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نخست سخن 

خواب آشفتهء بهار
از جمله لطايف و ظرايف طبيعتي كه زيستگاه جان و تن ماست و از اين روي، نه تنها جسم 
كه روان ما را نيز جال مي بخشد و طال مي كند، بازي باد و باران در ايام بهار و پاييز است. اين 
بازي كه گاه يار سومينش آفتاب عالم تاب نيز به دوگانة باد و باران اضافه مي شود، آن چنان 
دل رباست كه نوع بشر را در اين كه در صبحگاه دل انگيز بهار است يا عصر پرآشوب پاييز، به 
اشتباه مي اندازد. دل ربايي اين بازي فريبنده، زماني به هراس بدل مي شود كه غوغاي حريفان 
– باد و باران و خورشيد – و درهم آميختگي شان، بازي را به توفان بکشاند. بهار سالي كه در 
آنيم، در توفان به پايان مي رسد. روزهاي بهاري پايتخت كمتر سالي بوده است كه در واپسين 
ساعات خود – اگرچه گرم – توفاني باشد. آب و باد و مه و خورشيد به ندرت در گرماي آخرين 

روزهاي شهر، فلک را به آشوب كشيده اند و جماعتي عظيم را غافل گير كرده اند. 
 حال وهواي كسب وكار و به دنبال آن بازار سرمايه نيز در اين روزها از توفاني كه از يک سو 
نسب به بهار مي برد و از سوي ديگر رنگ پاييز به خود گرفته است، متفاوت نيست. ژرفاي 
ابهام در فضاي مه آلود سرمايه گذاري به گونه اي است كه هيچ تحليل گري، ولو بر مبناي رفتار 
تکنيکال، قدرت پيش بيني قاطع حد يقف كاهش روزافزون شاخص بورس را ندارد. شاخص 
اكنون در بازه اي كمتر از يک سال بيش از 12 هزار واحد كاهش يافته است – يعني جلوه اي 
از خزان- و اين در حالي است كه در فصل برگزاري مجامع ساالنة شركت هاي مهم و قابل 
توجه بورسي نه تنها خبرهاي ناگوار و نااميدكننده چنداني از مجامع به گوش نمي رسد، بلکه با 
تقسيم سودهاي مقبول و تشريح برنامه هاي آتي اميدبخش از سوي مديران، فضايي آكنده از 
جذابيت سهام آن ها براي سرمايه گذاران خلق مي شود – و اين يعني بوي جان بخش بهار - و 
از اين رو پرسش اصلي سرمايه گذاران و سهام داران در اين روزها اين است كه آيا دل به بهار 
بسپارند و در هواي رونق و برون رفت از گردنه اي كه اقتصاد بزرگ كشور در آن قرار دارد، 
بر سرمايه گذاري ها بيفزايند، يا از بيم خزان و براي پرهيز از خطر بر مديريت ريسک تمركز 
كنند؟ اولي بازار را بزرگ تر مي كند و دومي به خروج از آن، يا در بهترين حالت انفعال و عدم 
تحرک منجر مي شود. شايد پرسش اصلي به گونه اي ديگر و صريح تر طرح شود و آن اين كه: 

توفان كي فرو مي نشيند؟
 كساني كه سال هاي زيادي را در بازار اوراق بهادار سپري كرده و سرد و گرم چهارفصل آن 
را چشيده اند، اغلب نه به مويزي گرمي مي كنند و نه به غوره اي سردي. با تدبير بر اوضاع 
بازار و اقتصاد مي نگرند، تحليل مي كنند و با تامل و آرامش بهترين تصميم ها را مي گيرند. 
گاه تصميم آنان غيرعادي جلوه مي كند و حتي به نظر مي آيد كه در جهت خالف جريان 
رودخانه شنا مي كنند، چراكه مي دانند تنها قانون ثابت جهان اين است كه همه چيز در حال 
تغيير است و بنابراين درستي عهد از جهان سست نهاد نمي جويند و كم خود مي گيرند و راه 
خود مي روند. ممکن است پرسيده شود كه اين رفتار چقدر منطقي است؟ بدبينان به گونه اي 
ديگر نقد مي كنند كه آيا زماني كه شاخص بورس در هر روز روندي كاهشي دارد و ارزش 
سرمايه ها در بازار كاهش مستمر دارد، دل به بازار سپردن و ماندن و حتي گسترش سرمايه، 
با مراجعه به تاريخ  دادن به دست توفان دادن خرمن نيست؟ پاسخ به چنين دغدغه هايي 
پرفرازونشيب و سرگذشت پرماجراي موجود لطيفي به نام سرمايه آسان مي شود. مگر عوامل 
اثرگذار بر رشد سرمايه – چه در ادبيات اقتصاد و متون نظري سرمايه گذاري و چه در تاريخ 
نوشته اي كه حاصل تجربة ساليان سرمايه گذاران، كارآفرينان و مديران بنگاه هاي بزرگ جهان 
است – چيستند كه براي سرمايه گذاران ناشناخته مانده اند. گمان بر اين است كه هيچ عامل 
ناشناخته اي وجود ندارد. آن چه وجود دارد، فراموشي اين عوامل است و از اين روي كافي 
است فهرستي از اين عوامل خرد و كالن و متغيرهاي اثرگذار تهيه شود، تا با تحليل آن ها 

اميد و خوش بيني كثيري از كنش گران بازار ريشه يابي شود و منطق آن درک شود.
و  توليد  به  رونق  بازگشت  و  اقتصادي  سامان دهي  براي  دولت  سياست گذاران  جدي  عزم   
نبود  آن،  رشد  پيش بيني  و  جهاني  اقتصاد  رونق  كسب وكار،  فضاي  بهبود  مهم تر  همه  از 
شواهدي مبني بر احتمال شکست گفت وگوهاي هسته اي كشور با قدرت هاي بزرگ، اقبال 
و  جمعيتي  جوان  تركيب  ايران،  بزرگ  بازار  در  حضور  براي  بين المللي  بزرگ  شركت هاي 
پرتر  ليواني است كه هر روز  پر  نيمه  بازار كار، همان  به  براي ورود  آماده  دانش آموختگان 
مي شود؛ هرچند طرفه حکايتي است جريان شاخص بورس كه يا اين نيمة پر را نمي بيند يا 
به گونه اي ديگر تحليل مي كند. آن چه در اين ميان مهم است، اين پرسش اساسي است كه 

گروه سرمايه گذاري خوارزمي براي تحقق شعار ثروت آفريني پايدار براي نسل ها چه برنامه اي 
دارد و چه مي كند؟ 

 ناگفته پيداست كه گذشته، حال و آيندة خوارزمي با پاسخ سنجيده به اين سوال و رفتار 
منطقي مبتني بر آن مورد تحليل قرار مي گيرد و ساخته مي شود. عملکرد سرمايه گذاري 
خوارزمي درسال مالي منتهي به پايان خرداد سال 93 عملکردي با دستاوردهاي فراوان 
بوده است كه مهم ترين آن ها در وهلة نخست فراتر رفتن از سود پيش بيني شده است و 
در وهلة دوم بنا نهادن سرمايه گذاري هايي براي ساختن آيندة گروه. به فضل الهي، عمده 
در مجامع خود خوش درخشيدند. از  اعم از بورسي و غيربورسي –  شركت هاي گروه – 
بود،  شده  پيش بيني  سهام  فروش  و  خريد  محل  از  سود  كسب  براي  آن چه  ديگر  سوي 
تحقق كامل يافت، و در كنار آن ها، اقدام هاي شركت براي گسترش سرمايه گذاري ها، اعم 
از برنامه ريزي براي افزايش بازدهي سرمايه گذاري هاي موجود از طريق نظام برنامه ريزي 
شركت هاي  عمليات  توسعة  متوازن،  ارزيابي  نظام  بر  مبتني  عملکرد  ارزيابي  و  راهبردي 
براي  برنامه ريزي  و  معدني  صنايع  هلدينگ  ايجاد  نيز  و  آن ها  سرمايه  افزايش  و  موجود 
هلدينگ انرژي و نفت و گاز و پتروشيمي و در كنار همه، سامان دهي سرمايه گذاري در 
نيروگاه برق و ايجاد انسجام در آن، شواهدي است از ساختن آيندة گروه كه با همياري 
از  استفاده  خصوص  در  آن  اصلي  مرحلة  كه   - سرمايه  افزايش  در  ارجمند  سهام داران 
گروه  بيشتر  چه  هر  گرفتن  اوج  براي  را  مناسبي  زمينة   – رسيد  پايان  به  تقدم  حق 
ادامه  آن ها  وظيفة  تنها  و  مهم ترين  گروه،  اجرايي  مديران  باور  به  است.  ساخته  آماده 
است  سهام شركت  ارزش  افزايش  و  پايدار  ثروت  خلق  براي  راه  همين  بي وقفه  و  جدي 
كه درست ترين و منطقي ترين روش براي حمايت از سهام و قيمت آن است. اگر مديران 
قيمت  بر  پايداري  اثر  كه  كنند  خلق  كيفيت  با  سود  و  دارايي  قدري  به  آن كه  جاي  به 
واقعي شركت  دارايي  نظريه پردازان سرمايه گذاري، قيمت سهام  به گفته  و  بگذارد  سهام 
عرضة  از  جلوگيري  و  شركت  سهام  خريد  مانند  كاذبي  روش هاي  به  كند،  نمايندگي  را 
مقطعي سهام – كه فارغ از مستقيم يا غيرمستقيم بودن خريد، ماهيت سهام خزانه دارد 
بر  مبتني  و  درست  آن  ممنوعيت  دليل  البته  و  است  ممنوع  كشور  تجارت  قانون  در  و 
ماهيت است و نه شکل- متوسل شوند و منابع گروه را به جاي توسعة سرمايه گذاري به 
خريد سهام خود اختصاص دهند، شركت را وارد عرصه پرخطري كرده اند كه ممکن است 
در بلندمدت راه به تركستان ببرد و به عبارت ديگر منافع بلندمدت شركت و سهام داران 
اصلي آن را به پاي منافع مقطعي و كوتاه مدت تعداد انگشت شماري از سهام داران قرباني 
خواهد كرد. باور قوي بر اين است كه سهام داران، مديران و ساير ذي نفعان يک شركت 
تنها زماني بايد از كاهش مداوم قيمت سهام آن شركت نگران باشند كه شاخص قيمت ها 
سهام  قيمت  تنها  و  يافته  افزايش  بورس  بنيادي  شركت هاي  از  بسياري  سهام  قيمت  و 
آن شركت خاص در حال كاهش باشد، كه در اين صورت بي ترديد اين كاهش به معني 
واكنش منفي بازار به آن سهام خاص و حركت از آن سهم به سوي سهمي ديگر است. 

 از اين روي، مديران گروه اگرچه با دقت تغييرات بازار و رويدادهاي آن، از جمله موارد اثرگذار 
بر قيمت سهام شركت هاي سرمايه پذير را رصد مي كنند و براي مديريت آن برنامه دارند، اما 
دغدغه و همت اصلي خود را معطوف به تحقق همان شعار هميشگي كرده اند كه ثروت آفريني 
پايدار است و بس. با اطمينان از اين كه سهام داران هميشگي شركت سرمايه گذاري خوارزمي 
سرمايه گذاري  هر  بايسته  كه  تاملي  و  صبر  و  مي شود  خلق  شركت  در  آن چه  از  آگاهي  با 
است – و اصوال شتاب زدگي با سرمايه گذاري حرفه اي ناسازگار است - پشتيبانان و حاميان 
سرمايه گذاري  مجريان  هستند،  ساله  هفت  چشم انداز  اهداف  به  دست يابي  در  گروه  اصلي 
براي  طاليي  فرصت هايي  را  روز ها  اين  در  سرمايه گذاري  توفاني  هواي  آشفتگي  خوارزمي 
ساختن آينده اي روشن مي دانند و با توكل زانوي اشتر مي بندند و مي دانند كه خسران در 

ماندن و پوسيدن است. به گفتة شاعر پرآوازة معاصر:
 حسرت نبرم به خواب آن مرداب

 كآرام درون دشت شب خفته است 
 دريايم و نيست باكم از توفان

 دريا همه عمر خوابش آشفته است. 

دکترحجت اله صيدي، مدير عامل شرکت سرمايه گذاري خوارزمي
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ريال سود نقدي به هر سهم شرکت مفاخر  250 تخصيص 
در مجمع عمومي عادي ساالنهء شرکت توسعه ء فناوري اطالعات خوارزمي تصويب شد

مديريت و  مجلهء اقتصاد 
حوالي همين 

مالي  سال  ساالنة  عادي  عمومي  مجمع   جلسة 
تاريخ  در  مفاخر  شركت   1392/12/29 به  منتهي 
با حضور 92  1393/03/10 در محل هتل سيمرغ 

درصد سهام داران شركت تشکيل شد.
نمايندگي  به  دانيالي  قربان  آقاي  مجمع،  اين  در 
رئيس  به سمت  از شركت سرمايه گذاري خوارزمي 
ابوالقاسم  سيد  و  فيالي  حميدرضا  آقايان  مجمع، 
حسيني به عنوان ناظرين جلسه و آقاي محمدرضا 

هدايتي به عنوان دبير مجمع انتخاب شدند. 
پس از تعيين و تاييد اعضاي هيئت رئيسة مجمع، 
شركت  عملکرد  خصوص  در  مديره  هيئت  گزارش 
شركت  مديرعامل  عظيمي پور،  سيدعليرضا  توسط 

توسعه فناوري اطالعات خوارزمي، قرائت شد.

برنامه افزايش سرمايهء مفاخر
در سال  كه  اين مطلب  بيان  با  عامل شركت  مدير 
به  تومان  ميليارد   3 از  سرمايه  افزايش  برنامه   90
كار  دستور  در  سال  دو  طي  تومان  ميليارد   23
برنامه،  اين  اساس  بر  كرد:  تصريح  گرفت،  قرار 
كه حجم  گرفت  قرار  كار  دستور  در  پروژه  چندين 
سرمايه گذاري بالغ بر 30 ميليارد تومان را به همراه 
داشت. از اين 30 ميليارد تومان 20 ميليارد تومان 
از طريق آوردة سهام داران و 10 ميليارد تومان ديگر 

از محل تسهيالت بانکي تامين مي شد. 
توسعة  شركت  چشم انداز  اين كه  بيان  با  او 
حوزه  در  پيشتازي  خوارزمي  اطالعات  فناوري 
داشت:  اظهار  است،  ايران  اطالعات  فناوري 
به   ،99 سال  تا  داريم  نظر  در  راستا  همين  در 
خود  به  را  كشور  بازار  سهم  از  درصد   10 ميزان 
ارزش آفريني  شركت  ماموريت  دهيم.  اختصاص 
جامع  راهکارهاي  ارائه  و  خلق  با  مشتريان  براي 
مسئوليت پذيري،  بنيادين،  ارزش هاي  به  مقيد  و 

مشتري مداري و هم افزايي است.
او با اشاره به نوسان نرخ سهام مفاخر از دي ماه سال 
گذشته تا زمان برگزاري مجمع افزود: آخرين قيمت 
سهم مربوط به پنجم خردادماه سال جاري و برابر با 

650 تومان بوده است. 
 شركت مفاخر در سال مالي مورد گزارش مبلغ 269 
ريال به عنوان سود هر سهم را محقق كرده است كه 
مبلغ دو ريال كمتر از آخرين پيش بيني منتشرشده 

است. 
عظيمي پور با بيان اين كه سود خالص پس از كسر 
 19 رشد   ،91 سال  به  نسبت   92 سال  ماليات 
درصدي را نشان مي دهد، گفت:  از سال 88 به بعد 

 26 رشد  ميزان  متوسط  و  بوده  صعودي  روند  اين 
درصد محاسبه شده است. ورود شركت به فرابورس 
مالياتي  معافيت  از  بهره مندي  و  گذشته  سال  در 
شركت هاي توليدكننده صنعت فناوري اطالعات نيز 
باعث شد تا فاصلة سود قبل و پس از كسر ماليات 

اندک باشد. 
ميليارد  از خدمات 252  ناشي  درآمد   92 سال  در 
ريال بود. اين رقم نسبت به رقم 184 ميليارد ريال 
بر  مي دهد.  نشان  را  درصدي   37 رشد   ،91 سال 
از  ارائه خدمات شركت  همين اساس متوسط رشد 

سال 88 تا كنون 17 درصد است. 
مدير عامل شركت توسعة فناوري اطالعات خوارزمي 
با اشاره به اين كه در سال 92 بخش فروش محصوالت 
از خدمات پيشي گرفت، گفت: در سال 92، به ميزان 
274 ميليارد ريال ناشي از فروش محصوالت محقق 
شد كه اين رقم نسبت به سال 91 رشد 82 درصدي 
درآمد  مجموع  اين  بر  عالوه  مي دهد.  نشان  را 
محصوالت و خدمات در سال 92 نسبت به سال 91 

رشد 57 درصدي را نشان مي هد. 
ريال   561 معادل   EPS پيش بيني  از  عظيمي پور 
 EPS تصريح كرد: رشد  و  داد  براي سال 93 خبر 
سرمايه گذاري هاي  از  ناشي  گذشته  سال  به  نسبت 
زمان  در  و  است  بعد  به   90 سال هاي  در  شركت 
انتشار بودجه نيز پرسش هاي سازمان بورس در اين 
خصوص را پاسخ داديم و پس از شفاف سازي الزم 

بودجه منتشر شد.

تعيين سود نقدي
گفتني است پيشنهاد هيئت مديره شركت مفاخر به 
مجمع تقسيم 120 ريال سود بود كه مورد موافقت 
و  نگرفت  قرار  حاضر  حقوقي  و  حقيقي  سهام داران 
ازاي  به  ريالي  درنهايت پيشنهاد تقسيم سود 250 

هرسهم در اين مجمع تصويب شد.
در انتهاي جلسه، روزنامه اطالعات و دنياي اقتصاد 
شد.  انتخاب  كثيراالنتشار  روزنامه هاي  عنوان  به 
عنوان  به  شاهدان  حسابرسي  سازمان  هم چنين 
حسابرس اصلي و موسسة حسابرسي نوانديشان به 

عنوان بازرس علي البدل تعيين شد.

پيشينة مفاخر
فناوري  توسعة  شركت  است،  يادآوري  به  الزم 
اطالعات خوارزمي در سال 1376 تاسيس و در سال 
سهام  معاملة  و  شد  تبديل  عام  سهامي  به   1392
اين شركت از دي ماه سال گذشته در بورس تهران 

كليد خورد.
شركت  سهام داران،  تركيب  آخرين  اساس  بر 
دي  بانک  درصد،   76/18 خوارزمي  سرمايه گذاري 
6/63 درصد، افراد حقيقي باالي 5/8 درصد و ساير 
سهام داران حقيقي و حقوقي 11/3 درصد از سهام 

اين شركت را به خود اختصاص داده اند.
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اين شركت در تاريخ27 فروردين ماه 1346 تحت شمـارة 
11405 به نـام شـركت البراتـوارهـاي دوپـار )با مسئوليت 
محدود( در ادارة ثبت شركت ها و مالکيت صـنعتي تهران 
به  شركت  نام   1361/01/23 تاريـخ  در  و  رسيده  ثبت  به 
به  هـم چنين  است.  يافته  تغيير  دارو  سينا  البراتـوارهـاي 
صاحبان  فوق العاده  عمومي  مجمع  صورت جلسه  موجب 
سهام مـورخ 1366/03/08 نـوع شخصيت حقوقي آن بـه 
سهامي خاص تغيير و در تاريخ 15تيرماه 1374 به شركت 
سازمان  در   1374/12/26 تاريخ  در  و  تبديل  عام  سهامي 
بورس اوراق بهادار تهران با نماد دسينا پذيرفته شده است. 
در حال حاضر 28 شركت در گروه صنايع دارويي در بورس 
صنايع  گروه  سهام  اسمي  ارزش  مجموع  هستند.  فعال 
از  كه  است  ريال  ميليارد  بر 9772  بالغ  بورس  در  دارويي 
اين مبلغ سهم شركت سينا دارو معادل 200 ميليارد ريال 
است كه 2 درصد از سرماية گروه را به خود اختصاص داده 
درصد  دارو 25  است. هم چنين سهام شناور شركت سينا 
است و رتبة شفافيت اين شركت 40 است. در زمان تهية 
اين گزارش قيمت سهام شركت در بازار بورس اوراق بهادار 
)قيمت   P/E نسبت  و  17000ريال  سهم  هر  براي  تهران 
ارزش  است.  بوده   7/51 معادل  هرسهم(  سود  به  هرسهم 
بازار شركت سينا دارو 34000 ميليارد ريال است. باالترين 
و  ريال   21000 گذشته  سال  طي  شركت  سهم  قيمت 

پايين ترين آن 8916 ريال است. 

فعاليت هاي اصلي داروسازي سينا عبارت است از: 
الف( توليد دارويي

مهم ترين فعاليت شركت در زمينة توليد محصوالت دارويي 
محصوالت  توليد  برنامة  همواره  شركت  مديريت  و  است 
جديد را هم گام با اجراي طرح هاي توسعة تدوين و عملياتي 

مي كند.

ب( توليد غيردارويي
بسته بندي محصوالت، بخش  منظور  به  و  در حال حاضر   
عمده اي از ظروف دارو )پالستيکي( در داخل شركت توليد 

مي شود و توليدات اين واحد به مصرف داخلي مي رسد. 

ج( توزيع دارو
شركت سينا دارو همة محصوالت توليدي خود را از طريق 
شش شركت توزيع كننده محيا دارو، توزيع داروپخش پخش 
در  دماوند  پخش  و  فارمدگستر  پويش  رازي،  پخش  البرز، 

اختيار بازار مصرف كشوري قرار مي دهد.

انواع محصوالت توليدي
انواع  توليد  براي  خوبي  بسيار  ظرفيت  دارو  سينا  شركت 
و  چشمي  پماد هاي  تنفسي،  اسپري هاي  آمپول،  قطره، 
جلدي دارد. در سال 1393 پروژه منو دوز به بهره برداري 
يگانه  عنوان  به  دارو  سينا  اتفاق  اين  با  و  رسيد  خواهد 

توليدكنندة اين محصول در كشور خواهد بود.

 
موقعيت رقابتي سينا دارو 

در حال حاضر شركت سينا دارو در رتبه بندي 10 شركت 
شركت  به  متعلق  بازار  سهم  دارد.  قرار  كشور  دارويي  اول 
سينا دارو در بين رقبا، سهم قابل توجهي است. به طوري 
در  و  توليدي،  قطره هاي  انواع  از  درصد   50 حدود  در  كه 
برخي از داروها بيش از 80 درصد از سهم بازار در اختيار 

»داروسازي سينا« يا »البراتوارهاي سينا 
داروسازي  شركت هاي  از  يکي  دارو« 
مطرح در ايران است كه در رتبه بندي 
را   196 رتبة  صنايع  ارزش  زنجيرة 
بين 10  را  دهم  مقام  و  ميان 400  در 
شركت توليدي دارويي فعال در بورس 
اوراق بهادار داراست. در حال حاضر 31 
گروه از شركت هاي صنعتي و خدماتي 
در عرصة تجاري كشور فعال اند كه در 
اين ميان، گروه صنايع دارويي با 3000 
سال90  افزوده  )ارزش  ريال  ميليارد 
مقام  در  رتبه بندي(  مرجع  كتاب  طبق 
شركت  فعلي  سرماية  دارد.  قرار   13
ريال  200ميليارد  سينا،  داروسازي 
است. سهام داران عمده »دسينا« گروه 
درصد،  با 48  خوارزمي  سرمايه گذاري 
سرمايه گذاري ملي ايران با 18/4درصد 

و بيمه ايران باالتر از9 درصد هستند.

ايستاده است سينا دارو روي سکو 
سرمايه بازار  در  دارويي  صنايع  يکه تازي 

48 درصد »دسينا« متعلق به »وخارزم« است

حوالي همين 

13
93

اه 
ر م

 تي
ار-

چه
ره 

شما

13
93

اه 
ر م

 تي
ار-

چه
ره 

شما



5

4

اين شركت است و برنامه ريزي جهت افزايش سهم بازار در 
دستور كار قرار دارد.

 
شركت سينا دارو از مزيت توليد داروهاي انحصاري بهره مند 
است. در حال حاضر بخش قابل توجهي از محصوالت شركت 

به صورت انحصاري توليد و عرضه مي شوند كه عبارت اند از:

بازار دارويي   اگرچه وضعيت رقابتي شركت سينا دارو در 
كشور مناسب است، ولي وجود رقبا و تالش آن ها براي ورود 

به عرصة بازار هم چنان ادامه دارد. 

نيروي انساني
پرسنل شركت بالغ بر 381 نفرند كه از اين تعداد 14 نفر 
ارشد،  نفر كارشناسي  داروسازي، 9  داراي مدرک دكتراي 
90 نفر كارشناسي و 268 نفرفوق ديپلم و ديپلم هستند. 
طور  به  نفر   342 و  رسمي  استخدام  نفر   39 هم چنين 
شركت  حاضر  حال  در  هستند.  فعاليت  مشغول  قراردادي 
سينا دارو از تركيب نيروي انساني مطلوبي برخوردار است 
انساني در  و هدف گذاري مديريت شركت در زمينة منابع 
انساني  نيروي  بهره وري  شاخص  افزايش  بر  آتي  سال هاي 
متمركز است. در سال گذشته 5252 ساعت برنامة آموزش 
براي پرسنل در داخل و خارج از شركت برگزار شده است.

)R&D( تحقيق و توسعه
شامل  شركت  توسعة  و  تحقيق  فعاليت هاي   92 سال  در 

موارد زير بوده است.
اقدام و پي گيري 23 پروژة طراحي محصوالت جديد

پي گيري و اقدام 8 مورد اصالح فرمول محصوالت موجود
ادامة تهيه، ساخت وعرضة 5 داروي تحقيقاتي به سفارش 

مراكز تحقيقاتي چشم
عرضه يک محصول جديد 

آماده سازي 4 محصول جهت دريافت پروانة ورود به بازار
فروش

شركت سينا دارو در سال 92 در رتبه بندي 10 شركت اول 
صنايع دارويي كشور قرار دارد. 

در سال 92 شركت سينا دارو توانست ركورد فروش 1150 ميليارد 
ريال و 97 ميليون واحد را ثبت كند. به طوري كه فروش شركت 

نسبت به سال گذشته 72/4 درصد افزايش داشته است.
فروش  سهم  و  ريال  ميليارد   1137 داخلي  فروش  سهم 
فروش  هم چنين  است.  بوده  ريال  ميليارد   13 صادراتي 
داخلي نسبت به سال گذشته 72 درصد و فروش صادراتي 

125 درصد افزايش داشته است.

براي  از سبد در سال 92  ريالي محصوالت  سهم فروش 
محصوالت قطره و محلول 42 درصد، اسپري استنشاقي 

40 درصد، پماد 12 درصد و آمپول 6 درصد بوده است.

افزايش 125 درصدي صادرات در سال 92
در سال 92 تمركز بر فروش صادراتي و كسب مزيت اقتصادي 
موجب افزايش 125 درصدي مبلغ فروش صادراتي شركت 
شد. بيش از نيمي از مبلغ فروش صادراتي محصوالت شركت 
سينا دارو در سال 1392 مربوط به كشور عراق است )55 
درصد(، پس از آن سهم افغانستان 29 درصد و پاكستان 15 
درصد و بيشترين سهم فروش متعلق به محصوالت قطره و 
محلول با 49 درصد و پس از آن پماد و اسپري 48 درصد و 
آمپول 3 درصد بوده است. هم چنين براي سال 93 مبلغ 100 

ميليارد ريال صادرات در نظر گرفته شده است.

افزايش 22 درصدي توليد نسبت به سال گذشته
 وضعيت توليد اين شركت در سال گذشته مطلوب بوده 
است. مجموع توليد همگن سال 92 نسبت به سال گذشته 

22/2 درصد افزايش داشته است. 

دليل كاهش توليد پماد، موجودي باالي اين محصوالت در 
ابتداي دوره بوده است.

عملکرد مالي شركت سينا دارو
شاخص هاي عملکرد مالي شركت سينا دارو در سال اخير 

نسبت به سال ماقبل آن تغييرات مثبتي داشته است.

 سود خالص شركت در سال 92 نسبت به سال 91 معادل 
ميانگين  كه  درصورتي  است.  داشته  افزايش  97درصد 
 27 معادل   91 تا   88 سال هاي  در  خالص  سود  افزايش 
درصد بوده است. بنابراين افزايش سال 92 در بين سنوات 

قبل ركورددار بوده است.
 92 سال  در  شركت  عمليات  از  حاصل  وجوه  افزايش 
چشم گير بوده است، به طوري كه 38 درصد نسبت به سال 

گذشته بهبود يافته است.
نسبت جاري 56/6درصد و نسبت آني 73/5 درصد نسبت 

به سال گذشته بهبود يافته اند. 
و  روز   16 ترتيب  به  كاال  گردش  و  مطالبات  وصول  دورة 
49 روز نسبت به سال گذشته كاهش داشته اند كه موجب 

كاهش دورة گردش عمليات به ميزان 65 روز شده اند.

پروژة توليد قطرة چشمي منودوز )اشک مصنوعي(
 يکي از طرح هاي شركت براي توسعه محصوالت خود در 
زمينة داروهاي چشمي، توليد محصوالت منودوز)تک دوز( 
است. حجم سرمايه گذاري در اين پروژه بالغ بر 60 ميليارد 
داروهاي  از  عمده اي  بخش  اين كه  به  توجه  با  است.  ريال 
چشمي به داليل مختلفي از جمله تماس با چشم يا دست 
بيمار و پس از باز شدن دِر آن و بالاستفاده ماندن، مابقي 
دارو دور ريخته مي شود. در بسياري از موارد نياز بيمار به 
به  از داروست. همين دليل منجر  واحد  دارو در حد چند 
توليد داروهاي تک دوز شد كه حجم آن نيم سي سي بوده 
شده  مرتفع  كامال  گذشته  داروهاي  به  مربوط  مشکالت  و 
از  استفاده  در  سهولت  دوز  منو  داروهاي  مزاياي  از  است. 
باقي مانده دارو، حجم  از نگه داري  دارو، عدم وجود نگراني 
كم دارو به همراه بسته بندي مناسب و مزيت عدم استفاده 
از مواد نگه دارنده در ساختار اين داروست. )مواد نگه دارنده 
موجب كدر شدن و خرابي لنز مي شود.( با توجه به اين كه 
قيمت  محصول،  اين  فروش  و  توليد  اولية  سال هاي  در 
فروش آن براي مصرف كنندة نهايي باال خواهد بود، بنابراين 
تالش مي شود در سال هاي آتي با توليد داخلي ظروف اين 
بسيار  محصول  اين  فروش  قيمت  و  تمام شده  قيمت  دارو 
پايين تر و كامال رقابتي تر باشد. در حال حاضر اين محصول 
كشور  وارد  آن  خارجي  نمونة  و  ندارد  داخلي  توليدكنندة 
تامين  واردات  طريق  از  بازار  تقاضاي  بنابراين  مي شود، 
مي شود و مصرف فعلي اين دارو بالغ بر 35 ميليون واحد 
است. پيش بيني مي شود در تابستان سال جاري و در اولين 
از  واحد  ميليون   10 بتواند  دارو  سينا  شركت  توليد،  سال 
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هم چنين  برساند.  فروش  به  و  توليد  را  محصول  اين 
 25 به  توليد  سال   3 مدت  مي شود ظرف  پيش بيني 

ميليون واحد برسد.

پروژة توسعه، نوسازي و انتقال خطوط توليد 
 مهم ترين پروژه شركت در سال هاي آتي پروژة بزرگ 
است. طبق  تاسيسات  و  ماشين آالت  نوسازي  و  انتقال 
با  دارو  سينا  سال 1395 شركت  تا  تدوين شده  برنامة 
اجراي اين پروژه رشد قابل توجهي را در زمينة توليد 
سال هاي  در  بنابراين  كرد.  خواهد  تجربه  محصوالت 
افزايش كميت و  انتقال، پيش بيني  اتمام پروژه  از  بعد 
كيفيت توليد دارو مطابق GMP قابل تحقق خواهد بود. 
هم چنين در زمينه توليد محصوالت جديد پيش بيني 

توليد DPI در دستور كار قرار خواهد گرفت.
پروژه  اجراي  نياز جهت  مبلغ كل سرمايه گذاري مورد 
به  ريال  ميليون   100 كه  است  ريال  ميليارد   700
صورت آورده نقدي و 200 ميليارد ريال از طريق انتشار 
تامين خواهد  از منابع داخلي  اوراق مشاركت و مابقي 
شد. پيش بيني مي شود 10 ميليون يورو صرف تامين 
ماشين آالت خارجي شود. در حال حاضر عمليات انتشار 
اوراق مشاركت انجام و منابع مورد نياز طرح تامين شده 

است. مطالعات اولية پروژة با همکاري مشاوران كشور آلمان 
انجام و برنامه زمان بندي اجراي پروژه به اتمام رسيده است. 
بنابراين پيش بيني مي شود عمليات ساختماني از اوسط سال 

جاري شروع و در اواخر سال 95 كل پروژه به اتمام برسد.

بازاريابي و فروش 
پيش بيني مي شود فروش شركت در سال 93 با 14 درصد 
افزايش نسبت به سال گذشته بالغ بر 1314 ميليارد ريال 
در سال  براي صادرات محصوالت  پيش بيني شركت  شود. 
1393 بالغ بر 4 ميليون دالر است. در حال حاضر اين شركت 
ارتباط مستمري را با 10 شركت خارجي دارد و سفارشات 
داروهايي را كه در اين كشورها امکان صادراتشان وجود دارد، 
مورد بررسي و پي گيري قرار مي دهد. بيشترين سهم صادرات 
حدود  مي شود  برآورد  و  است  عراق  كشور  به  متعلق  دارو 
50- 40 درصد صادرات سال 93 را به خود اختصاص دهد. 
هم چنين پيش بيني مي شود در سال جاري 30 – 20 درصد 
انجام شود.  افغانستان و پاكستان  از صادرات به كشورهاي 
براي صادرات محصوالت به كشورهاي تاجيکستان، ازبکستان، 
تركمنستان و كشورهايي كه هم جوار با كشورمان هستند و 
از لحاظ فرهنگي روش استفاده دارو در آن ها شباهت هاي 
زيادي به كشورمان دارند، مي توان سهمي حدود 10- 20 
درصد از صادرات سال 93 را اختصاص داد. در سال جاري 
برنامه ريزي براي ورود به بازار كشورهايي مانند سومالي انجام 
شده و پي گيري ها در اين مورد در دستور كار شركت قرار 

گرفته است. 

چشم انداز شركت البراتوارهاي سينا دارو
از  يکي  عنوان  به  دارو،  سينا  البراتوارهاي  شركت 
كشور،  دارويي  محصوالت  توليدكنندگان  خوش نام ترين 
و  باكيفيت  داروهاي  عرضة  و  با ساخت  تا  مي كند  تالش 
ايمن، نيازهاي دارويي جامعه را تامين كند و مسئوليت هاي 
اجتماعي خود را با هدف ارتقاي سالمت و توليد سازگار با 
محيط زيست به بهترين نحو ممکن به انجام رساند. سينا 
دارو با بهره گيري از تخصص و تعهد نيروي انساني خود به 
استفاده  ارزشمندترين سرمايه شركت و هم چنين  عنوان 
بر  عالوه  دارد  تالش  توليد،  فناوري هاي  مناسب ترين  از 
افزايش سهم بازار داخلي خود، به ويژه در مورد داروهاي 

چشمي و تنفسي، با حضور در بازار كشورهاي منطقه، سود 
و جايگاه رقابتي خود را ارتقا بخشد.

برترين  از  يکي  عنوان  به  دارو  سينا  البراتوارهاي  شركت 
برتر  جايگاه  حفظ  ضمن  كشور،  در  دارو  توليدكنندگان 
با  تنفسي،  و  چشمي  داروهاي  توليد  در  ويژه  به  خود، 
بازارهاي  در  داروهاي جديد، حضور  توليد  در  پيش گامي 
منطقه و همکاري با شركاي بين المللي خود، در افق هفت 
كشور  دارويي  برتر  شركت  شش  از  يکي  عنوان  به  ساله 
از حيث ميزان فروش و يکي از شركت هاي شناخته شده 

خاورميانه در اين صنعت مطرح خواهد بود.
استراتژي هاي تدوين شده براي شركت البراتوارهاي سينا 

دارو به شرح ذيل اند:
1- ارتقاي سطح GMP شركت از طريق:
TPM تدوين و اجرايي كردن طرح جامع -
- اجراي مطالعات كارسنجي و زمان سنجي 

- نوسازي ماشين آالت شركت
- نوسازي ساختمان هاي شركت

- انتقال خطوط توليد سايت فعلي شركت 
2- بهينه سازي فرايندهاي تصميم سازي از طريق:

- توسعه كميته ها و گروه هاي كاري
توسعة  جهت  نوسازي  و  توسعه  معاونت  تشکيل   -

توانمندي هاي شركت 
فعاليت هاي  كنترل  نظام  كردن  اجرايي   -3

غيرسودآور(Waste Management( از طريق:
- تداوم برون سپاري فعاليت هايي كه امکان واگذاري آن ها وجود دارد. 

- اجرايي كردن سيستم كاهش ضايعات خطوط توليد

4- بهينه سازي سبد محصوالت از طريق:
توليد  پيشنهاد  مکانيسم  راه اندازي  و  طراحي   -
محصول جديد و تشکيل كميته سبد محصول )به 
خصوص با سرمايه گذاري در توليد داروهاي جديد، 
و  تنفسي  اسپري هاي  چشمي،  قطره هاي  ويژه  به 

آمپول ها(
- تنوع بخشي توليد محصوالت منودوز با توجه به 

مطالعات اقتصادي طرح
شركت هاي  با  مشاركت  و  ليسانس  تحت  توليد   -

شناخته شده خارجي
و  جديد  محصوالت  بسته بندي  فرايند  توسعة   -

تحت ليسانس با حفظ برند و لوگوي شركت
- افزايش ظرفيت واقعي توليد شركت

بازاريابي و فروش  5- تحول ساختاري حوزه 
از طريق:

- توسعة جغرافيايي بازار با تمركز بر صادرات محصوالت 
دارويي به بازارهاي منطقه و مهياسازي الزامات آن

 Medical علمي  ويزيتوري  اثربخشي  افزايش   -
)rep( پزشکان جهت نسخه كردن توليدات شركت

- حضور پررنگ شركت در مجامع و كنفرانس هاي 
تخصصي دارو

6- افزايش اثربخشي نيروي انساني از طريق:
- توسعة دانش مديريت در سطح مديران شركت از طريق 

تدوين نظام آموزش مديران
ويژه  به  نيروها  و حفظ  تربيت، جذب  مکانيسم  اصالح   -

)Qualified( نيروهاي كيفي

اولويت بندي استراتژي ها
شركت  استراتژي هاي  موضوع،  اين  ضرورت  به  توجه  با 
البراتوارهاي سينا دارو در دو گروه اولويت بندي شده و به 

شرح ذيل معرفي مي شوند:

 استراتژي هاي اولويت اول
- بهينه سازي فرايندهاي تصميم سازي 

- بهينه سازي سبد محصوالت
- تحول ساختاري حوزة بازاريابي و فروش

 استراتژي هاي اولويت دوم 
- ارتقاي سطح GMP شركت 

- افزايش اثربخشي نيروي انساني
غيرسودآور  فعاليت هاي  كنترل  نظام  كردن  اجرايي   -

)Waste Management(
استراتژي هاي منفعت ساز و قابليت ساز

استراتژي هاي سازماني بر حسب كاركردشان به دو دستة 
عمده تقسيم مي شوند:

از استراتژي هايي  آن دسته  استراتژي هاي منفعت ساز: 
هستند كه با هدف استفاده از شرايط موجود براي ايجاد 
منافع مستقيم و سود براي سازمان مي كوشند. اين دسته 
با  محيط هاي  در  كه  سازمان هايي  براي  استراتژي ها  از 
فرصت هاي زياد براي كسب سود فعاليت مي كنند، بيشتر 

از استراتژي هاي قابليت ساز به كار برده مي شوند.
مستقيما  كوتاه مدت  در  قابليت ساز:  استراتژي هاي 
توانمندي هاي  اما  نمي كنند،  ايجاد  سازمان  براي  منافعي 
سازمان را تقويت مي كنند تا سازمان بتواند با استفاده از 
منافعي  آينده  در  نقاط ضعف خود،  رفع  و  قابليت ها  اين 
انتظار  استراتژي ها  اين  از  بايد  بنابراين  كند.  كسب  را 
نتيجه گيري در بلندمدت داشت. براي شركت هايي كه از 
نقاط ضعف عمده و توانمندي هاي اندكي برخوردارند، الزم 

است استراتژي هاي قابليت ساز بيشتري تدوين شود.

 14 با   93 سال  در  شرکت  فروش 
سال  به  نسبت  فزايش  ا درصد 

ريال  ميليارد   1314 بر  بالغ  گذشته 
پيش بيني  همچنين  و  بوده. 

محصوالت  صادرات  براي  شرکت 
ميليون   4 بر  بالغ   1393 سال  در 

است دالر 
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تورم يک متغير اقتصاد كالن است، اما تجربه افراد عادی در 
فهم تورم، به صورت رويارويی با تغييرات تک تک قيمت ها در 
خريدهای روزمره ظاهر می شود. بنابراين علت های آن هم از 
سوی آن ها در سطح اقتصاد خرد ارزيابی می شود. اين تعارض در 
برداشت از مفهوم تورم موجب شده است تا مردم در تحليل عوامل 
ايجادكنندة آن دچار اشتباه شوند. اشکال بزرگ آن است كه نوعا 
سياست گذاران ما هم خطای عامة مردم در فهم عوامل بروز تورم 
را مرتکب می شوند و در بهترين حالت آن را يک پديده در سطح 
اقتصاد خرد تصور می كنند و اين خطا باعث شده است كه در 
سياست گذاری مقابله با تورم به بی راهه بروند. آن چه ما در عرصه 
اقتصاد كالن به عنوان علل بروز تورم تبيين می كنيم، از يک طرف 
به جنبه های طرف تقاضا برمی گردد كه در وهلة اول ناشی از رشد 

حجم پول در اقتصاد است و اين كه افزايش حجم پول 
باعث افزايش تقاضای كل می شود و سطح قيمت ها 
به تناسب افزايش پيدا می كند. در وهلة دوم بايد در 
نظر گرفت كه افزايش در تقاضا آيا در كوتاه مدت 
موجب واكنش طرف عرضة اقتصاد می شود يا خير. 
به ميزانی كه طرف عرضه واكنش نشان می دهد، اثر 
تورمی افزايش حجم پول تعديل می شود. اما در حال 
حاضر در اقتصاد ما به دليل دولتی بودن حجم بزرگی 
از اقتصاد و نيز به دليل انحصاری بودن بخش قابل 
توجهی از فعاليت های توليدی مهم، بخش عرضه به 
يک بخش لخت و كم تحرک تبديل شده كه حتی 
در كوتاه مدت هم نمی تواند واكنشی به افزايش تقاضا 

نشان دهد.
بنابراين ريشة تورم در نقدينگی و ريشة نقدينگی 
در چگونگی ايفای نقش دولت است كه آن هم 
ريشه در اقتصاد سياسی دارد. زيرا دولت های ما 
معموال تمايل دارند از طريق افزايش مخارج، عزم 
خود را به افزايش ارائه خدمات به جامعه نشان 
دهند و از طرف ديگر، با توجه به تکثر برگزاری 
واسطة  بدون  و  مستقيم  اثر  كشور  در  انتخابات 
انتخابات نيز خود را در وعده های انتخاباتی مبنی 

بر افزايش هزينه ها منعکس كرده است.
در سال های متمادی تعريفی كه از دولت در ساختار اقتصاد 
ارائه  سياسی ما شکل گرفته، دولت را به عنوان نهادی برای 
خدمات فراوان به جامعه بدون دريافت هزينة ارائه اين خدمات از 
عموم مردم معرفی كرده است. يعنی تعريف دولت خوب، دولتی 
است كه خدمات را رايگان يا با قيمت پايين فراهم كند. در اين 
شرايط، به دليل آن كه دولت خدمات را با قيمت های مستقل از 
هزينة افزايش يافته در طول زمان عرضه می كند، كسری بودجه 
حاصل می شود و اين كسری نيز موجب رشد نقدينگی و درنهايت 

تورم می شود.
در حال حاضر در باب اين كه تورم موجود در اقتصاد ايران، 
تورمی مزمن است، اتفاق نظر وجود دارد. عوامل شکل گيری 
فراتر  دارد،  تداوم  طوالنی  دوره های  برای  كه  تورم  نوع  اين 

از مشکالت مقطعی است كه ممکن است در سازوكارهای 
عميق تر  را  تورم  اين  زوايای  وقتی  شود.  ظاهر  كوتاه مدت 
مورد بررسی قرار می دهيم، درمی يابيم كه رشد حجم پول 
در اقتصاد ايران به مراتب بيش از متوسط رشد حجم پول در 
دنياست. درواقع، رشد حجم پول، عامل اصلی استمرار تورم 
دورقمی در اقتصاد ايران است. اگر اين گزاره را بپذيريم، كه 
البته مطالعات معتبر نيز آن را تاييد می كنند، تنها راهکار 
كنترل تورم نيز اين است كه به سوی كنترل رشد نقدينگی 
حركت كنيم. اما ممکن است اين پرسش مطرح شود كه عامل 
رشد فزايندة نقدينگی در اقتصاد ايران چيست؟ در بررسی 
پايه پولی« می رسيم. رشد  به »رشد  نقدينگی  عوامل رشد 
پايه پولی نيز دارای دو منشأ، يعنی »كسری بودجه دولت 

تعادل در سيستم  نيز »عدم  اين كسری« و  تامين  و نحوة 
بانکی و اتکای بانک ها به بانک مركزی« كه در استقراض از 
بانک مركزی نمود می يابد، است. البته موضوع كسری بودجة 
دولت، چندين دهه قدمت دارد و چالشی قديمی است. پديدة 
كسری بودجه از نيمة دوم دهة 1340 در اقتصاد ايران بروز 
كرد كه البته ابعاد آن در طول اين سال ها، دارای نوسان بوده 
است. اما تامين كسری بودجة دولت، اغلب و به طور ثابت به 
صورت تامين پولی بوده و منجر به افزايش پاية پولی شده 
است. عامل دوم مربوط به بدهی بانک ها به بانک مركزی است. 
اين موضوع نسبتا جديدی است. اما مقياس هايی كه از اين 
پديده مشاهده می كنيم، ارقام قابل توجهی است. درواقع ارقام 
مربوط به بدهی بانک ها به بانک مركزی به مرحلة افزايش های 
هشداردهنده ای رسيده كه از پنج يا شش سال گذشته تاكنون 

شکل گرفته است.
بنابراين اگر می خواهيم تورم را كنترل كنيم، نخست بايد به 
كنترل نقدينگی بپردازيم. الزمة كنترل نقدينگی نيز كنترل 
پاية پولی است. در اين چرخه، كنترل پاية پولی هم، كنترل 
عملکرد  در شيوه  اصالحاتی  اعمال  و  دولت  بودجه  كسری 
نرخ های سود و آن چه را به برقرار كردن تعادل در عملکرد 
اقتصاددانان  است، ضروری می سازد.  وابسته  بانکی  سيستم 
عمومی  سطح  مستمر  »افزايش  عبارت  تورم،  تعريف  برای 
قيمت ها« را در نظر می گيرند و روی »استمرار« آن تاكيد 
دارند. به اين دليل كه اگر افزايشی در سطح عمومی قيمت ها 
رخ دهد، در شرايطی آن را افزايشی مقطعی می پنداريم كه 
استمرار نداشته باشد. مانند افزايش يک بارة نرخ ارز يا افزايش 
قيمت انرژی و ساير رويدادهای مقطعی كه ممکن 
است در اقتصاد به وجود بيايد. اگر اين موارد به 
وجود بيايد و استمرار نيابد، اثر آن مقطعی خواهد 
بود. يعنی ممکن است برای يک سال اثر آن پايدار 
باشد و پس از آن ادامه پيدا نکند. صاحب نظران 
برای  می خواهند  كه  هنگامی  نيز  اقتصاد  حوزة 
مهار افزايش سطح عمومی قيمت ها، راهکاری ارائه 
كنند، ابتدا ميان عوامل مقطعی رشد سطح عمومی 
قيمت ها و عواملی كه موجب استمرار آن می شود، 
تفکيک قائل می شوند و هنگام تعيين راه حل های 
كه  می كند  پيدا  اهميت  موضوع  اين  تورم  مهار 
عوامل رشد تورم تا چه حد مقطعی يا تا چه حد 

مستمر بوده است.
برای مثال الزم است تغييرات نرخ ارز و حامل های 
انرژی و اثرات و اجزای اين تغييرات را در تغيير 
سطح عمومی قيمت ها مدنظر قرار دهيم. در چنين 
شرايطی، پيش بينی وضعيت تورم در سال آينده 
و  دولت  بودجه  نظير كسری  عوامل مختلفی  به 
نحوه تامين آن و وضعيت نرخ سود بانک ها بستگی 
دارد؛ اين كه، عدم تعادل در سيستم بانکی تشديد 
خواهد شد يا نه و چنان چه تشديد شود، تامين آن 
از طريق بانک مركزی خواهد بود يا از طريق كاركرد سيستم 
بانکی. من فکر می كنم، آن چه بيش از ساير عوامل در نرخ 
تورم سال آينده نقش خواهد داشت، اين است كه ارقامی 
نشان  را  هزينه ها  و  درآمدها  آينده،  سال  بودجة  در  كه 
بودجه  اين كه  البته  و  است؟  واقعی  اندازه  تا چه  می دهد، 
تا چه اندازه متعادل خواهد بود. در سال 1391 بودجه، با 
عدم تعادل بزرگی مواجه بود و اين عدم تعادل خود را در 
محدودتر كردن هزينه ها از يک سو و اتکای بيشتر به بانک 
مركزی در افزايش پاية پولی نشان داد. در سال آينده نيز 
اتکای بيشتر به منابع بانکی به افزايش تورم دامن خواهد 
زد و چنان چه دولت در مسير تعديل هزينه ها گام بردارد، 
در جهت كاهش كيفيت و كميت كاالها و خدماتی كه خود 

ارائه می كند، حركت كرده است.

تورم و ضرورت کنترل نقدينگی 
مسعود نيلی، اقتصاددان

حوالي همين 
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ريسک ورود به بورس كاهش يابد
باره  اين  در  سرمايه  بازار  كارشناس  مقيمی،  حسن 
و كنترل ركود و  نقدينگی  می نويسد: »برای جذب 
تورم، دولت بايد ريسک سيستماتيک ناشی از ورود 
به بورس را بيش از پيش كاهش دهد و از تغييرات 
تصميم های  و  قيمت ها  غيركارشناسی  و  ناگهانی 
دولتی خودداری كند. برای اين كار دولت می تواند 

دولت  در  ضدريسک  اقتصادی  كميسيون  ايجاد  با 
بورس كمک  امنيت سرمايه گذاری در  به  و مجلس 
باشد،  وحشت آور  سرمايه گذار  برای  كجا  هر  كند. 
امن تر هرچند  به حوزه  و  می كند  فرار  آن حوزة  از 
كم بازده، نقل مکان می كند. دولت می تواند با تدوين 
سهام  نسيه فروشی  تسهيل  برای  مقررات  و  قوانين 
تامين  صورت  در  گمارد.  همت  بورس  گسترش  به 

هدايت  و  بستر سازی  و  سرمايه  و  نقدينگی  امنيت 
بود  اميدوار  بازارهای سرمايه، می توان  از طريق  آن 
بازار سرمايه بتواند نقش مهمی در كنترل نقدينگی 
ماهيت  اين  كند.  ايفا  تورم  كاهش  نيز  و  مخرب 
تصورعاميانه، سرگردان  برخالف  كه  است  نقدينگی 
نيست، بلکه با تشخيص سريع وضعيت آينده نزديک 
اين يک  نظر من  به  است.  منفعت  دنبال كسب  به 

سرمايه؛  بازار 
تقسيم  جعبه 
نيت  عقال
اقتصادی

ارزیابی نقش بورس در کنترل تورم، رکود و 
هدایت نقدینگی

ايران اقتصاد 

اوضاع اقتصای كشورطی كمتراز يک دهه گذشته  به گونه ای شکل گرفته است كه بسياری از كارشناسان نمی توانند راهکاری عاجل ومطمئن برای خروج 
از شرايط بغرنج ركود و تورم و بيکاری ارائه دهند و اين اتفاق باعث شده است بخش های توليدی و حوزه های واقعی اقتصادی چشم انتظاربهبوداوضاع 
ازنگاه  وفارغ  كتاب  و  بدون حساب  توزيع  اقتصادی معتقدند دردولت گذشته سياست  از صاحبنظران  بمانند. بسياری  از شرايط دشوارگذشته  و خروج 
بلندمدت، منابع مالی را برای جلب رضايت مقطعی بدنة اجتماعی جامعه در دستور كار قرار داد . با اين نگاه كه با پول هر كاری می توان كرد و باز كردن 
شير منابع، اوضاع اقتصادی به جايی رسيد كه افزايش نقدينگی غيرمولد به يک بحران تبديل شد. واردات كاالهای مصرفی، توليد و سرمايه گذاری را نيمه 
تعطيل و بيکاری را افزايش داد و ركود روی دست اقتصاد ايران ماند. امروز درواقع مديران اقتصادی دولت يازدهم ميراثی را تحويل گرفته اند كه می توان 
گفت به نوبة خود در طول تاريخ اقتصادی كشوربی سابقه وياكم سابقه است. ازديدگاه كارشناسان در چنين شرايطی اگر نخواهيم راه پراشتباه جبران 
افزايش قيمت ها از طريق واردات انبوه محصوالت ساخته شده را طی كنيم، كاهش تورم با كاهش رشد نقدينگی و محدود كردن قدرت وام دهی بانک ها و 
موسسات پولی ميسر خواهد بود كه در اين صورت بايد انتظار محدود شدن سرمايه گذاری، كاهش رشد اقتصادی و تشديد ركود را داشت. به همين خاطر 
اين پرسش جدی مطرح است كه در صورت اتخاذ سياست های انقباضی پولی، نقدينگی حجيم كشور به كدام سو خواهد رفت؟ بسياری ازكارشناسان 
اقتصادی بر اين باورند كه سياست گذاران بهترين راه برای برون رفت از بحران را بايد در تجهيز بازار سرمايه و بهينه سازی ساختار بورس پيدا كنند تا از 

اين طريق واحدهای سرمايه گذار بتوانند نقدينگی را به سرمايه های مولد تبديل كنند. 
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است.  فرصت  يک  بلکه  نيست،  سودجويی  و  تهديد 
است  يازدهم  دولت  روی  پيش  اكنون  فرصت  اين 
و  سرمايه گذاری  نهادهای  از  حمايت  و  ايجاد  با  تا 
ورود  از  بتواند  سيال،  نقدينگی  جريان  بستر  بهبود 
بازار  مانند  غيرمولد  به حوزه های  نقدينگی  تورم زای 
سکه، ارز و داللی امالک جلوگيری كند تا درنهايت 
بتواند اين جريان سهمگين را به حوزه های مولد در 
خدماتی  كشاورزی،  ساختمانی،  صنعتی،  بخش های 
و  سرمايه  بازار  تاكنون  اگرچه  كند.  هدايت  مالی  و 
بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از اقتصاد تا حدی 
متحول شده و رشد پيدا كرده، اما ظرفيت های موجود 
در كشور به مراتب بيش از وضعيت موجود و نيازمند 
شناسايی و شکل دهی است. برای مثال، فقط حدود 
نيم درصد از ارزش روز بورس به بخش سرمايه گذاری 
مسکن و انبوه سازی تعلق دارد. اين رقم نشان می دهد 
بورس رسمی كشور هنوز نتوانسته است نقش خود 
و  ساختمان  بخش  در  نقدينگی  جذب  برای  را 
اگر  ايفا كند.  مسکن و هدايت آن در مسير صحيح 
و  سرمايه گذاری  شركت های  حضور  زيرساخت های 
انتظار  می توان  شود،  تسهيل  بورس  در  ساختمانی 
داشت در ميان مدت درصد قابل توجهی از نقدينگی 
فعال در اين بخش سامان دهی و جذب بورس شود. 
امروزه تنها در چند منطقة شمال شهر تهران روزانه 
بالغ بر 10 هزار واحد مسکونی فقط از طريق آگهی 
يک روزنامه پرتيراژ تهران به فروش يا اجاره گذاشته 
می شود؛ يعنی معامالت ساختمانی بالغ بر شش هزار 
ميليارد تومان در هر بار آگهی است. جذب اين حجم 
از سرمايه توسط بازار رسمی بورس اوراق بهادار در 
طور  به  دليل  همين  به  و  شده  فراموش  ما  كشور 
است.  شده  رها  خود  حال  به  سيال  و  هدايت نشده 
بورس  هدايت پذير  مسير  در  سرمايه  حجم  اين  اگر 
قرار گيرد، می تواند عامل رشد اقتصادی شود و اگر به 
حال خود كماكان رها شود، چاره ای جز پذيرش تورم 
به ساير  در بخش مسکن و ساختمان و سرايت آن 
برای  فرصت  اين  شک  بدون  بود.  نخواهد  بخش ها 
اقتصاد ايران به وجود آمده است كه مديران دولتی 
نقدينگی  پتانسيل  از  سرمايه  بازار  تقويت  با  بتوانند 
مولد  اقتصاد  رونق  بورس  طريق  از  و  كنند  استفاده 

دركشور را امکان پذير سازند.«

بورس، مطمئن ترين بازار
ساير  بين  در  پتانسيل  بيشترين  از  سرمايه  »بازار 
ديگر  بازارهای  در  ركود  زيرا  است،  برخوردار  بازارها 
زياد بوده و چشم انداز آن ها كاهشی است تا افزايشی، 

يعنی افزايش آن ها كمتر از نرخ تورم است.« 
مطلب  اين  بيان  با  سرمايه،  بازار  فعال  مرادی نيا، 
بازار  برای  باثبات تری  سال   93 »سال  می گويد: 
مناسب ترين  هنوز  بورس  چون  بود،  خواهد  سرمايه 
گزينه برای سرمايه گذاری است و نگرانی خاصی در 
اين كه  به  اشاره  با  او  نمی شود.«  مشاهده  بازار  اين 
تورم  با  مقابله  برای  را  امکان  بهترين  ثباتی  چنين 
بازار  حاضر  حال  »در  گفت:  می كند،  ايجاد  ركود  و 
حوزة  در  موجود  ابهامات  تا  است  منتظر  سرمايه 
اقتصادی و سياست برطرف شود و تکليف مذاكرات 
بانکی، صنعت سيمان،  نرخ سود  ارز،  نرخ  هسته ای، 
قيمت گذاری صنعت خودرو و محصوالت لبنی روشن 

بازار در حالت  شود؛ لذا تا روشن شدن اين موضوع 
تاثير  در سال 91  ارز  نرخ  افزايش  دارد.  قرار  انتظار 
به  گذاشت،   92 سال  در  سرمايه  بازار  روی  را  خود 
طوری كه سودهای زيادی حاصل شد، اما پيش بينی 
می شود كه تغييرات شديدی در سال 93 رخ ندهد، 
بازار  باثبات تری برای  به همين دليل سال 93 سال 
سرمايه خواهد بود. بازار سرمايه از بيشترين پتانسيل 
در  ركود  زيرا  است،  برخوردار  بازارها  ساير  بين  در 
كاهشی  آن ها  و چشم انداز  بوده  زياد  ديگر  بازارهای 
است تا افزايشی، يعنی افزايش آن ها كمتر از نرخ تورم 
است. به همين خاطر بازار سرمايه هنوز مناسب ترين 
شدن  برطرف  با  و  است  سرمايه گذاری  برای  گزينه 
ابهامات پتانسيل آن افزايش می يابد، بنابراين نگرانی 
خاصی در بازار مشاهده نمی شود. هر كدام از ابهامات 
به  سرمايه گذاران  بيشتر  اطمينان  شود،  برطرف  كه 
سمت بازار سرمايه جلب خواهد شد. در صورتی كه 
ريسک های موجود كاهش يافته و ابهاماتی مانند نرخ 

سود بانکی، يکسان سازی نرخ ارز و مذاكرات هسته ای 
تورم  نرخ  ميانگين  از  بازدهی سال 93  روشن شود، 
بيشتر خواهد شد. بايد برنامه ريزان اقتصادی، بورس 
كردن  باز  در  را  آن  بزرگ  نقش  و  بگيرند  جدی  را 
گره هايی نظير ركود و تورم باور كنند. چون تنها بازار 
سرمايه است كه می تواند از بيهودگی و كاذب بودن 
سرمايه ها جلوگيری كند. برای همين مسئوالن بايد 

مسير ورود به بورس را هموار كنند.«

نقش بورس در خروج از ركود تورمی
نايب رئيس كميسيون اقتصادی مجلس نيز بورس را 
دارای بهترين پتانسيل برای خروج از بحران می داند 
و معتقد است بازار سرمايه ابزار مناسبی برای خروج 
به  سو  يک  از  بازار  اين  است، چون  تورمی  ركود  از 
می تواند  ديگر  سوی  از  و  می پردازد  منابع  تجهيز 
بنگاه ها  درون  در  را  اقتصادی  فعاليت های  توسعة 

رونق بخشد.
محمدرضا پورابراهيمی داورانی، نماينده مردم كرمان 

»در  می گويد:  اسالمی،  شورای  مجلس  در  راور  و 
شرايط كنونی ما از يک سو با حجم عظيم نقدينگی 
در  فزاينده  تورم  طور  به  آن  آثار  كه  مواجه هستيم 
اقتصاد نمايان می شود و از سوی ديگر با كسری منابع 
مالی برای واحدهای توليدی، كه اين موضوع به معنی 
يک حفره در اقتصاد است. اين منابع اگرچه خارج از 
شبکه بانکی نگه داری نمی شوند، اما به صورتی نيست 
كه بتواند از يک طرف نظام تامين مالی برای بنگاه ها 
را فراهم و از سوی ديگر هم از رشد تورم جلوگيری 
بازار  از  دنيا  در  واقعه  اين  دادن  رخ  با  معموال  كند. 
می شود،  استفاده  كارآمد  ابزاری  عنوان  به  سرمايه 
چراكه اين بازار از يک سو به تجهيز منابع می پردازد 
و از سوی ديگر می تواند توسعة فعاليت های اقتصادی 
را در درون بنگاه ها رونق بخشد، يعنی تفاوت تامين 
در  كه  است  اين  در  سرمايه  بازار  با  بانک  در  مالی 
كه  می گيرد  شکل  ابزار  يک  طريق  از  سرمايه  بازار 
رويکرد  در  اما  است،  فراهم  منافع  انتقال  ماهيت 
بانکی دسترسی به نتايج نهايی فعاليت وجود ندارد. 
هم چنين مدل ريسک در بازار سرمايه كمک می كند 
كه تنوع بخشی در حضور سرمايه گذاران برای آوردن 
منابع صورت گيرد. از سوی ديگر اگر منابع به سمت 
توليد واقعی حركت كند، قطعا توليد رونق می گيرد، 
اما اكنون شاهد جريان بين بانکی هستيم، به نحوی 
كه منابع بانکی تنها بين بانک ها به منظور اجتناب از 
برخورد بانک مركزی ردوبدل و قرض داده می شود. 
متاسفانه هم اكنون ساختار نظام بانکی به عمليات بين 
بانکی تبديل شده، چون با اين سودها طرح اقتصادی 
بايد  رويکرد،  اين  از  اجتناب  برای  و  نداشته  توجيه 
واقعی  توليد  سمت  به  سرمايه  بازار  طريق  از  منابع 
هدايت شود تا شاهد خروج از ركود تورمی باشيم. از 
اين رو پيشنهاد می شود كه دولت و مجلس به حوزة 
بازار سرمايه توجه جدی كنند و با اين ابزار در اختيار، 

گام های بلند برای رونق اقتصاد برداشته شود.«

بورس و پيش بينی توسعه
از گره های  بسياری  باز كردن  كليد  نظر می رسد  به 
اقتصاد در چهارراه حافظ است. اين دقيقا چيزی است 
كه كارشناسان، فعاالن و صاحب نظران اقتصادی به آن 
اشاره می كنند. بر همين اساس دولت برای برون رفت 
از بحرانی كه ارث برده است، چاره ای ندارد جز اين كه 
مسير تردد ايمن دربازار بورس را هموار كند. به عبارتی 
مسئوالن دولتی بايد بخش واقعی اقتصاد را تحريک 
كنند. معموال در عالم واقع حركات بورس و خصوصا 
واقعی  اقتصاد  بر حركات  مقدم  بورسی  شاخص های 
است و بورس معموال حالت پيش بينی كنندگی دارد 
و وضعيت اقتصاد واقعی را قبل از تحقق، پيش بينی 
می كند. در مطالعات علمی نيز ثابت  شده بورس های 
نسبت  چندماهه  زمانی  فاصله  با  مختلف  كشورهای 
اقتصادی كشورها در حركت هستند.  به چرخه های 
سرمايه  بازار  و  بورس  كه  می كند  ثابت  مسئله  اين 
پيش نياز و پايه اصلی هرگونه اصالح اقتصادی است 
با  را  اقتصادی كشور  آينده  تقويت آن،  با  و می توان 
آگاهی و اطالعات دقيق هدايت كرد تا شاخص های 
توسعه از چاله های اقتصادی دور شود. به عبارتی بازار 
سرمايه نقش جعبه تقسيم عقالنيت را برای اقتصاد 

ايفا می كند.

باز  کليد  می رسد  نظر  به 
گره های  ز  ا بسياری  کردن 
حافظ  چهارراه  در  اقتصاد 
چيزی  دقيقا  اين  است. 

فعاالن  کارشناسان،  که  است 
به  اقتصادی  صاحب نظران  و 
همين  بر  می کنند.  اشاره  آن 
برون رفت  برای  دولت  اساس 
است،  برده  ارث  که  بحرانی  ز  ا
مسير  اين که  جز  رد  ندا چاره ای 

را  بورس  ر  بازا در  يمن  ا تردد 
کند. ر  هموا
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مولفه های  از  يکی  همواره  گذشته  دهة  چند  در  تورم 
و  است  بوده  ايران  اقتصاد  برای  ناخوشايند  و  منفی 
شاخص  از  يکی  آن  هرازگاهی  نيزسركشی  هم چنان 
های نامطلوب برای اقتصاد ايران محسوب می شود كه 
به باور كارشناسان اگربه درستی مهارنشود توان احيای 
اقتصاد ايران رامی گيرد. بدون تعارف شايد تورم تنها 
پديده ای باشد كه از توليدكننده تا مصرف كننده، يا به 
عبارتی همة نيروهای اقتصادی را گرفتار گره های متعدد 
كارشناسان  از  بسياری  گفته  ديگربه  می كند.ازسوی 
و  مالی  بی انضباطی های  بابروز  گذشته  سال  چند  در 
كشور،نقدينگی  مالی  منابع  نامناسب  توزيع  هم چنين 
ای  افسارگسيخته  صورت  به  تورم  آن   دنبال  وبه 
سيرصعودی پيموده وباعث شده است كه دركنار كاهش 
نوعی   ، پايين جامعه  به  متوسط  قدرت خريد طبقات 
ثروت اندوزی غيرمولدنيزشکل بگيرد كه هيچ سودی به 
ندارد.  اقتصادی  توليد و سرمايه گذاری های مولد  حال 
گروهی  تورم  ظاهرا  گذشته  سال  چند  در  عبارتی  به 
فعاليت  با  را  رسيده ای  راه  از  تازه  گروه  و  فقيرتر  را 

سوداگری به جمع ثروتمندان اضافه كرده است. 
زمانی كه دولت نهم سکان مديريت اجرايی كشور را 
در سال 84 در اختيار گرفت، ميزان نقدينگی كمتر از 
90 هزار ميليارد تومان و ميزان تورم نيز 10.4 درصد 
شکل  به  دولت  وقتی   1392 شهريورماه  در  اما  بود، 
كامل به رييس جمهور منتخب مردم تحويل می شد، 
ميزان نقدينگی از 600 هزار ميليارد تومان عبور كرده 
و تورم نيز به 36 درصد رسيده بود. اين نکته را نيز بايد 
اضافه كرد كه در همين زمان برای نخستين بار رشد 
را نشان می داد.  بود و رقم 5.9-  صنعتی منفی شده 
دوران  در  نقدينگی  شدن  برابر  چند  اين  عبارتی  به 
صنعت  حال  به  سودی  نه تنها  دهم  و  نهم  دولت های 
نداشته، بلکه روند به گونه ای سياست گذاری شده بود 
كه رشد صنعت قسمت منفی نمودار اقتصادی كشور 
 1316 سال  از  تورم  جدول  به  اگر  می داد.  نشان  را 
تورم  ميزان  كه  است  مشخص  به خوبی  كنيم،  نگاه 
36 درصدی در تابستان 92 يکی از بزرگ ترين ارقام 
تورم را نشان می دهد. البته از سال 1316در برخی از 
سال ها ميزان تورم تا 40 درصد هم رسيده است، اما 
اين نکته را نبايد فراموش كرد كه هيچ دولتی در تاريخ 
نهم و دهم نفت در  اندازه دولت های  به  ايران  معاصر 
سال  هشت  در  ديگر  معنای  به  است.  نداشته  اختيار 
گذشته چه بسابه مدد درآمدهای نفتی امکان گشودن 
بسياری از گره ها از دست وپای صنعت و توليد فراهم 
می بود ، اما بررسی روندصعودی تورم به عنوان يکی 
اين  نه تنها  كه  می دهد  نشان  اقتصادی  مولفه های  از 
اتفاق رخ نداده، بلکه ماشين اقتصاد به سمتی رفته كه 

بخش های واقعی اقتصاد هزينه تورم افسارگسيخته را 
نيز پرداخته اند. در تاريخ معاصر در سال های 1329 تا 
1332 كه ايران به دليل تحريم های نفتی با مشکالت 
اقتصادی دست به گريبان بود، نرخ تورم حتی به 10 
درصد نرسيد ، يا در سال های 1378 و 1379 كه بهای 
هر بشکه نفت به زير 10 دالر می رسد، نرخ تورم كاهش 

هشت درصدی را نشان می دهد )جدول ضميمه( .
دولت  اصلی  برنامه های  از  يکی  شرايطی  درچنين 
تورم  كاهش  نخست  روزهای  همان  از  اميد  و  تدبير 
دولتی  مسئوالن  امروز  تا  می رسد  نظر  به  كه  بود 
خود  وعدة  اين  به  توجهی  قابل  حد  تا  توانسته اند 
در  تورم  كه  شد  اعالم  پيش  روز  چند  كنند.  عمل 
رسيده  درصد   28.4 به  امسال  ارديبهشت  پايان 
پايان  تا  گذشته  سال  شهريور  از  درواقع  است. 
 7.6 اندازه  به  تورم  ميزان  امسال  ارديبهشت ماه 
درصد كاهش يافته است. قرار گرفتن تورم در مسير 

برای  تازه  اميد  يک  می تواند  شک  بدون  برگشت، 
اقتصاد ايران و تحرک بازارهای مختلف و در رأس آن 
بازار سرمايه باشد. كارشناسان اقتصادی همواره بر اين 
نکته پافشاری می كنند كه نرخ تورم شبيه موتور جت 
عمل می كند. جت های جنگنده وقتی روشن می شوند، 
ديگر به سختی می توان به خاموش شدن آن ها فکر كرد، 
چون دور موتور جت دائم شتاب می گيرد. تورم نيز از 
همين منظر تحليل می شود كه وقتی موتور آن روشن 
می شود، ديگر نمی توان به سادگی آن را خاموش كرد، 
بلکه بايد دور موتور به تدريج به نقطه ای بهينه برگردد. 
رخ  درحال  اتفاق  اين  حاضر  حال  در  می رسد  نظر  به 
يعنی  تورم  نرخ  درصدی  حدود8  كاهش  است،  دادن 
نبايد  منتها شک  كشور.  اقتصاد  برای  تازه  شروع  يک 
با رفع موانع كسب وكار در  كرد كه اين شروع را تنها 
هدف  به  می توان  سرمايه گذاری  و  صنعتی  حوزه های 

مورد نظر نزديک كرد.  

ديدگاه

جدول  نرخ تورم

کاهش 6/7 درصد نرخ تورم در چند ماه گذشته
شود می  تر  کوتاه  ايران  اقتصاد  سر  از  تورم  سياه  سايه 

سحر قاسم نژاد
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اوضاع بورس به گونه ای درآمده است كه در تحليل 
و بررسی آن نمی توان نقش دولت را ناديده گرفت. 
بدون شک شرايط فعلی بورس تا حدی به خاطر نوع 
آمده  وجود  به  دولتی  مسئوالن  برنامه های  و  رفتار 
سهام داران  حاضر  حال  در  كه  پذيرفت  بايد  است. 
و در رأس آن ها سهام داران خرد گرفتار دل سردی 
بازار  در  به خوبی  می توان  را  سردی  اين  و  شده اند 
اين  كه  اين جاست  نکته  اما  كرد.  احساس  سرمايه 
با  بی ربط  كامال  و  غيرمنطقی  عناصری  دل سردی 
ساختار بورس به وجود آورده است. بايد اين پرسش 
را مطرح كرد كه چرا بايد عوامل غيرمنطقی تا اين 
حد در به هم زدن فضای بورس نقش ايفا كنند؟ و 
برای يافتن پاسخ اين پرسش نيز بايد نوع كاركرد 
در  گذاشت.  ذره بين  زير  بورس  حوزة  در  را  دولت 
چنين شرايطی نمی توان مسير حركت شاخص ها را 
نيز پيش بينی كرد، چون به طور طبيعی در فضای 
سرد پيش بينی ها صحت كافی ندارند. در همين چند 
ماه گذشته اتفاقاتی در بازار سرمايه رخ داده است 
كه به نوبة خود بی نظير و استثنا بود. شاخص بورس 
به گونه ای رفتار می كرد كه شايد تا به حال چنين 
تجربه ای وجود نداشته است. در همين مدت هنگامی 
شاخص  داشت،  وجود  اقتصاد  در  مثبت  شوک  كه 
رفتار منفی داشت و به كل برعکس رفتار می كرد. 
هنوز هم اين روند تصحيح نشده است و هم چنان 
و  نيست  واقعی  شاخص  يک  سرمايه  بازار  شاخص 
نمی كند،  طی  را  منطقی  روند  نيز  معامالت  ارزش 
بازار  فعلی  شركت های  بخواهيم  اگر  كه  طوری  به 
و شرايط شکل گيری  قدمت  به  توجه  با  را  سرمايه 
آن ها دوباره ايجاد كنيم، به ارزش به مراتب باالتری 
حتی  و  يافت  خواهيم  دست  بازار  فعلی  ارزش  از 
صورت  آن  در  را  بازار  شاخص  می تواند  محاسبات 
فعلی  ارزش  درواقع  ببرد.  باال  واحد  هزار   90 تا 
است.  فعلی  سطوح  از  باالتر  به مراتب  سرمايه  بازار 
سرگيجه  نمی توان  بورس  فعلی  وضع  تحليل  برای 
را  اقتصادی  برنامه های  در  شفافيت  وجود  عدم  يا 
خرد  سهام داران  و  اقتصادی  فعاالن  گرفت.  ناديده 
عملياتی  برنامه های  زودتر  چه  هر  كه  دارند  توقع 
بورس  دل سردكننده  فضای  و  بخورد  كليد  دولت 
خاطر  به  كشور  اقتصاد  سال  چندين  بگيرد.  پايان 
وجود غبار و ابهام در محيط صنعت و اقتصاد آسيب 
ابهام  اين  به نظر می رسد هنوز تکليف  ديده است. 
از 400  بيش  كه  گونه ای  به  است،  نشده  مشخص 
را  خود  فعاليت  راهکارهای  هنوز  بورسی  شركت 

درست تشخيص نداده اند. در شرايط فعلی نمی توان 
اقتصادی سخن گفت، چون  از نوع نظام  به سادگی 
برنامه ريزی  حال  در  كه  اقتصادی  نظام  زوايای 
چه  بگوييم  اين كه  برای  نيست.  مشخص  است، 
وجود  مشکل  است،  جريان  در  اقتصادی  نظام  نوع 
هنوز  كه  سرمايه،  بازار  ساختار  به  مسئله  اين  داد. 
نشده  تعريف  آن  برای  جديد  سرمايه گذاری های 
است، لطمه وارد می كند. اگر می خواهيم از پتانسيل 
بورس برای پر كردن چاله های اقتصادی مثل تورم 
و ركود و اصالح نقدينگی استفاده كنيم، بايد هرچه 
پايان  اقتصادی  نظام  در  آشفتگی  اين  به  سريع تر 
قيمت گذاری های  در  دخالت ها  از  برخی  دهيم. 
شرايط بهبود بازار سرمايه را مشکل می كند. فعاليت 
شورای رقابت به عنوان يکی از معاونت های وزارت 
سياست هاست.  نوع  اين  از  واضح  نمونه ای  اقتصاد 
جمله  از  توليدی  محصوالت  ساير  نرخ  تعيين 
سيمانی ها و پتروشيمی ها نيز از همين زاويه مانعی 
می شود.  محسوب  سهام  بازار  شرايط  بهبود  برای 
بورس  باشيم كه  انتظار داشته  نبايد  اين شرايط  با 
تصويری ايده آل نشان دهد، بلکه بايد انتظار داشته 
باشيم كه بازار سرمايه واكنش مناسب نشان دهد. 

اين قيمت گذاری ها يک مثال بود تا يادآور شوم، به 
خاطر برخی دخالت ها، قدرت نقدشوندگی )از جمله 
مهم ترين شاخص های سهام( با انحراف مواجه شده 

است.
نفع  به  كسب وكار  فضای  كه  برويم  سمتی  به  بايد 
توليد و صنعت تغيير كند و چنين چيزی مستلزم 
شفافيت در سياست ها و برنامه های اقتصادی است. 
دولت بايد دو مشخصة شفافيت و عدم تعميق ركود 
را در دستور كار خود قرار دهد. با اين دو مشخصه 
مطلوب  نه چندان  فضای  كه  داشت  اميد  می توان 
اين گونه  می توان  را  رويکرد  اين  كند.  تغيير  بورس 
نيز تحليل كرد كه دولت مثل زمانی كه تعيين نرخ 
گاز خوارک پتروشيمی ها را به مجلس سپرد، نبايد 
بدسليقگی كند، يا به عبارتی بايد بدسليقگی را كنار 
بگذارد. بسياری از صنايع مانند همين پتروشيمی ها 
كشور  نصيب  بيشتری  درآمد  شوند،  حمايت  اگر 
برای  كسب وكار  فضای  بهينه سازی  می كنند. 
استفاده بيشتر از پتانسيل های بورس و درآمدزايی 
صنايع بدون شک به شفافيت نياز دارد. در كنار اين، 
حتما بايد برای نظام اقتصادی كه مورد استفاده قرار 

می دهيم، تعريف مشخصی داشته باشيم.

بورس به شفافيت دولت نياز دارد
حيدر مستخدمين حسينی

بورس
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ديدگاه

چگونه؟ ی؛  بيکار سامان دهی 
نگاهی به ریشه های بیکاری و تاثیر منفی آن بر توسعهء کشور

چند  طی  كه  است  مولفه هايی  آن  از  بيکاری 
گرفته  را  ايرانی  اقتصاد  گريبان  گذشته  سال 
است و درواقع به نشانه ای برای اقتصاد ايران 
تبديل شده است كه بسياری از كارشناسان با 
اشاره به آن می گويند اقتصاد ايران حال و روز 
خوشی ندارد كه اگر داشت،بخش قابل توجهی 
نيروی انسانی جوان در اين اقتصاد سايه نشين 
به  بايد  شک  بدون  نمی شدند.  آفتاب نشين  يا 
را  ايران  اقتصاد  اين گونه  كه  كارشناسانی 
تحليل می كنند، حق داد، چون در همه جای دنيا 
آن  بر  تکيه  با  كه  است  نعمتی  انسانی  نيروی 
توسعه در مسير صعود قرار می گيرد، نه آن كه 
اين نعمت به نقمت تبديل شده و فقط نگرانی 
قرار  مسير صعود  در  را  اقتصادی  برنامه ريزان 
دهد. در حال حاضر نيز بيکاری يک زنگ خطر 
كه  می شود  محسوب  اقتصادی  مديران  برای 
ريشه های اين اتفاق نيز عمدتاً در هشت سال 

گذشته شکل گرفته است. 

دولتی كه از سال 84 كابينه را در اختيار گرفت، مدعی بود 
كه برای هميشه پروندة  بيکاری را در اقتصاد ايران می بندد. 
شعار ايجاد 2.5 ميليون شغل يکی از معروف ترين شعارهای آن 
دولت بود كه كارشناسان اغلب با نقدهای تند و تيز با آن مواجه 
می شدند. )آمار رسمی مركز آمار ايران نشان می دهد از سال 
1385 تا سال 1390 ساالنه تنها 14 هزار شغل ايجاد شده 
است.( درآن دوران سرمايه گذاری های صنعتی بدترين روزهای 
خود را مزه مزه می كرد و هم زمان با افت توليد و روند كاهش 
سرمايه گذاری های مولد، دولت از فعاليت خود برای كاهش 
بيکاری سخن می گفت. بانک مركزی در گزارشی می نويسد: 
»نرخ رشد ارزش افزودة بخش صنعت و معدن در سال های 
1388، 1389 و 1390 به ترتيب 5.1، 10 و 3.7 درصد بود. 
اين نرخ در سال 91به منفی 9.5 درصد رسيد«. به عبارتی 
باوجود بيشترين و طاليی ترين درآمدهای نفتی طی هشت 
سال گذشته برای نخستين بار نرخ رشد صنعت منفی شد. 

جالب اين جاست كه بانک مركزی در گزارش خود 
می نويسد كه در سال 84 و هنگامی كه دولت نهم 
آغازبه كاركرد، نرخ رشد ارزش افزودة بخش صنعت 
و معدن معادل 13.6 درصد بوده است. با چنين 
اوضاعی كه طی سال های گذشته برای بازار سرمايه 
برخی  ادعاهای  آيا می توان  است،  داده  رخ  كشور 
مديران كليدی وقت را در مورد رفع ياحتی كاهش 
بيکاری پذيرفت؟ بر اساس گزارش مركز آمار ايران 
با وجود اين كه دولت های مورداشاره سياست های 
اشتغال زايی زيادی رامطرح و تنها در مورد طرح های 

زودبازده 28 هزار ميليارد تومان نيز هزينه كردند، اما با اين 
از  بيکاری هيچ گاه در زمان مديريت آن ها كمتر  وجود نرخ 
در  كه  آفتی  درواقع  يک(.  )جدول  است.  نبوده  درصد   10
سال های گذشته به دليل سياست های ناكارآمد اقتصادی در 
حوزةسرمايه گذاری های مولد رخ داده است، باعث شده تا امروز 
بيکاری به عنوان ميراثی دردسرساز و برجای مانده ازگذشته 

روی دوش اقتصاد ايران بنشيند.

هزينه ايجاد شغل
برای  كه  است  شاخص هايی  از  يکی  شغل،  ايجاد  هزينه 
سياست گذاری های اقتصادی هر كشور مهم است و مسئوالن 
هميشه با آن، درباره اين كه چقدر برای ايجاد اشتغال هزينه 
كنند، تصميم می گيرند. در سال 1392، به گفته معاون علمی 
و فناوری رئيس جمهور متوسط هزينه توليد هر شغل در كشور 
160 ميليون تومان و بنا به گفته وزير كار، هزينه توليد هر 

شغل 20 تا 70 ميليون تومان بود، در حالی كه در سال 1383، 
يعنی 9 سال پيش از آن، متوسط هزينة توليد هر شغل حدود 

44 ميليون تومان اعالم شده بود. 
تخمين هزينة ايجاد شغل در كشور، در دولت نهم و دهم 
بسيار كمتر اعالم می شد و حتی در مقاطعی از اين سال ها، 
عنوان  تومان  ميليون  پنج  حدود  شغل  هر  توليد  هزينه 
می شد و وام هايی برای توليد مشاغل خانگی در حد سه تا 
پنج ميليون تومان هم به مردم اختصاص می يافت. صندوق 
كم هزينه  مشاغل  توليد همين  برای  نيز  رضا)ع(  امام  مهر 
فعاليت هايی را انجام داد، اما چندان به نتيجه قطعی نرسيد. 
در پايان كاردولت گذشتة هزينه ايجاد هر شغل در بخش 
هزارتومان  و 982  ميليون   6 و خوداشتغالی  خانگی، خرد 
اعالم شد. البته طبيعی است كه هزينه ايجاد مشاغل خرد 
در كارگاه های كوچک با هزينه ايجاد شغل در صنايع بزرگی 
مانند پتروشيمی يکسان نباشد، اما وقتی كه دولت دربارة 
هزينه های شغل »پايدار« صحبت می كند، ميانگين 
هزينه های همه مشاغل كم هزينه و پرهزينه را با هم 
از سوی ديگر در چنين تحليلی  در نظر می گيرد. 
بيکاری ونيز  از  نبايد تعريف مسئوالن دولت قبلی 
اشتغال را فراموش كرد. در دولت های نهم و دهم 
اگر يک  بود كه حتی  تفسيرشده  اين گونه  اشتغال 
فرد در هفته فقط يک ساعت در مشاغل كاذب نيز 
فعاليت كرده باشد، بی كار محسوب نمی شود. با اين 
ديدگاه به طور رسمی مشاغل پايدار و مولد ديگر 

مالک ارزيابی اقتصاد محسوب نمی شوند.* 
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طبق آخرين برآوردها، در ايران نياز است كه شش ميليون 
شغل پايدار توليد شود تا نرخ  بيکاری به حد استاندارد خود 
برسد و بی كاران صاحب شغل شوند. اگر آن طور كه اعالم 
شده، برای هر شغل 160 ميليون تومان نياز باشد، بايد 
960 هزار ميليارد تومان در اين زمينه سرمايه گذاری شود، 
در حالی كه كل توليد ناخالص داخلی ايران حدود 450 
هزار ميليارد تومان است و می توان به راحتی ديد كه 960 
هزار ميليارد تومان رقمی بسيار بيشتر از توان دولت است. 
طبق برنامة پنجم توسعه، بايد تا سال آخر اجرای برنامه 
نرخ بيکاری كشور به هفت درصد برسد كه برای اين كار 
نياز به توليد ساالنه يک ميليون و 100 هزار شغل است. 
اين ميزان، مستلزم رسيدن كشور به نرخ رشد اقتصادی 
هشت درصدی است. در حال حاضر، نرخ بيکاری حدود 

18 درصد است.
ايران   در  توسعه  كه  می دهند  نشان  به خوبی  ارقام  اين 
كه  سال هايی  در  عبارتی  به  يا   92 تا   84 سال های 
چه  شد،  ايران  نصيب  نفتی  درآمدهای  طاليی ترين 
فرصت بزرگی را از دست داده است. در چنين شرايطی 
به باور انديشمندان اقتصاد شايد تنها يک راه برای عبور از 
شرايط دشواربه جای مانده ازاين گذشته باقی مانده باشد 
و آن هم چيزی نيست جز هموار كردن هر چه بيشتر 
مسير فعاليت های توليد، سرمايه گذاری های خصوصی و 
بازگرداندن رونق به بازار سرمايه، ناشی از فعل و انفعاالت 
در رفتار بخش های واقعی اقتصاد. اگر اين گونه شود و اگر 
سفيران  بتوانند  خصوصی  سرمايه گذاران  و  صنعت گران 
برخردورزی  متکی  بينی  واقع  بازگشت  سرعت  افزايش 
اميد  آن وقت می توان  به كشور شوند،  اقتصاد  درعرصه 

داشت كه با شتاب بيشتری نابسامانی ها  سامان يابند. 

سن  در  كه  می شود  گفته  فردی  به  اقتصاد  در  بی كار   *
كار (15 تا 65 سال( و جويای كار باشد، اما شغل يا منبع 
درآمدی پيدا نكند. بر اين مبنا كودكان و افراد مسن از 
آن جهت كه قادر به انجام كار نيستند، جزو جمعيت فعال 
به حساب نمی آيند. جمعيت فعال، بنا به تعريف كنفرانس 
است متشكل  افرادی  از  آمارشناسان، مركب  بين المللی 
از زنان و مردان كه نيروی آماده ای را برای توليد كاالها و 
خدمات تشكيل می دهند. به عبارتی ديگر جمعيت فعال 
افرادی را در برمی گيرد كه از لحاظ اقتصادی دارای فعاليت 
اقتصادی  خدمات  و  ثروت  توليد  به  و  هستند  سودمند 

می پردازند.

آمارها اوضاع نامطلوبی را برای اقتصاد ايران نشان می دهند كه حاكی از هشت سال بی عملی 
يا بدعملی در اقتصاد كشور است. آخرين اطالعات مركز آمار ايران مطرح می كند كه در سال 
92 نرخ بيکاری بين نيروی كار در ايران 26 درصد بوده است. درواقع در سال 92 به دليل 
ركود اقتصادی و تورم افسارگسيخته كه ناشی از اجرای بد اقتصاد در سال های قبل از آن 
بود، اين نرخ شکل گرفته و روی دست اقتصاد ايران مانده است. به عبارتی طبيعی است كه 
اقتصاد ايران چنين نرخی را در مجموعه اطالعات خود تحمل كند. نرخ 26 درصدی بيکاری 
جوانان دو برابر نرخ 12.2 درصدی بيکاری كل است كه اين مسئله بر اساس تعاريف اقتصادی 
گويای اين واقعيت تلخ است كه ما از حيث بيکاری در منطقة بحران ايستاده ايم. البته اين به 
معنای آن نيست كه همه چيز تمام شده است و هيچ اميدی نبايد داشت، بلکه شک نبايد كرد 
كه با تدابير ويژه می توان ورق را برگرداند. در چنين شرايطی بهترين كار تقويت توليد است. 
زمانی كه ركود رشد شديدی دارد، بعد از آن تورم نيز خود را به وضوح با وزن بيشتری نشان 
می دهد. برای مقابله با اين وضعيت بايد صنعت، بنگاه های توليد و واحدهای سرمايه گذاری 

را كه طی هشت سال گذشته ورشکست شده اند، تقويت كرد. ايجاد بسته های حمايتی برای 
تقويت سرمايه گذاران كه به سمت رشد مولدگرايی بروند، بهترين اقدام برای دور شدن از 

بحران است.
بدون شک البته دولت تدبير و اميد با مشکالت مالی زيادی دست وپنجه نرم می كند. اما 
در هرصورت پادرميانی كردن دولت برای حل مشکالت اشتغال زايی جوانان كافی است تا 
قدمی نو باشد در راستای شکفتن اين منابع عظيم انسانی. سرمايه گذاران و شركت های 
سرمايه گذاری اگر ببينند كه واقعا موانع ازسرراه آن ها برداشته می شود و برنامه ريزان اقتصادی 
نيز قصد دارند با قدرت واحدهايی را كه طی سال های گذشته آسيب ديده اند، ترميم كنند، 
حتما به سمتی می روند كه اقتصاد ايران بيشتر خاصيت مولدبودن و مولدگرايی را لمس كند. 
اكنون اقتصاد ايران به سمتی رفته است كه نبايد زمان را از دست داد و بايد هر چه زودتر 
زمينة رشد و بلوغ توليد را مهيا كرد. در غير اين صورت پديده هايی مثل بيکاری، ركود و تورم 

هوای توسعه را در ايران تيره وتار می كنند.

غالمعلی فرجادی، کارشناس اقتصادي

حسين راغفر، کارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه

اشتغال و دولت
ايجاد اشتغال رابطه تنگاتنگی با توليد ناخالص داخلی دارد. اگر ادعا شده است كه ساالنه يک ميليون شغل به وجود 
آمده، ما فرض می گيريم كه 800 هزار شغل ساالنه ايجاد شده است. جمعيت فعال كشور در حدود 20 ميليون نفر 
است. ايجاد 800 هزار شغل به مفهوم رشد چهار درصدی در اشتغال است. اگر در اقتصاد ما اشتغال چهار درصد رشد 
پيدا كند، يعنی توليد ناخالص داخلی به تناسب آن بايد در حدود شش تا هفت درصد رشد داشته باشد. اين درحالی 
است كه در حال حاضر آمارها نشان می دهد كه رشد ناخالص داخلی در حدود دو درصد است. چگونه می شود كه 
اشتغال رشد كند، اما توليد ناخالص ملی رشد نکند. اشتغال يک مقوله كالن در اقتصاد است كه با متغيرهای كالن 
ديگر اقتصادی قابل سنجش و اندازه گيری است. از طرف ديگر اگر دولتی می گويد چهار درصد رشد اشتغال داشته 
است، بايد رشد اقتصادی شش درصد نيز داشته باشد. بنده آمارهای غيررسمی را كه گفته می شود رشد اقتصادی 
منفی شده، مالک قرار نمی دهم. تا نيمه دوم سال گذشته اين ادعا هنوز وجود داشت كه رشد اقتصادی در حدود 
بنابراين اگر  با ايجاد 800 هزار شغل چرا رشد اقتصادی به شش درصد نرسيده است؟  دو درصد بوده است، پس 
دولتی مدعی است كه در زمينة اشتغال موفق عمل كرده است، بايد نتيجة آن در رشد اقتصادی و توليد ناخالص ملی 
منعکس شود. متاسفانه شواهد اقتصاد ايران نشان می دهد كه اين اتفاق رخ نداده است و دولت قبل تنها در آمار و 

ارقام ادعا می كند كه موفق عمل كرده است.
از سوی ديگر با توجه به اين كه ميزان رشد اشتغال از سال 85 تا سال 91 كمتر از ميزان رشد جمعيت فعال كشور بوده است، 
باعث شده نرخ بيکاری از حدود 12 به 14 درصد افزايش پيدا كند. اين افزايش نرخ بيکاری در آمار مركز آمار ايران گزارش 
شده است. درحال حاضر نرخ بيکاری در تمامی گروه های جامعه به ويژه نرخ بيکاری تحصيل كرده ها با رشد چند برابری 
مواجه شده است. نکتة مهم ديگر نيز اين است كه در حال حاضر معضل جديدی در زمينه بيکاری در برخی گروه های شاهد 
هستيم كه پيش از اين در كشورهای پيشرفته سابقه داشته است. باتوجه به اين كه در كشورهای پيشرفته به علت پايين بودن 
رشد جمعيت ورودی ها به بازار كار چندان زياد نيستند، عمدتا رشد بيکاری در صورتی رخ می دهد كه بنگاهی ورشکست 
شود يا سازمانی تعديل نيرو كند يا كارمندان خود را اخراج كند. در نتيجه بيکاری در بين گروه سنی 30 سال به باال بيشتر 
رخ می دهد. در ايران عمده نرخ بيکاری در سال های 70 تا 75 مربوط به جمعيت 20 تا 30 سال بود كه اين افراد عمدتا به 
علت نداشتن تجربه كاری ممکن بود شغل خود را از دست بدهند. اما در حال حاضر برای اولين بار در بين سال های 85 تا 
90 افراد باالی 30 سال كه شغل خود را از دست داده اند، به نسبت سال 85 در سال 90 به دو برابر رسيده اند. يعنی براساس 
آمارهای مستند در سال 85 از جمعيت 30 ساله ها و باالتر، 650 هزار نفر بی كار وجود داشت و اكنون در سال 90 به يک 
ميليون و 320 هزار نفر می رسد. يعنی در حدود 700 هزار نفر بر اثر تخريب شغل، ورشکستگی يا تعطيلی بنگاه ها، اخراج و 
تعديل كاركنان در شركت ها و سازمان ها از بازار كار خارج شده اند. درواقع تمام شواهد و قرائن نشان می دهد بيکاری در دولت 
نهم و دهم تشديد شده است و نرخ بيکاری با وجود وعده های دولت در ريشه كنی معضل بيکاری با رشد همراه شده است.

البته نبايد تنها از نهاددولت توقع ايجاد اشتغال را داشت. دولت بايد بستر های الزم برای شکل گيری شغل را فراهم 
كند. اين جامعه است كه خود شغل ايجاد می كند. متاسفانه در دولت های نهم و دهم طوری عمل شد كه اين توقع را 
در جامعه ايجاد كرد كه متولی ايجاد اشتغال در جامعة دولت است. در حالی كه اين تفکر درست نيست. دولت بايد 
بستر ها و حمايت های الزم را ايجاد كند و درنتيجه با بهبود فضای كسب وكار، وضعيت اقتصادی كشور، ايجاد تعامل در 
سطح بين المللی و ورود سرمايه به كشور، افزايش انگيزه های بخش خصوصی، ايجاد ثبات پولی و مالی، كنترل تورم، 
شفاف سازی اطالعات و آمارها و... زمينة رشد اشتغال ايجاد كند. دولت نبايد به ارگانی برای ايجاد اشتغال تبديل شود. 
اين امر اشتباه است و با كوچک سازی دولت و كاهش تصدی گری آن در تضاد است. بلکه دولت بايد با ايجاد زمينه 
رشد اشتغال و حمايت ها از بخش خصوصی اعتماد عمومی را جلب كند و درنهايت با مشاركت اجتماعی به سمت رفع 

بحران بيکاری و توسعه اشتغال و از ميان رفتن بيکاری گام بردارد.

13سرمايه گذاری را تقويت كنيد
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استراتژيک،  مديريت  استراتژی،  واژگان:  كليد 
محيط، اهداف بلند مدت

چشم انداز سازمان ها و اهداف بلندمدت آن ها به ويژه 
برنامه ريزی  بدون  امروز،  شديد  رقابت  شرايط  در 
كليدی  منابع  سازمان ها  بايد  نمی شوند.  محقق 
)كه  بلندمدت  اهداف  تحقق  برای  را  خود  محدود 
معموال بلندپروازانه هستند( در چالش های اساسی 

به كار  بهينه  چنان  كرده اند،  احاطه  را  سازمان  كه 
بگيرند كه هيچ رقيبی نتواند و جايگاهی را به خود 
اين  و  است  رقيبانشان  آرزوی  كه  دهند  اختصاص 
با مديريت استراتژيک ميسر می شود.  فقط و فقط 
مديريت استراتژيک با برنامه ريزی استراتژيک، اجرا 
و پايش استراتژيک اين كار را انجام می دهد، چون 
ضامن  پايش  و  اهداف  تحقق  ضامن  برنامه ريزی 

اجرای برنامه است.

مديريت استراتژيک
كه  است  مديريتی  اقدامات  و  تصميم ها  مجموعة 
می كند.  تعيين  را  شركت  يک  بلندمدت  عملکرد 
مديريت استراتژيک عبارت است از بررسی محيطی 
تدوين  خارجی(،  محيط  هم  و  داخلی  محيط  )هم 

مديريت استراتژيک 

مديريت

مديريت استراتژيک هنر و علم تدوين، اجرا و ارزيابی استراتژی و برنامه های استراتژيک است كه سازمان را قادر می سازد لحظه به 
لحظه شرايط داخل سازمان و شرايط محيطی را پايش كرده و به چشم انداز خود نزديک شده و ميزان پيشرفت و احيانا موانع پيشرفت 
را مشخص و برنامه ها را بهنگام كند و هم چنين متناسب با تغييرات در محيط تجارت درصورت لزوم استراتژی را اصالح كند. در جهان 
امروز كه كشور ها به شركت هايشان شناخته می شوند و رقابت بين شركت ها برای بقا و رشد و خارج كردن رقيب از صحنة رقابت كمتر 

از كارزاری تمام عيار نيست، اهميت مديريت استراتژيک بيشتر از هر زمان رخ نشان داده است.
اين مقاله سعی كرده است مديريت استراتژيک را تشريح كرده و مدل های مختلف آن را مورد كندوكاو قرار دهد تا خواننده متناسب با 

شرايط شركت خود مدلی مناسب را انتخاب كند و به كار گيرد.

دکتر سيداصغر ابن الرسول
 مدير طرح و برنامة شرکت سرمايه گذاری خوارزمی
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استراتژی )برنامه ريزی بلندمدت يا استراتژيک(، 
بنابراين  پايش.  و  ارزيابی  استراتژی،  اجرای 
بر  ارزيابی  و  نظارت  بر  استراتژيک  مديريت 
توجه  ساية  در  خارجی  تهديدهای  و  فرصت ها 
دارد.  تاكيد  شركت  يک  ضعف  و  قوت  نقاط  به 
از  استراتژيک  مديريت  واژه  جای  به  ابتدا  در 
كه  می كردند  استفده  بازرگانی  سياست  عبارت 
برنامه ريزی  همچون  فعاليت های  برگيرنده  در 
اين  واقعيت  اما  بود.  استراتژی  و  بلندمدت 
كالن  جهت گيری  بازرگانی  سياست  كه  است 
مديريتی دارد و عمدتا به محيط داخلی سازمان 
اصلی  فعاليت های  از  بسياری  يک پارچه سازی  و 
مديريت  دارد.  توجه  مناسب  طرزی  به  سازمان 
مطالعاتی  حوزة  يک  عنوان  به  استراتژيک 
تاكيد  و  است  اساسی  موضوعات  دربرگيرندة 
ترجيح  بنابراين  دارد،  خارجی  محيط  بر  بيشتر 
جايگزين  را  استراتژيک  مديريت  عبارت  دادند 

سياست بازرگانی كنند.

اصطالحات كليدی در مديريت استراتژيک
يا  موفقيت  مسئول  كه  افرادی  استراتژيست ها:   -
شکست سازمان هستند. اين افراد عنوان های شغلی 
مختلفی دارند: مانند مديرعامل، رئيس، مالک، رئيس 
نظر  از  استراتژيست ها  دانشکده.  رئيس  دانشگاه، 
نگرش، ارزش، اصول اخالقی، خطرپذيری، توجه به 
مسئوليت های اجتماعی، توجه به سودآوری، توجه 
به هدف های بلندمدت يا كوتاه مدت و شيوه مديريت 

با هم متفاوت اند. 
- بيانيه ماموريت: سندی است كه يک سازمان 
می كند.  متمايز  مشابه  سازمان های  ساير  از  را 
روی  پيش  كه  پرسش هايی  ماموريت  بيانيه  در 
استراتژيست ها وجود دارد، مطرح می شود، يعنی 
»مشتريان  هستيم.«،  مشغول  كاری  چه  به  »ما 
چيست«،  ما  اساسی  »ارزش های  كيستند«،  ما 
اساسی  »روش  با  و  كجاست«  ما  رقابت  »بازار 
)جهت گيری  می كنيم  راضی  را  خود  مشتری 
ارزش ها  بيان گر  بيانيه  اين  اساسی ما چيست(« 

و اولويت های يک سازمان است. 
- فرصت ها و تهديدات خارجی: مقصود رويدادها 
و روندهای سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، 
به  می توانند  كه  است  رقابتی  و  دولتی  قانونی، 
ميزان زيادی در آينده به سازمان منفعت يا زيان 
زيادی  ميزان  به  تهديدها  و  فرصت ها  برسانند. 
از  اين رو  از  از كنترل يک سازمان است،  خارج 
استفاده  آن ها  واژة »خارجی« جهت طبقه بندی 
اين  استراتژيک  مديريت  اساسی  اصل  می كنند. 
از  جستن  بهره  برای  بايد  سازمان ها  كه  است 
از  ناشی  اثرات  از  پرهيز  و  خارجی  فرصت های 
تهديدات خارجی يا كاهش دادن آن ها در صدد 
تدوين استراتژی برآيند. به اين دليل شناسايی، 
خارجی  تهديدات  و  فرصت ها  ارزيابی  و  نظارت 
می تواند موفقيت سازمان را تضمين كند. گاهی 
فرايند انجام دادن تحقيق و گردآوری و همگون 
عوامل  بررسی  را  خارجی  اطالعات  ساختن 

خارجی می نامند.
در  موارد  اين  داخلی:  ضعف  و  قوت  نقاط   -
می گيرند  قرار  سازمان  كنترل  قابل  عوامل  زمرة 
يا  عالی  بسيار  شيوه ای  به  را  آن ها  سازمان  كه 
يکی  می دهد.  انجام  آن ها  بين  يا  ضعيف  بسيار 
است  اين  استراتژيک  مديريت  فعاليت های  از 
را  سازمانی  واحدهای  ضعف  و  قوت  نقاط  كه 
سازمان ها  كند.  ارزيابی  را  آن ها  و  شناسايی 
می كوشند استراتژی هايی را به اجرا درآورند كه 
نقاط قوت داخلی تقويت شود و ضعف های داخلی 
برطرف گردد يا بهبود يابد. نقاط قوت و ضعف هر 
رقيب  سازمان های  وضع  با  مقايسه  در  سازمانی 
است  اين  مهم  اطالعات  از  يکی  می كند.  تغيير 
خود  نسبی  ضعف  و  قوت  نقاط  از  سازمان  كه 
آگاه شود. از راه های بسيار زيادی می توان عوامل 
محاسبه  مانند  كرد؛  محاسبه  را  سازمان  داخلی 
اين  مقايسه  و  عملکرد  ميزان  تعيين  نسبت ها، 
هم چنين  گذشته.  دوره های  ميانگين  با  عوامل 
می توان برای بررسی عوامل داخلی مانند روحية 
و  تبليغات  اثربخشی  توليد،  كارآيی  كاركنان، 
پيمايشی  تحقيقات  از  مشتريان  وفاداری  ميزان 

استفاده كرد. 
خاصی  نتيجه های  يعنی  بلندمدت:  هدف های   -
كه سازمان می كوشد در راستای ماموريت خود 
به دست آورد. مقصود از دورة بلندمدت، دوره ای 
است كه بيش از دو سال باشد. اين اهداف برای 
موفقيت سازمان الزم و ضروری هستند، چون كه 
تعيين كنندة مسير آن است. هدف های بلندمدت 
می توانند چالش گر، قابل سنجش، باثبات، معقول 

و روشن باشند. 
سازمان  كه  است  راهی  بهترين  استراتژی:   -
می تواند از آن راه به هدف های اساسی و بلندمدت 

خود دست يابد.
رهنمودها،  سياست ها،  از  مقصود  سياست ها:   -
مقررات و رويه هايی است كه سازمان برای دست يابی 

به هدف های اعالم شده رعايت می كند. 
منطقی  نظر  از  استراتژيک:  مديريت  الگوی   -
اين  استراتژيک  آغاز بحث درباره مديريت  نقطة 
هدف های  ماموريت،  تعيين  با  را  كار  كه  است 
محيطی  و  داخلی  شرايط  بررسی  بلندمدت، 
كنيم.  آغاز  سازمان،  استراتژی  تعيين  و  كنونی 
زيرا وضع يا شرايط كنونی يک سازمان می تواند 
باشد  معين  و  مشخص  استراتژی های  بيان گر 
يا  )راه  مشخص  مسير  يک  دارد  امکان  حتی  و 
دهد.  نشان  را  استراتژيست ها(  نظر  مورد  گزينه 
ماموريت،  يک  دارای  ناخواه  خواه  سازمان  هر 
حتی  استراتژی هاست،  و  بلندمدت  هدف های 
گزارش  يا  نوشته  طرح ريزی،  آشکار  شيوه ای  به 
نشوند. فرايند مديريت استراتژيک پويا و مستمر 
است. تغيير در هر يک از اركان الگو موجب تغيير 
تشکيل دهنده  اجزای  همه  يا  ديگر  برخی  در 
الگوی مزبور خواهد شد. برای مثال يک تغيير يا 
جابه جايی در سيستم اقتصادی می تواند موجب 
اين  به  نياز  و  شود  بزرگی  فرصت های  پيدايش 

بلندمدت  هدف های  و  استراتژی ها  در  كه  دارد 
تجديد نظر شود.

 
ويژگی های تصميم های استراتژيک

- نادر بودن: تصميم های استراتژيک در چهارچوب 
اتخاذ  استراتژيک  اهداف  تحقق  برای  استراتژی 
می شود، ولی ممکن است اتفاقی باشند و مشخصا 
نداشته  كردن  دنبال  و  پی گيری  برای  سابقه ای 
قبال  كه  شرايطی  آمدن  به وجود  با  باشند، چون 
تصور هم نمی شد، اين تصميم اتخاذ شده است و 

به اين دليل نادر هم هستند.
استراتژيک  تصميم های  بودن:  محور  نتيجة   -
می شود  اتخاذ  استراتژيک  اهداف  تحقق  برای 

نتيجتا نتيجه محور هستند.
- هدايت گر بودن: تصميم های استراتژيک بايد در 
تصميم های كم اهميت تر و انتخاب اقدامات بعدی 
در سازمان مبنا بوده و مورد توجه و استفاده قرار 

گيرد.

فرايند مديريت استراتژيک
در  استراتژيک  مديريت  فرايند  منابع  بيشتر  در 
استراتژی  اجرای  استراتژی،  تدوين  مرحله،  سه 
و ارزيابی يا پايش استراتژی، خالصه شده است. 
پرداختن  و  موضوع  اين  دادن  بسط  جهت  ولی 
استراتژيک  فرايند مديريت  به آن مراحل  جزئی 
زير  مستمر  و  متوالی  گام  هفت  صورت  به 

تقسيم بندی شده است:
1- تعيين اركان جهت  ساز سازمانی

- ماموريت
- چشم انداز

- ارزش ها
2- تجزيه و تحليل محيط و داخل سازمان

3- تعيين موقعيت استراتژيک 
و  استراتژيک  اهداف  تدوين  و  تعيين   -4

استراتژی 
5- بسترسازی و اجرای برنامه های استراتژيک

6- پايش)كنترل( برنامه های استراتژيک
 

يک مدير استراتژيک بايد در هر زمان و هم زمان 
اجرای  به  هم  و  استراتژيک  برنامه ريزی  به  هم 
استراتژيک  پايش)كنترل(  به  هم  و  استراتژی 
استراتژيک  مديريت  فرايند  بنابراين  بپردازد. 
»مديريت  می شود:  تعريف  زير  صورت  به 
تدوين،  علم  و  هنر  از  است  عبارت  استراتژيک 
اجرا و ارزيابی تصميمات كالن سازمان- با تاكيد 
بازاريابی،  مديريت،  عوامل  يک پارچه سازی  بر 
يا خدمات، تحقيق و توسعه و  توليد  امور مالی، 
سيستم های اطالعاتی و غيره- جهت رسيدن به 

اهداف استراتژيک سازمانی.«

پايه گذاری جهت گيری های سازمانی
(تعيين اركان جهت ساز(

جهت گيری های  تعيين  به  اقدام  ابتدا  مديران 
اساسی در همين  سازمانی می كند. چهار عنصر 

13
93

اه 
ر م

 تي
ار-

چه
ره 

شما

13
93

اه 
ر م

 تي
ار-

چه
ره 

شما



17

16

راستا »ماموريت سازمانی«، »چشم انداز سازمانی«، 
»ارزش های سازمانی« و »خط مشی های سازمانی« 
اتصال دهنده   منزله   به  مفهوم  چهار  اين  هستند. 
چگونگی  ماهيت،  بيان گر  و  است  سازمانی  عناصر 
و نحوة جهت گيری های سازمانی هستند. ماموريت، 
اصول  منزلة  به  ارزش ها،  وجودی،  فلسفة   معادل 
اعتقادی ديرپا و اساسی و چشم انداز، حکم تصوير زندة 
سازمان در آينده ای تعريف شده و خط مشی ها بايدها 
و نبايدهايی است كه بايد در طول چشم انداز رعايت 

شود و از ارزش ها ناشی شده است. 

تجزيه و تحليل محيط و داخل سازمان
مطالعة   از  است  عبارت  محيط  تحليل  و  تجزيه   -
محيط سازمان در راستای شناسايی عوامل محيطی 
دارند. مديران  بسزايی  تاثير  بر عملکرد سازمان  كه 
رويدادهای  بهتر  درک  منظور  به  چندگاه  از  هر 

افزايش  و  از يک سو  برون سازمانی  و  درون سازمانی 
تناسب استراتژی های اتخاذشده با محيط سازمانی از 
سوی ديگر، اقدام به تجزيه و تحليل محيطی می كنند. 
يک مدير برای تجزيه و تحليل كارآمد و موثر محيط 
سازمانی بايد از ساختار، شرايط و روند تغييرات آتی 
محيط سازمان آگاهی داشته باشد. محيط سازمانی 
معموال در سه سطح تجارت، صنعت مربوطه و مسائل 

محيطی نزديک شركت دسته بندی می شود.
- تجزيه و تحليل داخل سازمان عبارت است از بررسی 
شرايط داخلی سازمان در مقايسه با رقبا در ابعاد مالی، 
و  ماشين آالت  مديريتی،  سامانه های  انسانی،  نيروی 
سخت افزار ها، محصوالت، كيفيت محصوالت، مزيت های 

رقابتی، مکان شركت و مواد اوليه و غيره.

تعيين موقعيت استراتژيک
بعد از بررسی عوامل محيطی و تعيين دقيق فرصت ها 
و تهديدها و بررسی عوامل داخلی و تعيين نقاط قوت 
و نقاط ضعف شركت براساس وزن دهی های انجام شده 

و مقادير چهار مورد مذكور مبادرت به تعيين موقعيت 
استراتژيک شركت می كنيم و مشخص می شود كه در 
كدام يک از موقعيت های قوت-فرصت، قوت-تهديد، 
ضعف-فرصت و ضعف-تهديد هستيم تا براساس آن 

در مرحلة بعد استراتژی مناسب انتخاب شود. 

تعيين و تدوين اهداف استراتژيک و استراتژی:
هم چنين  و  استراتژيک  موقعيت  براساس  مديران 
براساس چشم انداز اهداف استراتژيک را مشخص كرده 
و آماده  تعيين استراتژی سازمان هستند. ممکن است 
چشم انداز 15 يا 20 ساله باشد، ولی اهداف استراتژيک 
معموال برای پنج سال انتخاب می شوند. پس از تعيين 
اهداف استراتژيک و برای تحقق آن استراتژی تعيين 
می شود. تعيين استراتژی عبارت است از فرايند تعيين 
به  دست يابی  جهت  مناسب  عملکرد  كالن  مسير 
اهداف استراتژيک در راستای چشم انداز سازمان. به 

عبارت ديگر استراتژی  می بايست تحليل های محيطی 
را منعکس كرده و منتج به رسيدن به چشم انداز شده 

يا زمينة تحقق آن را فراهم كند. 

بسترسازی و اجرای استراتژی ها
بسترسازی و اجرای استراتژی ها پنجمين مرحله از 
استراتژی های  كه  است  استراتژيک  مديريت  فرايند 
تدوين شده را به مرحلة  اجرا می گذارد. اما بسترهای 
بنا نهاده اند، بدون يک اجرای  كارآمدی كه مديران 
منظم و برنامه ريزی شده عمال بی فايده است. جهت 
مهارت  چهار  به  استراتژی ها  موفقيت آميز  اجرای 

بنيادين نياز است:
- مهارت تعامل: كه عبارت است از توانايی اداره كردن 
و  ترس ها  كه  مديرانی  استراتژی.  اجرای  طی  افراد 
نااميدی های سايرين در رابطه با اجرای يک استراتژی 
كه  دارند  را  اين  آمادگی  می كنند،  درک  را  جديد 
بهترين اجراكننده باشند. اين مديران تاكيدشان بر 
اعضای سازمان و گفت وگو برای يافتن بهترين روش 

برای به اجرا درآوردن استراتژی است.
توانايی  از  است  عبارت  تخصيص:كه  مهارت   -
برای  ضروری  سازمانی  منابع  تدارک  و  تهيه 
اجرای يک استراتژی. مجريان موفق استراتژی ها 
امور،  برنامه ريزی  در  زيادی  استعداد  دارای 
بودجه بندی مالی و زمانی و تخصيص ساير منابع 

هستند.  بحرانی 
- مهارت نظارت: كه عبارت است از توانايی استفاده از 
اطالعات برای مشخص كردن اين امر كه آيا مانعی بر سر 

اجرای استراتژی به وجود آمده است يا خير.
استراتژی ها در صورتی موفق می شوند كه  مجريان 
سيستم های بازخور اطالعاتی به وجود آورند و پيوسته 

از وضعيت اجرای استراتژی ها گزارش بگيرند.
- مهارت سازمان دهی: كه عبارت است از توانايی ايجاد 
يک شبکه از افراد در سرتاسر سازمان كه می توانند به 
در اجرای استراتژی، كمک كنند. مجريان موفق اين 
شبکه را طوری طراحی می كنند تا افرادای را كه در 
بر می گيرند، بتوانند از عهده  انواع خاصی از مشکالت 

قابل پيش بينی برآيند.
استراتژی  يک  موفقيت آميز  اجرای  كلی،  طور  به 
نيازمند افراد كارآمد، تخصيص منابع موردنياز، نظارت 
بر روند اجرا و حل به موقع مشکالت برخاسته طی 
اجرا هستند و شايد بتوان گفت كه تجربه ثابت كرده 
است كه دانستن اين كه چه افرادی می توانند مشکالت 
را حل كنند و قادرند به محض بروز مشکالت به رفع 

آن ها بپردازند، از مهم ترين ضروريات است.

پايش (كنترل( استراتژيک
گام  آخرين  عنوان  به  استراتژيک  كنترل   
ارزيابی  و  نظارت  شامل  استراتژيک،  مديريت 
كل  يک  عنوان  به  استراتژيک  مديريت  فرايند 
فرايند  اين  مناسب  عملکرد  تضمين  نقش  بوده، 
تحليل  و  تجزيه  ابعاد  تمامی  كنترل  داراست.  را 
سازمانی،  جهت گيری های  پايه گذاری  محيطی، 
تعيين و تدوين استراتژی ها، اجرای استراتژی ها، 
دارد.  بر  در  را  استراتژی ها  كنترل  نحوه   حتی 
استراتژی ها  اجرای  جهت  كه  است  ذكر  شايان 
می بايست آن ها را به تاكتيک و برنامه های عملی 
مربوط تقسيم كرد. پرواضح است كه استراتژی ها 
عملی  برنامه های  اين كه  مگر  نمی شوند،  محقق 

مربوط اجرا و كنترل شوند.
استراتژيک  مديريت  فرايند  می توان  زير  شکل  در 

مشاهده كرد:

نمونه ای از انواع استراتژی ها
مقايسه ای كه هرسازمانی بين مهارت ها، منابع داخلی، 
فرصت ها و ريسک ها می كند و راه مناسب و كارآمدی 
برای پاسخ گويی به شرايط انتخاب می كند، منجر به 

انتخاب استراتژی می شود.
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استراتژی های توسعه
- افقی: تملک يا كنترل روی شركت های رقيب.

و  توزيع كنندگان  روی  كنترل  يا  تملک  جلو:  به  رو   -
خرده فروشان.

- رو به عقب: تملک يا كنترل روی تامين كنندگان.

استراتژی های متمركز
- رسوخ در بازار: افزايش سهم بازار محصوالت يا خدمات از 

طريق تالش های بيشتر بازاريابی.
- توسعه بازار: عرضه محصول يا خدمات فعلی در مناطق 

جغرافيايی جديد.
- توسعه محصول: افزايش فروش از طريق بهينه سازی محصول 

يا خدمات فعلی يا ارائه محصول يا خدمات جديد.

استراتژی های تنوع
- تنوع همگن: ارائة محصول جديد ولی مرتبط با محصوالت 

قبلی.
با  ارائة محصول جديد، ولی غيرمرتبط  - تنوع غيرهمگن: 

محصوالت قبلی.
- افقی: ارائة محصول جديد و غيرمرتبط به مشتريان فعلی 

شركت.

استراتژی های تدافعی
- مشاركت: تشکيل يک سازمان جديد با حمايت و همکاری 

دو يا چند شركت.
منظور  به  هزينه ها  و  فعاليت ها  ساختار  تجديد  كاهش:   -

جلوگيری از كاهش فروش و سود.
- واگذاری: فروش يک بخش يا جزئی از شركت.

- انحالل: فروش تمامی دارايی شركت به منظور كسب ارزش 
ملموس آن ها. 
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پانوشت ها:
Mission Statement

External Opportunities and Threats
Internal Strengths and Weaknesses

Long-Term Objectives
Policies

Organizational Mission
Organizational Vision
Organizational Values

Interacting skill
Allocating skill

Monitoring skill
Organizing skill

دومين همايش مديران گروه خوارزمي 28 و 29 خرداد برگزار مي شود
پايش برنامه هفت  ساله گروه خوارزمي در مشهد

دومين همايش مديران گروه خوارزمي 28 و 29 خردادماه جاري با هدف پايش برنامة هفت 
 ساله اين گروه در شهر مشهد برگزار مي شود.

برپايه اين خبر، مجموعه اعضاي هيئت مديره و مديران عامل شركت هاي زيرمجموعه گروه 
خوارزمي به همراه مديران ستادي و مشاوران مديرعامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي 
)سهامي عام( در شهر مشهد گردهم مي آيند تا دربارة برنامة هفت ساله گروه خوارزمي به 

تبادل آرا بپردازند.
 نخستين همايش مديران گروه خوارزمي در روزهاي 30 بهمن تا اول اسفند ماه 1392 در شهر شيراز 
برگزار شد. در آن همايش، براي نخستين بار به طور رسمي از برنامه هفت سالة گروه خوارزمي رونمايي 
و مقرر شد تا شركت هاي وابسته به گروه خوارزمي در چهارچوب اين برنامة راهبردي و متناسب با 
حوزة فعاليت خود، براي شركت متبوع خود برنامة تدوين كنند. از اين رو، مديران گروه خوارزمي در 
همايش هاي دوره اي خود تالش دارند با تبادل آرا، هم افزايي و برنامه ريزي دقيق تر و بهتر به سوي 
تحقق كامل اهداف مندرج در برنامه هفت ساله خوارزمي گام بردارند. )گزارش كامل همايش مديران 

گروه خوارزمي در شيراز در شماره هاي گذشتة نشرية وخارزم منتشر شده است.( 
اين شركت  به گفته دكتر حجت اهلل صيدي، مديرعامل شركت سرمايه گذاري خوارزمي، 
كشور  نسبي  مزيت هاي  داخلي،  و  منطقه اي  اقتصاد جهاني،  تحوالت  بررسي  به  توجه  با 
استناد  به  و  مختلف  صنايع  در  سرمايه گذاري  فرصت هاي  بررسي  هم چنين  و  منطقه  و 
تحليل ها و گزارش هاي كارشناسي، اقدام به تدوين برنامه راهبردي هفت ساله خود )31 
تا  امکان مي دهد  راهبردي  برنامه  اين  الي 31 خرداد 1399( كرده است.  خرداد 1392 
در  موجود  از صنايع  هر يک  متوجه  كه  تهديدهايي  و  فرصت ها  شركت ضمن شناسايي 
پرتفوي سرمايه گذاري هاي شركت است و نيز تجزيه و تحليل وضعيت صنايع برتر در بازار 
سرمايه در چشم انداز هفت ساله پيش  روي كشور، گام هاي موثري در جهت دست يابي به 

هدف ارزش آفريني بيشتر براي سهام داران بردارد.
دكتر صيدي پيش از اين در گفت وگوي مبسوطي با وب سايت رسمي شركت سرمايه گذاري 
برنامة راهبردي خود، قرار  به  با توجه  بود: گروه سرمايه گذاري خوارزمي  خوارزمي گفته 
ارزش  نظر  از  را  كشور  هلدينگ هاي  و  سرمايه گذاري  برتر  شركت  پنج  ميان  در  گرفتن 
جمع دارايي ها در ترازنامه، سرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده است، به طوري كه جمع 
دارايي هاي شركت در سال 1399 )يعني در پايان برنامه هفت ساله( معادل يک درصد از 

رقم توليد ناخالص داخلي كشور به نرخ جاري باشد. 
شركت  راهبردي،  برنامه  در  تعيين شده  ماموريت  و  چشم انداز  به  توجه  با  او،  گفتة  به 
سرمايه گذاري خوارزمي در نظر دارد با گسترش فعاليت ها در زمينه هاي مختلف با محوريت 
فناوري  بانک داري،  معدني،  صنايع  و  معادن  ساختمان،  انرژي،  صنايع  در  سرمايه گذاري 
اطالعات و بازرگاني به يکي از شركت هاي برتر سرمايه گذاري تبديل شود و با كسب سود 
داراي  به 31 خرداد 1399  منتهي  مالي  در سال  ريال  ميليارد  هزار  خالص حداقل 85 
باالترين نرخ بازده دارايي ها در بين شركت هاي سرمايه گذاري كشور باشد. ) متن كامل اين 

مصاحبه در وب سايت شركت سرمايه گذاري خوارزمي قابل دسترسي است.(
گزارش مشروح اين همايش در شماره هاي آينده " وخارزم" منتشر خواهد شد.
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در دنيای تجاری امروز همة عوامل در حال تغيير هستند 
و  می شوند  محسوب  پيش بينی  غيرقابل  نيز  تغييرات  و 
نمی توان از آن ها گريخت. به نظر می رسد كه روزبه روز نيز 
طبيعی  بنابراين  می يابد.  افزايش  تغييرات  اين  پيچيدگی 
به ريسک )خطر( موجود در  است كه در چنين شرايطی 

زمينة اجرای فرايند های تجاری توجه می شود.
عنوان  به  را  ريسک  تجاری  فعاالن  همواره  تاريخ،  طول  در 
بايد  و  زيان آور است  قرار داده اند كه  ارزيابی  پديده ای مورد 
اثرات  تا حد ممکن  يا  برسد،  به حداقل  آن  اندازة  و  تحقق 
مخرب آن كاهش يابد. در سال های اخير، افزايش نظام مند 
اين فعاليت ها را به سمت  امور تجاری،  انتظارات در اجرای 
مصرف قابل مالحظة منابع برای شناسايی ريسک هدايت كرده 
است. هم چنين سهام داران نيز به نوبة خود انجام بررسی های 
دقيق را در زمينة ايجاد شرايط و نحوة مواجهة فرايند های 
تجاری با ريسک و استقرار به موقع روش های كنترل آن آغاز 
كرده اند. تقاضای افزايش يافته برای به وجود آوردن شفافيت 
در زمينة ريسک، معموال تامين نمی شود، يا تامين آن در يک 
چهارچوب زمانی معين تحقق نيافته است. در مجموعه محيط 
اقتصادی امروز، شناسايی، مديريت و برجسته سازی موضوع 
ريسک در درون يک سازمان به صورت فرايندهايی درآمده 
كه در زمينة دست يابی به موفقيت و ماندگاری امور تجاری 

دارای اهميت است.
مميزی ريسک مکانيزمی را فراهم می كند كه براساس آن 
و  فرصت  ايجاد  موجب  ريسک ها  كدام  می شود  مشخص 
كدام يک از آن ها موانع بالقوه را فراهم می كند. اجرای اصول 
مميزی ريسک، به سازمان تجاری )اعم از اين كه دارای منشأ 
داخلی يا خارجی باشند، يا ناشی از سوابق گذشته يا مرتبط 
با آينده باشند( شفافيت در مالحظة متغير هايی را كه قابليت 
می كند.  ارائه  دارند،  تجاری  فعاليت  مسير  در  شدن  آشکار 
مميزی ريسک مناسب، موجب تجهيز يک سازمان تجاری 
ابزار شناسايی ظرفيت پذيرش و نوسان ريسک می شود  به 
تا كار پايه های الزم برای شناسايی ريسک و نحوة برخورد و 
پاسخ گويی با آن فراهم شود. استقرار فرايند مميزی قدرتمند 
تجاری،  سازمان  يک  درون  در  آن  سازگار  كاربرد  و  ريسک 
مناسب  ارزيابی  بهتر،  شناسايی  در  مديريت  تقويت  موجب 
با  ارتباط  در  اتفاق  اين  می شود.  ريسک  برجسته سازی  و 
فعاليت های تجاری و استقرار رويه های كنترلی مناسب برای 
ايجاد اطمينان درخصوص اثربخشی و كارآمدی و مقبوليت 
مطلوب  بازدهی  ايجاد  برای  عمليات شکل می گيرد.  منظم 
قرار  توجه  مورد  بايد  عينی  كليدی  اصول  ريسک،  مميزی 
گيرد. نقطه شروع و پايان فرايند مميزی ريسک بايد متناسب 
و مرتبط با اهداف تجاری باشد كه به عنوان محرک های ارزشی 
تامين كنندة  اهداف  اين  می شوند.  شناخته  تجاری  سازمان 

مبانی اندازه گيری و ميزان اثرگذاری و احتمال وقوع درجه های 
مختلف ريسک هستند.

استقرار  گونه ای  به  بايد  مميزی  فرايند  كنترل  و  نظارت 
يابد كه برای پرورش يک رويکرد كل نگر و جامع و ايجاد 
و  )پورتفوليو(  سرمايه گذاری  سبد  برای  كنترلی  منظر 
مختلف  سطوح  پاسخ گويی  مبانی  استقرار  تسهيل كنندة 
ريسک باشد. اين پاسخ گويی بايد براساس ارزيابی ريسک 
ظرفيت های  درخصوص  ويژه  به  و  سازمان  مجموعة  در 
شاخص های  انتخاب  سرانجام  شود.  انجام  آن  پذيرش 
مناسب و استقرار آن در سازمان موجب ايجاد توانمندی در 

شناسايی ريسک های ممکن و فرصت های قبل از اثرگذاری 
فرايند  ذهنی،  كارپايه های  چنين  استقرار  با  می شود.  آن 
در  و  بازنگری  دوره ای  به صورت  می تواند  ريسک  مميزی 

راستای دست يابی به بهترين نتايج بازسازی شود.
فرايند  از  حاصل  نتايج  قدرت  و  قوت  با  كه  سازمان هايی 
مميزی ريسک خود را ارزيابی می كنند، اين توانايی را دارند 
 )ERM( تا برای استقرار و ايجاد مديريت ريسک اثربخش
و هم چنين تنظيم برنامه های مناسب و بهتر در شناسايی 
اقدام  رو،  پيش  فرصت های  و  سرمايه گذاری  موقعيت های 
تجهيز  به  توانمندی  اين  ايجاد  با  درازمدت،  در  و  كنند 

اثربخش ريسک  مميزی  و  کنترل 
 و اهميت آن در فرايندهای تجاری

حوالي همين 

دکتر عليرضا پاکزاد
  مشاور مديرعامل شرکت سرمايه گذاري خوارزمي
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مبانی  شامل  كمک  اين  كنند.  كمک  خود  تجاری  بنگاه 
)برای  تغيير  ايجاد  و  موفقيت ها  ماندگاری  و  اندازه گيری 

آينده( در محيط تجاری می شود.

تعريف مميزی و كنترل ريسک
برای  سيستماتيک  فرايند  يک  ريسک  مميزی  و  كنترل 
و  ممکن  )ريسک های  رويدادهايی  ارزيابی  و  شناسايی 
تاثير بر دست يابی اهداف )چه  فرصت ها( است كه دارای 
چنين  هستند.  منفی(  صورت  به  چه  و  مثبت  صورت  به 
)مانند  سازمانی  درون  فضای  در  می توانند  رويدادهايی 
نيروی انسانی، فرايندهای عملياتی و ساختارهای فعاليت( 
با  تقابل  در  مذكور  رويدادهای  كه  زمانی  بگيرند.  شکل 
برای  پيش بينی  قابليت  يا  می گيرند  قرار  سازمانی  اهداف 
می شوند.  مطرح  ريسک  عنوان  به  دارد،  وجود  آن  تحقق 
بنابراين ريسک به عنوان »احتمال وقوع يک رويداد دارای 

تاثير منفی بر دست يابی اهداف« تعريف می شود.
اداری  سازمان های  متمادی،  سال های  طی  كه  آن جايی  از 
و تجاری گوناگون نسبت به كنترل و مميزی ريسک اقدام 
اين گونه است كه استخراج  باور اصلی آن ها  كرده اند، هنوز 
ارزش های مورد نظرشان از طريق مواجهه و برخورد با عوامل 
ريسک، امکان پذير است. درک توام ماهيت اهداف سازمانی و 
انواع ريسک های قابل وقوع ممکن به عنوان عوامل كليدی 
ريسک محسوب می شود.  كنترل  و  مميزی  تعيين شرايط 
تعيين  محدود  يا  گسترده  صورت  به  است  ممکن  اهداف 
شوند. اما عوامل ريسک به صورت معقول ممکن است شامل 
مواردی از قبيل ريسک بازار، ريسک اعتبار، فروش محصوالت، 
نقدينگی و ساير موارد مرتبط با فعاليت های تجاری شركت 

باشد.
مميزی اثربخش ريسک، بنيان های استقرار مديريت ريسک 
و  كليدی  عوامل  و  می كند  فراهم  را  اقتصادی  بنگاه  موثر 
كارپايه های الزم را برای چهارچوب يک پارچة مديريت ريسک 
ايجاد می كند)طبق نظريه COSO درخصوص ERM در 
ارتباط  شناسايی  نظر  از  مميزی  اين  انجام   .)2004 سال 
مديريت  اجزای  ساير  و  ريسک  كنترل  و  مميزی  فيمابين 
ريسک )مانند كنترل فعاليت ها و نظارت بر انجام آن ها( بسيار 
مهم است. از سوی ديگر اين مميزی زمينه درک اصول و 
مراتبی را كه موجب كمک به اطمينان بخشی و ارتباط آن با 

اثربخشی در مميزی ريسک است، فراهم می كند.
جهت  تقاضا  مالحظة  قابل  رشد  و  سهام داران  وافر  عالقة 
پرسش های  ايجاد  به  منجر  ريسک  مميزی  نتايج  مشاهدة 
زيربنايی در موارد مختلف شده است. اين پرسش ها اين گونه 
است؟  مواردی  شامل چه  ريسک  مميزی  می شوند:  مطرح 
چه افرادی درگير در انجام اين فرايند می شوند؟ چه كسانی 
موظف به نگه داری و بازسازی فرايندهای آن هستند، و نتايج 
به دست آمده چگونه بايد به اقدام ها و اطالع رسانی الزم جهت 
تبديل شود؟ دستورالعمل حاضر  مناسب  تصميم های  اخذ 
كنترل  و  مميزی  انجام  درخصوص  را  عملی  رهنمودهای 
ريسک ارائه می كند كه بايد در مجموعه شركت خوارزمی 
از طريق آزمون شاخص های مناسب، تشريح جزئيات، فوايد و 
فرصت های قابل دست يابی برای سازمان دهی سيستماتيک و 
كارگزاری مميزی ريسک در فرايندهای تجاری موجود حاصل 

شود.

عوامل كليدی در فرايند مميزی ريسک
در ارتباط با دست يابی به نتايج و بازده مطلوب در مميزی 
مجموعة  در  آسيب  تحمل  حداقل  به  منجر  كه  ريسک 
شركت شود، عوامل كليدی مشروح ذيل بايد مورد توجه 

قرار گيرد:

به  ريسک  مميزی  فرايند  استقرار  بر  نظارت   -1
صورت شفاف و روشن

- توجه به امر حساب خواهی در فرايند مميزی ريسک
- اطمينان بخشی از اجرای به موقع تعهدات و حفظ منابع

- استقرار صحيح مميزی ريسک در سطوح مختلف سازمانی
- ارزيابی به موقع عوامل ريسک و استمرار فرايند آن

- حصول اطمينان درخصوص اتخاذ به موقع اقدام نسبت به 
كاهش ريسک

2- تطبيق نقاط شروع و پايان مميزی ريسک با اهداف 
معين تجاری

- تعيين عوامل ريسک در ارتباط با اهداف سازمانی
- تعيين اهداف معين قابل اندازه گيری در سطوح مختلف 

سازمانی
اهداف  اجرای  در  تسهيل  با  مرتبط  ريسک های  ارزيابی   -

سازمانی
- بررسی مديريت صحيح منابع مورد نياز در جهت تحقق 

اهداف
- تعيين ميزان ظرفيت پذيرش ريسک )يا ميزان قابل تحمل 

ريسک( 

3- ميزان درجه بندی عوامل ريسک در ارتباط با تحقق 
اهداف سازمانی

وقوع  احتمال  و   )Impact( تاثير  ميزان  تعيين   -
)Likelihood( عوامل ريسک

- درجه بندی ميزان تاثير )شديد، ضعيف، متوسط( و احتمال 
وقوع )محتمل، ضعيف، احتمال زياد( 

تاثير و  اندازه گيری ميزان  برای  برنامة زمان بندی  - تنظيم 
احتمال وقوع عوامل ريسک 

4- تعيين عوامل جامع ريسک (سبد عوامل ريسک( 
برای استفادة مديريت در تصميم گيری های موثر

با  ارتباط  در  مناسب  و  جامع  گزارشگری  زمينه  ايجاد   -
مجموعه عوامل ريسک

- تعيين ارتباط عوامل ريسک با يکديگر و تعيين ميزان اثرات 
آن ها بر يکديگر

5- تنظيم شاخص های اندازه گيری برای ايجاد زمينة 
موثر در شناخت بالقوه ريسک

- تنظيم سيستم گزارشگری مناسب از عوامل ريسک )چه در 
ارتباط با موارد گذشته و چه در ارتباط با موارد آتی( 

 Key(تعيين شاخص های كليدی اندازه گيری نتايج اجرايی -
 )KPI - Indicators Performance

- تعيين و استقرار شاخص های عالمت دهنده و حساس نسبت 
به عوامل ريسک

اندازه گيری مناسب  - تنظيم و استقرار روش های آماری و 
جهت تعيين اندازة عوامل ريسک

مراحل مهم و ضروری جهت اجرای مميزی ريسک:
اجرای اصول فرايند مميزی و كنترل ريسک نيازمند تعيين 
دقيق و كاربرد دائمی رويکرد هايی است كه منطبق با شرايط 
سازمانی و فعاليت تجاری آن باشد. با توجه به اين مفهوم كه 
دربرگيرندة برنامة فعاليت های اجرايی از يک سو و اندازة واحد 
سازمانی مربوط از سوی ديگر است، اجرای فرايند مميزی 

ريسک مستلزم رعايت مراحل مشروح ذيل است:
1- شناسايی اهداف تجاری مرتبط با هر واحد سازمانی

- درک اهداف تجاری هر واحد مورد رسيدگی
- تعيين مبانی شناسايی ريسک های بالقوه مؤثر بر دست يابی به 

اهداف
- حصول اطمينان از تطبيق و ارتباط برنامه های اجرايی در جهت 

دست يابی به اهداف 
- تجزيه و تحليل نقاط قوت، ضعف، محدوديت ها و فرصت ها در 

 )SWOT(ارتباط با اهداف سازمانی
2- شناسايی رويدادهای موثر بر دست يابی به اهداف 

سازمانی
- شناسايی مجموعه عوامل دارای تاثير بر دست يابی به اهداف 

- شناسايی عوامل تاثير گذار در گذشته و احتمال وقوع آن ها در 
آينده

- شناسايی عوامل تاثير گذار درون سازمانی و برون سازمانی
3- تعيين ميزان نوسانات ريسک

- تعيين سطوح قابل قبول تغييرات در ارتباط با تحقق اهداف 
معين

- تعيين وزن برای سطوح مختلف در اندازه گيری عوامل مرتبط 
با اهداف

- تعيين ميزان ظرفيت و اندازه قابل پذيريش ريسک برای هر 
يک از عوامل

4- اندازه گيری احتمال وقوع و شدت تاثير هر يک از 
عوامل ريسک

- تعيين عوامل بازدارندةيا موانع تحقق دست يابی به اهداف
- تعيين ميزان احتمال وقوع و شدت درجة تاثير هر يک از 

عوامل
- تعيين شرايط قابل قبول ) يا مناطق قابل قبول( بر اساس 

احتمال وقوع و شدت تاثير
(عوامل  ريسک  عوامل  مجموعه  نهايی  ارزيابی   -5

ريسک( و تعيين رويه های پاسخ به ريسک
- تعيين رويه برخورد با عوامل ريسک براساس وضعيت هر يک 

از عوامل
- تعيين ميزان قابل پذيرش )غيرقابل اجتناب( هر يک از عوامل

- تعيين ميزان انحراف قابل پذيرش در خصوص هر يک از عوامل 
ريسک 

تاثير  درجة  و  وقوع  احتمال  باقی ماندة  ارزيابی   -6
عوامل ريسک

- بررسی تاثير عوامل و اقدامات كاهندة ريسک بر موارد ريسک
- گزارشگری درجة موفقيت رويه های پاسخ به ريسک در هر 

مورد
- تعيين درجة  احتمال باقی مانده عوامل ريسک

- مشخص كردن داليل منطقی و اطمينان بخش در زمينة 
كاهش درجة تاثير عوامل ريسک

- تنظيم گزارش جامع و يک پارچة عوامل ريسک باقی مانده 
و روابط عوامل ريسک با يکديگر

ب  مطلو هی  د ز با د  يجا ا ی  ا بر
ی  کليد ل  صو ا  ، يسک ر ی  مميز

ر  ا قر جه  تو د  ر مو يد  با عينی 
ن  يا پا و  ع  و شر نقطه   . د گير
يد  با يسک  ر ی  مميز يند  ا فر

ف  ا هد ا با  تبط  مر و  سب  متنا
ن  ا عنو به  که  شد  با ی  ر تجا

ن  ما ز سا شی  ز ر ا ی  ک ها محر
ين  ا  . ند می شو خته  شنا ی  ر تجا

نی  مبا ة  مين کنند تا ف  ا هد ا
ی  ر ا گذ ثر ا ن  ا ميز و  ی  ه گير ز ا ند ا

ی  جه ها ر د ع  قو و ل  حتما ا و 
هستند  يسک  ر مختلف 
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از  و حتی  نزديکان  و  از دوستان  را  اين جمله  بارها  ما  شايد 
خودمان شنيده ايم كه از كار كردن خسته شده ايم، يا از حضور 
در محل كار خود به شدت احساس نارضايتی داريم. اين مسئله 
در برخی از كشورها به شکل گسترده تری در ميان نيروهای كار 
به چشم می آيد، اما در برخی از كشورها نيز به سختی می توان در 
محيط های كار، فردی را ديد كه از شدت ناراحتی برای حضور 
در محل كار خود هر روز به شکل ناراحت كننده ای بر سر كار 
حاضر شود. پيتر دراكر جملة معروفی دارد در مورد آدم های خسته 
كه فضای كار را تحت تاثير قرار می دهند. او می گويد: وقتی وارد 
يک سامانه می شوم، با ديدن آدم های ژوليده و به هم ريخته اول به 
كارايی آن كارمند شک می كنم و بعد بالفاصله به كارايی سامانه ای 
كه او برايش كار می كند، مشکوک می شوم. درواقع او معتقد است 
كه آشفتگی كارمندان نشان می دهد كه آن ها از محيط كار خود 
دل زده شده اند و اين معنايی ندارد جز اين كه می توان كارامدی 
آن سامانه را تا حد زيادی جدی نگرفت، چون تصوير آن كارمند، 
تصوير ناخوشايند سازمانی ناموفق است كه كارمندان را به حال 

خود رها كرده است.
و  سخت  به مراتب  اتفاقی  مديريت  كه  است  اين  واقعيت 
پيچيده است. اين روزها يعنی در دنيای ما نيروی كار نقش 
تعيين كننده ای در شکل گيری محصول نهايی دارد. يعنی اگر 
يک واحد اقتصادی در چهارچوب مفاهيم توسعه شکل گرفته 
باشد، كارمندان و كارگران آن واحد می توانند مدعی باشند 
كه هر كدام نقش بزرگی در ارزش افزوده بنگاه اقتصادی خود 
دارند. نبايد فراموش كرد كه امروز اداره يک سازمان موفق، 
برای همين مديران و مديريت  دشوار و رقابتی شده است. 
چيزی نيست كه بشود ساده از كنار آن گذشت، يا پديده ای 
باشد كه تنها برای عکس يادگاری مفيد است. مديران بايد اين 
آگاهی را داشته باشند كه بتوانند نيروی انسانی خود را در 
جهت كمال بخشيدن به ارزش افزوده بنگاه تحت رهبری خود 

مديريت كنند. اين كار چگونه شکل می گيرد؟

هدف گذاری برای ايجاد انگيزه
بدون شک رضايت شغلی يکی از مولفه هايی محسوب می شود 
كه می تواند هم برای يک فرد شاغل و هم برای ايجاد توسعه 
در زمينه ای كه او كار می كند، مفيد و موثر باشد. مديران نيز 
می توانند نقش بسيار پررنگی در ايجاد انگيزه و درنهايت باال 

بردن رضايت شغلی ايفا كنند.
دكتر فريبرز حميدی، روان شناس، در اين باره می گويد: »يکی 
از راه های موثر ايجاد انگيزه برای كاركنان، تنظيم و تعيين 
اهداف مشخص و قابل دسترس برای آنان است. اين اهداف 
بايد دارای قدرت انگيزشی باشند و با روش های مشاركتی به 
نقش  و  كاركنان فرصت داده شود كه درگير مسائل شوند 
فعال تری در تصميم گيری ها داشته باشند. درحقيقت قسمتی 
از انگيزه ها و بهره وری در شغل به هماهنگی ميان ويژگی های 
شغلی با توانايی ها، نيازها، عاليق و ارزش های افراد بستگی 
شغلی  رضايت  موجب  هماهنگی  اين  كه  طوری  به  دارد، 
فرد می شود.« به عبارتی مديران به جای آن كه در اتاق های 
مديريتی در را به روی خود ببندند، می توانند در ميان پرسنل 
خود حركت كنند و با راهبردهای خاص نقش آن ها را در*ی 
در كارگاه صنعتی خود آن قدر انگيزه كار را در ميان كارگران 

افزايش دادند كه بعد از مدتی كارگران تويوتا به مهندسان 
تويوتا معروف شدند، چون بهترين ايده ها را برای تغيير كاربری 
خودروهای اين شركت ارائه دادند. صندوق نظرخواهی تويوتا 

بسيار كوچک بود، اما تحول بزرگی ايجاد كرد.

برای رضايت كارمندان خود تالش كنيد
برای  نرم افزار  رفتار  يک  مديريت  كه  است  اين  واقعيت 
سطح  تا  است  كاركنان  رضايت  و  انگيزه  سامان دهی 
برسد.  مطلوبی  نقطة  به  بهره وری  و هم چنين  رقابت پذيری 
نيروی  رضايت  و  مهارت  به  سازمان  يک  كارآمدی  »ميزان 

انسانی آن سازمان بستگی دارد.«
اين جمله را دكتر محمدباقر بيات می گويد، اين جامعه شناس 
معتقد است: »مهارت نيروی انسانی يک سازمان محصول آموزش 
قبل از خدمت و استمرار آن درطول خدمت است، كه اهميت آن 
در عصر دانايی و رقابت تنگاتنگ سازمان ها كامال مشخص است. 
اما رضايت نيروی انسانی در گرو شاخصه های مهمی نظير ميزان 
درآمد، برخورداری از امکانات رفاهی و بهداشتی، صميميت محيط 
كار و غيره است و بديهی است كه اگر ماهرترين نيروی انسانی 
از حداقل رضايتمندی برخوردار نباشد، دل به انجام دقيق كارها 
نمی دهد. هرچقدر نيروی انسانی از خدمات سازمان خود راضی 
باشد، به همان ميزان تعلق خاطر به سازمان دارد و محل كار خود 
را از مهارت و توانمندی هايش بهره مند می كند. به نظر می رسد 
پذيرش نکتة فوق در دانش مديريتی امروز به امری بديهی تبديل 

شده است.«
استان  پرورش  و  آموزش  سازمان  برای  پژوهشی  در  او 
كار  به  نسبت  كارمندان  برخی  »چرا  می نويسد:  خراسان 
مهارت  از  يا  كارمندان  قبيل  اين  هستند؟  بی تفاوت  خود 
الزم برخوردار نيستند، يا از محيط كار خود رضايت كافی 
ندارند. اما مهم ترين عامل، رضايت از محيط كار است، زيرا 

سازمان می تواند مهارت الزم را به كارمندان خود آموزش 
كار  محيط  در  اگر  جامعه شناس،  اين  گفته  به  دهد.« 
شايسته ساالری حاكم باشد، افراد در رتبه اداری متناسب 
فرد  هر  درآمد  ميزان  بگيرند،  قرار  خود  توانمندی های  با 
ارتباط  باشد، جو صميميت و  تناسب داشته  با مخارجش 
مناسب با مدير برقرار باشد و سلسله مراتب اداری نيز به 
تا حد  درستی رعايت شود، ميزان رضايتمندی كارمندان 

زيادی افزايش پيدا می كند.

مدير ناموفق چه كسی است؟
و  دقيق  تعريف  اداری،  مجموعة  يک  ارشد  مديران  »برخی 
مشخصی از خوبی و بدی كارمندان ندارند و بيشتر براساس 
شنيده های افراد قضاوت می كنند، به طوری كه نقل قول ها، 
حسادت ها و تخريب شخصيتی افراد به راحتی روحيات مدير را 

تحت تاثير قرار می دهد.«
بيات با بيان اين مطلب تاكيد می كند: »در حال حاضر اين 
رفتار غلط به صورت يک بيماری مسری در بيشتر سازمان ها 
ديده می شود و كاركرد مثبت پيدا كرده است، تا جايی كه 
افراد به جای مهارت آموزی در كار، به تخريب )زيرآب زنی( 
همکاران می پردازند و از اين راه نيز منتفع می شوند! مدير 
موفق كسی است كه در وهلة اول كارآمدی و توانمندی خود را 
به كارمندان ثابت كرده باشد و آن ها نيز به خوبی او را در جايگاه 
مديريت پذيرفته باشند. درحقيقت مديران موفق هم به افراد 
توجه دارند و هم به كيفيت كار. آن ها با كنار گذاشتن مديريت 
دستوری و تخريبی، بر ضوابط و توانمندی ها تاكيد می كنند. 
اين مديران، كارمندان را بخش مهمی از سازمان خود می دانند 
و به دنبال يافتن راه هايی برای افزايش روحيةكار، انگيزه و 
عالقه در آن ها هستند و آنان را ترغيب می كنند تا كار خود را 

به نحو مطلوب انجام دهند.«

باشيد هوشمند 
مديريت

افزايش دهند را  انگيزهء کارکنان  و  مديران چگونه می توانند رضايت 
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در آينه آسمان
 قدم بزنيد

نمايشگاهی كه شما را به راه رفتن در ميان ستارگان 
ورود  با  می كشاند.  افسانه ای شان  داستان های  و 
به آينة آسمان روايت های داستانی شرمين نادری 
را در كنار تخيل های طنز مهری سراج می بينيد تا 
وارد به دنيای روايت تاريخی عبدالرحمان صوفی 
از صورت های فلکی شويد؛ صورت های فلکی كه از 
نسخه های خطی درآمده اند و شما را احاطه كرده اند 

تا روی زمين خيالتان شما را به آسمان بکشانند.

خانواده و  مجله فرهنگ 
ميراث ما

»در آينة آسمان«؛ نمايش صورت های فلكی در موزة 
ملی ملک

نسخه  از  شمالی  نيم كرة  به  مربوط  فلکی  صورت   21
كم نظير خطی »صور الکواكب« تاليف عبدالرحمان صوفی 
و نسخة خطی فصول الطبری در قالب نمايشگاه »در آينة 
آسمان« در موسسة كتابخانه و موزة ملی ملک به نمايش 

درمی آيد. 
عبدالرحمان  برجسته  يادگار  الکواكب«  »صور  كتاب 
در  ايران  بزرگ  ستاره شناس  و  رياضی دان  صوفی، 
نسخه ای  كه  است  هجری،  چهارم  و  سوم  سده های 
خواجه  از  ترجمه ای  همراه  به  آن  از  منحصربه فرد 
نصيرالدين توسی در گنجينة نسخه های خطی كتابخانه 
به  كه  ارزشمند  كتاب  اين  می شود.  نگه داری  موزه  و 
صورت های  همه  رنگی  نقاشی های  دربرداشتن  دليل 
به  جهان  در  منحصربه فرد  و  كم نظير  نسخه ای  فلکی، 
ترجمه  گوناگون  زبان های  به  تاكنون  می آيد،  شمار 
اسالمی  ايرانی-  هنر  و  فرهنگ  دوستداران  است.  شده 

اين صورت های  از  می توانند  يادشده  آيين  در  با حضور 
فلکی كه به شيوه ای جذاب در نمايشگاه عرضه شده اند، 

كنند.  بازديد 
اين نمايشگاه جذاب با چيدمانی دگرگونه و پيچيده از سه 
بخش  در  است.  شده  تشکيل  طراحی  و  محتوايی  بخش 
شرمين  نوشته  فلکی  صورت های  روايت نامه  با  نخست 
نادری روبه رو می شويم. در پايان اين بخش، نگاهی طنز به 
صورت های فلکی نوشته مهری سراج، بيننده را با فضايی 
فلکی  در بخش سوم صورت های  رويارو می كند.  متفاوت 
ثبت  شمارة  به  الکواكب  صور  خطی  نسخة  دو  روايت  به 
6037 و فصول الطبری به شماره ثبت 3333 به نمايش 

درآمده اند. 
نمايشگاه »در آينه آسمان« از نيمه خرداد گشايش يافته 
پايان  تا  ايرانی می توانند  و دانش های  علوم  و دوستداران 
تماشای شگفتی های آسمان  به  مرداد 1393 خورشيدی 
از دريچة صورت های فلکی موسسة كتاب خانه و موزة ملی 

ملک بنشينند.
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پذیرفته  براي هر فرد  تقریبا همه جاي دنیا 
روزمره اش  زندگي  در  اگر  شده است که 

را  باید هزینه اش  خدمتي دریافت مي کند، 
اکثر  و  بپردازد  یا غیرمستقیم  به طور مستقیم 
پذیرفته اند که چرا  تقریبا  مالیات دهندگان 

مالیات مي دهند

نوشته شده است:  ماليات  واژة  لغت نامة دهخدا مقابل  در 
باج و خراج. ج ِ ماليه. وجوهي كه ماموران دولت برحسب 
قانون از صاحبان امالک، اراضي، مستغالت و غيره گيرند. 
اقتصادي  به وضعيت  ما در زندگي مان، بسته  از  هر كدام 
با  مرتبط  عبارات  اين  از  يکي  با  حداقل  زندگي  سبک  و 
ماليات مواجه شده ايم: ماليات بر درآمد حقوق، ماليات بر 
درآمد مشاغل، ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و ماليات 
بر درآمد اتفاقي، ماليات بر درآمد امالک، ماليات بر ارث و... 
درواقع اين ها وجوهي است كه دولت براي تامين هزينه هاي 
برنامه هاي  مي توان  كه  طوري  مي گيرد.  اشخاص  از  خود 
در  و  شمرد  توسعه  ابزارهاي  از  يکي  به عنوان  را  مالياتي 
بسياري از كشورها، شهروند معادل ماليات دهنده است. اما 
مي كند.  فرق  كمي  ديگر  كشورهاي  با  داستان  ايران،  در 
ناخوشايند  لغات  براي  لغاتي  باشد فرهنگ  قرار  اگر  شايد 
در ايران وجود داشته باشد، احتمال اين كه لغت ماليات در 
آن آورده شود، زياد است! ناخوشايند به اين معنا كه كمتر 
كسي پيدا مي شود كه با رضايت ماليات خود را پرداخت 
وارد  متفاوتي  راه هاي  از  مختلف  صنوف  در  افراد  و  كند 
مي شوند تا ماليات نپردازند يا كمتر از مقدار مشخص شده 
براي خودشان پرداخت كنند. اما چرا در كشورهاي ديگر 
چنين  ايران  در  اما  پذيرفته اند،  را  ماليات  پرداخت  مردم 

ماجراهايي براي نپرداختن آن وجود دارد؟
است  شده  پذيرفته  فرد  هر  براي  دنيا  جاي  همه  تقريبا 
مي كند،  دريافت  خدمتي  روزمره اش  زندگي  در  اگر  كه 
بپردازد  يا غيرمستقيم  به طور مستقيم  را  بايد هزينه اش 
ماليات  پذيرفته اند كه چرا  تقريبا  ماليات دهندگان  اكثر  و 
با  ازاي خدماتي كه دريافت مي كنند،  مي دهند. آن ها در 

رغبت ماليات خود را پرداخت مي كنند و به همين دليل 
برخورد  به شدت  كشور  بودجة  در  اسراف  و  كم كاري  با 

مي كنند.
دليل اين تفاوت رفتار، يا شايد بتوان گفت تفکر يا شايد 
هم فرهنگ، را همه ما مي دانيم و در همين چند خط هم 
اگر دقيق شويم، دليل آن نهفته است؛ اين كه آن جا مردم 
در ازاي خدماتي كه دريافت مي كنند، ماليات مي پردازند. 
دريافت  كه  خدماتي  به  ما  تا  است  كافي  جمله  همين 
مالياتي  مقابل  در  آيا  ببينيم  بعد  و  كنيم  دقت  مي كنيم، 

و درخور هم دريافت  داده مي شود، خدماتي شايسته  كه 
يا  است؟  چقدر  جامعه مان  امکانات  از  ما  سهم  مي شود؟ 
ما،  جامعه  مردم  ضروري  امکانات  از  چقدر  بگوييم  بهتر 
بودجه  با  كه  هزينه هايي  همه  آيا  دارند؟  خارجي  وجود 
ماليات انجام مي شود، براي مردم روشن و واضح است؟ آيا 
دولت از مشاركت در سودي كه مردم و بنگاه هاي اقتصادي 
فراهم مي كنند، بهترين بهره را مي برد و بهترين سياست 

اقتصادي را در نظر مي گيرد؟

منفي  موارد  برخي  در  و  سوال ها  اين  جواب  نبودن  شفاف 
بودنشان، باعث مي شود كه دچار يک چرخه ناسالم شويم. 
جاي  در  مالي  منبع  اين  و  مي شود  پرداخت  ماليات  وقتي 
مناسب خود خرج نمي شود، آن جاي خالي در جامعه ايجاد 
مي شود. هرچه اين خأل بزرگ تر مي شود، مشکالت هم بيشتر 
مي شود و پر كردن آن و جبران كردنش سخت تر مي شود. از 
طرف ديگر، وقتی مردم نسبت به دولت بي اعتماد مي شوند، 
از پرداخت  كردن ماليات تا آن جا كه بتوانند سر باز مي زنند، 
يا اگر هم پرداخت كنند، نسبت به هزينه هايي كه مي شود، 
ميزان مسئوليت و دل سوزي شان كم مي شود. چقدر از ما براي 
محيط زندگي مان خارج از فضاي خانه مان دل مي سوزانيم؟ 
چقدر براي ما مهم است كه براي پروژه هاي شهري چقدر 
هزينه مي شود؟ يا اين كه اگر مشکل يا صدمه اي را در هر 
كجاي بدنة جامعه ببينيم، به اين فکر مي كنيم كه ما هم در 
جبران آن غيرمستقيم يا مستقيم سهيم هستيم؟ خيلي كم 
هستند اين افراد و افرادي كه دچار اين بي تفاوتي نشده اند. 
اما برعکس تقريبا سخت مي شود افرادي را پيدا كرد كه به 
فکر خانة خودشان و مسائل مالي آن نباشند. همه مي خواهند 
بهترين فضا و امکانات را داشته باشند. اين تفاوت ديدگاه به 
همان چرخة ناقص و بيمار برمي گردد؛ همان چرخه اي كه اگر 
درست مي چرخيد، ما هم مثل مردم ساير كشورهاي پيشرفته 
نسبت به كم كاري و اسراف در بودجه كشور به شدت برخورد 

مي كرديم و دچار اين بي تفاوتي و رخوت نمي شديم.
با همة اين سوال های بي پاسخ هم چنان هر سال 16 تيرماه 
روز ملي ماليات است و ايران اين روز را گرامي مي دارد و 
در شهر هم مي توان بنرهاي اطالعيه اظهارنامه هاي مالياتي 

را ديد.

روزمره گي
فرناز فرضی

به مناسبت روز جهاني مالیات

اصول شهروندی  ف    ماليات گريزی، خال
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ادبيات

دو سال پيش كه ترجمة تازه اي از »شازده كوچولو« با ترجمه 
دكتر عباس پژمان منتشر شد، كه اتفاقا برگردان خوبي هم 
بود، شهرام اقبال زاده در مراسم رونمايي كتاب حرف جالبي 
زد. او به شوخي و طعنه گفت كه اميدوار است روزي برسد كه 
هر ايراني، يک بار »شازده كوچولو« را به فارسي ترجمه كند. 
اقبال زاده اين حرف را از آن جايي بيان كرد كه ما ترجمه هاي 
در  ديگري هم  افراد  احتماال  و  داريم  كتاب  اين  از  بسياري 
آينده به اين فکر مي افتند كه اين اثر سنت دو اگزوپري را به 
فارسي ترجمه كنند. از اين ميان، تعدادي از مترجم ها بسيار 
بنام و مشهورند و تعداد زيادي هم مترجم گمنام داريم كه 
اين كتاب را ترجمه كرده اند. اما نکته جالب اين جاست كه 
بسياري از كساني كه سراغ »شازده كوچولو« مي روند، نه اسم 
اگزوپري را مي دانند و نه مترجمان مطرحي همچون محمد 
قاضي، ابوالحسن نجفي، احمد شاملو، عباس پژمان و مصطفي 
رحماندوست را. نام اين كتاب چنان در ايران و جهان محبوب 
تقريبا كمتر كسي را مي شود پيدا كرد كه آن را  است كه 
نخوانده باشد. به همين دليل است كه مخاطبان ايراني، اين 
كتاب را با هر ترجمه اي مي خرند. اما آنتوان دو سنت اگزوپري 

كيست و چطور شد كتابي به اين حد از جذابيت بنويسد.
»هوانورد« )1926(، »پيک جنوب« )1929(، »پرواز شبانه« 
)1931(، »زمين انسان ها« )1939(، »خلبان جنگ« )1942(، 
»نامه به يک گروگان« )1943( و»شازده كوچولو« )1943( 
عنوان كتاب هايي است كه اگزوپري در زمان زندگي اش منتشر 
كرد، اما هيچ كدام از كتاب هاي او به شهرت »شازده كوچولو« 
نرسيد و انصافا هم هيچ كدام به خوبي اين كتاب نبودند. اما 
خريدند،  را  نويسنده  ديگر  كتاب هاي  مخاطبان  از  بسياري 
چون مي خواستند بدانند نويسنده »شازده كوچولو« ديگر چه 
كتابي نوشته است. همين نکته باعث شد تا در سال هاي بعد از 
مرگ نويسنده، تقريبا همه دست نويس هايش را منتشر كردند 
 ،)1953( جواني«  »نامه هاي   ،)1948( »قلعه«  كتاب هاي  و 
»دفترچه ها« )1953(، »نامه ها به مادر« )1955(، »نوشته هاي 
جنگ« )1982( و »مانون رقاص« )2007( وارد بازار كتاب 
شد. به اين ترتيب، آخرين كتاب نويسنده 63 سال بعد از 
مرگش منتشر شد. پس اگر كتاب جديدي هم از نويسنده 

منتشر شد، تعجب نکنيد.
او در 29 ژوئن سال 1900 در شهر ليون به دنيا آمد. پدر و 
مادر او اهل ليون نبودند و در آن شهر نيز سکونت نداشتند، 
بنابراين تولد آنتوان در ليون كامال اتفاقي بود. دوران كودكي 
او با يک برادر و دو خواهر در سن موريس و مول، كه امالک 
مادربزرگش در آن جا بود، سپري شد و دوره دبستان را در 
مان به پايان رسانيد. در مدرسه او شاهد آزمايش هاي برادران 
رايت، مخترعان هواپيما، بود كه در صدد فروش اختراعشان 
به دولت فرانسه بودند. او در آغاز دوره دبيرستان نزد يکي از 
استادان موسيقي به آموختن ويولن پرداخت. در 1914 براي 
ادامه تحصيل به سوييس رفت. آنتوان در دوران تحصيل در 
دبستان و دانشکده گاهي ذوق و قريحه شاعري و نويسندگي 

مورد  نيز  اغلب  و  مي آزمود  سرودن  و  نگاشتن  با  را  خود 
تشويق و تقدير دبيران و استادانش قرار مي گرفت. اما در كل 
دانش آموز متوسطي بود و همه مي دانستند آنتوان جوان خيلي 
خيلي سهل انگار است. ماجرا زماني براي او سخت تر شد كه 
در سال 1917 تنها برادرش، فرانسوا، به بيماري روماتيسم 
قلبي درگذشت و بار مسئوليت خانواده يک باره به گردن او 
افتاد. همين مشکالت مالي سبب شد تا بعد از دريافت ديپلم، 
خانوادة اگزوپري او را تشويق كردند تا وارد نيروي دريايي شود 
كه محل خدمت بسياري از اشراف زادگان فرانسوي بود. اما 
اگزوپري، كه عالقه اي به نيروي دريايي نداشت، نتوانست به 
امتحان ورودي  بار در  يابد و دو  راه  نيروي دريايي  دانشگاه 
به مدرسه  از شکست در ورود  بعد  اين مدرسه مردود شد. 
نيروي دريايي، او براي انجام خدمت نظام وظيفه به نيروي 
هوايي فرانسه پيوست. او با زيرپا گذاشتن مقررات، به فراگيري 
كرد.  دريافت  را  خود  پرواز  گواهي نامه  و  پرداخت  خلباني 
اگزوپري هم چنين در امتحانات افسري نيروي هوايي پذيرفته 
شد و براي خدمت به مراكش فرستاده شد. در سال 1923 بعد 
از اتمام خدمت سربازي قصد داشت به زندگي معمولي خود 
بازگردد و حتي مدتي نيز به كارهاي گوناگون پرداخت، ولي 
باالخره با راهنمايي و اصرار يکي از فرماندهان نيروي هوايي 
كه سخت به او عالقه مند بود، به خدمت دائمي ارتش درآمد. 
بعد با پروازهاي بسيارش به سرزمين هاي گوناگون و به ميان 
چشم اندازهاي  و  طبيعت  زيبايي هاي  با  مختلف،  ملت هاي 
متنوع جهان و با جامعه هاي گوناگون آشنا شد و طبع حساس 
از هر خرمني  و  گرفت  الهام  پيش  از  بيش  نکته سنجش  و 
خوشه اي يافت. سال ها در راه هاي هوايي فرانسه - آفريقا و 
فرانسه - آمريکاي جنوبي پرواز كرد. در 1923 پس از پايان 
خدمت نظام به پاريس بازگشت و به مشاغل گوناگون پرداخت 

و در همين زمان بود كه نويسندگي را آغاز كرد.
مي دانند  خوانده اند،  را  كوچولو«  »شازده  كه  كساني  همه 

كه فقط يک خلبان مي تواند اين كتاب را نوشته باشد. در 
سال 1935، هواپيماي سنت اگزوپري، كه براي شکستن 
در  مي كرد،  تالش  سايگون  و  پاريس  بين  پرواز  ركورد 
در  به ناچار  و  شد  فني  نقص  دچار  آفريقا  بزرگ  صحراي 
الهام »شازده  همان جا فرود آمد. همين سانحه دست ماية 
كوچولو« شد كه در آن شخصيت قهرمان داستان، خلباني 
بي نام، پس از فرود در بيابان با پسر كوچکي آشنا مي شود. 
پسرک به خلبان مي گويد كه از اختركي دوردست مي آيد و 
آن قدر آن جا زندگي كرده كه روزي تصميم مي گيرد براي 
اكتشاف اخترک هاي ديگر خانه را ترک كند. او هم  چنين 
براي خلبان از گل سرخ محبوبش مي گويد كه دل در گرو 
عشق او دارد، از ديگر اخترک ها تعريف مي كند و از روباهي 
اين جا، روي زمين، مالقات كرده است. خلبان و  او را  كه 
تشنگي  از  را  آن ها  كه  مي يابند  را  چاهي  كوچولو  شازده 
در  را  خلبان  كوچولو  شازده  درنهايت  اما  مي دهد،  نجات 
جريان تصميم خود قرار مي دهد و مي گويد تصميم گرفته 

به اخترک خانه اش بازگردد.
معماي مرگ اگزوپري هم هرگز گشوده نشده است. ماجرا از 
اين قرار است كه بعد از پيروزي هاي اوليه متفقين در جنگ 
دوم جهاني، يعني در31 ژوييه 1944، اگزوپري براي پروازي 
اكتشافي برفراز فرانسه اشغال شده از جزيرة كرس در درياي 
و  درآمد،  پرواز  به  غيرمسلح  هواپيما  فروند  با يک  مديترانه 
پس از آن، ديگر هيچ گاه ديده نشد. دليل سقوط هواپيمايش 
هيچ گاه مشخص نشد، اما در اواخر قرن بيستم و پس از پيدا 
شدن الشه هواپيمايش، اين طور به نظر مي رسد كه برخالف 
ادعاهاي پيشين، او هدف آلمان ها واقع نشده است، زيرا روي 
هواپيما اثري از تير ديده نمي شود و احتمال زياد مي رود كه 
بود،  بوده  است. هر چه  به دليل نقص فني  سقوط هواپيما 
داشتن شازده  از  دنيا  تا  درگذشت  سالگي  در 44  اگزوپري 

كوچولويي ديگر محروم شود.

مينا زندي

ست کتابي که از نويسنده اش مشهورتر ا
نگاهي ديگر به زندگي و کارهاي سنت اگزوپري، نويسندهء کتاب به يادماندني »شازده کوچولو«
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از گرما تا بهشت عدن و فلک االفالک فرار 
اگر هزار سالمان هم بشود، باز هم با آمدن اول تير ماه بوی تعطيالت تابستانی و خالص شدن از امتحانات خرداد به مشاممان می رسد. با همان 
حال وهوا نوستالژی بازی می كنيم و خوشحاليم از اين كه تابستان شده است. حتی حاال هم كه سنمان از مدرسه رفتن و امتحان دادن گذشته است، 
باز هم با آمدن اول تير به ياد برنامه های سفر می افتيم و با همان روزها خاطره بازی می كنيم؛ همان روزهايی كه مادر و پدرها فارغ از خرج سفر و 
بنزين و... با گرفتن كارنامه ها باربند ماشين را وصل می كردند و به جاده می زدند. حاال شايد سفر رفتن به همان آسانی نباشد، اما می توان شرايط 
را آسان كرد و يک سفر تابستانی كم خرج )به غير از شمال و جوجه و كباب( ترتيب داد؛ جايی كه هم طبيعت بکر داشته باشد، هم كم خرج باشد 

و هم بتوان چند روزی را دور از گرد و غبار و توفان تهران گذراند!

الميرا حصارکي

لرستان
کردستان

پیشنهاد سفر در  روز هاي داغ تیر ماه

كه  مقصد هايی  از  يکی 
می توانيد برای فرار از گرمای 
سفر  كنيد،  انتخاب  تابستان 
درياچة  است.  لرستان  به 
فلک االفالک،  قلعة  گهر، 
و  شوی  نوژيان،   آبشارهای 
بازار  چکان،  درة  زنگ،  تله 
كيو  سراب  و  سيدرضا  ميرزا 
از جاذبه های ديدنی اين شهر 

به حساب می آيد. تعريف لرستان روی كارت های تبريک، هميشه يا درياچه گهر بوده 
به  تله زنگ  و  و شوی  بلندترين  عنوان  به  نوژيان  از  به ندرت  و  فلک االفالک  قلعة  يا 
عنوان پهن ترين آبشارهای كشور هم عکس هايی وجود دارد. اما هيچ تصويری از درة 
چکان وجود ندارد و بسياری از توريست ها از اين مکان خبر ندارند و معموال آن را از 
قلم می اندازند. در حالی كه اين درة زيبا، تمدن طاليی عصر مفرغ را در خود جای 
داده و روزگاری از باشکوه ترين نقاط زيست بشر بوده است. امروز برخی از اين آثار در 
بخشی از قلعة فلک االفالک كه موزه شده، قابل مشاهده اند. در خرم آباد لرستان بايد 
بازار قديم آن موسوم به بازار ميرزا سيدرضا و سراب كيو را هم ببينيد. به اين ديدنی ها 

آميختن با زندگی عشايری در اين استان را هم اضافه كنيد.

جاهايی  از  ديگر  يکی 
مقصد  می تواند  كه 
اقتصادی و شهر بی نهايت 
باشد،  سفر  برای  زيبايی 
است.  كردستان  همين 
در  روستايی  گردشگری 
روستاهايی چون پالنگان، 
آويهنگ،  تخت،  اورامان 
نگل  نوره،  قصالن،  ژيورا 

و…، طبيعت گردی در دشت های دهگالن، قروه، بيجار و... از نقاط ديدنی كردستان به 
حساب می آيد و حيف است حداقل يک بار به آن جا نرويد. توريست های خارجی زيادی 
هستند كه طبيعت كردستان را در تمام دنيا بدون رقيب می دانند و لقب بهشت عدن 
را به اين شهر داده اند. ديويد رول، باستان شناس انگليسی، سال گذشته كردستان را 
بهشت عدن،  همان جايی كه حضرت آدم و حوا پس از ترک بهشت  در آن هبوط كردند، 
 دانست. مبنای ادعايش هم اشارات جغرافيايی بخش »جنيس« كتاب انجيل بود. اما 
به مقصد سفر شدن می ارزد. جلوه های  نباشد،  بهشت عدن هم  اگر  ايران  كردستان 
خاص زندگی بومی هنوز در همه شهرهای كردستان وجود دارد و ديدنی است. اما اگر 
می خواهيد روح واقعی كردستان را درک كنيد، بايد دو، سه روزی را به طور كامل در 

حس وحال زندگی يک كرد اصيل و بومی در روستاهای اين استان بگذرانيد.  اين منطقه  پيشنهاد در  اين همه  دليل 
منطقه  در  خنک  و  دل انگيز  آب وهوای 
به راحتی  كه  جايی  است؛  كشور  غربی 
تهران  از گرمای  تمام می توانيد  هر چه 
ببريد.  پناه  شهر  اين  به  و  كنيد  فرار 
روستاهای  در  روستايی   گردشگری 
چون آتشگاه، اورگان، دزک و ده  چشمه 
از آن  بايد حتما  از جاهايی هستند كه 
ديدن كنيد. هرچند كه همه می گويند 
دشت های استان چهارمحال و بختياری 
واژگون و  باز شدن الله های  به خاطر  زيبا تر هستند كه آن هم  بهار  در فصل 
اشک ريز است، اما بايد بدانيد كه تابستان فصلی است كه اين منطقه به شدت 
فراهم  شما  برای  آن  بکر  طبيعت  در  را  اوقات خوشی  می تواند  و  است  خنک 

كند. 

برای  را  دورتری  مقصد  داريد  دوست  اگر 
سفر انتخاب كنيد، بهترين جا در اين زمان 
از سال اردبيل و سرعين است. هوا به شدت 
ازطبيعت  به راحتی می توانيد  و  است  خنک 
بکر اين منطقه استفاده كنيد. ضمن اين كه 
وجود چشمه های آب گرم و درمانی انگيزة 
جديدی را برای سفر به اين منطقه به شما 
سفر  برای  ديگر  انگيزة  يک  از  داد.  خواهد 
به اين منطقه غافل نشويد! عسل صددرصد 
طبيعی، ماست و لبنيات محلی و خوراک های لذيذی كه می تواند به راحتی چندين كيلو به وزن 

شما اضافه كند، وسوسه های رفتن به اين منطقه را برای شما شديد تر می كند. 

سرعین

چهار محال و بختیاری
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پیشنهاد دیدني  در  روز هاي داغ تیر ماه

تيم های محبوبشان  آژانس؛ همه در مورد  راننده  تا  از فروشنده سوپرماركت گرفته  فوتبال و جام جهانی حرف می زنند.  از  اين روزها همه 
صحبت می كنند و برای همديگر كری می خوانند. اما همه كه فوتبالی نيستند و همه مجبور نيستند اولين روزهای تيرماه را به ديدن مسابقه هايی 
اختصاص بدهند كه از ديدن آن هيچ لذتی نمی برند. ما برای اين دسته از افراد پيشنهاد های جذابی داريم؛ پيشنهاد هايی كه می تواند رخوت 
را از آن ها دور كند و ساعت خوشی را برای آن ها فراهم كند. هم سينما اكران جديد دارد، هم نمايش های وسوسه انگيزی روی صحنه اجرا 
می شوند و هم فيلم های جديدی وارد شبکة خانگی شده است. تنها كاری كه بايد بکنيد، اين است كه بنشينيد و با يک دو دوتا چهارتای ساده 

برای روزهای داغ تيرماهی تان برنامه های مفرح فرهنگی بچينيد.

اين روزها فيلم تازه ای به اكران سينمای ايران اضافه 
روی  ارديبهشت ماه  بود  قرار  كه  فيلمی  است.  شده 
پرده سينماها بيايد. سومين فيلم بلند روح اهلل حجازی 
بعد از »در كنار ابرها«، »زندگی خصوصی آقا و خانم 
و ميم« اين روزها روی پردة سينماهاست. »زندگی 
مشترک آقای محمودی و بانو« با بازی حميد فرخ نژاد، 
هنگامه قاضيانی، ترانه عليدوستی، پيمان قاسم خانی 
و ترالن پروانه به نمايش در آمده و داستان يک خطی 
و  محمودی  آقای  مهمانان  حضور  كه  است  اين  آن 
بانو، زندگی مشترک آن ها را تحت تاثير قرار می دهد. 
»زندگی مشترک آقای محمودی و بانو« فيلم سختی 
نيست و به قول معروف ادا ندارد. خيلی ساده رابطه 
و مشکالت آدم ها را به تصوير كشيده است و از كنار 
آن ها گذشته است. اگر از آن دسته آدم های فوتبالی 
هستيد كه حتی يک بازی را هم از دست نمی دهيد، 
بد نيست ديدن فيلم »زندگی مشترک آقای محمودی 
و بانو« را هم در ليست برنامه هايتان قرار دهيد. قول 

از روح اهلل  بياييد! يک فيلم خوب ديگر  می دهيم راضی از سالن سينما بيرون 
حجازی؛ فيلمی در ادامة »زندگی خصوصی آقا و خانم ميم «، در مورد همان 

آدم ها، در مورد همان طبقه متوسط. اما اين 
پختگی  شاهد  قبلی،  فيلم  دو  به  نسبت  بار، 
بيشتری از او هستيم؛ فيلمی كه برای گفتن 
حرف های ساده از عناصر ساده استفاده كرده 
است و ادا و اصول و ژست هنری ندارد. ماجرای 
فيلم طالق روحی و عاطفی بين زوج های فيلم 
تکامل،  به  رسيدن  برای  شخصيت ها  و  است 
آن  از  اگر  می كنند.  طی  را  مشخصی  مسير 
از جزئيات  استفاده  افرادی هستيد كه  دسته 
است  فيلمی  اين  می كند،  هيجان زده  را  شما 
كه بايد ببينيد و اگر فيلم قبلی را هم تماشا 
فيلم سازی  روند  شدن  پخته  به  باشيد،  كرده 
حجازی می رسيد. فيلم پر است از لحظه های 
فکرشده و جزئيات دقيقی كه درنهايت به يک 
به درستی  می رسند. شخصيت ها  منسجم  كل 
اين كه  فيلم حركت كرده اند، ضمن  در مسير 
ترانه  بازی  اگر  است.  خوب  به شدت  بازی ها 
از بهترين  اين فيلم يکی  او در  بايد بگوييم كه  عليدوستی را دوست داريد، 

بازی هايش را ارائه داده است.

سینما

برای  كه  است  زياد  آن قدر  صحنه  روی  خوب  نمايش  روزها  اين 
روزها  اين  گذاشت.  حسابی  و  درست  برنامة  يک  بايد  آن  ديدن 
نمايش »هيوال خوانی« به كارگردانی محمد يعقوبی در سالن اصلی 
اين  از  پيش  كه  يعقوبی  اجرا می شود. محمد  تئاتر شهر  مجموعه 
اجرا، نمايش »خشکسالی و دروغ« را برای سومين بار روی صحنه 
برد، حاال »با هيوال خوانی« روی صحنه می آيد. اين نمايش با بازی 
احمد ساعتچيان، علی سرابی و آيدا كيخايی در سالن اصلی تئاتر 
آن  نمايشنامه نويس  ثمينی  نغمه  كه  نمايشی  می شود؛  اجرا  شهر 
است و به گفتة بسياری نمايشی است كه ديدنش را به هيچ عنوان 

نبايد از دست داد.

شبکه خانگیتئاتر
بعد از كش وقوس های فراوان و البته تهديدهايی 
كه سامان مقدم در مورد پخش و توزيع »قلب 
دنباله دار  سريال  اين  باالخره  بود،  كرده  يخ« 
دنبال  را  سريال  اين  كه  آن هايی  شد.  منتشر 
البته  و  داستان  اصلی  خط  با  احتماال  كرده اند، 
مهران  تهرانی،  هديه  هستند.  آشنا  بازيگرانش 
مديری، رضا عطاران، رضا كيانيان، حسين ياری 
و طناز طباطبايی از بازيگران اصلی اين سريال 
را  سريال  اين  حال  به  تا  اگر  می آيند.  به شمار 
است  اين  شما  به  توصيه  مان  نکرده ايد،  تماشا 
كه اگر اهل سريال ديدن هستيد، آن را از ابتدا 

تماشا كنيد. اگر هم ديده ايد، بايد بگوييم كه چند قسمت هيجان انگيز در پکيج شماره 12 
در انتظار شماست. در خالصه داستان اين مجموعه آمده است: پايان يک شب پرماجرا، 
به  و  پرتاب شده  پايين  به  تهران  از ساختمان های  يکی  باالی  از  باند(  يک  )رئيس  آتيال 
قتل می رسد. شاهرخ )باستان شناس معروف( به جرم قتل آتيال دستگير شده و با حامد 
سايه،  است.  اعدام محکوم شده  به  باردارش  قتل همسر  به خاطر  كه  هم سلولی می شود 
دختر شاهرخ، به مهران می پيوندد تا نام پدرش را از اين اتهام پاک كند. در اين بين روشن 
ارزشمند موضوع اصلی  از عتيقه های  می شود كه حمل غيرقانونی و فروش يک محموله 

داستان است.
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فراغت

شهرزاد همتي

در  دانش آموزان  فراغت  اوقات  پركردن 
فصل تابستان گاه به معضلی جدی برای 
اوقات  از  اگر  می شود.  تبديل  والدين 
شود،  استفاده  به خوبی  تابستان  فراغت 
نقطه  و حتی  اثرگذار  به دورانی  می تواند 
تبديل  دانش آموزان  زندگی  در  عطفی 
رخ  اتفاقی  چنين  هميشه  ولی  شود، 
كردن  پر  مشکل  شهرها  در  نمی دهد. 
تا  به چشم می آيد.  بيشتر  فراغت  اوقات 
نيمه شب پای تلويزيون نشستن، ساعت ها 
تا  صبح ها  رايانه،  با  بی هدف  رفتن  ور 
را  روز  عمدة  بخش  و  خوابيدن  ديروقت 
رايج در  با كسالت سپری كردن شيوه ای 
نحوة گذران اوقات فراغت دانش آموزان در 
شهرهاست. بعضی از نوجوانان، به خصوص 
تشکيل  گروه هايی  هم  پسر  نوجوانان 
می دهند و وقتی راهی مناسب برای گذران 
اوقات فراغت پيدا نمی كنند، برای والدين 
است  ممکن  می شوند. چون  نگرانی  مايه 
اوقات فراغتشان را با دست زدن به اعمال 

نابهنجار و حتی بزهکاری پركنند.

بسياری از دانش آموزان، اوقات فراغت به ويژه تعطيالت 
اين  آن ها  استراحت مطلق می دانند.  را دورة  تابستان 
دوران را زمانی برای فرار از فشار مدرسه تلقی می كنند 
اين  بپردازند.  استراحت  به  بايد صرفا  فکر می كنند  و 
در حالی است كه به تجربه ثابت شده در صورتی كه 
آموزش هايی به شکل سرگرم كننده برای دانش آموزان 
تدارک ديده شود، اوقات فراغت می تواند نقطه عطفی 
در زندگی دانش آموزان باشد و حتی آيندة آن ها را تحت 

تاثير قرار دهد.
سيمين عفيفی، روان شناس می گويد: »اوقات فراغت، 
دانش آموزان  برای  غير رسمی  تربيت  دورة  درواقع 
تربيت  از  بيش  تربيت غيررسمی حتی  اين  است كه 
رسمی می تواند در تغيير رفتار فرد موثر باشد. چراكه 
عالقة  مورد  غالبا  دوره  اين  غيررسمی  فعاليت های 
بچه هاست و آن ها آن را آزادانه انتخاب می كنند.« به اين 
ترتيب اگر برنامه های آموزشی جالبی برای دانش آموزان 
تدارک ديده شود، اوقات فراغت آن ها از حالت كسالت بار 
خارج می شود و به جای اين كه بچه ها از سر بی كاری به 
رفتارهای نابهنجار روی آورند، مهارت هايی می آموزند و 
هم خود را سرگرم می كنند و هم امکان اشتغال پيدا 
نتيجة  فراغت  اوقات  صورت،  اين  غير  در  می كنند. 
مثبتی به همراه نمی آورد. بنابراين والدين الزم است در 
برنامه ريزی هايی كه انجام می دهند، عالقة فرزندانشان را 
نيز در نظر داشته باشند. بچه ها به خاطر فشاری كه در 
دوران مدرسه به آن ها می آيد، دايم منتظر آمدن فصل 
تابستانند و فکر می كنند نبايد در تابستان كاری انجام 

دهند. در اين شرايط والدين برای بچه هايشان برنامه هايی 
تدارک می بينند كه عمدة آن ها شركت در كالس های 
آموزشی است. بسياری از دانش آموزان به اين دليل به 
اين كالس ها می روند كه والدين به آن ها فشار می آورند. 
به اين ترتيب در بسياری از مواقع برنامه های والدين 
برای اوقات فراغت بچه ها برای آن ها حالت تکليف پيدا 
می كند و نتيجة چندانی به بار نمی آورد. گاهی والدين 
هم  با  مختلف  كالس های  در  بچه ها  نام  ثبت  برای 
مسابقه می گذارند و اتفاقا شركت بچه ها در كالس های 
به  هم  زيادی  هزينة  آن ها  برای  و...  ورزشی  و  هنری 
همراه می آورد. اما اين آموزش ها غالبا تداوم نمی يابد و 
درنتيجه بچه ها از آن ها چندان سودی نمی برند. ضمن 
اين كه در بسياری از مواقع چنان كه گفته شد، به حالت 
تکليف در آن ها شركت می كنند. البته فرستادن بچه ها 
به كالس های آموزشی بد نيست. اما نبايد با زور و اصرار 
آن ها را به كالس های آموزشی فرستاد. بلکه می توان 
كرد.  برنامه ريزی  آن ها  برای  بچه ها  عالقة  براساس 
درواقع بچه ها نبايد احساس كنند كه به اجبار بايد در 
كالس ها شركت كنند. حتما هم لزومی ندارد بچه ها را 
به كالس های رايج نظير نقاشی بفرستيم. بلکه می توانيم 
آن ها را به كالس هايی بفرستيم كه مهارت هايی مثل 
مکانيکی، نجاری، خياطی، آرايشگری يا گل سازی و... 

را در آن ها بياموزند.
كردن  پر  كمک  به  بايد  محلی  امکانات  و  تشکيالت 
اوقات فراغت دانش آموزان بيايد. در برخی از كشورها 
برنامه های زيادی برای تعطيالت طوالنی دانش آموزان 

تعطيالت تابستان بچه هايمان را چگونه
بگذرانيماوقات فراغت دانش آموزان در تابستان 

ريزي کنيم برنامه 
کنيم پر
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تدارک ديده می شود. اين برنامه ها اغلب از سوی تشکيالت 
مديريت،  كارشناس  اميری،  سينا  درمی آيد.  اجرا  به  محلی 
می گويد: »در اروپا پدر و مادرها از قبل برای هر تعطيالتی 
به ويژه برای تعطيالت طوالنی تابستان برنامه ريزی می كنند تا 
بچه ها به حال خود رها نشوند. حتی والدين مدتی را مرخصی 
امکانات جنبی هم  البته  باشند.  با بچه هايشان  تا  می گيرند 
برای اين دوران زياد است. اين امکانات را مراكز محلی كه 
همان انجمن های محلی و دفاتر نوجوانان و جوانان هستند 
)مانند فرهنگسراها( ايجاد می كنند. آن ها بچه های محل را كه 
در سنين ميان هفت و هشت سال تا 16-15 سال هستند، 
جمع می كنند و آن ها را به مدت سه هفته به اردوگاه می برند. 
دراين مدت، بچه ها فعاليت های مختلف تفريحی، سياحتی و 
گردشی دارند. گياهان كوه ها را می بينند و درباره آن ها بحث 
می كنند و فعاليت های محلی را نظاره می كنند. مراكز محلی 
در آستانة تابستان برنامه هايشان را پيشنهاد می دهند و بچه ها 
هركدام را بخواهند انتخاب می كنند. در اردوها، ورزش فعاليت 
اصلی است و بچه ها فعاليت های جنبی مانند نامه نگاری را هم 
می آموزند. اين مراكز دانش آموزان را بيمه می كنند و مواظبت 
از آن ها را به طور كامل به عهده می گيرند. از آن جايی كه 
به  مراكز  اين  است،  الزم  نيرو  فعاليت هايی  چنين  برای 
داوطلبانی كه به سن 15-16 سالگی وارد می شوند، نگه داری 
بچه ها را آموزش می دهند. بچه ها از سن 17-18 سالگی و 
دوران دانشجويی به صورت پاره وقت در اين اردوها فعاليت 
می كنند. ويژگی اين اردوها اين است كه هم افراد فقير و هم 
ثروتمند، می توانند در آن ها شركت كنند. ضمن اين كه دولت 
برای بچه ها هزينه ای را درنظر می گيرد. خانواده ها هم از اين 
برنامه ها استقبال می كنند، چون عالوه بر اين كه نحوة گذران 
اوقات فراغت بچه ها برايشان مهم است، می دانند كه اگر بچه ها 
را به حال خود رها كنند، ممکن است به راه خطا بروند و وقتی 
دراين برنامه ها شركت می كنند، دست كم اندكی تحت نظارت 
امکاناتی دارند  ارگان ها  از  هستند.« در كشور ما هم برخی 
كه می توانند آن ها را در طول تابستان در اختيار بچه ها قرار 
دهند. برای مثال می توان ترتيبی داد كه در مناطق فقيرنشين 
بچه ها با كارت های دانش آموزی از امکانات ورزشی و سرگرمی 
و آموزشی دولتی به طور مجانی يا با هزينة اندک استفاده 
كنند. يا می توان بخشی از هزينة شركت بچه های فقير در 
كالس ها يا مکان های تفريحی و ورزشی را تامين كرد و بر 

نحوة خرج آن هم نظارت كرد.

وقتی تماشای تلويزيون تنها سرگرمی
 بچه ها در اوقات فراغت می شود

بچه هاست،  موردعالقة  تلويزيونی  مجموعه های  و  فيلم ها 
به خصوص فيلم های اكشن جذابيت و كشش زيادی برای 
نوجوانان دارد. درحالی كه كارشناسان می گويند هرچند كه 
فيلم های اكشن می تواند موجب تخلية روانی همه افراد شود، 
ولی وقتی زمينه مهيا باشد، به افزايش خشونت و الگوبرداری از 
رفتارهای خشن می انجامد. عده ای از بچه ها هم انرژی زيادی 
دارند و می خواهند اين انرژی را تخليه كنند و بهترين روش 
تخليه انرژی را در زد و خوردی كه از فيلم های خشن ياد 
گرفته اند، می بينند. در حالی كه اگر از بسياری از خانواده ها 
بپرسيد بچه هايشان اوقات فراغتشان را چگونه می گذرانند، 
می گويند كه تا آخر شب فيلم می بينند يا بيشتر وقتشان را 
پای رايانه سپری می كنند. برخی از والدين حتی برای از سر 
باز كردن بچه ها اين كار را تشديد می كنند. آن ها اگر فيلمی 
مشهور شده باشد، آن را تهيه می كنند و بچه هايشان را تنها 
می گذارند تا اين فيلم ها را تماشا كنند، بدون اين كه بدانند 
در اين فيلم ها چه چيزهايی هست و چقدر روی بچه ها اثر 
می گذارد. يا حتی بدون اطالع كافی اجازه می دهند كه بچه ها 
بازی های رايانه ای نامناسبی تهيه كنند و به راحتی خشونت 

را تمرين كنند. نتيجه اين كه زمينة پرخاش گری در آن ها 
كه  است  زمانی  فراغت  اوقات  حال  هر  به  می شود.  تقويت 
فرد در آن به فعاليت خاصی مشغول نيست. بسياری از ما 
برای اين اوقات برنامه ريزی نمی كنيم و اين در مورد اوقات 
فراغت دورة تابستان بچه هايمان هم صادق است. در حالی كه 
با برنامه ريزی برای اين دوره می توان به بچه ها كمک كرد تا 
خودشان و استعدادها و عاليقشان را كشف كنند، مهارت هايی 
بياموزند و حتی شيوه هايی برای برقراری مناسبات اجتماعی 
بهتر با والدين، دوستان و... را تمرين كنند. بر عکس اگر برنامه 
مناسبی برای اوقات فراغت بچه ها تدارک ديده نشود، از يک 
طرف كسالت و از سوی ديگر خشونت و رفتارهای نابهنجار 
به سرعت ميان برخی از آن ها جا باز می كند. بنابراين بسياری 
از والدين الزم است كه اين ايده را كه اوقات فراغت چيزی زايد 
است، كنار بگذارند. طبيعی است كه اگر برای اوقات فراغت 
بچه ها هدف گذاری نکنيم، واقعا هم اوقات فراغت زايد به نظر 
می رسد و والدين از خدا می خواهند كه تابستان هرچه زودتر 

به پايان برسد.

اين روزها پدرها و مادرها بنا به داليل مختلف سعی دارند 
به اجبار فرزندشان را به كالس های تابستانی بفرستند، اما اين 
بزرگ ترين اشتباه خانواده هاست، چراكه دانش آموز بايد در اثر 
احساس نياز خودش به اين كالس ها برود. البته شركت در 
كالس های تابستانی اگر همراه با فشار روانی خانواده باشد، 

تاثير  نامطلوبی هم به جا می گذارد.
خانواده می تواند با جمالتی مانند »بهتر نيست برای اوقات 
فراغتت برنامه ريزی كنی؟« و به حالت پيشنهاد فرزندش را 
به اين كار ترغيب كند. درواقع خانواده بايد نقش راهنمايی 
و هدايت را ايفا كند، نه تصميم گيری. از طرف ديگر بايد در 
نظر بگيريم كه بچه ها در طول سال تحصيلی فشارهای روانی 
زيادی را بابت انجام تکاليف مدرسه، امتحانات و رعايت نظم و 
مقررات مدرسه متحمل می شوند و فشار مضاعف بر آن ها واقعا 

روا نيست، چراكه تحقيقات بسياری نشان می دهد بچه هايی 
كه هر روز صبح زود از خواب بيدار می شوند و آرزوی يک 
از  بيشتر  دارند،  را  تابستان  روزهای  در  ساعت خواب صبح 
ساير بچه ها افسرده می شوند و موفقيت كمتری هم به دست 
تحميلی  تابستانی  منفی كالس های  از جنبة  اگر  می آورند. 
بگذريم، شركت بچه ها در اين كالس ها مزايای غيرقابل انکاری 
دارد. بعضی بچه ها ترجيح می دهند كه تمام تعطيالت را در 
موجب  اين  كه  بگذرانند  كامپيوتر  و  تلويزيون  پای  و  خانه 
بی تحركی، انزوای اجتماعی، كسالت و درون گرايی می شود. اما 
همين كه بچه بداند هفته ای دو روز برای مثال، بايد 9 صبح به 
كالس شنا برود، الزام به تحرک و فعاليت را احساس می كند. 
شركت در كالس های تابستانی می تواند موجب تقويت اعتماد 
به نفس و بهبود روابط اجتماعی كودكان شود. از طرف ديگر 
انتخاب كالس ها اگر درست انجام شود، می تواند موجب رشد 
استعدادها و جهت دهی مثبت به توانايی های دانش آموزان شود. 
كالس های تابستانی بسيار متنوع اند؛ مانند كالس های ورزشی، 
هنری و  آموزشی. اين كه دانش آموز دوست دارد در چه رشته ای 
فعاليت كند، مهم ترين نکته است، اما روان شناسان معموال 
كالس های آموزشی و كالسيک مانند زبان را برای تابستان 
توصيه نمی كنند، به ويژه برای بچه  هايی كه فشارهای درسی 
و انضباطی را تجربه كرده باشند و برای بچه های دبستانی اين 
قبيل كالس ها توصيه نمی شود. اين دانش آموزان در تابستان 
نيازمند بازسازی روانی هستند، نه كالس های سنگين آموزشی 
ما  می كند.  تحميل  آن ها  به  را  ديگری  مسئوليت های  كه 
برای اين بچه ها كالس  های مفرح و شاد مانند شنا را توصيه 
می كنيم. البته نوع كالس بايد با توجه به شرايط روانی، سنی و 
تفاوت های فردی و عاليق دانش آموزان انتخاب شود. از طرفی 
بسياری از تست های روان شناسی حتی در سنين پايين نيز 
موجب بروز استعدادهای كودک می شود و والدين می توانند 
بفهمند كه فرزندشان چه توانايی و استعدادی دارد. در عين 
حال، برخی والدين تمام ساعت های روز فرزندشان را با انواع 
موجب  كالس ها  اين  اما  می كنند،  پر  تابستانی  كالس های 
كاهش بازدهی آن ها می شوند و حس خشم و انتقام جويی را 
در بچه ايجاد می كنند. بهترين حالت اين است كه بچه های 
مقطع دبستان را در يک كالس ورزشی يا هنری ثبت نام كنيم 
و دانش آموزان مقاطع راهنمايی و دبيرستان را در حداقل دو 
كالس. به دانش آموزانی كه نزديک كنکور هستند و در طی 
تابستان كالس  های  كنکور را تجربه می كنند، توصيه می شود 
برای آرام سازی روانی، در يک كالس تفريحی و ورزشی شركت 

كنند.

هزينة اين كالس ها چقدر است؟
بيشترين كالس هايی كه دانش آموزان در تابستان آن را تجربه 
می كنند، كالس های ورزشی و زبان های خارجی است. برای 
بررسی قيمت های آن به چند آموزشگاه مشهور سر زديم و 

قيمت های آن را جويا شديم:
يکی از موسسه های زبان معروف كه شعب زيادی هم در تهران 
و شهرستان ها دارد، هزينه های پايه آموزش خود را مبلغ 120 
هزار تومان اعالم كرده است. اين كالس ها سه روز در هفته 
برگزار می شوند و ترم های آن ها يک ماهه است، البته اين مبلغ 
جدا از مبلغ كتاب های آموزشگاه است. درواقع برای رفتن يک 
ترم سر كالس زبان هزينه ای حدود 200 هزار تومان در انتظار 

شماست.
مبلغ ديگر موسسه های زبان نيز در همين حدود است. اما 
كالس های ورزشی نسبت به منطقه و شهرتشان كامال فرق 
می كند. شايد گران ترين كالس های ورزشی مربوط به باشگاه 
انقالب باشد. اما به طور كلی در كل مناطق تهران ثبت نام در 
كالس های آموزشی شنا و كاراته و فوتبال و... از 50 هزار تومان 

تا 800 هزار تومان متغير است.

فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی 
موردعالقه بچه هاست، به خصوص 
فیلم های اکشن جذابیت و کشش 
زیادی برای نوجوانان دارد. درحالی 
که کارشناسان می گویند هرچند که 

فیلم های اکشن می تواند موجب تخلیه 
روانی همه افراد شود، ولی وقتی زمینه مهیا 
باشد، به افزایش خشونت و الگوبرداری از 

رفتارهای خشن می انجامد
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آداب روزه داري در تابستان28
چند سالي مي شود كه ماه رمضان در فصل تابستان است؛ روزهاي بلند كه نيازمند همت عالي و ايمان باالست. شرايط نسبت به ماه هاي 
ديگر سال سخت تر است و به همين دليل بايد نکاتي را براي روزه داري رعايت كرد تا سختي و البته گرماي تابستان آسان شود. امسال 
هشتم تير ماه، ماه رمضان آغاز مي شود؛ ماهي كه مي توان گفت گرم ترين ماه سال است. اما براي جلوگيري از تشنگي، خستگي و 
گرسنگي مي توان كارهايي را انجام داد كه سختي ها به چشم نيايد و با افتخار و راحتي اين ماه مبارك را پشت سر گذاشت؛ كارهايي 
كه راحتي شما را به دنبال دارد و سالمتتان را به هيچ عنوان به خطر نمي اندازد. راهکارهاي ساده اي كه در افطار و سحر مي تواند به شما 

كمک كند كه در اين ماه مبارك به فعاليت هاي روزمره تان بپردازيد و كمتر دچار گرسنگي و تشنگي شويد.

سحري را حذف نکنيد
غذايي  وعده هاي  مهم ترين  از  يکي  سحري 
با حذف كردن  كه  دارند  بسياري گمان  و  است 
اما  بياورند.  دوام  روز  پايان  تا  مي توانند  سحري 
به  و  است  وعده  مهم ترين  اين  كه  بگوييم  بايد 
هيچ عنوان نبايد حذف شود. اما چه غذاهايي را 

بايد در وعده سحري جاي داد؟
باشد  ناهار  وعده  مثل  است  بهتر  وعده سحري   
انواع  شود؛  صرف  وعده  اين  در  اصلي  غذاي  و 
سرخ نشده(،  و  كم چرب  )البته  چلوخورش ها 
سبزيجات  و  حبوبات  با  مخلوط  پلوهاي 

همراه  به  سبزي پلو(،  و  لوبياپلو  )عدس پلو، 
و ساالد  و سبزي خوردن  يا گوشت  ماهي  مرغ، 
مصرف  است.  مناسب  وعده  اين  براي  ماست  و 
كنترل  به  تابستاني  ميوه  واحد  يک  و  ساالد 

تشنگي تا اواسط روز كمک مي كند.
سحري  آخر  لحظه های  در  چاي   نوشيدن  از   
و  ادرار  دفع  افزايش  باعث  زيرا  كنيد،  اجتناب 
بدن  نياز  مورد  معدني  نمک هاي  رفتن  از دست 
از مصرف  توصيه مي شود  در طول روز مي شود. 
پرهيز  سحر  وعده  در  مخصوصا  شکر  و  قند 
باعث احساس گرسنگي زودهنگام  كنيد، چراكه 

بدون صرف  روزه داري  كه  بگوييم  بايد  مي شود. 
به ويژه  سني،  گروه هاي  تمام  براي  سحري 
زيادي  عوارض  با  مي تواند  جوانان  و  نوجوانان 

باشد.  همراه 
گرچه در طي ماه رمضان و به ويژه روزهاي اول 
ممکن است هيچ كدام از عوارض، شکايتي را در 
بلندمدتي  عوارض  قطعا  اما  نکنند،  ايجاد  فرد 
خواهند داشت. بنابراين اهميت ويژه اي به وعده 
سحري  بدون  سال ها  اگر  حتي  بدهيد.  سحري 
روزه مي گرفتيد، از امسال اين عادت بد را ترک 

كنيد.
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راهکارهايي براي تشنه  نشدن
روزه داري  هنگام  كمتر  اين كه  براي  روزه داران 
غذايي سحري  برنامه  در  است  بهتر  شوند،  تشنه 
بادمجان،  كوكو،  مانند،  غذاهايي  خوردن  از 
هم چنين  مايونز  و  سس  كالباس،  و  سوسيس 
زياد  تشنگي  سبب  كه  پرنمک  و  چرب  غذاهاي 
غذاهاي  از  و  كنند  پرهيز  مي شود،  روز  طول  در 
كم نمک  و  آب دار  خورش هاي  و  آب پزشده 
استفاده كنند. مصرف كربوهيدرات هايي همچون 
وعده  در  سبوس دار  ماكاروني  و  غالت  و  نان 
در  بدن  گليکوژن  مي شود  سبب  سحر  و  افطار 
تشنگي  دچار  كمتر  فرد  و  نرمال حفظ شده  حد 
اشتباه فکر مي كنند كه در وعده  به  برخي  شود. 
حالي  در  نوشيد،  آب  زيادي  مقدار  بايد  سحري 
زياد  مقدار  مصرف  جاي  به  مي شود  توصيه  كه 
آب، از مواد غذايي اي استفاده شود كه سبب دفع 
آب از بدن نشود. مصرف چاي به  دليل دارا بودن 
مقدار باالي كافئين، دفع ادرار را افزايش مي دهد 
تشنگي  و  كم آبي  دچار  فرد  دليل  همين  به  و 
نگه داري  سبب  كه  غذايي  مواد  بهترين  مي شود. 
آب در بدن و جلوگيري از تشنگي در ساعات روز  
ماه مبارک رمضان مي شود، سبزي ها و ميوه هاي 
و  هندوانه  انگور،  آناناس،  زردآلو،  نظير  آب دار 
كاهو،  فرنگي،  گوجه  تربچه،  اسفناج،  است.  هلو 
هويج، كلم و انواع ساالد نيز بسيار مفيد هستند. 
مخلوط  از  افطار  هنگام  است  بهتر  داران  روزه 
شربت  يا  كم رنگ  چاي  يا  آب  با  تازه  آب ليموي 
استفاده  پررنگ  چاي  و  قهوه  جاي  به  خاكشير 
كه  است  نوشيدني هايي  از  هم  نعناع  كنند. چاي 
در اين  ماه بسيار مفيد است، ضمن اين كه بايد از 

خوردن قهوه هنگام سحر پرهيز شود.

با افت فشار مبارزه كنيد
هدف اصلي اين است كه در طول ساعات ابتدايي 
كارهاي  انجام  در  را  توان  بيشترين  افراد  كه  روز 
مغز  اصلي  غذاي  دارند،  خود  ذهني  يا  فيزيکي 
روزه داران  اگر  شود.  تأمين  گلوكز  قند  يعني 
داشته  رمضان  ماه  در  را  بازده  بهترين  بخواهند 
باشند و در طول روز دچار افت و باال رفتن فشار 
غذاهاي  به جاي مصرف  است  بهتر  نشوند،  خون 
همچون  نشاسته داري  مواد  از  سحر،  در  گوشتي 
سبوس دار  نان هاي  به ويژه  نان،  سيب زميني، 
كنند.  استفاده  ماكاروني  و  برنج  سنگک،  و 
كمتر،  سبوس  بودن  دارا  دليل  به  سنگک  نان 
ضمن  مي كند.  فشار  افت  دچار  را  روزه داران 
از  استفاده  كه  باشيد  داشته  توجه  بايد  اين كه 
شله زرد،  مانند  غذاهايي  نظير  ساده  قند هاي 
و  زولبيا  مربا، عسل،  قند و شکر، شيريني،  حلوا، 
باميه به سرعت باعث افت فشار مي شود و فرد در 
و  افت فشار می شود  ابتدايي دچار  همان ساعات 
اين مسئله سردرد هاي پي درپي و عدم تمركز در 
طول روز را به دنبال دارد. نان و پنير كم نمک با 

سبزي يا گردو، خرما و كشمش و شير، از بهترين 
چراكه  مي آيد،  حساب  به  سحر  براي  خوراكي ها 

عالوه بر حجم كم، داراي قوت بسيار است. 

خشکي لب ها در رمضان را از بين ببريد
تابش مستقيم نور خورشيد به لب از يک سو و از سوي 
ديگر تعريق و دفع مايعات بدن عوامل موثر بر خشکي 
لب است، كه گاهي منجر به شکاف لب و خون ريزي 
آن مي شود. كرم هاي ضد آفتاب و مرطوب كننده هاي 
نور  با  مستقيم  تماس  از  پرهيز  و  لب  مخصوص 
اين  درمان  در  موثر  توصيه هاي  جمله  از  خورشيد، 
مشکل است. هم چنين مخاط خشک بيني مي تواند 

عاليمي چون خون دماغ را به همراه داشته باشد كه 
وازلين يا نرم كننده هاي ويتامينه مي توانند كامال اين 
مشکل را مهار كنند. بعد از خوردن سحري، بهتر است 
هنگام مسواک  زدن براي كاهش تشنگي و خشکي 

دهان، از حجم كمتري از خمير دندان استفاده شود.

افطار
بعضي از افراد روزه دار وقتي سر سفره افطار مي نشينند، 
تمام مواد غذايي را كه سر سفره وجود دارد، مي خورند. 
اين براي معده بسيار مضر است و دستگاه گوارش را 
دچار اختالل مي كند. يک نوشيدني ولرم و نيمه داغ 
مثل شير، بهترين نوشيدني براي افطار است و اگر 
كساني به عللي شير دوست ندارند، چاي نيم گرم با 
عسل مناسب است و براي دستگاه گوارش بهترين 
نوشيدني است. برخي از افراد نيز ميل ندارند و فقط 
نوشيدني هاي بسيار خنک مثل آب ميوه ها را مي خورند. 
خوردن چندين ليوان پشت سر هم آب ميوه خنک نيز 
بسيار مضر است. در وعده افطار دستگاه گوارش بعد از 
چند ساعت طوالني كه در حال استراحت بوده، دوباره 

بايد فعال شود. درنتيجه افطاري بايد به گونه اي باشد 
كه به دستگاه گوارش فشاري نيايد. خرما جزو مواد 
سبب  ساده  قند  داشتن  دليل  به  كه  است  غذايي 
و  ويتامين  از  سرشار  خرما  مي شود.  اشتها  كنترل 
حال  عين  در  ولي  است،  بدن  براي  معدني  منابع 
نبايد در خوردن آن افراط شود، چراكه هر يک گرم 
قند ساده در خرما معادل چهار كيلو كالري انرژي 
است. چاي، نان و پنير، گردو، سبزي و خرما بهترين 
افطاري محسوب مي شود و حتي آش و سوپ را نيز 
بايد به همراه غذاي اصلي با فاصله يک تا دو ساعت 

پس از افطار ميل كرد.

باید بگوییم که روزه داري بدون صرف 
سحري براي تمام گروه هاي سني، 
به ویژه نوجوانان و جوانان مي تواند با 
عوارض زیادي همراه باشد. گرچه در 
طي ماه رمضان و به ویژه روزهاي اول 
ممکن است هیچ کدام از عوارض، 
شکایتي را در فرد ایجاد نکنند، اما قطعا 
عوارض بلندمدتي خواهند داشت. 
بنابراین اهمیت ویژه اي به وعده 

سحري بدهید. حتي اگر سال ها بدون 
سحري روزه مي گرفتید، از امسال این 

عادت بد را ترک کنید.
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بيشترين حضور در جام جهانی: برزيل )حضور در تمام ادوار(
بيشترين تعداد حضور در جام جهانی: برزيل در هر 19 دورة جام 
جهانی حضور داشته است. آلمان و ايتاليا هر كدام با حضور در 17 

دوره در ردة دوم قرار دارند.
بيشترين قهرمانی: برزيل با پنج قهرمانی

سال های 1958، 1962،  در  قهرمانی  عنوان  پنج  با كسب  برزيل 
1970، 1994 و 2002 پرافتخارترين است. پس از آن ايتاليا با چهار 
قهرمانی در ردة سوم  با سه  آلمان  و  قهرمانی در ردة دوم  عنوان 

قرار دارند.
بيشترين حضور در ديدار نهايی: برزيل و آلمان 7 حضور

بيشترين حضور در جمع چهار تيم برتر: آلمان 11 حضور
بيشترين تعداد بازی: برزيل و آلمان 92 ديدار

كمترين تعداد بازی: اندونزی )هند شرقی هلند( يک ديدار
بيشترين تساوی: ايتاليا و آلمان 19 تساوی

بيشترين ديدار تكرارشده: برزيل - سوئد، 7 بار )1938، 1950، 
1958، 1978، 1990 و دوبار در جام جهانی 1994(

آلمان  و 1970(،   1994( ايتاليا   - برزيل  نهايی تكراری:  ديدار 
آرژانتين )1986 و 1990(

بيشترين برد در يک دوره از جام جهانی: برزيل 7 برد 2002
بيشترين گل زده در يک دوره: مجارستان 27 گل 1954

خورده  گل  بدون  سوييس  دوره:  يک  در  گل خورده  كمترين 
2006

بيشترين گل خورده در يک دوره: كره جنوبی 16 گل 1954
طوالنی ترين ركورد گل نخوردن در يک دوره: ايتاليا 517 دقيقه 

1990
تيم هايی كه دو دورة پياپی قهرمان شده اند: ايتاليا 1934 و 

1938 - برزيل 1958 و 1962
بيشترين عدم راه يابی به دور دوم: اسکاتلند 8 دوره

ناكام ترين تيم در صعود به جام جهانی: لوكزامبورگ 18 دوره 
)1934 تا 2010(

طوالنی ترين نوار پيروزی: برزيل 11 پيروزی 2002 و 2006
طوالنی ترين نوار شكست ناپذيری: برزيل 13 ديدار 2002 و 2006
طوالنی ترين باخت متوالی: مکزيک 9 شکست 1930 تا 1958

تا  بلغارستان 17 ديدار 1962  طوالنی ترين نوار عدم پيروزی: 
1994

طوالنی ترين نوار گل زنی در هر ديدار: برزيل )1930 تا 1958( 
و آلمان )1934 تا 1958(، 18 ديدار
  

بيشترين حضور در جام جهانی: لوتهار ماتئوس )آلمان( و آنتونيو 
كارباخال )مکزيک( 5 جام جهانی

 3 برزيل  دوناسيمنتو(  آرانتس  )ادسون  پله  قهرمانی:  بيشترين 
دوره

مارادونا  آرماندو  ديه گو  كاپيتان:  عنوان  به  حضور  بيشترين 
)آرژانتين( 16 ديدار

جوان ترين بازيكن: نورمن وايت سايد )ايرلند شمالی( جام جهانی 
1982 - سن 17 سال و 41 روز

مسن ترين بازيكن: رژه ميال )كامرون( جام جهانی 1994 - سن 
42 سال و 39 روز

بيشترين گل زده در ديدارهای جام جهانی: رونالدو )برزيل( 
15 گل

ناكام ترين فيناليست: آلمان كه در فينال جام های 1966، 1982، 
1986 و 2002 نايب قهرمان شد.

بيشترين گل زده: برزيل با 201 گل زده در 92 مسابقه
بيشترين گل خورده: آلمان با 112 گل خورده در 92 مسابقه

  

بيشترين برد: برزيل 64 با برد
بيشترين باخت: مکزيک با 22 باخت

كمترين گل زده يک تيم: زئير )جمهوری دموكراتيک كنگو فعلی( 
هند شرقی هلند )اندونزی فعلی(، كانادا، ترينيداد و توباگو، چين و 

يونان بدون گل زده
بهترين خط حمله: مجارستان با 87 گل زده در 32 بازی. )متوسط 

2.7 در هر بازی(
بدترين خط دفاع: زئير و هاييتی با 14 گل خورده در 3 بازی 

)متوسط 4.7 در هر بازی(
باالترين تفاضل گل: برزيل 117+
پايين ترين تفاضل: مکزيک 34 -

گلزن در دور نهايی: ژوست فانتين فرانسوی كه در جام 1958، 
13 گل به ثمر رساند. اين عنوان به رونالدوی برزيلی نيز می تواند 
داده شود كه با 15 گل زده، در سه جام بيشترين گل را به ثمر 
رسانده است. پيش از او گرد مولر آلمانی با 14 گل زده در دو جام 

ركورددار بود.

 35 با  ايران  از  دايی  علی  انتخابی:  دور  در  گل زن  بهترين 
گل زده

بهترين گل زن در يک بازی: اولگ سالنکو از روسيه كه در بازی 
مقابل كامرون در مرحلة مقدماتی جام 1994 5 گل از 6 گل تيمش 
را به ثمر رساند. اوزه بيو از پرتغال )جام 1966( و اميليو بوتراگوئنو 
از اسپانيا )جام 1986( هر كدام با چهار گل زده در يک مسابقه در 

ردة دوم قرار دارند.

پرگل ترين جام: 1998 فرانسه - 171 گل در 64 مسابقه
كم گل ترين جام: 1930 اوروگوئه و 1934ايتاليا - 70 گل در 18 

و 17 مسابقه
جام  در  بازی  هر  در  گل   5.38 گل:  تعداد  بيشترين  متوسط 

سوئيس 1954
ايتاليا  جام  در  بازی  هر  در  گل: 2.21  تعداد  كمترين  متوسط 

1990
پرگل ترين بازی: 12 گل. ديدار دو تيم اتريش و سوييس در جام 

1954 سوييس كه با نتيجة 7 بر 5 به سود اتريش خاتمه يافت.
بيشترين اختالف گل: 9 گل. ديدار يوگسالوی و زئير )جمهوری 
دموكراتيک كنگو( 9 بر صفر به سود يوگسالوی در جام 1974 و 
ديدار مجارستان و السالوادور در جام 1982 كه با نتيجة 10 بر يک 

به سود مجارستان تمام شد.
پرگل ترين مسابقه فينال: ديدار دو تيم برزيل و سوئد در جام 

1958 كه با نتيجة 5 بر 2 به سود برزيل پايان يافت.
كم گل ترين مسابقه فينال: ديدار تيم های برزيل و ايتاليا در جام 
1994 كه در پايان وقت قانونی و وقت اضافی بدون گل پايان يافت. 

نتيجة اين بازی در ضربات پنالتی سه بر دو به سود برزيل بود.
سريع ترين گل: گل هاكان شوكور، مهاجم تركيه به كره جنوبی 
در جريان ديدار رده بندی جام 2002. اين گل در ثانية يازدهم بازی 

به ثمر رسيد.
بيشترين تعداد تيم ها در بازی های انتخابی: 198 تيم عضو فيفا 
برای ورود به جام جهانی 2010 آفريقای جنوبی در مرحلة انتخابی 

حضور داشتند.
خشن ترين دوره: 28 كارت قرمز و 345 كارت زرد در جام 2006

خشن ترين بازی: ديدار هلند و پرتغال در جام 2006 با 4 اخراجی 
و 16 اخطاری

كمترين كارت قرمز: 1970 مکزيک كه هيچ بازيکنی اخراج نشد.
بيشترين تعداد بازيكن: لوتار ماتئوس )آلمان( با حضور در پنج 

دوره و 25 مسابقه
ايتاليا  ملی  تيم  مربی  پوتسو،  ويتوريو  مربی:  پرافتخارترين 
قهرمانی  به  را  ايتاليا   1938 و   1934 سال های  در  دوبار  كه 

رساند.
و   1958 سال  در  زاگالو  ماريو  مربی:   - بازيكن  پرافتخارين 
1964 به عنوان بازيکن و در سال 1970 به عنوان مربی برزيل 
برندة جام جهانی شد. فرانتس بکن باوئر هم در سال 1974 به 
عنوان كاپيتان و در سال 1990 به عنوان مربی همراه تيم آلمان 

قهرمان جام جهانی شد.

ركورد داران مستطيل سبز
از پشت تكل 
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آداموس جانور 
دربارة حيوانات پيش گوی جام جهانی

چيا فوادي

همه می دانند كه نوستر آداموس يکی از مهم ترين چهره های پيش بينی و پيش گويی در جهان است. اصوال پيش بينی و پيش گويی امری لذت بخش است 
كه انسان ها عالقة ويژه ای به آن دارند و اتفاقا زمانی كه پيش بينی آن ها درست از كار درمی آيد، حسابی به خود می بالند و حس خوبی به آن ها دست 
می دهد كه انگار از همه چيز باخبر هستند. در فوتبال هم ماجرا همين است و در زمان هايی مثل برگزاری جام جهانی بحث پيش بينی فوتبال حسابی داغ 
می شود، اما اين پيش بينی توسط انسان ها ويژگی خاصی ندارد، اما وقتی پای جانوران وسط می آيد، ماجرا جذاب تر هم می شود. اما حضور حيوانات و 
پيش گويی آن ها دربارة پيروز جام جهانی 2010 با پيش گويی هشت پای آلمانی به نام »پل« آغاز شد و پس از آن ها حيوانات ديگری هم در اين عرصه وارد 
شدند و اين كار را تقليد كردند؛ اما هيچ كدام محبوبيت و شهرت اين هشت پا را به دست نياوردند. پل پيش گو دو سال پيش مرد و اتفاقا خبر مردن او در 
حد مردن يک انسان مشهور غوغا به پا كرد. در واقع پس از آن كه درجام جهانی 2010 اختاپوسی بازی های فوتبال را پيش گويی كرد و توجه همگان را 
به خود جلب كرد، امسال هم حيوانات مختلف دست به پيش گويی اين رقابت مهم ورزشی می زنند. امسال كشورهای مختلف با آموزش حيوانات ديگری 
مثل سمور، فيل، خوك، گاو و هشت پا سعی در تکرار تجربة جام جهانی گذشته دارند. در اين ميان برزيلی ها برای جام جهانی 2014 از يک الك پشت به 
نام »BIG HEAD« در سالوادور استفاده می كنند. اين حيوان دريايی، در اولين اقدام خود پيش گويی كرد كه برزيل در ديدار افتتاحيه جام جهانی مقابل 
كرواسی پيروز خواهد شد كه درست هم از كار درآمد. اين حيوان دريايی به طرف ماهی ای كه در طرف پرچم برزيل آويزان شده بود، حركت كرد و آن را 
خورد و حاال برای همة بازی ها اين كار را انجام می دهد. البته پيش از اين هم چينی ها از توله خرس پاندا به عنوان پيش گو استفاده كرده بودند و امسال 

هم از اين خرس به عنوان يک پيش گو استفاده كرده اند و چندين بازی تاكنون توسط توله خرس پيش بينی شده است.

آلمانی سمور 
در  موفق  تجربه  از  پس  آلمانی ها  اما 
جهانی  جام  اختاپوس  تربيت  زمينة 
در سال 2010، اين بار يک سمور به 
صحنه آورده اند. يک تيم پژوهشی در 
آلمان اين سمور را از يک سال و نيم 
پيش تحت تربيت خود قرار داده و 
كه  معتقدند  پيش گو  مربيان سمور 
اكنون  او  و  نبوده  بی ثمر  تالششان 

نيز حركات عجيب و باورنکردنی از خود بروز می دهد و البته مسابقات را خيلی خوب پيش بينی می كند.

نام نلی به  فيل پيش گو 
نلی نام اين فيل تربيت شده است كه او هم در آلمان بوده و برای 
يورو 2012  پرتغال در  و  آلمان  از مسابقات حساس ميان  يکی 
با ضربه زدن توپ و برخورد آن به پرتغال درواقع ابراز كرد كه 
پرتغال از آلمان گل می خورد و درنهايت آلمان پيروز ميدان است 
و جالب اين كه نتيجه دقيقا درست از آب درآمد. البته اين فيل 
برای رقابت های جام جهانی امسال هم آماده شده است و در حال 
پيش بينی همة مسابقات است. اين فيل كه »نلی« نام دارد، البته 
از سال 2010 مشغول پيش گويی است و بيشتر نتايج تيم آلمان 
را حدس می زند. در طول مسابقات جام جهانی 2010 آفريقای 
جنوبی و يورو 2012 اين فيل 11 نتيجه از 13 مسابقه آلمان را 
به درستی پيش بينی كرد. هم چنين اين فيل تمامی نتايج مربوط 
به جام جهانی زنان را هم كه با قهرمانی ژاپن خاتمه يافت، صحيح 
پيش گويی كرده بود. تازه ترين پيش بينی »نلی« در مورد جام جهانی 
برزيل اين است كه آلمان در هر سه ديدار مقابل غنا، پرتغال و آمريکا 
پيروز شده و به عنوان صدرنشين از گروه خود صعود خواهد كرد. 
شيوة پيش بينی »نلی« اين گونه است كه توپ را به طرف دروازه هايی 
كه نام دو تيم روی آن نوشته شده شوت می كند و درنهايت تيم 
برنده مشخص می شود. Citta هم فيل پيش گوی ديگری است كه 
در كراكوف لهستان نگه داری می شود و در سال 2004 پيش بينی اش 
درست از آب درآمد و در نبرد يونان و لهستان، نتيجه به نفع يونان 
تمام شد و البته اين فيل هم در لهستان وارد كار شده و برای جام 

جهانی امسال پيش بينی انجام می دهد.

خوک ها و موش ها هم وارد شده اند
وارد  هم  موش ها  و  خوک ها  اما 
پيش گويی شده اند. خوكی  فرايند 
كه می بينيد، با پرتاب گلولة برفی 
بازی  هر  بازندة  و  برنده  می تواند 
در  اكنون  او  كند.  پيش بينی  را 
در  البته  و  می برد  سر  به  اوكراين 

روزهای داغ تابستان به جای برف، برای او يخ می آوردند تا پيش بينی كند. هم چنين اين موش خرمايی تبحر 
خاصی در امر پيش گويی دارد و زمانی باعث شگفتی همگان شده است. او هم در اوكراين نگه داری می شود و 

چندين بازی جام جهانی را پيش بينی كرده است كه درست از كار درآمده است.

می کند پيش بينی  هم  آلمانی  گاو 
يک كشاورز آلمانی هم كه در دوسلدورف آلمان زندگی می كند، 
معتقد است كه گاو او می تواند امور مهمی را پيش بينی كند. او 
اظهار می كند كه گاوش يک حيوان خارق العاده بوده و روزی 
فرا خواهد رسيد كه گاو او موجب تعجب همگان می شود. عالوه 
بر اين گاو، يک اسب غيب گو هم اكنون به نيابت از هشت پا قرار 
است در مسابقات جام جهانی 2014 شركت كند و با پيش گويی های خود، اذهان عمومی را معطوف خود كند. مطمئنا 

در روزهای آينده از اين حيوانات بيشتر خواهيد شنيد.
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سکوت است. از آخرين ساعت های حضور تو بر روی زمين چند روزی می گذرد. 
تو رفته ای. هر چه در تمام اين سال ها گفتی و شنيدی، حاال به خاموشی مطلق 
حرف  شبيه  كه  چيزهايی  می شود.  گفته  چيزهايی  گاهی  است.  شده  تبديل 
است، اما جنسش از خاموشی است. باقی هر چه هست، سکوت است. چند سال 
بياورند؟ چند وقت ديگر حرف هايت دوباره  به خاطر  خواهد گذشت كه آدم ها 
بين ديوارهای مسجد كوفه طنين انداز خواهد شد؟ چند نسل بايد بگذرد تا ياد 
و نام و حرف تو دوباره به اين زمين بازگردد؟ نمی دانم. حاال تنها چند ساعتی 
گذشته و آدم ها در خاموشی اند. بعضی در بهت فرو رفته اند و بعضی بی خبرند كه 

چه شده و چه خواهد شد؟
چه می شود كه روزی خون تو كه خود را» قرآن ناطق« می خواندی، با خواندن 
آيه ای از قرآن مباح می شود؟ چه می شود كه آدم های زمين در آينه يگانه زندگی، 
دو نقش می بينند؟ چه می شود كه يکی رستگاری را در نور می بيند و ديگری 
در تاريکی؟ تو برای همه اين ها پاسخ داشتی. انسانی در زمان خودت بودی كه 

اگر می پرسيدند، حتما پاسخی داشتی. اما انگار كسی نپرسيد. تنها چيزی كه 
توانستند جواب بود. تنها جوابی كه می دانستند، جوابی به رنگ خون و خاموشی 

بود.
هنوز چند ساعتی نگذشته است و نمی دانم دوباره و با كدام واسطه جواب هايت 
را خواهم شنيد. دلم روشن است كه خداوند به اين مخلوق عاصی خود، انسان، 
اميد خواهد داشت. روزی نور تو به زمين باز خواهد گشت. تاريکی كه روی گوش 
زمين سايه افکنده، از ميان خواهد رفت. آدم ها روزگاری را زندگی خواهند كرد 
كه اگر حرفی بگويی، آن را بشنوند و از چرايش بپرسند. آن روز كه سعادتمندی 
انسان روی زمين معنا می شود. روزی كه انديشه سخن می گويد و آن وقت تو از 
چيزهايی خواهی گفت كه سال ها رنگ خاموشی به خود گرفته بودند. روزی كه 
اميد به چشم پرسش گران باز خواهد گشت. روزی كه تو جواب را خواهی گفت.

اما حاال تنها چند ساعتی گذشته و من در خاموشی مطلق و بهت نبودن تو تنها 
سکوت می كنم.

به رنگ خون و خاموشی
پروردگارش  به  جز  شما  از  احدی 

اميد نبندد، و جز از گناهش وحشت 

نكند، و از اعالِم »نمی دانم« به وقت 

پرسش شدن از چيزی كه نمی داند 

كه  علمی  آموختن  از  و  نكند،  حيا 

دارا نيست شرم ننمايد.

امام علی(ع(


