شش سال بعد معلوم شد که 

گزارش های بازرسان آژانس انرژی اتمی که به استناد آن ها جنگ شروع شده بوده، از اساس دروغین بوده اند.
به هرحال هرچه بود، روز 21 جنگ )7 آوریل یا 19 فروردین( نیروهای آمریکایی وارد کاخ های صدام در بغداد شدند. جنایت کارترین 
دیکتاتور منطقه فرار کرد. سعید الصحاف هم همین طور. در سه هفته بمباران مداوم شهرهای باستانی عراق، میراث فرهنگی و آثار 
باستانی اولین تمدن های بشری آسیب شدید دید. آمریکا و انگلیس تا هفت سال بعد مالک عراق و نفت عراق شدند. شش ماه بعد، 

صدام با ریش انبوه در مخفیگاهی در شمال عراق پیدا و اعدام شد. سعید الصحاف اما امروز در کویت به کار تجارت مشغول است.

نوروز 1383: گل پونه های وحشی دشت اميدم
با وجود تجربه دو نوروز با جنگ، این یکی نوروز از همه غمگین تر بود. هنوز شش ماه از زلزلة ویران گر بم نگذشته بود که عمو نوروز 

بی خبر از همه جا سر رسید و داغ خانواده های 35 هزار قربانی زلزله را تازه کرد. 
بامداد روز جمعه 5 دی 82، ایران با این خبر از خواب بیدار شده بود: »زمین لرزه شهرستان بم را تکان داد.« اول همه دعا می کردند 
که ماجرا جدی نباشد و خسارت ها کم. اما در همان چند ساعت اول مشخص شد که آن چه بر بم گذشته، هرگز از ذهن ها و خاطره ها 
محو نخواهد شد. شهر زیبایی که با ارگ باصالبتش قرن ها در کویر خشک و بی آب وعلف همچون ستاره ای تابناک می درخشید، یک باره 
زیرورو شده و با اهل و بنایش به ویرانه تبدیل شده بود. امدادگرها و کمک ها از سرتاسر دنیا راهی بم شد. بسیاری از ورزشکاران، 

هنرمندان و چهره ها رفتند تا تسلی خاطر بازماندگان شوند، اما هیچ کدامشان نتوانستند جهان پهلوان تختی را تکرار کنند.
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نوروز 1384: بازگشت 
سياستمدار

سال آخر ریاست جمهوری حجت االسالم 
خاتمی بود و فصل انتخابات. همه منتظر 
بودند تا این بار هم مثل هشت سال قبل، 
با شگفتی های تازة دنیای سیاست روبه رو 
عیددیدنی ها  همة  اصلی  بحث  و  شوند 
آرایش  انتخابات،  دربارة  گمانه زنی 
احتمالی  کاندیداهای  سیاسی،  نیروهای 
این  اصلی  سوال  بود.  انتخابات  نتیجة  و 
بود: »هاشمی رفسنجانی می آید یا نه؟« 
سیاستمدار  آمدن  که  می دانستند  همه 
شدن  جدی  یعنی  میدان،  به  کهنه کار 
برای  و  افتاد  هم  اتفاقا  که  اتفاقی  بازی. 
به  را  ریاست جمهوری  رقابت  بار،  اولین 
هشت  مثل  هم  نتیجه  کشید.  دوم  دور 
داشت.  تازگی  و  شگفتی  قبل،  سال 
ایران  رئیس جمهور  شد  تهران  شهردار 
پیشی  هم  پیر  سیاستمدار  بر  حتی  و 
گرفت. این، سیاسی ترین نوروز این دهه 
بود. نوروزی که همه از هم می پرسیدند: 

»چه خواهد شد؟«
پاپ  مرگ  عید،  این  خبرهای  دیگر  از 
ژان پل دوم بود، که جوان ترها اسمش را 
مخفف می کردند و می گفتند »پدر ژپتو«. 
گفت وگوی  به  معتقد  پاپ  این  مرگ  با 
که  آمد  کار  سر  بر  جدیدی  پاپ  ادیان، 
به  جنگ  هوای  و  داشت  دیگر  عقایدی 
سرش بود. ظاهرا دهة 80، هنوز از جنگ 

خسته نشده بود.

نوروز 1386: طنز ترش و شيرين
هم  و  بود  سال  اسم  هم   »75 »نوروز 
اسم یک جنگ تلویزیونی که گروهی از 
کرد.  معرفی  ما  به  را  طنز  استعدادهای 
جواد  غفوریان،  مهران  مدیری،  مهران 
آقاخانی،  سعید  صیادی،  آرش  رضویان، 
رضا شفیعی جم، رضا عطاران و... همگی 
تا  منتها  کردند.  شروع  سال  آن  از 
هر  استعدادهای  بروز  و  کامل  شکوفایی 
کدام، زمان بیشتری الزم بود. برای رضا 
عطاران این زمان 10 سال طول کشید تا 
با سریال »ترش و شیرین« به نقطة اوج 

کارنامة هنری اش برسد. 
و  »ترش  سریال  در  عطاران  رضا 
انجام داده بود:  شیرین«اش چند کار را 
اوال از طنز خاص مهران مدیری که کل 
نیمة اول دهة 80 را مال خودش کرده 
سبک  او،  طنز  بود.  گرفته  فاصله  بود، 
این که،  دوم  داشت.  را  خودش  خاص 
طنز او طنز اجتماعی شده بود و به جای 
خلق فضاهای دور و بیگانه با امروز مثل 
آشنا  خیابان های  همین  توی  »برره«، 
می گذشت. و سومین کار عطاران، کشف 
بود  درخشانی  استعداد  به کارگیری  و 
آن  بین  در  که  پورمخبر  احمد  اسم  به 
بازیگر، پدیدة سریال های   همه سریال و 

نوروزی سال 86 شد.

نوروز 1385: هرکول ها و 
آمپول ها

به  ضرغامی  عزت اهلل  آمدن  با 
سرگرمی ساز  برنامه های  تلویزیون، 
این رسانه هم بیشتر و بیشتر شد 
مورد  در  قبل،  سال های  روال  و 
ایام  در  سریال  و  فیلم  بمباران 
گرفت.  بیشتری  شدت  هم  نوروز 
با  این سال، سریال »وفا«  در عید 
بازی  هانیه توسلی و پوریا پورسرخ، 
این دو چهرة جوان را ستاره کرد، 
آن  از  پربیننده تر  و  جالب تر  اما 
آهنین«  »مردان  مسابقة  سریال، 
بود  ایران(  مردان  قوی ترین  )یا 
را  دوره اش  ششمین  هرچند  که 
می گذراند، اما با آسیب دیدن یکی 
شد.  جنجالی  شرکت کنندگان  از 
برادران  سال،  این  در  که  به عالوه 
فاطمی هم ظاهر شدند که تا چهار 
سال بعدی، عنوان قوی ترین مردان 
نگه  خودشان  خانوادة  در  را  ایران 

داشتند. 

نوروز 1387: همه عليه مهران
سنت سریال های نوروزی، سریال های 
طنز و کارهای خاص مهران مدیری، 
که  نشدند  آن  از  مانع  هیچ کدام 
سروصدا  هزارچهره«  »مرد  سریال 
در  مدیری  مهران  نیندازد.  راه  به 
سریال نوروزی این سالش )که سال 
بعد هم همان را تکرار کرد(، کارمند 
را  ساده ای  و  صاف  دست وپاچلفتی 
تصادف،  اثر  بر  که  بود  کرده  تصویر 
باز  مختلفی  ماجراهای  به  پایش 
بازی کردن در  به  می شود و مجبور 
خود  هیچ کدامشان  که  نقش هایی 
اعصاب  و  مغز  اول جراح  نیستند.  او 
راه  شاعران  حلقة  به  بعد  می شود، 
است  پلیس  مدتی  می کند،  پیدا 
خالف کاران  میان  به  آخر  دست  و 

می رود. 

نوروز 1388: شكست در آزادی
چهار سال قبل، خیلی راحت با برانکو ایوانکوویچ به 
جام جهانی صعود کرده بودیم و این بار هم تدارکات 
و شانس و همه چیز، مساعد بود برای صعود. حتی 
یک قهرمان به اسم علی دایی را کرده بودند سرمربی 
تیم ملی و آن هم درست زمانی که مذاکره با افشین 
»قلب  با  را  پرسپولیس   1387 سال  در  که  قطبی 
شیر« قهرمان ایران کرده بود، تمام شده بود و خبر 
سرمربی گری او هم اعالم. همه چیز در ظاهر خوب و 
خوش بود که بازی سنتی ایران-عربستان رسید. روز 
ششم فروردین، یعنی در اوج تعطیالت، 100هزار نفر 
به ورزشگاه آزادی آمدند تا لذت صعود را با شکست 
بگیرند. حتی رئیس  جمهور  رقیب همیشگی جشن 
با  بازی برده، یک باره  اما  هم به استادیوم آمده بود. 

باخت جایگزین شد. 

نوروز 1389: آغاز هدفمندی
آخرین نوروز دهة 80، با یک خبر اقتصادی مهم همراه بود؛ 
»هدفمندی یارانه ها«. این، چیزی بود که مجلس در تصویب 
قانون بودجة سال 89 پیش بینی اش را انجام داده بود و همه 
و  اول سال، می خواستند دربارة آن و چند  از همان روزهای 
چونش بدانند. موضوع بیشتر دید و بازدیدهای عید 89 سوال 

همین برنامه بود.
به جز ماجرای هدفمندی و سوال های مربوط به آن، عید 89 

یک ماجرای خاص دیگر هم داشت؛ افول وحشتناک تلویزیون و برنامه های آن. اگر در همة این سال ها 
سریال ها، فیلم ها، برنامه ها و اخبار تلویزیونی در ایام نوروز می توانست بینندگان را در پای جعبة جادو 
میخکوب کند، سپردن سریال سازی نوروزی به مسعود ده نمکی که به لطف عبور از خط قرمزها در دو 
فیلم »اخراجی ها« 1 و 2 توانسته بود فروشی در گیشة سینما به دست بیاورد، یک شکست فاحش بود.  
سریال »دارا و ندار« ده نمکی حتی از طرف دوستانش هم مورد انتقاد شدید واقع شد. با ظهور کانال 
ماهواره ای »فارسی وان« در اواخر بهار 89، زنگ خطری که این انتقادها برای تلویزیون به صدا درآورده 

بود، جدی تر هم شد تا صدا و سیما به خود بیاید و سریال هایی مثل »مختارنامه« را روانة آنتن کند.  
دهة 80، دهه ای که با مرگ یکی از نمادهای تلویزیون دهه های قبل شروع شده بود، با پخش مستقیم 
جنگ ها ادامه پیدا کرده بود و با تثبیت تلویزیون به عنوان تنها منبع سرگرمی در ایام نوروز داشت به کار 
خودش پایان می داد، باز هم با یک پدیدة تلویزیونی دیگر همراه شد. دهة 80، مطلقا دهة تلویزیون بود.
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ورزشی

غیر از ایران هیچ تیمی 
شایستة قهرمانی نبود

گفت وگو با علی اصغر حسن زاده، ارزشمند ترين بازيكن 
مسابقات فوتسال قهرمانی آسيا

چهاردهمیندورةرقابتهایفوتسالقهرمانیآسیادرحالیباقهرمانیتیم
از بعد ناظمالشریعه پایانرسید،کهشاگردانمحمد به ایران ملیفوتسال
دودورهتوانستندجامقهرمانیراپسبگیرندوسهمیةجامجهانی2016
قهرمانی کنارعنوان در کنند. آسیاکسب تیم بهترین بهعنوان راهم کلمبیا
اینرقابتهابرایتیمملیفوتسالکشورمان،عنوانبهترینوارزشمندترین
بازیکنهمبهعلیاصغرحسنزاده،بازیکنریزنقشوتکنیکیایرانرسید.
بعدازبازگشتتیمملیفوتسالایرانازازبکستانباحسنزادهگفتوگو
کردیمتاازحالوهوایقهرمانیوکسباینعنوانبااوسخنبگوییم.

تبريک می گويم، بعد از دو دوره ناکامی توانستيد جام قهرمانی را پس 
بگيريد.

تمام ذهن خود را معطوف کرده بودیم تا این اتفاق رخ دهد. اگر تیم ملی فوتسال 
ایران نتوانست که در سال های 2012 و 2014 هم عنوان قهرمانی آسیا را از 
آن خود کند، بیشتر به اتفاقات بازمی گردد تا عدم توانایی ما. فوتسال ایران 
آقایی خود را در آسیا ثابت کرده است و بچه ها هم قسم شده بودند تا قهرمانی 

را بازپس گیرند.
قطعا همين عامل  انگيزة شما را دوچندان کرده بود...

اصلی اش  جایگاه  به  را  ایران  فوتسال  ملی  تیم  که  بودیم  این  دنبال  به  اول  ما 
همة  که  انگیزة  جهانی  جام   رقابت های  به  منتهی  سال  در  هم  آن   برگردانیم، 
فکر  جهانی  به  و  است  باالتر  آسیا  از  واقعا  سطحمان  ما  است.  باالتر  تیم ها 

می کنیم.
به نظر ميزبانی ازبک ها برای ايران خوش يمن است.

دقیقا همین طور است. آخرین قهرمانی ایران در مسابقات فوتسال قهرمانی 
آسیا در همین ازبکستان به دست آمد که در سال 2010 توانستیم 

این تیم را در فینال شکست دهیم.
تجربه  را  مسابقات  اين  در  حضورت  چندمين  شما 

می کردی؟
بوده ام و فکر  از سال 2006 در همة مسابقات حاضر  من 

می کنم این ششمین حضورم در مسابقات قهرمانی آسیا بود.
عنوان بهترين بازيكن اين رقابت ها هم به تو اختصاص پيدا کرد. 

لذت قهرمانی برای تو با اين عنوان بيشتر شد؟
خب قطعا از کسب این عنوان خوشحالم، اما نباید فراموش کنیم که این 
عناوین انفرادی وقتی ارزش پیدا می کند که بتوانیم عناوین تیمی یعنی 
قهرمانی در آسیا را هم کسب کنیم که خوشبختانه در این دوره به دست 
آمد. مهم در وهلة اول برای من قهرمانی تیم ایران بود، اگر هم قرعه به 
نام من افتاد و عنوان ارزشمندترین بازیکن قهرمانی آسیا را کسب کردم، 
با تالش تمام بازیکنان تیم ملی ایران حاصل شد و همه برای این مقام 

زحمت کشیدند.
نتايج ايران تا قبل از ديدار نهايی آن قدر خوب بود که توقع يک 
برد پرگل در ديدار نهايی به وجود آمده بود. اما انگار داستان فينال 

متفاوت بود و برد با حداقل اختالف را کسب کرديد.
از سد  اختالف  با  مانند سایر مسابقاتمان  نتوانیم  من پیش بینی می کردم 
ازبکستان عبور کنیم. شما بدانید داستان مسابقة نهایی با همة مسابقات 
تفاوت دارد، ضمن این که حریف تیم ازبکستان بود که از حمایت هزاران 
تماشاگر بهره می برد و فقط به قهرمانی فکر می کرد. ما اول بازی روی یک 
را  کارمان  محتاط تر  باعث شد کمی  موضوع  و همین  اتفاق گل خوردیم 
دنبال کنیم. ضمن این که مهم قهرمانی بود و فرقی نمی کرد 10 بر صفر 

پیروز شویم یا دو بر یک.
سال 94 با قهرمانی ها و عناوين مختلفی برای تو رو به پايان است. 
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فكر می کردی اين همه موفقيت را به دست بياوری؟
به  از لیگ روسیه  اوایل سال  را نمی کردم. من وقتی در  واقعا فکرش  نه، 
ایران  این تیم در  بازگشتم و به تیم تاسیسات پیوستم، می دانستم  ایران 
دو  آسیا هم  باشگاه های  رقابت های  در  آسیاست.  باشگاه های  میزبان جام 
و  کردیم  تجربه  را  ناکامی  دوره 
همین عامل فشار روی تیم را باال 
برده بود. خوشبختانه توانستیم در 
آسیا  در  قهرمانی  عنوان  اصفهان 
ایران  را کسب کنیم و جام را در 
نگه داریم. بعد از آن هم قهرمانی 
و  آوردیم  دست  به  را  برتر  لیگ 
شدم  مسابقات  گل  آقای  هم  من 
و در پایان هم به همراه تیم ملی 
باالی  را  آسیا  در  قهرمانی  جام 
و  بهترین   94 سال  بردیم.  سر 
ورزشی  پرافتخار ترین سال دوران 

من است.
مسابقات  عجيب  اتفاق 
قهرمانی آسيا هم قطعا ناکامی 

ژاپنی ها بود...
 اکثر تیم ها در فوتسال آسیا طی 
سالیان اخیر پیشرفت قابل مالحظه ای کرده اند و واقعا دیگر هیچ تیمی را 
نمی توان از پیش  برنده دانست. ژاپنی ها با پشتوانه دو دوره قهرمانی اخیر 
در آسیا خودشان را از پیش برنده می دانستند و همین تفکر کار دستشان 
داد. این موضوع زنگ خطر را برای ما هم به صدا در آورد که در باد این 
قهرمانی نخوابیم. همة رقبای ما در آسیا برنامه ریزی بلندمدتی کرده اند و 

ما هم فقط نباید دلخوش به غیرت بچه ها باشیم و باید امکانات را افزایش 
دهیم و تدارکات خوبی در راه جام جهانی کلمیبا که هفت ماه دیگر آغاز 
خواهد شد، داشته باشیم. امکانات برای ما باید در سطح توقعاتی باشد که 

از تیم ملی فوتسال ایران وجود دارد.
فكر می کنی اين تيم پتانسيل موفقيت در جام  جهانی 2016 

کلمبيا را دارد؟
یکی از خصوصیات بارز تیم ملی فوتسال ایران این است که اکثر بازیکنان 
دارند.  را  بین المللی  مختلف  رقابت های  در  حضور  تجربة  جوانی،  به رغم 

خیلی از بازیکنان فعلی تیم ملی در جام  جهانی 2012 حضور داشتند، 
ضمن این که سابقة حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را دارند. ما از 

که  داریم  را  جهانی  جام   در  موفقیت  پتانسیل  نه تنها  فنی  لحاظ 
حتی می توانیم روی سکوهای جهانی هم حاضر باشیم، منتها به 

شرطی که دیدارهای تدارکاتی خوبی را با تیم های تراز اول 
جهان تا قبل از جام  جهانی پشت  سر بگذاریم تا با آمادگی 

بیشتری راهی کلمبیا شویم.

بارز  خصوصیات  از  یکی 
ایران  فوتسال  ملی  تیم 
بازیکنان  اکثر  که  است  این 
تجربة  جوانی،  به رغم 
رقابت های  در  حضور 
را  بین المللی  مختلف 
بازیکنان  از  خیلی  دارند. 
جام   در  ملی  تیم  فعلی 
حضور   2012 جهانی 
این که  ضمن  داشتند، 
مسابقات  در  حضور  سابقة 
دارند را  آسیا  قهرمانی 

تیمملیکشتیفرنگیبرایتکمیلسهمیههایشدربازیهایالمپیکنیازبه
حضوردررقابتهایگزینشیقزاقستاندارد.مسابقاتیکه24اسفندتیمملی
راهیاینرقابتهاخواهدشدوسهکشتیگیرتیمملیکشتیفرنگیبایددر
اینرقابتهاکسبسهمیهکنند.یکیازاینکشتیگیرانامیدنوروزیاستکه
بایدسهمیةوزن66کیلوگرمرابهدستبیاورد.البتهاوکاربسیاردشواریرا
همدرپیشدارد.ازبینهمةمدعیانکشتیفرنگیدرآسیافقطکشتیگیرکره
جنوبیسهمیهرادرجهانیآمریکاکسبکردهاست.اینیعنیتیمهایآسیایی
دروزن66کیلوگرمبااقتدارراهیگزینشیقزاقستانخواهندشد.بااینوجود
امیدنوروزیازآمادگیباالیخودشبرایحضوردراینمسابقاتمیگویدواز

اینکهکاررادرقزاقستانیکسرهخواهدکرد.
 خستگی بعد از تمرين نشان از تمرينات فشرده برای حضور در گزينشی 

المپيک دارد!
 به هرحال دیگر زمان به اتمام رسیده است. فرصت کمی تا گزینشی داریم و باید در همین 

مسابقات کار سهمیه را یک سره کنیم.
به نظر کار سختی داريد.

 وزن 66 کیلوگرم که من باید به نمایندگی از ایران به آن رقابت ها اعزام شوم، مسابقات 
سختی را در پیش دارد. فقط هان ریو سو از کره جنوبی توانسته در جهانی الس وگاس 
سهمیه بگیرد و این یعنی که مدعیان سایر کشورهای آسیایی برای گرفتن سهمیه به 

این رقابت ها خواهند آمد.
حريفی هم از قزاقستان خواهی داشت که بايد در کشور خودش برای 

گرفتن سهميه مبارزه کند.
 من فقط نگران داوری ها هستم. در قهرمانی آسیا هم داوران خیلی به تیم ما ضربه زدند. 

اگر داورها مشکلی را به وجود نیاورند، از پس همة حریفان برمی آیم.
با اين حساب خيلی هم آماده هستی.

 مدت زیادی است که در تمرینات با جدیت حضور دارم. تالش زیادی کردم و االن 
خدا را شکر به فرم مطلوبی رسیدم. البته چند روزی است که به دلیل آسیب دیدگی در 
تمرینات از ناحیة دنده دچار مشکل شدم، اما خدا را شکر در آمادگی کامل به مسابقات 

خواهم رسید.
آسيب ديدگی ات جدی نيست؟

 نه خوشبختانه. البته چند شب از درد نتوانستم بخوابم. حتی در تمرین روز گذشته هم 
خوب نتوانستم مرور فن داشته باشم.

اين آرامشی که در تيم به وجود آمده به نظر روی تو هم تاثير گذاشته، از 
آن مصاحبه های قبلی خبری نيست.

به همه  بنا حواسش  کامال  به هرحال محمد  آرامش  هست،  او  وقتی  است.  چیز 
مشکالت  هم  االن  البته  است.  نمی خواهم برقرار  دیگر  اما  داریم،  زیادی 
اعتراض  که  هم  وقتی  کنم.  شدم. اعتراض  بده  آدم  خودم  کردم، 

کشتی بود؛ ورزشی که باید درحالی که همة حرف من توجه کردن به 
طال  مدال  به  المپیک  در 
می خواهم  االن  برسد. 
روی  را  حواسم  همة 
کشتی بگذارم تا برسم به 

المپیک.
حواست  همة  يعنی 
المپيک  دوم  طالی  به 
که  هم  بعد  و  است 
از  خداحافظی  احتماال 

دنيای قهرمانی؟
را  تالشم  تمام  بخواهد.  خدا  چه   هر 
اتفاقی رخ بدهد را  می کنم، اما این که چه 
برای  نمی شود.  انجام  به آسانی  کار  نمی دانم. 
گرفتن طال در المپیک باید همه زحمت بکشند. 
و  اردوها  در  مربیانم  به همراه  من کشتی گیر 
تمرینات زحمت می کشیم. مسئوالن هم باید 

امکانات و شرایط را در حد امکان فراهم کنند.

برای گرفتن سهميه کار سختی در پيش داريم
امید نوروزی: دیگر نمی خواهم اعتراض کنم
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نگاهی به »مستر سبيل« های فوتبال ايران

فوتبالدرگرویکتارمو
امسالوازاوللیگبرترظاهراداشتنسبیلدرفوتبالایرانحسابیمدشدهاست.شایدباورنکنید،اما
درحالیکهسالگذشتهریشمدشدهبود،امسالسبیلمدشدهاست.حنیفعمرانزاده،امیدعالیشاه،میالد
میداوودی،یونسشاکری،عزتیکرامت،محمدقاضی،مهردادبایرامیومحمدابراهیمیبازیکنانیبودندکه
سبیلگذاشتهاندوالبتهمادراینمطلبسعیکردهایمبهسبیلوهایفوتبالایرانبپردازیم.درفوتبالایران

زمانیتارهایمویسبیلهاارزشداشت،امااینروزهادیگرمثلآنروزهانیست.

جای خالی عمو سبيلو
سبیلوی  عمو  به  اولیویرا  تونی  درحالی که 

میانه  در  اما  بود،  شده  معروف  ایران  فوتبال 

فصل به دلیل مشکالتی که وجود داشت، تبریز 

پرتغال »سبیلوی  در  تونی  لقب  ترک کرد.  را 
پرتغالی« است.

علی پروين با سبيل خوش تيپ تر بود
او  از علی پروین نشان می دهد که  تصاویر قدیمی 

روزگاری با سبیل خوش تیپ تر بوده است. بهتر است 

مقایسه کنید همین عکسی را که از استاد داریم، با 

عکس های کنونی اش. آن پروین با سبیل تودل بروتر 
نبود؟

روزی روزگاری پرويز مظلومی
پرویز مظلومی، سرمربی کنونی استقالل هم از کسانی بود 
که او را یک سبیل پرست می دانستند و به هیچ عنوان حاضر 
نمی شد سبیلش را بزند. او سال های سال سبیل هایش را 
نزد تا این که پنج سال پیش دختر مظلومی از آمریکا به 
او پیغام داد که سبیل داشتن دیگر به مظلومی نمی آید و 
بهتر است سبیل هایش را بزند. این بود که پرویزخان، قید 

داشتن سبیل را زد.

روزی روزگاری سرهنگ عليفر
سرهنگ علیرضا علیفر که این روزها به خاطر 
گزارش های دابسمش خورش حسابی روی فرم 
آمده و همه به او توجه می کنند، هم از کسانی 
بود که بی خیال داشتن سبیل نمی شد. اما در 
دو سه سال پیش راضی به زدن سبیل شد و 
اتفاقا در انظار عمومی هم حاضر شد. در هر حال 
علیفر در محافل خصوصی می گوید دلش برای 

روزگاری که سبیل داشت، تنگ شده است.

علی فتح اهلل زاده با سبيل و بی سبيل
بی  زمانی  و  ریش  با  زمانی  مدیرعامل  یک  به عنوان 
ریش بود. اما سبیل را حفظ می کرد. همیشه با محاسن 
پیش  فصل  دو  درنهایت  اما  و  می شد  حاضر  انظار  در 
و  زد  را  سبیل هایش  قید  بود،  استقالل  مدیرعامل  که 
افشارزاده  بهرام  تا  شد  برکنار  ورزش  وزارت  سوی  از 
یعنی  فتح اهلل زاده  علی  روزنامه  البته  بگیرد.  را  جایش 
باد  بر  البته  و  استقالل  از  او  رفتن  با  جوان  استقالل 

رفتن سبیل هایش فعال تعطیل شده است.

ورزشی
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همین هفته گذشته بود که در دیدار با گسترش  فوالد با ظاهری جدید مشاهده 
شد. بچه غول آبی ها در این دیدار سبیل گذاشته بود تا برای مهاجمان تیم مقابل، 
ترسناک تر از همیشه باشد. البته این اولین باری نبود که حنیف را با این چهره 
می دیدیم. عمران زاده هم مانند میداوودی هر از گاهی با این ظاهر در مسابقات 
دیده می شود. میالد هم چه در زمانی که در استقالل حضور داشت و چه حاال که 
لباس سایپا را به تن می کند، سبیل هایش را به معرض نمایش می کشد. محمد 
ابراهیمی هم دیگر بازیکنی است که هرچند هفته، سیاهی دور لبش را به همه 
تا  و  بگذارند  قدیمی سبیل  به شیوه  آن ها سعی می کنند  البته  نشان می دهد. 

نزدیکی های چانه شان سبیل باشد. همه بازیکنانی که گفتیم البته سعی کرده اند 
یک شکل سبیل بگذارند. حنیف عمران زاده، امید عالیشاه، میالد میداوودی، یونس 
سبیل  ابراهیمی  محمد  و  بایرامی  مهرداد  قاضی،  محمد  عزتی کرامت،  شاکری، 
گذاشتند که تصاویرشان را می بینید. همه سعی کرده اند یک شکل سبیل بگذارند 
تا فوتبال ایران پس از عصر پشت موها و سه تیغ ها و موبلندها و ریشوها،  دوباره به 
روزگار سبیلویی برگردد. اما این ها تنها سبیلوهای فوتبال ایران نبوده اند. در همین 
چند سال گذشته سوشا مکانی، محمد نوری، رضا محمدی، کریم انصاری فرد و 

میالد میداوددی زمانی که سبیل داشتند، حسابی سوژه بود.

سلطان سبيل های سرمربيان
وفاداران  از  اما  ایران  فوتبال  ابراهیم زاده، سرمربی اصفهانی  منصور 
البته  و  نشد  سبیل هایش  زدن  به  حاضر  هرگز  او  است.  سبیل  به 
همیشه به داشتن این سبیل ها افتخار می کند. منصور ابراهیم زاده 
مدت هاست که تیم نمی گرفته و ظاهرا منتظر است که به او پیشنهاد 
بدهند. البته او پس از این که از ذوب آهن به راه آهن پیوست، افت 

کرد و درنهایت فعال از او خبری نیست.

تهامی با سبيل های به يادماندنی
ابراهیم تهامی هم مربی سبیلوی استقالل اهواز است و  استاد 
از آن بازیکنانی است که حسابی به خاطر سبیل هایش در دوره 
بازیگری معروف بود. او هنوز هم که هنوز است، سبیل هایش را 
نزده است و به قول خودش تا زمانی که زنده است، سبیل هایش 

را نمی زند.

روزگار سبيلويی
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يك فنجان چاى

جدول 
سودوكو

جدول سودوكو يه جدول ژاپنيه كه بهش جدول اعداد متقاطع هم 
گفته ميشه. اين جدول يه جدول مربعي شكله كه از 9 سطر و 

از  شده.  تشكيل  ستون   9
مساوي  مربع  تا   9 به  طرفي 
هم تقسيم شده بطوريكه اون 
مربع هاي 3 در 3 داخلي تو 
دل مربع اصلي قرار دارن كه 

بهشون بلوك گفته ميشه.
قانون هاي اين بازي شامل 4 

شرط اصلي و ساده :
1- همه سطر و ستون ها شامل 

اعداد بين 1 تا 9 باشه.
عدد  سطري  هيچ  تو   -2

تكراري نباشه.
3- تو هيچ ستوني عدد تكراري 

نباشه.
4-تو هيچ بلوكي عدد تكراري 

نباشه...

قاب طنز

جدول چيستان
آسان خوانندگان گرامى مجله ضمن تبريك فرا رسيدن سال نو در اين دو صفحه شما را دعوت مى كنيم. تا ضمن سرگرم شدن 

با يافتن پاسخ هاى مربوطه در قرعه كشى جايزه اى نفيس شركت كنيد. با حداقل جواب دادن به سه تا از سرگرمى هاى اين 
صفحه اسم خود را  در گردونه شانس قراد دهيد. در ضمن پاسخ  هاى خود را تا تاريخ 20 فروردين 95 به آدرس اى ميل صفحه 

ارسال كنيد. همراهان گرامى جواب كليه سرگرمى ها را هم در شماره آينده وخارزم مشاهده  خواهيد كرد.
 برنده اين ماه نشريه خارزم آقاى اردالن حسن زاده نظامى هستند از تهران براى دريافت جايزه با ايشان تماس گرفته خواهد شد. 

sargarmi.kharazm@gmail.com

افقى:
1. قله مرتفع آفريقا

2. بندرى در قبرس - حرف ندا
3. پاندول - خوردنى

4. نفس خسته - رمق - كمك
5. شهر غرب ايران - يازده

6. پول روسيه - از القاب اروپايى
7. هوشيارى - ماده سمى خون

8. وى - پيوستگى
9. حيله گر - حاشيه - رنگ مو فورى

10. به رسم خاطره - سنه

عمودى:
1. شيادى

2. شهر فرانسوى - اين هم شهرى در 
ايتاليا

3. كشور آسيايى - سرزمين بلقيس - 
وحشى

4. از گل ها
5. پايه - مادر عربى - مخترع اره چوب 

برى
6. خواب - آفت - درخت انداز

7. عنوان اثرى از قائم مقام فراهانى
8. ويتامين خونى - وسيله ورزشى

9. خارپشت - رب النوع هندى
10. كاشف انگليسى ساره اورانوس

 افقى:
1. رستگار - ملكه فرانسه كه در سال 

1973 با گيوتين اعدام شد.
 - ياقوت   - دار  جايزه  شكستني   .2

رمان تسوايك.
درخت   - گلي  ديوار   - پريا   .3

تسبيح.
از  قبل  - كاشف سياه زخم  دريا   .4

پاستور - مردم - بخار آب گرم.
آب  بي  صحراي   - خرابي  تعمير   .5

و علف.
6. دست شيميايي - فراري - نوعي 

پنبه.
براي  اي  هديه   - هندي  ساز   .7
عدد   - دوستي  خاطره  و  نگهداري 

ماه.
8. سرخ كننده مطبخ - الفت - مرض 

مسري - در قرآن بجوييد.
 - سري  ارتش  سريال  كارگردان   .9

شكننده - بايد تهراني ها - پشت پا.
10. مادر آهنگ - مبتدي - فيلمي با 

بازي و كارگرداني جان وين.
 - كورمن  راجر  فيلم   - بدهكار   .11

واحد سطح.
كتاب   - برق  مغناطيس  كاشف   .12

علي دشتي.
بابازي  فيلمي   - عروس  جهاز   .13
پل نيومن - چفت و بست - درخت 

انگور.
 - تركيه  در  شهري   - عقيده   .14

حمل و نقل.
فيلم  اولين   - حرام  نوشيدني   .15

رنگي فارسي - شجاع.
خانم  رمان  تواناي  نويسنده   .16

دالووي - فريد  

عمودى:
با  غزنويان  دوران  سراي  قصيده   .1
نود هزار بيت شعر ناب - مركز كشور 

لهستان.
2. نام دخترانه - دينداري - گريزان.

3. نه آذري - ميوه سه رنگ - معاون 
دادستان.

4. اين هم براي خود خانه اي دارد - 
قمر - فرق سر - برنج رشتي.

5. ده متر تمام - پول بنگالدش.

با  و  بهادار   - اروپايي  پول   .6
ارزش - شكم بند طبي.

مدد   - وكيل   - ندا  حرف   .7
كردن.

زغال   - مهتابي   - جوانمرد   .8
ايرج  مرحوم  فيلم   - سنگ 

قادري.
ريش   - عرب  دست   - آحاد   .9

دراز و انبوه - كشتي جنگي.
واحد   - نيش  دندان  چهار   .10
مخترع   - پاراگوئه  كشور  پول 

تلفن.
11. مانند - فاصله بين دو عصب 

- خيلي كم.
12. نام ديگر سوره بني اسرائيل 

- نام كوچك جنر كاشف آبله.
 - تلفني  ميوه   - والد   - باز   .13

محصول صادراتي ايران.
و  بجز   - معده  ترشحات   .14

مگر - رعب.

معماى 
علمى

15. حركت پاندولي - هنر هفتم - رحم و انصاف.
16. با هيچ كسي كاري ندارد - نقاش نامي مكزيكي كه شاهكاري استثنايي چون 

انقالب زاپاتا را كشيد.

بطرى آب كى زودتر يخ مى بنده؟
دوتا برادر به نام هاى سعيد و مجيد. هريك از آن ها بايد يك بطرى 250 
ميلى ليترى آب كه از يك شكل و يك جنس باشد را داخل فريزر قرار 
خانواده  موفق  پسر  عنوان  به  بزند  يخ  زودتر  هر كس  بطرى  آب  دهند، 

شناخته مى شود. اين مسابقه سه شرط دارد:
1. هر دو بايد از شير آشپزخانه براى پر كردن بطرى استفاده كنند.

2. هر دو بايد از يك فريزر استفاده كنند.
3. در يك زمان بايد بطرى ها را داخل فريزر قرار دهند.

براى معماى علمى  راه حلى  تا  به سعيد كمك كنيد  آيا شما مى توانيد 
بطرى آب را پيدا كند و در مسابقه پيروز شود؟

وزنش  خالى  چه  و  باشد  پر  چه  كه  چيست  آن   –  1
يكى است؟

دارد  پا  دارد، يك  ندارد، كاله  3- آن چيست كه سر 
و كفش ندارد؟

هردو  و  مشترك  دريا  و  راديو  در  كه  چيست  آن   -4
آن را دارند؟

5- چيست آن گرد گنبد بى در
پوست در پوست گرد يكديگر
هركه بگشايد اين  معما  را  

 رخش  از  آب  ديده  گردد  تر
بازى تاب  پايين آن  باالى آن جاى حساب است،   -7

است؟
8 – آن چيست كه يك چشم و يك پا دارد؟

9 – چراغ راهنمايى و رانندگى كه روبروى خيابان است 
قرمز است، افسر راهنمايى هم در آنجا ايستاده است، با 
اينحال راننده اى از چراغ قرمز مى گذرد و كسى مزاحم 

او نمى شود. چطور چنين چيزى ممكن است؟
10- آن چيست قباى زرد در بر دارد، اندام ظريف چون 
صنوبر دارد، زرد است، به مشام تلخ است ولى طعمى 

چون شكر دارد؟

معما

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2345678910

جدول 
12345678910111213141516سخت

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

بدون شرح!!!

تعداد سوراخ هاى موجود در لباس زير چند عدد است
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بایافتنپاسخمربوطهدرقرعهکشی خوانندگانگرامیمجلهدراینصفحهشمارادعوتمیکنیمتاضمنسرگرمشدن
جایزهاینفیسشرکتکنید.باجوابدادنبهجدولاینصفحهاسمخودرادرگردونهشانسقراردهید.درضمنپاسخهای
خودراتاتاریخ20هرماهبهآدرسایمیلصفحهارسالکنید.همراهانگرامیجوابهاراهمدرشمارهآیندهوخارزممشاهده

خواهیدکرد.
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يك فنجان چاى

جدول 
سودوكو

جدول سودوكو يه جدول ژاپنيه كه بهش جدول اعداد متقاطع هم 
گفته ميشه. اين جدول يه جدول مربعي شكله كه از 9 سطر و 

از  شده.  تشكيل  ستون   9
مساوي  مربع  تا   9 به  طرفي 
هم تقسيم شده بطوريكه اون 
مربع هاي 3 در 3 داخلي تو 
دل مربع اصلي قرار دارن كه 

بهشون بلوك گفته ميشه.
قانون هاي اين بازي شامل 4 

شرط اصلي و ساده :
1- همه سطر و ستون ها شامل 

اعداد بين 1 تا 9 باشه.
عدد  سطري  هيچ  تو   -2

تكراري نباشه.
3- تو هيچ ستوني عدد تكراري 

نباشه.
4-تو هيچ بلوكي عدد تكراري 

نباشه...

قاب طنز

جدول چيستان
آسان خوانندگان گرامى مجله ضمن تبريك فرا رسيدن سال نو در اين دو صفحه شما را دعوت مى كنيم. تا ضمن سرگرم شدن 

با يافتن پاسخ هاى مربوطه در قرعه كشى جايزه اى نفيس شركت كنيد. با حداقل جواب دادن به سه تا از سرگرمى هاى اين 
صفحه اسم خود را  در گردونه شانس قراد دهيد. در ضمن پاسخ  هاى خود را تا تاريخ 20 فروردين 95 به آدرس اى ميل صفحه 

ارسال كنيد. همراهان گرامى جواب كليه سرگرمى ها را هم در شماره آينده وخارزم مشاهده  خواهيد كرد.
 برنده اين ماه نشريه خارزم آقاى اردالن حسن زاده نظامى هستند از تهران براى دريافت جايزه با ايشان تماس گرفته خواهد شد. 

sargarmi.kharazm@gmail.com

افقى:
1. قله مرتفع آفريقا

2. بندرى در قبرس - حرف ندا
3. پاندول - خوردنى

4. نفس خسته - رمق - كمك
5. شهر غرب ايران - يازده

6. پول روسيه - از القاب اروپايى
7. هوشيارى - ماده سمى خون

8. وى - پيوستگى
9. حيله گر - حاشيه - رنگ مو فورى

10. به رسم خاطره - سنه

عمودى:
1. شيادى

2. شهر فرانسوى - اين هم شهرى در 
ايتاليا

3. كشور آسيايى - سرزمين بلقيس - 
وحشى

4. از گل ها
5. پايه - مادر عربى - مخترع اره چوب 

برى
6. خواب - آفت - درخت انداز

7. عنوان اثرى از قائم مقام فراهانى
8. ويتامين خونى - وسيله ورزشى

9. خارپشت - رب النوع هندى
10. كاشف انگليسى ساره اورانوس

 افقى:
1. رستگار - ملكه فرانسه كه در سال 

1973 با گيوتين اعدام شد.
 - ياقوت   - دار  جايزه  شكستني   .2

رمان تسوايك.
درخت   - گلي  ديوار   - پريا   .3

تسبيح.
از  قبل  - كاشف سياه زخم  دريا   .4

پاستور - مردم - بخار آب گرم.
آب  بي  صحراي   - خرابي  تعمير   .5

و علف.
6. دست شيميايي - فراري - نوعي 

پنبه.
براي  اي  هديه   - هندي  ساز   .7
عدد   - دوستي  خاطره  و  نگهداري 

ماه.
8. سرخ كننده مطبخ - الفت - مرض 

مسري - در قرآن بجوييد.
 - سري  ارتش  سريال  كارگردان   .9

شكننده - بايد تهراني ها - پشت پا.
10. مادر آهنگ - مبتدي - فيلمي با 

بازي و كارگرداني جان وين.
 - كورمن  راجر  فيلم   - بدهكار   .11

واحد سطح.
كتاب   - برق  مغناطيس  كاشف   .12

علي دشتي.
بابازي  فيلمي   - عروس  جهاز   .13
پل نيومن - چفت و بست - درخت 

انگور.
 - تركيه  در  شهري   - عقيده   .14

حمل و نقل.
فيلم  اولين   - حرام  نوشيدني   .15

رنگي فارسي - شجاع.
خانم  رمان  تواناي  نويسنده   .16

دالووي - فريد  

عمودى:
با  غزنويان  دوران  سراي  قصيده   .1
نود هزار بيت شعر ناب - مركز كشور 

لهستان.
2. نام دخترانه - دينداري - گريزان.

3. نه آذري - ميوه سه رنگ - معاون 
دادستان.

4. اين هم براي خود خانه اي دارد - 
قمر - فرق سر - برنج رشتي.

5. ده متر تمام - پول بنگالدش.

با  و  بهادار   - اروپايي  پول   .6
ارزش - شكم بند طبي.

مدد   - وكيل   - ندا  حرف   .7
كردن.

زغال   - مهتابي   - جوانمرد   .8
ايرج  مرحوم  فيلم   - سنگ 

قادري.
ريش   - عرب  دست   - آحاد   .9

دراز و انبوه - كشتي جنگي.
واحد   - نيش  دندان  چهار   .10
مخترع   - پاراگوئه  كشور  پول 

تلفن.
11. مانند - فاصله بين دو عصب 

- خيلي كم.
12. نام ديگر سوره بني اسرائيل 

- نام كوچك جنر كاشف آبله.
 - تلفني  ميوه   - والد   - باز   .13

محصول صادراتي ايران.
و  بجز   - معده  ترشحات   .14

مگر - رعب.

معماى 
علمى

15. حركت پاندولي - هنر هفتم - رحم و انصاف.
16. با هيچ كسي كاري ندارد - نقاش نامي مكزيكي كه شاهكاري استثنايي چون 

انقالب زاپاتا را كشيد.

بطرى آب كى زودتر يخ مى بنده؟
دوتا برادر به نام هاى سعيد و مجيد. هريك از آن ها بايد يك بطرى 250 
ميلى ليترى آب كه از يك شكل و يك جنس باشد را داخل فريزر قرار 
خانواده  موفق  پسر  عنوان  به  بزند  يخ  زودتر  هر كس  بطرى  آب  دهند، 

شناخته مى شود. اين مسابقه سه شرط دارد:
1. هر دو بايد از شير آشپزخانه براى پر كردن بطرى استفاده كنند.

2. هر دو بايد از يك فريزر استفاده كنند.
3. در يك زمان بايد بطرى ها را داخل فريزر قرار دهند.

براى معماى علمى  راه حلى  تا  به سعيد كمك كنيد  آيا شما مى توانيد 
بطرى آب را پيدا كند و در مسابقه پيروز شود؟

وزنش  خالى  چه  و  باشد  پر  چه  كه  چيست  آن   –  1
يكى است؟

دارد  پا  دارد، يك  ندارد، كاله  3- آن چيست كه سر 
و كفش ندارد؟

هردو  و  مشترك  دريا  و  راديو  در  كه  چيست  آن   -4
آن را دارند؟

5- چيست آن گرد گنبد بى در
پوست در پوست گرد يكديگر
هركه بگشايد اين  معما  را  

 رخش  از  آب  ديده  گردد  تر
بازى تاب  پايين آن  باالى آن جاى حساب است،   -7

است؟
8 – آن چيست كه يك چشم و يك پا دارد؟

9 – چراغ راهنمايى و رانندگى كه روبروى خيابان است 
قرمز است، افسر راهنمايى هم در آنجا ايستاده است، با 
اينحال راننده اى از چراغ قرمز مى گذرد و كسى مزاحم 

او نمى شود. چطور چنين چيزى ممكن است؟
10- آن چيست قباى زرد در بر دارد، اندام ظريف چون 
صنوبر دارد، زرد است، به مشام تلخ است ولى طعمى 

چون شكر دارد؟
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بدون شرح!!!

تعداد سوراخ هاى موجود در لباس زير چند عدد است
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باالخره به ليگ چين می روی يا نه؟ ماجرای انتقال تو به 
کجا رسيد؟

 فعال که چند روز به پایان نقل و انتقاالت چین مانده و باشگاه مورد 
نظر منتظر جواب من است.

چرا دست دست می کنی؟
 دخترم 10 روز است به دنیا آمده و االن فکر و ذکرم پیش اوست. قبال 
درگیر مصدومیت بودم و حاال هم نیال به دنیا آمده و تمام وقت مرا 
به خود اختصاص داده. این ها اما دلیلی نشده که از فوتبال دور باشم. 
خیلی خوب تمرین می کنم و چند روز هم وقت دارم تا دربارة حضور 

در چین تصمیم بگیرم.
اگر به چين نروی، تنها دليلش نيال است؟

یک  فقط  و  شده  انجام  انتقال  این  برای  مذاکرات  همة   صددرصد. 
دلیل می تواند آن را منتفی کند. آن هم تولد نیال است که مرا برای 

تصمیم گیری مردد کرده.
چند درصد احتمال دارد که به ليگ پرستارة چين منتقل 

شوی؟
 50-50 است. باید ببینم طی چند روز آینده چه اتفاقی رخ می دهد.

تيم چينی آن قدر خوب هست که وسوسه شوی دوری از 
نيال را تحمل کنی و به شرق آسيا بروی؟

 تیمی که مرا می خواهد، جزو تیم های قدرتمند لیگ چین است. اسمش را 
نگویم بهتر است، اما پیشنهادشان خوب بوده و به جذب من عالقة بسیاری 

دارند. فقط مانده جواب مثبت من تا قرارداد نهایی شود.
يكی  جهان،  فوتبال  بزرگ  بازيكنان  که  می دانی  حتما 

يكی به ليگ چين می روند؟
بازی  آن جا  تا  رفته اند  چین  به  رامیرس  و  ژروینیو  الوتزی،   شنیدم 
کنند. به همین خاطر بازی ها دشوار و طاقت فرسا می شود. از طرفی با 

جالل حسینی: 
کت و شلوارپوش ها 

از تیم ملی انتقاد می کنند

تيم ملی فقط با کی روش به جام جهانی می رود

پدرشدنبرایاویکاحساسدوبارهبود.ستارهکهنهکاریکهپیشتراین
تجربةشیرینرابانورالمسکردهبود،حاالبازهمبانیالبهاینتجربةشیرین
سالممیکند.آنقدرشیرینکهسببشدهتاآقایشماره4درپذیرشپیشنهاد

تازهازخاوردورمرددشود.پیشنهادیدندانگیرکهاوراهمترازالوتزی،
رامیرس،ژروینیوو...قرارخواهدداد،امافعالدور،دورنیالستواینفرشتة

ازراهرسیدهبرتمامیستارههایریزودرشتیکهدرچینانتظاراورامیکشند،
ارجحیتدارد.سیدجاللحسینیهنوزدرایراناستوبرسردوراهیتهران-

پکنگیرافتاده؛دوراهیمنطقواحساس.ازیکسووسوسةتقابلباستارههای
بزرگاوراراحتنمیگذاردوازسویدیگرنیالپایاورادرتهرانبندکرده.

آنچهسببشدهتامدافعتیمملیدرتوصیفاینپیشنهادواحتمالحضورش
درچینعبارت50-50رابهکارببرد.

حضور این ستاره ها، رسانه ها بیشتر از گذشته اخبار لیگ چین را پوشش می دهند و همین 
می تواند موضوعی مهم برای بازیکنانی باشد که در این کشور بازی می کنند.

با حضور اين ستاره  ها، ترسی از تقابل با آن ها نداری؟ با توجه به اين که اکثر 
آن ها مهاجم هستند.

که  دارم  کامل  آمادگی  نمی ترسم.  به هیچ وجه  اما  باشد،  باال  تمرکزم  باید  و  است   سخت 
مبارزه کنم. اگر رفتم، سعی می کنم موثر باشم و اگر هم نه که کنار دخترم می مانم، چون 

او واجب تر و مهم تر است.
کمی از تيم ملی صحبت کنيم. دربارة استعفای کی روش. تو به عنوان يكی از 

بزرگ ترهای تيم اين استعفا را به سود فوتبال ملی می دانی يا نه؟
 حرف های کی روش حرف دل بازیکنان تیم ملی است. متاسفانه نه کسی حرفش را گوش 
می دهد و نه امکاناتی برایش فراهم می کند. ما لباس نداریم، زمین تمرین نداریم، اما آن هایی 
را  تالشش  ایران  موفقیت  برای  کی روش  می کنند.  انتقاد  نمی دانند،  فوتبال  از  چیزی  که 

می کند، اما کسی توجه ندارد. یک سوال از شما دارم.
بپرس...

 کی روش تیم ملی را جوان کرده. آیا بازیکنان جوان به اردو و بازی تدارکاتی نیاز ندارند 
تا آب دیده شوند؟ آن ها باید در زمین مناسب تمرین کنند و از حداقل امکانات بهره ببرند 
نداده. همین  رخ  بگویم سال های گذشته  بهتر  یا  ماه ها  در  اتفاق  این  تا حرفه ای تر شوند. 
کی روش را خسته کرده. او فشار باالیی را تحمل می کند. به جای این که کسی حرفش را 

گوش بدهد، برخی ها کت و شلوار می پوشند و مدام نظر می دهند و انتقاد می کنند.
اين کت و شلوارپوش ها چه کسانی هستند؟

 آن هایی که در زمین نیستند، میانه ای با فوتبال ندارند و نمی دانند مهم ترین ابزار یک مربی 
برای موفقیت زمین تمرین است. کی روش بارها این نکات را یادآوری کرده، اما انگار گوش 

شنوایی وجود ندارد.
خودت چقدر اميد داری که اين امكانات مهيا شود؟

وجود  امیدواری  نمی کنم  فکر  نمی گیرد،  صورت  تالشی  هیچ  وقتی  بگویم.  چه   نمی دانم 
داشته باشد. یک کالم، شرایط اصال خوب نیست. اما این را هم باید بگویم که تیم ملی فقط 

با کی روش به جام جهانی می رود.

ورزشی


