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دعوت براي ارسال خاطرات و تجارب زندگي
ماهنامة »وخارزم« در نظر دارد یكي از صفحات خود را در هر شماره به درج 

گوشه اي از خاطرات و تجارب تلخ و شيرین خوانندگان گرامي اختصاص دهد.
در این راستا از تمامي خوانندگان ارجمند، اعم از مدیران، كارشناسان و كاركنان 
گروه سرمایه گذاري خوارزمي )شامل ستاد و شركت هاي وابسته( و خانواده هاي 
ارجمند آنان دعوت مي شود در صورت تمایل، این گونه خاطرات - به ویژه از 
تجارب حرفه اي و شغلي- خود را كه مي تواند براي دیگران جالب توجه و مفيد 
واقع شود، به صورت فشرده تنظيم و با رعایت نكات ذیل براي درج در ماهنامه 

»وخارزم« ارسال فرمایند:
  نام و نام خانوادگي، سطح تحصيالت، نشاني دقيق پستي، پست الكترونيك 

و تلفن تماس نویسنده در آن قيد شود.
  حجم مطالب از سه صفحه A4 )هر صفحه حدود 300 كلمه( تجاوز نكند و 

تایپ آن تحت برنامه word انجام شود.
  ماهنامه در ویرایش، تلخيص و تنظيم مطالب رسيده آزاد است.
  مطالب ارسالي در صورت تایيد یا عدم تایيد مسترد نمي شود.

نشاني پستي ماهنامة وخارزم: تهران- خيابان مالصدرا- انتهاي خيابان شيراز جنوبي- 
تقاطع برزیل غربي- شماره 25- طبقة دوم- ماهنامه وخارزم )بخش خاطرات(

  vakharazm@khig.ir :نشاني الكترونيكي

والدت با سعادت امام هشتم حضرت رضا)ع( تهنیت باد
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نخست سخن 

گندمی را زير خاک انداختند
پس ز خاکش خوشه ها بر ساختند

بار ديگر کوفتندش ز آسيا
قيمتش افزود و نان شد جان فزا

باز نان را زير دندان کوفتند
گشت عقل و جان و فهم هوشمند

نبوده  برداشت  و  داشت  و  کاشت  آفرينش جز  نخست  روز  از  آدمی  چرخة حيات 
اميد  به  تا  است  شده  تکريم  آدم  فرزند  که  نيست  اين  جز  نيز  هستی  راز  است. 
تا قوت جان  برداشت کند  افکند و گندمی مبارک  پربار دانه ای در خاک  خرمنی 
گردد و سرانجام از آن عقل و فهم زايد و فرهيختگی فزايد که ماية تکريم اوست. 
راستا شکل  اين  در  نيز  گروه خوارزمی  در  نسل ها  برای  پايدار  ثروت آفرينی  شعار 
گرفت تا با سرمايه گذاری های مناسب، دست يابی به هدف افزايش ثروت سهام داران 
به نيکو ترين نحو ممکن ميسر گردد. از اين روی گام های آغازين مهمی در برنامة 
راهبردی هفت ساله گروه تعريف شد تا مرحلة کاشت با گام هايی استوار آغاز شود 

و شرکت در مسير رشد خود قدرتمند تر از گذشته، پيش رود. 
در هفته های گذشته و در حالی که شمارش معکوس برای برگزاری مجمع عمومی 
عادی ساالنه آغاز شده است، فضل الهی، پشتيبانی سهام داران و همت کارکنان گروه 
موجب شد تا نقاط عطف مهمی در مسير پيشرفت حاصل آيد که بی ترديد دست 
و زبان از عهده شکرش به در نمی آيد. دو دستاورد مهمی که خوارزمی را به اهداف 
نهايی نزديک تر می کند، نخست تکميل افزايش سرمايه است و سپس سامان دهی 

دارايی بزرگ گروه يعنی نيروگاه منتظرقائم. 
 از روزهای آغازين سال 93 بخش مهمی از همت مديران، کارشناسان و کارکنان 
گروه صرف آن شد تا با بهره مندی از پشتيبانی و همکاری سهام داران و سرمايه گذاران 
بالفعل و بالقوه شرکت، مرحله اول طرح افزايش سرمايه با موفقيت طی گردد. در 
طول حدود 100 روز مفيدی که برای استفاده از حق تقدم تعيين شده بود، بخش 
با مشارکت بی نظير خود، نمايندگان خود  از سهام داران حقيقی و حقوقی  بزرگی 
انگيزه بيشتری دادند تا تحقق طرح را تضمين کند. در اين زمينه،  در شرکت را 
مشارکت مسئوالنه هر دو سهام دار حقوقی عمده، کارکنان شريف و بزرگوار بانک 
صادرات، سرمايه گذاران نهادی، شخصيت های حقوقی و صندوق ها و در کنار همة 
اين موارد، سرمايه گذاران حقيقی فعال در بورس که نقش بسيار مهمی در توسعة 
بازار سرمايه دارند، فراموش نشدنی است. اگرچه شرايط بازار در ماه های اخير زمينة 
معاملة سهام و حق تقدم آن به قيمت های مناسبی را که متناسب با ارزش واقعی 
شرکت و قدرت سودآوری آن باشد، فراهم نياورد و سهام شرکت گاه با عرضه های 
سنگينی که برخی سهام داران برای به دست آوردن نقدينگی برای استفاده از حق 
تقدم در پايان کار داشتند، مواجه بود، اما تحليل های خبرگان بازار و آگاهی فعاالن 
بورس از ارزش دارايی های گروه، بدون آن که دخالتی از سوی شرکت صورت گيرد – 
که تيم مديريتی شرکت از اساس با چنين دخالتی از سوی دست اندرکاران اجرايی 
با وجود کاهش های پی درپی شاخص و رکود  از آن شد که  مانع  نيست -  موافق 
حاکم بر بازار، سهام با افت قيمتی نامناسبی روبه رو شود. هم از اين روی بود که 
مديريت شرکت در مقابل اصرار زيادی که برای عرضة حق تقدم های استفاده نشده 
در قيمت هايی پايين تر در بورس وجود داشت، ايستادگی کرد تا حقی از سهام دارانی 
که از حق تقدم خود استفاده نکرده بودند، ضايع نشود. هر چند، چه از منظر عرف 
و چه از منظر قانون، وقتی سهام داران با وجود اطالعيه های مختلفی که از سوی 
شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار انتشار يافته، با اختيار خود تصميم به عدم 
استفاده از حق تقدم می گيرند و به هيئت مديرة شرکت اختيار می دهند تا آن را 
بر اساس تقاضايی که در بازار وجود دارد، به فروش برساند و خالص وجوه بازيافتی 
را پس از کسر هزينه های مختلفی که برای اين امر صرف شده، به آنان بازگرداند، 

مديريت مسئوليتی مبنی بر عدم عرضة حق تقدم و مقاومت در برابر تقاضا ندارد و 
اصوال قيمت معامله را در بورس عرضه و تقاضا تعيين می کند و نه هيچ چيز ديگر، 
اما مديريت با صبر و تدبير در پی عرضه حق تقدم بر اساس باالترين قيمت های 
تقاضا بود و اجازه نداد صف هايی که برای خريد حق تقدم در قيمت های 20 تومانی 
و نظاير آن تشکيل شده بود، موجب تضييع حقوق سهام داران شود. در اين مسير، 
نقش بی بديل شرکت تأمين سرماية سپهر نيز قابل تقدير است که با تمام قوا به 
ميدان آمد تا در آشفته بازار بورس، از سهام شرکت حمايت مناسبی به عمل آيد. 
پايين تر  قيمت های  در  باقی مانده  تقدم  حق  عرضة  بر  اصرار  که  کسانی  استدالل 
داشتند، از اين منطق برخوردار بود که وقتی سهام داران خود تصميم به عدم شرکت 
گرفته اند و تازه بعد از عدم استفاده در شصت و چند روز اولی که تعيين شده بود، 
ديگر  نيستند،  نيز  دوره  آن  از  پايين تر  قيمت های  در  تقدم  حق  خريد  به  حاضر 
حجت بر مديران تمام است و می توانند با توجه به عدم تقاضا برای حق تقدم در 
قيمت های باالتر، تقاضاهای موجود را پاسخ دهند. ولی مديران خوارزمی به گونه ای 
ديگر می انديشيدند و با احساس مسئوليت دوچندان و اعتقاد راسخ به اين که ارزش 
شرکت به مراتب باالتر از ارقام پيشنهادی است، ايستادگی ثمربخشی به خرج دادند 
که مهم ترين نتيجة آن، معامالت روزهای آخر حق تقدم بود که نشان از ارزندگی 

سهام و هوشياری سرمايه گذاران حقيقی و حقوقی داشت. 
 هدف مهم افزايش سرمايه، توسعه و ارتقای سبد سرمايه گذاری در صنايع هدف بود 
که تملک نيروگاه منتظر قائم در کنار تشکيل هلدينگ صنايع معدنی صدر جهان 
گام های نخست اجرايی آن بودند. تملک دارايی های نيروگاه منتظر قائم در روزهای 
با فراهم ساختن سازوکار شرکت سهامی عام و سامان دهی  تنها  پايانی سال 92، 
عمليات نيروگاه در آن می توانست ارزش های نهفته در اين دارايی عظيم را در قالب 
يک کسب وکار سودآور نمايان کند. در اين راستا نهايی کردن تملک شرکت برق 
انتقال دارايی های نيروگاه به آن در هفته های اخير، تکميل تيم  انرژی سپهر و  و 
مديريتی و استقرار نظام مديريت مالی و اقتصادی کارآمد در آن در شمار مهم ترين 
سرمايه گذاری های  ترکيب  در  نيروگاه  ارزش  شفاف سازی  برای  گروه  اقدام های 
خوارزمی به حساب می آيند. با توجه به شروع گام هايی جديد در شرکت نيروپارسه 
برای توسعة صنعت نيروگاه های مقياس کوچک در کشور و منطقه نيز، می توان به 
قرارگرفتن شرکت سرمايه گذاری خوارزمی در جايگاهی مناسب در عرصة صنعت 

برق کشور در سال های پيش رو اميد فراوان داشت.
 اکنون که اين گام های مهم به خوبی برداشته شده اند و با توجه به تکميل آن ها در 
هفته های آينده که نويدبخش ثبت افزايش سرمايه در هفته های قبل از برگزاری مجمع 
ساالنه و هم چنين اعالم وضعيت برنامه های نيروگاهی در مجمع خواهد بود، می توان با 
انگيزه و اعتقاد بيشتری به ارتقای ساير دارايی های موجود در سبد سرمايه گذاری نيز 
پرداخت. بر اين اساس، افزايش ميزان سرمايه گذاری در سهام بانک های معظم صادرات 
و پاسارگاد – که با آينده نگری ويژه ای صورت پذيرفته است – و فعاليت های جديدی که 
در حوزه فناوری اطالعات در مفاخر شکل گرفته اند و اخبار دقيق آن در اختيار تمامی 
ذی نفعان گرامی قرار خواهد گرفت نيز در زمره اقدام هايی است که سال مالی جاری 

شرکت را پربارتر از گذشته در معرض نمايش خواهد گذاشت. 
 ترديدی نيست که برداشتن اين گام های پيروزمند جز با توکل به عنايات پروردگار 
و  صادرات  بانک های  ارشد  مديريت  و  ارجمند  سهام داران  پشت گرمی  و  جهانيان 
مسکن ميسر نمی شد و البته اين هنوز ابتدای راه است و راهی به درازای شش سال 
ديگر برای رسيدن به آن مقصد عالی که در برنامة راهبردی ترسيم شده، باقی است. 
از اين روی چه بسيار کارهای نکرده ای که پيش روی مديران گروه قرار دارد و تالش 

بسيار ببايد که باز به گفتة مولوی:
 اندر اين ره می تراش و می خراش 

 تا دم آخر دمی فارغ مباش

دکترحجت اله صيدي، مدير عامل شرکت سرمايه گذاري خوارزمي

خاک ز  ا خوشه ها  برآوردن  سر   
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مديريت و  مجلهء اقتصاد 

موضوع اصلي شركت طبق اساس نامة جديد 
به شرح زير است:

الف( سرمايه گذاري در سهام، سهم الشرکه، واحدهاي 
سرمايه گذاري صندوق ها يا ساير اوراق بهادار داراي 
صندوق هاي  يا  موسسات  شرکت ها،  رأي  حق 
طوري  به  انتفاع،  کسب  هدف  با  سرمايه گذاري 
خود،  وابستة  اشخاص  همراه  به  يا  تنهايي  به  که 
سرمايه گذاري  صندوق  يا  موسسه  شرکت،  کنترل 
سرمايه پذير را در اختيار نگرفته يا در آن نفوذ قابل 

مالحظه نيابد.
ب( سرمايه گذاري در ساير اوراق بهادار که به طور 
معمول داراي حق رأي نيست و توانايي انتخاب مدير 

يا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمي دهد.

سرمايه و سهام داران
 29 به  منتهي  مالي  سال  پايان  در  سرماية شرکت 

اسفندماه 1392 مبلغ 200 ميليارد ريال بوده است 

و ترکيب سهام داران آن به شرح جدول زير است: 
بازار سرماية کشور در سال هاي  با توسعة  هم راستا 
اخير و با توجه به پيش بيني گسترش اين بازار در 
سال هاي آتي به لحاظ حجم و نيز تنوع محصوالت 

مالي، افزايش سرماية شرکت سرمايه گذاري آتي نگر 

سپهر ايرانيان در چند مرحله به مبلغ 2000 ميليارد 
ريال به تصويب مجمع سهام داران رسيده است.

مدير  شامل  نفر   15 مجموعا  شرکت  کارکنان 
و  مالي  نيروي  چهار  و  کارشناس  هفت  عامل، 

پربازده بازارهاي  به سوي  هدايت سرمايه ها 

شركت آتي نگر سپهر ايرانیان به صورت شركت سهامي خاص در تاريخ 1386/09/17 در ادارة ثبت شركت ها و مالکیت صنعتي تهران به ثبت رسیده 
است و در تاريخ 1390/11/12 طبق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نام شركت به عنوان يک نهاد مالي، در فهرست شركت هاي ثبت شده نزد آن 
سازمان درج گرديد. در حال حاضر، شركت سرمايه گذاري آتي نگر سپهر ايرانیان جزو واحدهاي تجاري فرعي شركت سرمايه گذاري خوارزمي )سهامي 

عام( و مركز اصلي آن در تهران است.

آشنايي با شركت سرمايه گذاري آتي نگر سپهر ايرانیان

درصد سهامتعداد سهامسهامداران
199,920,00099/96شركت سرمایه گذاري خوارزمي )سهامي عام(

20,0000/01شركت كارت ایران )سهامي خاص(
20,0000/01شركت پایاپاي ملي )سهامي خاص(

20,0000/01شركت تجارت گستران خوارزمي )سهامي خاص(
20,0000/01شركت توسعه ساختمان خوارزمي )سهامي خاص(

200,000,000100جمع

حوالی همین 
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در  مستقر  همکاران  بر  عالوه  است.  اداري 
کشور  سرماية  بازار  در  متخصص  سه  شرکت، 
هم چنين  و  سرمايه گذاري  کميتة  قالب  در 
شرکت  با  مشاور  سمت  در  بازار  متخصص  دو 

می کنند.  همکاري 
شايان ذکر است که در ادارة امور سهام خوارزمي 
نيز که مديريت آن با شرکت سرمايه گذاري آتي 
به  نفر  پنج  مجموعا  است،  ايرانيان  سپهر  نگر 

فعاليت مشغول هستند.

وضعیت مالي و عملیاتي شركت 
در سال 1392

شاخص هاي مالي شرکت گوياي اين واقعيت است 
از   1392 مالي  سال  ويژگي هاي  به  توجه  با  که 
نظر ريسک، شرکت در مديريت سرمايه و کسب 
بازدهي از آن عملکرد مناسبي ارائه داده است؛ به 
قسمي که اغلب شاخص هاي مالي از سطح قابل 
بوده اند. درآمدها و جمع حقوق  برخوردار  قبولي 

و  148درصد  ترتيب  به  شرکت  سهام  صاحبان 
خالص  سود  و  مي دهد  نشان  افزايش  30درصد 
است. عملکرد  داشته  برابري  نيز رشد حدودا دو 
شرکت در مجموع منجر به ايجاد بازده 70درصد، 
سبد  به  نسبت  ترتيب  به  46درصد  و  41درصد 
در  سهام  صاحبان  حقوق  و  دارايي ها  دارايي ها، 

سال 1392 شده است.
 

اهم فعالیت هاي شركت در سال مالي 1392
1 - فعال سازي و توسعه كارگزاري آینده نگر 

خوارزمي
از  يکي  به عنوان  خوارزمي  سرمايه گذاري  گروه 
استفاده  براي  سرمايه،  بازار  بزرگ  هلدينگ هاي 
کارشناسي  پتانسيل هاي  و  اقتصادي  منافع  از 
به  اقدام   1391 سال  در  کارگزاري  شرکت هاي 
تحليل گران  کارگزاري  مالکيتي  سهام  خريد 
بصير کرد که پس از تملک سهم مديريتي آن به 

کارگزاري آينده نگر خوارزمي تغيير نام يافت. 

کارشناسي  شامل  کارگزاري،  کارشناسي  واحد 
سهام و سبدگرداني نيز در ارتباطي نزديک با تيم 
نگر سپهر  آتي  کارشناسي شرکت سرمايه گذاري 

ايرانيان فعاليت مي کند.
انجام شده در  اقدامات و فعاليت هاي  از مهم ترين 
 1392 سال  طي  خوارزمي  آينده نگر  کارگزاري 

مي توان به موارد زير اشاره کرد:
در  ريالي  ميليون   9748 خالص  سود  کسب   
سال مالي منتهي به 1392/6/31 و جبران زيان 

انباشته 1876 ميليون ريالي
 کسب سود خالص 14038 ميليون ريالي طي 

شش ماهة منتهي به 92/12/29
افزايش سرمايه از 20 ميليارد ريال به 30 ميليارد 

ريال
 خريد دفتر جديد کارگزاري واقع در ساختمان 

بزرگمهر
 اخذ مجوز سبدگرداني و مديريت صندوق

تاسيس و راه  اندازي شعبه اصفهان

 انتقال مديريت صندوق سرمايه گذاري خوارزمي 
از کارگزاري بانک صادرات که البته مراحل نهايي 

انتقال در سال 1393 به انجام رسيد.
2- مدیریت صندوق سرمایه گذاري خوارزمي

در سال گذشته تيم کارشناسي و سرمايه گذاري 
کميتة  و  مديره  هيئت  راهبري  با  شرکت 
تيم  کنار  در  تا  شد  موفق  سرمايه گذاري، 
مديريتي  با  صادرات  بانک  کارگزاري  کارشناسي 
مديريت  در  خود  از  قبولي  مورد  تجربه  فعال 
جاي  بر  خوارزمي  سرمايه گذاري  صندوق 
بازار  فرصت هاي  از  مطلوب  استفادة  بگذارد. 
صندوق  که  شد  باعث  ريسک  مديريت  کنار  در 
سرمايه گذاري خوارزمي طي ماه های مياني سال 
بر  بازار،  زمستان  ريزش هاي  از  قبل  تا   1392
اساس عملکرد سه و شش ماهه، با پيشي گرفتن 
از بسياري از صندوق هاي خوش نام بازار، همواره 
بازدهي  گيرد.  جاي  برتر  صندوق   10 ميان  در 
بود که در  صندوق طي سال 1392، 99 درصد 

بورس  درصدي شاخص  بازدهي 107  با  مقايسه 
عددي مطلوب است.

از  صندوق  مديريت  انتقال  با  که  مي رود  انتظار 
آينده نگر  کارگزاري  به  صادرات  بانک  کارگزاري 
خوارزمي که ارتباط کارشناسي بسيار نزديک تري 
ايرانيان  سپهر  نگر  آتي  سرمايه گذاري  شرکت  با 
سال  در  اعتباري  تسهيالت  از  استفاده  و  دارد 
بهتري  بسيار  درسطح  صندوق  بازدهي  جاري، 

قرار گيرد.

رئوس برنامه هاي آتي
با  ايرانيان  سپهر  آتي نگر  سرمايه گذاري  شرکت 
هدف اداره سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت شرکت 
برنامه  يک  اتخاذ  با  و  خوارزمي  سرمايه گذاري 
معين استراتژيک وظيفة هدايت سرمايه به سمت 
سرمايه گذاري در سهام شرکت هاي با بازدهي باال 
در افق کوتاه مدت و ميان مدت را به عهده گرفته 
است. شرکت در نظر دارد ضمن توسعه و اصالح 
فعال  مديريت  روش  از  استفاده  و  فعلي  پرتفوي 
پرتفوي نسبت به انجام فعاليت هاي سرمايه گذاري 

و تحقيقاتي در موارد ذيل اقدام کند:

برنامه ها و استراتژي هاي عملیاتي:
کل  از  10درصد  حجم  به  دارايي  مديريت   
شرکت  مديريت  تحت  دارايي هاي  بازار  ارزش 

سرمايه گذاري خوارزمي در افق سال 1399
تشکيل  طريق  از  سود  و  درآمد  کسب   
در  معامله  غيرقابل  سرمايه گذاري  صندوق هاي 
در  معامله  قابل  و   )Mutual Fund( بورس 

)Exchange Traded Fund( بورس
 تشکيل و مديريت سبد اختصاصي براي مشتريان 
از طريق شرکت کارگزاري آينده نگر خوارزمي به عنوان 

يکي از شرکت هاي زيرمجموعة اين شرکت
 قرار گرفتن در فهرست شرکت هاي بازار بورس 

و عرضة عمومي سهام
کارگزاري  ارتقاي جايگاه  و   گسترش خدمات 

آينده نگر خوارزمي 
 تقويت و ارتقاي جايگاه کارشناسي شرکت

فضاي  در  شرکت  کارشناسي  جايگاه  تحکيم   
مجازي

 افزايش سرماية شرکت

استراتژي هاي سرمايه گذاري:
ميانگين  با  معادل  حداقل  بازدهي  کسب   

بازدهي شرکت هاي سرمايه گذاري برتر بازار 
سهام  سبد  در  سرمايه گذاري  ريسک  کاهش   
و  صنايع  در  سرمايه گذاري  تنوع بخشي  طريق  از 

حوزه هاي مختلف
ساير  سودآوري  پتانسيل هاي  از  بهره مندي   
بدهي  اوراق  و  سهام  اوراق  از  غير  به  دارايي ها 
مالي  ابزارهاي جديد  در  از طريق سرمايه گذاري 
و  ساختمان  و  زمين  طال،  صندوق هاي  هم چون 

پروژه.  

تركیب صنايع پرتفوي شركت در 92/12/29 )درصد از كل(
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اهداف  و  چشم انداز  تعيين  و  استراتژي  تدوين 
به آن ضرورتي است  سازمان و شيوه هاي رسيدن 
که توسط بسياري از مديران و سازمان ها به خوبي 
از  بسياري  اساس  همين  بر  و  است  شده  درک 
سازمان ها با صرف هزينه هاي گزاف و زمان و انرژي 
استراتژيک  برنامه هاي  تدوين  به  نسبت  فراوان 
ثابت  مسير  مطابق  دارند  انتظار  و  مي کنند  اقدام 
پيشي  رقبا  از  و  برنامه موفق شوند  در  تعيين شده 
بگيرند. گاهي مشاهده مي شود که با وجود اين که 
برنامة خوبي تدوين شده و امور اجرايي نيز دقيقا 
موفقيت هاي  در عمل  اما  رفته،  پيش  برنامه  طبق 
موفقيت ها  عدم  اين  است.  نشده  کسب  چنداني 

مي تواند داليل گوناگوني داشته باشد.
موفقيت  عدم  داليل  از  يکي  به  ما  مقاله  اين  در 

تغييرات  و  رويدادها  درک  »عدم  يعني  سازمان ها 
راهکاري  ارائة  و  برنامه  اجراي  حين  در  محيطي« 
براي غلبه بر اين مشکل و ايجاد پويايي در برنامه 

مي پردازيم.
امروزه محيط بيش از پيش پويا شده و شرايط مدام 
مداوم،  تغيير  و  پويايي  اين  است.  تغيير  حال  در 
موجود  شرايط  ثبات  به  اطمينان  عدم  موجب 
جديد  شرايط  با  برنامه  تطبيق  به  نياز  و  مي شود 
دارد. درواقع با توجه به پويايي محيط، استراتژي ها 

و برنامه ها نيز بايد پويا باشند.
برنامه ريزي، اجراي برنامه و چالش هاي فراروي آن:

برنامه ريزي راهبردي را مي توان تالشي هدفمند و 
آينده نگر براي ارائه يک طرح منطقي از فعاليت ها 
از وضع  راستاي حرکت  در  را  که سازمان  دانست 

موجود به وضع مطلوب هدايت کند.
مهم  رکن  سه  شامل  برنامه  هر  ديدگاه  اين  در   

است:
1- شناخت وضع موجود 

2- تعيين وضع مطلوب و اهداف 
وضع  به  موجود  وضع  از  حرکت  مسير  تعيين   -3

مطلوب و شيوة دست يابي به اهداف.
اين سه رکن  از  بايد هرکدام  برنامه  براي موفقيت 

به درستي شناسايي و تعريف و تدوين شوند.
تالش  و  سعي  با  موجود  وضعيت  شناسايي 
امکان پذير است، اما در مورد دو رکن ديگر وضعيت 
يک  به  دست يابي  چراکه  است،  متفاوت  حدي  تا 
شناخت کامل از وضعيت مطلوب و خصوصا شيوة 
حرکت از وضع موجود به سوي وضع مطلوب بسيار 

ديدگاه

دکتر سيداصغرابن الرسول
رضامرادي

ضرورت ايجاد مراکز ديده باني تحوالت در سازمان ها
استراتژيک برنامه  اجراي  ريسک  کاهش  و  رويدادها  به  بهنگام  واکنش  براي  راهکاري 

برنامة  گرچه  سازماني،  برنامه هاي  اجراي  در 
تدوين شده بايد مبناي حركت سازمان باشد، اما 
در عین حال اين برنامه نیاز به پويايي هم دارد و 
بايد در طول اجرا متناسب با رويدادها، موقعیت ها و 
موانع و شرايط جديد، مسیر خود را اصالح كند. يک 
برنامه هر چقدر خوب تدوين شده باشد، اما در حین 
اجرا ممکن است رويدادهاي پیش بیني نشده اي رخ 
دهد كه الزامات و شرايط جديدي ايجاد كند كه با 
آن چه در زمان تدوين برنامه پیش بیني شده است، 
متفاوت باشد. در صورت عدم توجه به اين رويدادها 
و شرايط جديد ناشي از آن، اجراي برنامه با همان 
روال گذشته مي تواند به جاي هدايت سازمان به 
سمت موفقیت، خسارات جبران ناپذيري به بار آورد. 
بنابراين ايجاد مركزي براي آگاهي از رويدادها و 
تحلیل و بررسي تاثیر آن ها بر برنامه هاي سازمان 
ضروري است. با اين روش پويايي برنامه حفظ 
مي شود و در طول اجراي برنامه متناسب با تحوالت 
و شرايط پیش آمده واكنش مناسب براي رويارويي 
برنامه اعمال  اين تحوالت طراحي شده و در  با 
مي شود. اين تیم بايد مركب از تدوين گران برنامه و 
خبرگان حوزه هاي مختلف باشند تا با درک صحیح 
و همه جانبه از تحوالت و رويدادها ريسک اجراي 

برنامه را به حداقل برسانند.

13
93

ور 
هري

 ش
م -

شش
ره 

شما

13
93

ور 
هري

- ش
م 

شش
ره 

شما



6

حساس و تا حدي پيچيده است که مستلزم دانش 
بر  آنان  احاطه  و  برنامه  تدوين گر  تيم  آگاهي  و 
دارد  احتمال  و  است  موضوع  گوناگون  جنبه هاي 
به  مختلف  گروه هاي  واحد  مسئله  يک  براي  که 
نتايج يکساني نرسند. چراکه ممکن است گروهي 
آينده  در  را  اجتماعي  و  سياسي  تحوالت  نقش 
نتوانسته  ديگر  گروهي  يا  باشند،  نديده  به خوبي 
باشند پيشرفت هاي فناوري در آينده را به درستي 
ممکن  بنابراين  کنند.  پيش بيني  و  بزنند  تخمين 
يا  مطلوب(  )وضعيت  تعيين شده  اهداف  که  است 
شيوه حرکت از وضع موجود به سوي وضع مطلوب 
نشده  داده  تشخيص  جامع  و  کامل  و  به درستي 
رويدادهاي  و  تحوالت  اثر  بر  آينده  در  يا  باشد، 
چنان چه  که  گردد  تغيير  دست خوش  مختلف 
با  نکند،  به درستي درک  را  تغييرات  اين  سازماني 
وجود تدوين برنامه و صرف هزينه هاي گزاف براي 
برنامه ريزي، حرکت در مسير برنامه به جاي هدايت 
سازمان به سوي موفقيت، ممکن است سازمان را 
از اهدافش دورتر کند. بنابراين نياز است که برنامه 
متناسب با شرايط جديد بازنگري شود که اين امر 

منجر به کاهش ريسک اجراي برنامه مي شود.
تاثير رويدادها و تحوالت بر برنامه در حين اجرا:

در تدوين برنامه ها يکي از شيوه هاي تعيين وضعيت 
مطلوب، تخمين آينده است که تدوين گران برنامه 
با تخمين و برآورد اين که در آينده چه مسائلي رخ 
آينده  در  سازمان  براي  مطلوب  وضعيت  مي دهد، 
وضعيت  اساس  بر  هم چنين  مي کنند.  ترسيم  را 
و  موجود  امکانات  و  تعيين شده  اهداف  و  مطلوب 
مسير  و  حرکت  شيوة  دسترس،  در  فناوري هاي 
ترسيم  و  تعيين  را  مطلوب  وضعيت  به  رسيدن 

مي کنند.
اين شيوة برنامه ريزي تخميني با مخاطراتي مواجه 

است، چراکه:
- تخمين ها ممکن است به واقعيت نزديک نباشند، 

يا حتي خيلي دور باشند.
رخ  بعدا  که  تاثيرگذاري  رويدادهاي  از  بعضي   -
مي دهد، در مرحلة تدوين قابل تصور و پيش بيني 

نباشند.
تمامي  به  نسبت  برنامه  تدوين گران  دانش   -
مسائل مرتبط آن قدر کافي نباشد که بتوانند تمام 

جنبه هاي برنامه را در آينده به خوبي ببينند.
- و...

با اين حساب اين مخاطرات امکان موفقيت برنامه 
تدوين  از  مدير پس  بنابراين  و  مي دهد  کاهش  را 

برنامه و در حين اجراي آن بايد:
برون  و  درون  تحوالت  و  رويدادها  به  نسبت   *

سازماني هشيار و گوش به زنگ باشد.
* دائما تاثير اين رويدادها و تحوالت را بر برنامه 

سازمان تشخيص دهد و تحليل کند.
برنامه  بر  را  تاثيرات  بتواند  تحليل  اين  نتايج   *
و  اصالح  به  نسبت  آن  با  متناسب  و  کند  اعمال 
سوي  به  حرکت  مسير  و  مطلوب  وضعيت  بهبود 

اهداف پيش برود.
عوامل مختلفي ممکن است بر برنامه هاي راهبردي 

سازمان و تصميم گيري هاي مربوط موثر باشند، از 
جمله:

- پيشرفت فناوري ها و افزايش اطالعات که منجر 
در  تسريع  و  انتخاب  براي  گزينه ها  افزايش  به 

دست يابي به اهداف مي شوند.
که  رقابت  افزايش  و  ساختارها  پيچيده تر شدن   -

هزينة تصميم اشتباه را باال مي برد.
و  مصرف گرايي  تجارت،  شدن  جهاني  توسعة   -
مداخالت دولتي و کاهش ثبات سياسي که منجر 

به عدم اطمينان به آينده مي شود.
- تغيير در قوانين و مقررات دولتي

- تغيير در منابع و امکانات

- نوسانات و تغييرات
- و...

در اين صورت وقوع هر نوع رويداد پيش بيني نشده اي 
در اين حوزه ها بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد 
 )update( و برنامه ها متناسب با آن به روزرساني

شوند.
به عنوان مثال چندين مورد زير را در نظر بگيريد:

بر  آن  تاثير  و  اينترنتي  بازاريابي  فناوري  ظهور   -
محدودة فعاليت و سقف توليد و شيوه هاي ارتباط 
با مشتريان )تاثير فناوري هاي نوظهور در محدودة 
فعاليت ها، شيوه دست يابي به اهداف و نوع اهداف 

تعيين شده(
- دولت قانون پيوستن به سازمان تجارت جهاني 
را تصويب و ابالغ مي کند و در اين حالت سازمان 
يک باره خود را در موقعيتي جديد مي بيند که تمام 

جنبه هاي کارش را تحت تاثير قرار مي دهد.
- سازماني با توجه به افزايش رفاه در جامعه، برنامة 
لوکس  کاالهاي  توليد  بر  مبني  مناسبي  و  جامع 
وقوع  حالت  اين  در  است.  کرده  تدوين  رفاهي  و 
يک رويداد طبيعي غيرمنتظره )همانند زلزله( در 
سازمان  آن  برنامه هاي  بر  تاثيري  چه  منطقه  آن 
خواهد گذاشت؟ آيا بايد همان برنامة قبلي کماکان 
اجرا شود و اهداف قبلي پي گيري شود، يا اين که با 
وقوع اين رويداد راهبردهاي قبلي کارکرد خود را 
از دست داده و نياز به بازنگري اهداف و برنامه ها 

متناسب با وضعيت جديد است.
ناگهاني و شديد قيمت جهاني نفت چه  - نوسان 
تاثيري بر برنامه هاي استراتژيک سازمان دارد؟ آيا 

تهديدها يا فرصت هاي جديدي ايجاد مي کند؟
توسط  فناوري  و  تجاري  تحريم هاي  اعمال   -

و  مه  نا بر ين  و تد د  جو و با 
ف  ا گز ي  ينه ها هز ف  صر

ر  د کت  حر  ، ي يز مه ر نا بر ي  ا بر
يت  ا هد ي  جا به  مه  نا بر مسير 
 ، فقيت مو ي  سو به  ن  ما ز سا

ز  ا ا  ر ن  ما ز سا ست  ا ممکن 
ين  ا بر بنا  . کند تر  ر و د فش  ا هد ا
سب  متنا مه  نا بر که  ست  ا ز  نيا

ي  نگر ز با يد  جد يط  ا شر با 
د شو
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سازمان هاي بين المللي.
و  مبادالت  گسترش  پيمان هاي  انعقاد   -
کشورها  ساير  با  صنعتي  و  تجاري  همکاري هاي 

توسط دولت.
- قطع رابطه با يکي از کشورهايي که توليدات و 

محصوالت شرکت به آن ها صادر مي شد.
- تحوالت اجتماعي )باال رفتن سطح تحصيالت، 

جوان شدن جمعيت کشور و...(
- تحوالت سياسي )تغيير حزب حاکم و...(

جمله  از  مشابه  موارد  و  فوق  رويدادهاي 
برنامه ريزان  و  مديران  اگر  که  هستند  مواردي 
تغييرات  و  رويدادها  اين  وقوع  از  ناشي  اثرات 
متوجه  کنند،  ارزيابي  و  تحليل  به درستي  را 
خواهند شد که اين رويدادهاي پيش بيني نشده 
رسيدن  شيوه  يا  مطلوب  وضعيت  است  ممکن 
يا  دهد،  قرار  تاثير  تحت  را  مطلوب  وضعيت  به 
نظر  در  حال  شود.  آن ها  تغيير  به  منجر  حتي 
خود  انرژي  تمام  آن چنان  مديري  که  بگيريم 
برنامه کند که غرق و مجذوب  اجراي  را صرف 
برنامه و  بر اجراي دقيق  با اصرار  برنامه شود و 
شرايط جديد  رو  پيش  تغييرات  به  توجه  بدون 
چه  صورت  اين  در  نکند.  لحاظ  برنامه  در  را 

براي سازمان پيش مي آيد؟ نامناسبي  نتايج 
تازه  و  نوپا  شرکت هاي  که  مي بينيم  چه بسا 
شرکت هاي  از  را  سبقت  گوي  ازراه رسيده 
قديمي تر مي ربايند و در رقابت موفق تر هستند. 
يک دليل اين امر را مي توان اين مسئله دانست 
که شرکت هاي جديد در ابتداي ورود با ارزيابي 
جديدترين  و  موقعيت ها  آخرين  تحليل  و 
تنظيم  را  خود  برنامة  تحوالت،  و  شرايط 
با  قديمي تر  شرکت هاي  درحالي که  مي کنند، 
بدون  و  خود  گذشته  برنامه ريزي هاي  به  اتکا 
رويدادها  و  تحوالت  اين  از  ناشي  اثرات  اعمال 

در حال حرکت هستند.
خوب  برنامة  يک  تدوين  با  گفت  مي توان  پس 
به  برنامه ريزي  سازمان،  يک  موفقيت  براي 
صورتي  در  برنامه  اين  بلکه  نمي رسد،  پايان 
در  خبره  تيم  يک  که  بود  خواهد  موفقيت آميز 
طول اجراي برنامه، با تحليل تمامي رويدادها و 
تحوالت و تاثيرات ناشي از آن برنامه را متناسب 
بنابراين  کنند.  به روزرساني  تغييرات  اين  با 
و  رويدادها  تحليل  و  ديده باني  مرکز  ايجاد 
تحوالت به عنوان يک راه حل براي اين مسئله و 
موفقيت  امکان  افزايش  و  برنامه  ريسک  کاهش 

پيشنهاد مي شود. آن 

تحلیل تاثیرات رويدادها بر برنامه در 
رويدادها ديده باني  مركز 

تعريف  بايد  ابتدا  اطالعات  ديده باني  مرکز  در 
مناسبي از رويدادهاي مرتبط انجام شود و نوع 
به خوبي دسته بندي شوند، سپس  رويدادها  اين 
غيرمرتبط  يا  مرتبط  رويدادي،  هر  دادن  رخ  با 
بودن آن با برنامة سازمان مشخص شده و براي 
سوال هاي  ابتدا  در  آن  از  ناشي  اثرات  تحليل 

مثال  به عنوان  رويداد-  آن  مورد  در  خاصي 
همانند سوال هاي زير- طرح شود:

يا  است  درون سازماني  رويداد  اين  آيا   -1
برون سازماني؟

تاثيري  چه  زير  موارد  بر  رويداد  اين   -2
ساختار  انساني،  منابع  مالي،  )منابع  مي گذارد؟ 

استفاده؟( مورد  تکنولوژي  سازمان، 
با  رويارويي  نحوة  و  چيست  آن  پيامدهاي   -3

اين رويداد چگونه بايد باشد؟
تاثير  برنامه  و  سازمان  روي  مستقيما  آيا   -4

غيرمستقيم؟ يا  مي گذارد 
بالفاصله  بايد  و  است  فوري  آن  تاثير  آيا   -5
واکنش نشان داد، يا در آينده تاثير مي گذارد؟

يا  است  کوتاه مدت  برنامه  بر  آن  تاثير  آيا   -6
تغيير جزئي دارد  به  نياز  برنامه  آيا  و  درازمدت 

يا کلي؟
7- اين تغييرات در چه حوزه هايی اعمال شوند 

و چگونه؟
8- بيشتر بر کدام يک از بخش هاي برنامه تاثير 

مي گذارد:
- تغيير در وضع موجود، وضع مطلوب و اهداف 

شده؟ تعيين 
از  رسيدن  شيوة  و  حرکت  مسير  در  تغيير   -

وضع موجود به وضع مطلوب؟
يا  تهديد  )ايجاد   SWOT ماتريس  تغيير در   -

فرصت جديد، و ايجاد نقاط ضعف يا قوت(؟
ايجاد  به  منجر  مي تواند  جديد  رويداد  يک 
نقطة  ايجاد  يا  جديد  تهديدهاي  يا  فرصت ها 
قوت يا ضعف جديد براي سازمان شود. وظيفة 
تشخيص  رويدادها  تحليل  و  ديده باني  مرکز 
به موقع اين موارد و تحليل آن ها و اعمال تغييرات 

الزم و متناسب در برنامه است.
در مجموع وظايف ديده بان و تحليل گر رويدادها 

را مي توان به شرح زير برشمرد:
- ديده باني رويدادها و کسب اطالع از جديدترين 

رويدادها.
- شناسايي و غربال گري رويدادهاي غيرمرتبط و 

تشخيص رويدادهاي تاثيرگذار بر برنامه.
از آن  ناشي  تاثيرات  تعيين  - تحليل رويدادها و 

بر برنامه.
مديران  به  اعالم  و  نياز  مورد  تغييرات  تدوين   -

ارشد.
در  الزم  تغييرات  اعمال  و  برنامه  به روزرساني   -

صورت تاييد مدير.
ضعف  و  قوت  نقاط  به  مناسب  واکنش  تزريق   -
رويدادها  از  ناشي  جديد  تهديدات  و  فرصت ها  و 

به برنامه.

برنامه ريزي استراتژيک يک اتفاق نيست، بلکه يک 
روند است که بايد پويا بوده و به صورت مداوم در 
توجه  با  باشد.  تغييرات محيط جاري  به  واکنش 
جوانب  همه  استراتژي  تدوين  هنگام  اين که  به 
بنابراين  نيست،  مشخص  ما  بر  آينده  اتفاقات  و 

آينده  تخمين  براساس  وجوه  بعضي  در  برنامه ها 
پيش بيني ها  اين  است  ممکن  که  مي گيرد  صورت 
بوده،  پيش بيني  مبناي  که  شرايطي  يا  نباشد،  دقيق 
نياز  بنابراين  کند.  تغيير  رويدادهاي جديد  مبناي  بر 
است که در حين اجراي برنامه با ديده باني رويدادها 
از رويدادها،  نتايج ناشي  اثرات و  و تحوالت و برآورد 
جديد  موقعيت هاي  و  شرايط  براساس  را  برنامه ها 
حدي  تا  بايد  برنامه ها  يعني  کرد.   )update( به روز 
هوشمندانه طراحي شوند، به طوري که توانايي درک 
شرايط جديد و رويدادها و نيز توانايي تطبيق خود با 

وضعيت هاي تازه را داشته باشند.
به  حد  از  بيش  اتکاي  و  تاکيد  و  مديران  روزمرگي 
برنامة تدوين شده ممکن است آن ها را از شرايط جديد 
و رويدادها و تغييرات غافل کند. بنابراين ايجاد مرکز 
پيشنهاد  سازمان  در  تحوالت  و  رويدادها  ديده باني 
مي شود، تا بتوان پويايي و موفقيت برنامه را افزايش و 

ريسک ها را کاهش داد.
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در بخش مسکن و چالش هاي سرمايه گذاري  فرصت ها 
سرمايه گذاري

مهندس عليرضا کنعاني
)مدير سرمايه گذاري شرکت سرمايه گذاري آتي نگر سپهر ايرانيان(

سرمايه گذاري در مسکن معموال در پوشش تورم موفق نشان 
داده است؛ به ويژه آن که نرخ واقعي بهرة تسهيالت در کشور 
نيز معموال منفي است و اخذ تسهيالت بانکي و سرمايه گذاري 
در مسکن غالبا توجيه پذير بوده است. اين پديده در تناسب 
روند رونق و رکود مسکن با روند رشد نقدينگي طي 25 سال 
گذشته به خوبي قابل مشاهده است. واکنش قيمت مسکن به 
رشد نقدينگي در دهة اخير شدت بيشتري يافته که دليل 
آن را مي توان به افزايش بي انضباطي در نظام پولي و تضعيف 

فضاي کسب وکار نسبت داد.

يکي از موفقيت هاي مشهود دولت يازدهم بعد از در دست 
گرفتن سکان اقتصاد، بازگرداندن انضباط به نظام پولي کشور 
است که به خوبي در کنترل تورم لجام گسيختة سال هاي اخير 

نمايان است. بنا بر آمارهاي رسمي تالش هاي موفقيت آميز 
دولت در کنترل پاية پولي و بهبود عملکرد نظام بانکي، تورم 
را از اوج 35 درصد در سال 92، هم اکنون به حدود 25 درصد 
کاهش داده و روند نزول تورم نقطه به نقطه نويدبخش کنترل 
تورم در محدوده 20 درصد تا پايان سال جاري است. به عالوه 
با تاکيد دولت بر اولويت دادن به کنترل نقدينگي و تورم و 
تکيه بر ابزارهاي غيرتورمي براي ايجاد رونق، انتظار مي رود 
که روند کنترل نقدينگي و تورم براي سال هاي آتي نيز تداوم 
داشته باشد. بنابراين، مهم ترين عامل پيشران قيمت مسکن در 

حوزة اقتصاد کالن، اثربخشي خود را حداقل براي ميان مدت از 
دست خواهد داد و احتمال آن که قيمت مسکن طي دو سال 

آينده از اين محل تحريک شود، ضعيف ارزيابي مي شود.

رونق  تا  شده  باعث  مسکن  در  تورم  ويژگي جذب  هرچند 
و رکود آن تحت تاثير عوامل کالن قرار گيرد، اما تغييرات 
قيمتي آن در واقعيت، مانند هر حوزة ديگري، متاثر از عرضه 
بر  موثر  اين بحث، عوامل  ادامة  در  است.  تقاضاي بخش  و 
عرضه و تقاضاي حوزة مسکن در شهر تهران مورد ارزيابي 

قرار مي گيرد.

تقاضا
در بعد تقاضا، رشد تعداد خانوار، تعيين کنندة روند تقاضاست 
که خود تحت تاثير عواملي چون ازدواج و طالق، مهاجرت، 
تغيير سبک زندگي و تقاضاي ناشي از نوسازي قرار مي گيرد. 
هر ازدواج يک واحد به تقاضاي مسکن اضافه مي کند و در 
مقابل بنا به برآوردهاي انجام شده، به ازاي هر چهار طالق 
يک واحد به تقاضاي مسکن افزوده مي شود. ازدواج در کشور 
و شهر تهران، پس از عبور از دوران اوج در سال هاي 1386 تا 
1389، به تدريج رو به کاهش گذاشته است. تعداد ازدواج ها و 
طالق هاي ثبت شده در سال 1392 در شهر تهران، به ترتيب 
27,000 و 22,000 فقره بوده که حدود دوسوم تعداد آن ها 

براي سال هاي پاياني دهة 1380 است.
مهاجرت دومين عامل مهم اثرگذار بر تقاضاي مسکن جديد 
است. خالص مهاجرت به استان تهران )شامل استان البرز در 
آن زمان( در فاصلة 1376 تا 1385 حدود 615,000 نفر بوده 
است که اين تعداد در پنج ساله منتهي به 1390 به 98,000 

مسکن و دارايي هاي ملکي از ديرباز 
دارايي  اقالم  مهم ترين  از  يکي 
ايرانیان بوده اند. اين ويژگي حتي 
با وجود توسعة  و  در عصر حاضر 
جوانب  در  اقتصادي  و  صنعتي 
پابرجاست.  كماكان  مختلف، 
محاسبات نشان مي دهد كه سهم 
كل  در  به تنهايي  مسکوني  امالک 
)شامل  ايراني  خانوارهاي  ثروت 
سهام شركت ها، سپرده هاي بانکي، 
طال و ارز، كاالهاي بادوام، بیمه هاي 
 75 حداقل   )… و  زندگي  و  عمر 
درصد است. به نظر مي رسد وجود 
در  انضباط  عدم  و  تورمي  شرايط 
اثرگذارترين  كشور،  پولي  نظام 
عامل در ايجاد اين وضعیت باشد. 
تحلیل  به  حاضر  تحلیلي  گزارش 
فرصت ها و چالش هاي پیش روي 
مسکن  بخش  در  سرمايه گذاري 

مي پردازد.

نمودار 1: روند رشد نقدینگي و رونق و ركود امالک در تهران
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نمودار 2 – روند ازدواج و طالق در شهر تهران 1391-92

شهر  خانه هاي  استهالک  ضريب 
مختلف  تحليل هاي  در  تهران، 
لحاظ  درصد  دو  ميانگين  به طور 
سه  حدود  احتساب  با  که  مي شود 

تهران،  شهر  مسکوني  واحد  ميليون 
 60 حدود  نوسازي  ز  ا ناشي  تقاضاي 
مي شود.  ورد  برآ سال  در  واحد  ر  هزا

باال  دست  بسيار  تهران  براي  عدد  اين 
مي رسد  نظر  به 

نفر )فقط براي استان تهران( کاهش يافته است که با توجه 
به بعد خانوار تهراني، و با فرض تساوي مهاجرت در هر يک 
از پنج سال ياد شده، معادل حدود 6500 خانوار است. کاهش 
تعداد ازدواج ها و حجم مهاجرت هر دو با عبور متولدان دهه 
ازدواج و مهاجرت )به دليل تحصيل و خدمت  از سن   60
سربازي( قابل توضيح است و با توجه به کاهش شديد نرخ 
تولد و رشد جمعيت کشور بعد از دهة 1360، انتظار تکرار 
رکوردهاي حادث شده براي اين دو رويداد جمعيتي کم رنگ 

مي شود.

 منظور از تغيير سبک زندگي بيشتر تجردگرايي است که 
آمار دقيقي از آن در دست نيست. البته بر اساس سرشماري 
1390، حدود 9 درصد خانوارهاي تهراني )حدود 270,000 
خانوار( تک نفره گزارش شده اند که مشخص نيست چه تعداد 
از اين جمعيت حاصل تجردگرايي است. با اين حال، هرچند 
افزايش اين جمعيت با تقاضاي جديد در بازار مسکن همراه 
است، اما مرگ ومير آن ها نيز به تناسب از تقاضا مي کاهد. 
بنابراين در اين تحليل از تقاضاي ناشي از اين پديده صرف نظر 

مي شود. 
ضريب استهالک خانه هاي شهر تهران، در تحليل هاي مختلف 
به طور ميانگين دو درصد لحاظ مي شود که با احتساب حدود 
از  ناشي  تقاضاي  تهران،  شهر  مسکوني  واحد  ميليون  سه 
نوسازي حدود 60 هزار واحد در سال برآورد مي شود. اين عدد 
براي تهران بسيار دست باال به نظر مي رسد. بر اساس آمار 
سرشماري نفوس و مسکن سال 1390 و ساخت وسازهاي 
سه سال اخير، تعداد واحد هاي مسکوني با قدمت بيش از 
30 سال شهر تهران 500 هزار واحد است که بخشي از آن، 
که به ويژه متعلق به بافت فرسوده است، طي سه سال گذشته 
تخريب و بازسازي شده اند. جدا از اين، متوسط تعداد پروانه 
صادرشده در سه سال گذشته در شهر تهران، حدود 25 هزار 

فقره بوده که کمتر از نصف رقم برآوردي براي تقاضاي ناشي 
از نوسازي است.

با توجه به ارقام ارائه شده از عوامل تعيين کننده تقاضا، جمع 
تقاضاي واقعي ساالنه براي مسکن در شهر تهران در شرايط 

حاضر، حداکثر 138 هزار واحد است. 
تقاضا براي آن که فعليت پيدا کند، عالوه بر نياز به مسکن، 
ارزش معامالتي يک  بود.  نيز خواهد  مالي  توانايي  مستلزم 
واحد مسکوني با متراژ متوسط در شهر تهران )حدود 85 

تهران، حدود 330  يک  منطقة  احتساب  بدون  مربع(  متر 
ميليون تومان است که تسهيالت فعلي مسکن )پس از کسر 
هزينه خريد اوراق حق تقدم تسهيالت(، تنها 11 درصد آن 
را تامين مي کند. نکته اين جاست که درآمد خانوار متوسط 
تهراني، خود مانعي است بر افزايش معقول مبلغ تسهيالت. 
درآمد پولي يک خانوار متوسط تهراني در حال حاضر ساالنه 
حدود 230 ميليون ريال است که حتي اگر 60 درصد آن به 
پرداخت اقساط تسهيالت تخصيص داده شود، تنها مي توان 
يک وام 86 ميليون توماني )حدود 74 ميليون تومان با کسر 

با  نرخ 14 درصد  با  معادل(  تقدم  اوراق حق  هزينة خريد 
بازپرداخت 15 ساله براي آن در نظر گرفت که حداکثر 23 

درصد ارزش معامالتي يک واحد متوسط را تامين مي کند. 
الزم به ذکر است که ميانگين قيمتي مورد استفاده در اين 

محاسبات بدون احتساب ارزش معامالت امالک در منطقة 
يک تهران و براي تمامي معامالت انجام شده، اعم از امالک 
نوساز و غيرنوساز به دست آمده است، در حالي که سهم 
معامالت  کل  درصد  از 20  معموال  نوساز  امالک  معامالت 
خريد  براي  متقاضيان  مالي  توان  بنابراين  نمي کند.  تجاوز 
متوسط واحدهاي نوساز عرضه شده طي سه سال اخير بسيار 

ضعيف تر از آن چه بيان شد، خواهد بود.

عرضة مسکن
دوران رونق مسکن معموال با هجوم سازندگان براي دريافت 
جواز ساخت همراه است. دورة رونق اخير نيز که در پي جهش 
اين  از  افتاد،  اتفاق  قيمت مسکن طي سال هاي 90 و 91 
قاعده مستثنا نبود. با اين تفاوت که دورة اخير مصادف بود 
با طرح هاي حمايتي جدي براي توسعة مسکن در مناطق 
اعطاي  کنار  در  فرسوده،  بافت هاي  و  توسعه يافته  کمتر 
مجوزهاي سخاوتمندانه انبوه سازي در مناطق حاشية شهر 
تهران با محوريت منطقة 22. هم زماني اين شرايط باعث ثبت 
رکوردهاي جديدي از ساخت وساز در سطح تهران و درنتيجه 

زمينه ساز عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا شد.
در  پيش بيني شده  مسکوني  واحدهاي  تعداد  متوسط   
پروانه هاي صادرشده طي سه سال 90، 91 و 92، بيش از 
دو برابر متوسط دهه 1380 بود و تعداد واحدهاي مسکوني 
پيش بيني شده در هر يک از سه سال ياد شده به تنهايي از 
پررونق ترين سال های دهة 80 بيشتر بود. اين در حالي است 
که بنا بر آن چه گفته شد، حجم تقاضاي واقعي براي مسکن 
طي اين سال ها پيوسته در حال افول بوده و در مقابل اوج 

تقاضاي واقعي در دهة گذشته اتفاق افتاده است.
تهران طي سه سال  در شهر  تکميل شده  واحدهاي  تعداد 
منتهي به پايان 1392 حدود 550 هزار واحد برآورد مي شود 
که بيش از يک پنجم آمار کل خانه هاي داراي سکنة تهران 
تا قبل از آن بوده است. با توجه به آمار تقاضا طي سه سال 
گذشته، بازار مسکن شهر تهران در اين مدت با مازاد عرضه 
مواجه بوده است و تخمين زده مي شود که بازار مسکن تهران، 
در ابتداي سال 1393 بدون احتساب خانه هاي خالي قبلي، 
حداقل با عرضة انباشتة 200 هزار واحد مسکوني مواجه بوده 
که اين پديده بي سابقه است. اين بدان معناست که حتي اگر 
بعد از اين هيچ واحد مسکوني جديدي به بازار عرضه نشود، 
حداقل 18 ماه زمان نياز است تا اين انباشت عرضه، با تقاضاي 
بازار تسويه شود. بر اساس آمار منتشرشده، هر چند مناطق 
با حجم  گذشته  فرسوده طي سه سال  بافت  تراکم  داراي 
بااليي از تقاضا براي صدور مجوز ساخت مواجه بوده اند، عمده 
عرضه ها در مناطق مرفه شهر تهران اتفاق افتاده که بيان گر 

آن است که اوضاع براي اين مناطق آشفته تر است.
وضعيت حاکم بر شرايط کالن اقتصادي و شرايط عرضه و 
تقاضاي مسکن در تهران، از رکودي نسبتا عميق بر بازار مسکن 
تهران حکايت دارد. عزم دولت در کنترل نقدينگي و تورم از 
يک سو و انباشت حجم بي سابقه اي از مازاد عرضة واحدهاي 
مسکوني در تهران، در شرايطي که تقاضاي واقعي رو به افول 
است، بازار مسکن را حداقل براي سال هاي 1393 و 1394 
با سکون مواجه مي کند. اين در حالي است که تضعيف توان 
مالي خريداران با توجه به رشد شتابان قيمت ها طي سال هاي 
اخير، فعليت يافتن تقاضاي واقعي را بيش از پيش با ترديد 
مواجه مي کند. ضمن آن که سطح فعلي تسهيالت مسکن تنها 
بخش اندکي از هزينه خريد ملک را تامين مي کند و با توجه 
به محدوديت توان پرداخت متقاضيان، امکان افزايش سطح 

تسهيالت در حد معقول و منطقي با مشکل مواجه است.
مراجع:

- نتايج بررسي فعاليت هاي ساختماني بخش خصوصي در مناطق شهري ايران، بانک 
مرکزي ايران، سنوات مختلف

- اطالعات سرشماري نفوس و مسکن سال هاي 1385 و 1390، مر کز آمار ايران
- اطالعات پروانه هاي ساختماني صادرشده توسط شهرداري هاي کشور، مرکز آمار ايران، 

1387-1392
- اطالعات قيمت و اجارة مسکن در شهر تهران، مرکز آمار ايران، دوره هاي مختلف
- خالصة آمار روند قيمت و اجارة مسکن و پروانه هاي ساختماني، مرکز آمار ايران 1369-91

- استراتژي سرمايه گذاري در بازار مسکن ايران، هادي کوزه چي، انتشارات دنياي اقتصاد، 1393
- نتايج بررسي بودجة خانوار در مناطق شهري ايران سال 1391، بانک مرکزي ايران

www.sabteahval.ir پرتال سازمان ثبت احوال کشور -
www.amar.org.ir پرتال مرکز آمار ايران -

نمودار 3- تعداد واحدهاي مسكوني پيش بيني شده در پروانه هاي صادرشده در شهر تهران
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خبر تابلو 
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اداره ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاری تهران در 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با انتشار آگهی از 
ثبت افزايش سرمايه شرکت سرمايه گذاری خوارزمی 

)سهامی عام( خبر داد.
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  خبر،  اين  پايه  بر 
به  استناد  با  خود  ثبتی  آگهی  در  تهران  تجاری  غير 
گذاری  سرمايه  شرکت  مديره  هيات  صورتجلسه 
مجمع  مصوبه  و   1393 مردادماه   15 در  خوارزمی  
مورخ 20  العاده صاحبان سهام شرکت  فوق  عمومی 
اوراق  و  بورس  سازمان  از  مجوز  و   1392 ماه  بهمن 
افزايش سرمايه  اعالم کرد که  به طور رسمی  بهادار، 

به  ريال  ميليارد  از 4,685  عام(  )سهامی  شرکت سرمايه گذاری خوارزمی 
10,000 ميليارد ريال منقسم به 10 ميليارد سهم 1,000 ريالی  در تاريخ 

27/05/1393 نزد اين اداره به ثبت رسيد.
دکترحجت اله صيدی، مديرعامل شرکت سرمايه گذاری خوارزمی بااشاره به 

ثبت قانونی  افزايش سرمايه شرکت دراين مرحله اظهارداشت:
 اين شرکت در نظر دارد با اعمال مديريت حرفه ای، ايجاد زيرساخت هاي 
الزم با تکيه بر توسعه شايستگي هاي منابع انساني و با بسترسازی برای رشد 
سودآوري؛ ارزش واقعي ثروت سهامداران را طی يک برنامه راهبردی 7ساله 
افزايش دهد، به طوری که طی 7 سال آتی، متوسط بازده حقوق صاحبان 

سهام باالتر از نرخ سود سپرده های بانکی باشد. 
دکترصيدی افزود:

 شرکت ها به منظور تأمين منابع موردنياز برای اجرای 
طرح توسعه و رشد سرمايه گذاری ها از منابع مختلف 
همانند افزايش سرمايه، تسهيالت، مشارکت و ... استفاده 
می کنند. شرکت سرمايه گذاری خوارزمی نيز در راستای 
تحقق اهداف خود در نظر دارد سرمايه خود را طی هفت 
سال آتی به طور متوسط )در هر سال(معادل 46 درصد 
به ميزان  افزايش دهد به طوری که در هر سال تقريباً 
3 تا 4 برابر سرمايه شرکت، از منابع ديگر تأمين مالی 

استفاده می گردد.
دکترصيدی ضمن تقدير از اعتماد سهامداران حقيقی و 
حقوقی اين شرکت و تالشهای مديران و کارکنان گروه 

سرمايه گذاری خوارزمی اضافه کرد:
 طبق برنامه ريزی های انجام شده، شرکت عالوه بر سرمايه گذاری در بازار 
ثانويه، سرمايه گذاری در بازار اوليه را نيز مد نظر قرار داده است تا ضمن 
بهره برداری از مزايای خريد سهام در بازار اوليه، عرضه آن در بازار ثانويه 
و مازاد ارزش ايجاد شده، بتواند به اهداف خود در جهت شعاراصلی شرکت 
مبنی بر" ثروت آفرينی پايدار برای نسل ها" دست يابد.گفتنی است با توجه 
راهبردی شرکت سرمايه  برنامه  در  تعيين شده  مأموريت  و  انداز  به چشم 
گذاري خوارزمی،اين شرکت  در نظر دارد با گسترش فعاليت ها در زمينه 
های مختلف وبا محوريت سرمايه گذاري در صنايع انرژی، ساختمان، معادن 
و صنايع معدنی، بانکداری، فن آوری اطالعات و بازرگانی به يکی از شرکت 

های برتر سرمايه گذاری تبديل شود .

ثبت افزايش سرمايه شركت سرمايه گذاری خوارزمی به 10,000 میلیارد ريال 

خريد سهام جديد خوارزمي در بورس اوراق بهادار تهران
با توجه به انقضاي مهلت 60 روزة استفاده از حق تقدم خريد سهام شرکت سرمايه گذاري خوارزمي براي تحقق افزايش سرماية اخير شرکت، 
بيش از 716 ميليون حق تقدم استفاده نشدة خوارزمي که طي روزهاي 14 تيرماه تا 12 مردادماه سال جاري عرضة عمومي شده بود، در بازار 

اول بورس اوراق بهادار تهران به فروش رسيد.
بر پاية اين خبر، در روز 12 مردادماه سال جاري بيش از 543 ميليون حق تقدم استفاده نشدة خوارزمي با ميانگين قيمتي 421 ريال به فروش 

رسيد. پيش از اين تاريخ نيز حدود 173 ميليون حق تقدم استفاده نشدة خوارزمي به فروش رسيده بود.
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي در اعالمية پذيره نويسي خود اعالم کرده بود: »به استناد مصوبة مجمع عمومي فوق العاده شرکت سرمايه گذاري 
خوارزمي )سهامي عام( مورخ 20 بهمن 1392 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر شد سرماية شرکت از مبلغ 4,685/307 ميليارد ريال 

به مبلغ 10,000 ميليارد ريال افزايش يابد.
سهام داران شرکت  توسط  سهام جديد  از  2,401,672,858 سهم  تعداد  سهام،  خريد  تقدم  از حق  استفاده  براي  تعيين شده  مهلت  در   
پذيره نويسي شده است. با عنايت به انقضاي مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزايش سرمايه، تعداد 716,200,259 
حق تقدم خريد سهام 1,000 ريالي استفاده نشدة سهام داران براي پذيره نويسي عمومي و با عنايت به مجوز 8 تيرماه 1393 ادارة ثبت 

شرکت ها عرضه مي گردد.«
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تدوين بستة خروج از رکود از سوي دولت يکي از مهم ترين 
اتفاقات اقتصادي است که طي چند هفتة گذشته ذهن بسياري 
کارشناسان  است.  کرده  مشغول  خود  به  را  تحليل گران  از 
مي گويند اين بسته چشم انداز روشني را روي اقتصاد کشور 
گشوده است. از آن جا که بخش بزرگي از اين سند در ارتباط 
مستقيم با بازار سرمايه قرار دارد، رويکرد دکتر بهروز هادي 
زنوز در مورد اين اقدام دولت مي تواند در تحليل فضاي آيندة 

اقتصاد کشور مفيد باشد. دکتر زنوز مي گويد:
اقتصاد ايران به دليل مواجهه با تحريم هاي تحميلي در چند 
سال گذشته هزينه هاي زيادي را متحمل شده است و مي توان 
به جرئت گفت که شوک موجود در اقتصاد کشور به خاطر وجود 
اين تحريم ها اتفاق افتاده است. چون دامنة تحريم ها بسيار 
بزرگ است و از تجارت نفت تا سيستم بانکي و از نقل و انتقال 
پول در بازارهاي جهاني تا دادوستد کاال در حوزة بين الملل را 
در بر مي گيرد. محدودة تاثيرپذيري تحريم ها آن قدر بزرگ 
است که می تواند يک شوک تاريخي به اقتصاد کشور وارد کند. 
نتيجة اين شوک را نيز البته مي توان در بخش هاي مختلف 
مشاهده کرد. يکي از اصلي ترين واکنش هاي اقتصاد ايران به 
اين تحريم ها 2,5 برابر شدن نرخ ارز است. اين مسئله انضباط 
را در اقتصاد ايران گرفتار آشفتگي کرد. به دليل افزايش نرخ 
ارز قيمت کاالهاي واسطه اي و سرمايه اي وارداتي افزايش يافت 
و بخش های مولد و توليدي کشور از اين ناحيه آسيب ديدند. 
طبيعي است در اين شرايط صنعت در مسير نزول قرار بگيرد، 
يا به عبارتي قيمت توليد افزايش زيادي را مزمزه کند. وقتي 
کار به اين جا مي رسد، همه چيز در هم گره مي خورد. به خاطر 
اين تحريم ها بودجة کشور نيز از هم گسيخته شد. در بودجة 
سهم دولت از 20 درصد به 14 درصد کاهش يافت و به نحوي 
ميزان سرمايه گذاري و هم چنين تقاضاي دولتي نيز افت کرد. 
در اقتصاد ايران هنوز دولت بزرگ ترين سرمايه گذار و متقاضي 
محسوب مي شود. در اين شرايط بانک ها نيز خموده شدند. 
البته نبايد فراموش کرد که سيستم بانکي در ايران از سال هاي 
بسيار دور معضالت خاص خود را دارد، ولي اين معضالت در 
دولت قبلي اضافه وزن پيدا کرد. بيش از 80 هزار ميليارد تومان 
بدهي معوق به خاطر نوع عملکرد سياست هاي قبلي اقتصاد 
روي دست سيستم پولي و مالي کشور مانده است. براي همين 
مسير اعتبارات نيز با انسداد و انقباض مواجه شد. ما درواقع 
از يک سو با شرايطي مواجه شديم که بانک ها نمي توانستند 
به اندازه مورد نياز اقتصاد و توليد در ايران شيِر اعتبارات را باز 
کنند و از سوي ديگر به دليل مشکالتي که گريبان توليد را 
گرفته بود، صنايع بيش از هر وقت ديگري به اعتبارات بانکي 
نيازمند بودند. اين تصوير نشان مي دهد که اقتصاد در ايران 
شبيه کالف پيچيده اي شده بود که به سادگي نمي توان مسير 
عبور و خروج از اين کالف را پيدا کرد. دولت يازدهم اما از 
زماني که سکان هدايت را در دست گرفت، با برنامه هايي که 
از آن سخن گفت، نشان داد که قصد دارد تا مسير خروج از 
بن بست اقتصادي کشور را پيدا کند. رويکرد اين دولت در 
مذاکرات بين المللي شايد در نوک اين تصوير قرار داشته باشد. 
البته از نيمة دوم سال 92 تا همين اکنون اتفاقاتي در اقتصاد 
و توليد رخ داده است که اميد به آينده را زنده نگه مي دارد. 

اين سند به عنوان نخستين سندي که دولت براي اصالح امور 
اقتصادي ارائه داده است، درواقع مبين اين اميد است. اين 
بازار سرمايه دارد و آن را به عنوان  با رويکردي که به  سند 
تامين کنندة اصلي سرماية بنگاه هاي اقتصادي در درازمدت 
مورد شناسايي قرار داده است، مي خواهد در طول امسال و 
سال آيندة گره را از تن اقتصاد ايران باز کند. يکي از مهم ترين 

نکته هاي اين سند همين نگاه واقع بينانه به مشکالت اقتصادي 
کشور است. دليل اين برداشت نيز وجود رويکردي است که 
نسبت به بازار سرمايه در سند فوق وجود دارد. در حال حاضر 
توان ارائة تسهيالت کشور از انقباض بزرگي رنج مي برد و بايد 
در آينده نيازهاي سرمايه اي بنگاه ها و شرکت هاي اقتصادي از 
طريق بازار سرمايه برطرف شود. اين چشم اندازي روشن براي 
آيندة اقتصاد کشور است؛ چشم اندازي که به بازار سرمايه نقش 

توسعه مندي مي بخشد.
سياست هايي که در اين بسته تنظيم شده، سه بخش است: 
يک بخش که نيازمند اقدام يک دستگاه يا وزارت خانه است. 

بخش دوم که تعامل دو يا چند دستگاه دولتي را مي طلبد 
و درنهايت بخشي که نيازمند قانون گذاري است. به هرحال 
تعدادي از اين سياست ها مستلزم پشتوانة قانوني از طريق 
تنظيم لوايح در دولت، ارائه و بحث و گفت وگو بر سر آن در 
مجلس و تصويب نهايي در آن جاست که اين کار البته مي تواند 
قدري زمان بر باشد. بنابراين تکليف بانک مرکزي در اين جا 
روشن شده است. همين طور تکليف دستگاه هاي بخشي و 
وزارت خانه ها، هم در زمينة بهبود کسب وکار و هم تکاليفي 

که بر دوش آن ها گذاشته شده است.
با اجراي اين سياست ها و راهبردها کارکرد اقتصاد کشور 
و  دهد  موضع  تغيير  سيستماتيک تري  شکل  به  مي تواند 
شده  طراحي  دير  برنامه  اين  حدي  تا  البته  شود.  مثبت 
کشور  اقتصاد  در  گرفتاري ها  قطر  ديگر  سوي  از  و  است 
به خاطر سياست هاي غلط افزايش زيادي را تجربه کرده 
است. براي همين نبايد انتظار داشت که اجراي اين برنامه 
با سرعت غيرمنطقي و تندي همه چيز را در اقتصاد کشور 
مثبت  نتايج  آوردن  دست  به  اما  همه  اين  با  دهد.  تغيير 
در فرايندهايي نظير مذاکرات هسته اي به طور قطع مسير 
می کند.  هموار  را  نظر  مورد  اهداف  به  سند  اين  رسيدن 
از  بيايد،  به دست  از مذاکرات  نتيجة مورد نظر  اگر  چون 
از  و  مي شود  بسامان  اقتصادي  فعاالن  انتظارات  سو  يک 
سوي ديگر اقتصاد بين الملل کشور نيز روزهاي بهتري را 
شدن  بهتر  جز  ندارد  معنايي  مسئله  اين  مي کند.  تجربه 
به  دولت.  اقتصادي  اوضاع  بهبود  هم چنين  و  توليد  وضع 
همين خاطر مي توان انتظار داشت که چهرة اقتصاد ايران 
باز شدن چهرة  اين  اميد وجود دارد که  اين  بازتر شود و 
اقتصادي را به خاطر رويکردي که اين سند به بازار سرمايه 
دارد، به زودي در شاخص هاي بورس مالحظه کنيم. بايد 
منتظر بود. دور از ذهن نيست که امسال را با اوضاع بهتري 

به پايان برسانيم.

سرمايه

اقتصادي بازار سرمايه؛ شکوفايي در شاخص هاي  در  رونق 
ارزيابي بستة خروج از ركود دولت يازدهم

سال هاي  ز  ا يران  ا در  بانکي  سيستم 
رد،  دا ا  ر خود  خاص  معضالت  دور  بسيار 

قبلي  دولت  در  معضالت  اين  ولي 
ر  هزا  80 ز  ا بيش  کرد.  پيدا  وزن  اضافه 

خاطر  به  معوق  بدهي  تومان  ميليارد 
قبلي  سياست هاي  عملکرد  نوع 
و  پولي  سيستم  دست  روي  اقتصاد 

همين  براي  است.  مانده  کشور  مالي 
نقباض  ا و  د  نسدا ا با  نيز  اعتبارات  مسير 

شد  مواجه 

بهروز هادي زنوز، اقتصادد ان
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حاكمیت سازمانی و فناوری اطالعات
است.  حاکميت  و  نظارت  معنای  به   Governance لغت 
 Governor يا   Government يا   Governance
نام Gubernare گرفته شده است  به  از يک لغت التين 
که به عمل هدايت قايق گفته می شود. به عبارتی منظور از 
Governance Steering معنای راهبری و هدايت است و 
منظور از IT Governance راهبری و هدايت سازمان تحت 
فناوری اطالعات يا به بيان ديگر حاکميت فناوری اطالعات 

در سازمان است.
در ادامه تعاريفی از حاکميت سازمانی و حاکميت فناوری 

اطالعات ارائه می شود.
 Chartered Institute of Management
برای  جامعی  چهارچوب   )Accountants )CIMA

که  است  داده  ارائه  اطالعات  فناوری  حاکميت  پياده سازی 
در اين مقاله به پيروی از اين چهارچوب، عبارت »حاکميت 
سازمانی« هر دو جنبة حاکميت شرکتی و حاکميت کسب وکار 

سازمان را پوشش می دهد.

چهارچوب حاكمیت سازمان
CIMA تعريف زير را برای حاکميت سازمانی به کار می برد:

از مسئوليت ها و روال های  »حاکميت سازمانی مجموعه ای 
کاری است که توسط هيئت مديره و مديرعامل در جهت 
تحقق اهداف استراتژيک، ارائه شده است. اعمال فرايندهای 
حاکميتی در يک سازمان، باعث مشخص شدن اهداف قابل 
تحقق و افزايش سطح مديريت ريسک در سازمان می شود.«

تطبيق  بعد  دو  شامل  سازمانی  حاکميت   ،CIMA طبق 

بازنگرانه  ديد  به  تطبيق  بعد  که  است  عملکرد  و  )رعايت( 
نزديک تر است، در حالی که بعد عملکرد به ديد آينده نگر 

نزديک تر است.
انطباق الزامات کسب وکار سازمان ها با قوانين و استاندارد های 
تطبيق  حاکميت  طريق  از  سازمان،  توسط  استفاده  مورد 
منابع  از  آيا  اين که  بررسی  که  حالی  در  می گيرد،  صورت 
سازمان به صورت کارا يا اثربخش استفاده می شود يا خير، 

از طريق حاکميت عملکرد صورت می گيرد.
حاکميت شرکتی سيستمی است که به وسيلة آن شرکت های 
حاکميت  ساختار  می شوند.  مسيردهی  و  کنترل  تجاری، 
شرکتی، توزيع حقوق و مسئوليت ها را ميان همکاران مختلف 
موجود در شرکت، مثل هيئت مديره، مديران، سهام داران 
و ديگر ذی نفعان تعيين می کند و نقش ها و مسئوليت های 

اطالعات فناوری  حاکميت 
تکنولوژی 

امير رسولی، کارشناس فناوری اطالعات

سابقا به فناوری اطالعات در سازمان ها به عنوان يک فعالیت هزينه بر 
بی فايده، ولی الزم به جهت حفظ ظاهر نگريسته می شد. ولی امروزه 
با سرويس ها و خدمات گسترده ای كه در اين حوزه ارائه می شود، 
مديريت  حوزة  در  نیست.  پوشیده  كسی  بر  آن  از  استفاده  لزوم 
ريسک های  انواع  خصوص  در  محاسبات  انجام  منظور  به  ريسک 
سیستماتیک و غیرسیستماتیک، بستری برای جمع آوری اطالعات 
برای  روش هايی  دنبال  به  برنامه  و  طرح  امور  است.  نیاز  مورد 
سنجش عملکرد در شركت و شركت های گروه است كه خوراک و 
ورودی اين سیستم بر بستری از فناوری اطالعات سوار است. در 
بحث سرمايه گذاری ها كسب اطالعات، پردازش و تهیة گزارش ها 
و حفظ و نگه داری آن با بخش های مختلف فناوری اطالعات در هم 

تنیده شده است. سیستم های مالی، اداری، امور سهام داران و... نیز 
به همین شکل از فناوری اطالعات استفاده می كنند.

راهکار های متعددی برای سازمان هايی كه اين نیاز را در خود احساس 
كرده اند و به دنبال پاسخ گويی به آن هستند، معرفی می شود. برخی از جنبة 
مديريت، برخی راهکارهای فنی و برخی هم تركیبی از هر دو را در قالب 
پروژه هايی مانند هوش تجاری، معماری سازمانی، معماری سرويس گرا، 
سیستم های ERP، MIS، DSS، EIS و... راهکار اصلی می دانند. ولی به 
نظر می رسد كه قبل از پرداختن به اين راهکارها، تفکری باالتر و مشرف 
می بايست بر سازمان حاكم شود. تا تمامی اين تالش ها به صورت هم افزا 
برای رسیدن به اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد. اين نوع 

تفکر در قالب حاكمیت فناوری اطالعات در سازمان مطرح می شود.

13
93

ور 
هري

 ش
م -

شش
ره 

شما

13
93

ور 
هري

- ش
م 

شش
ره 

شما



13

صورت  به  را  کسب وکار  و  مالی  بحث های  در  تصميم گيری 
شرکتی،  حاکميت  کار،  اين  انجام  با  می کند.  بيان  اجمالی، 
ابزار دست يابی به اهداف و پايش عملکرد، ساختار را مشخص 
می کند. حاکميت کسب وکار، به عنوان بعد عملکرد حاکميت 
سازمان، روی نقش هيئت مديره در تصميم گيری استراتژيک، 
مميزی ريسک و درک پيشران های عملکرد کسب وکار تمرکز 
دارد. توجه به حاکميت شرکتی هم چنين اين پرسش را، که 
آيا فناوری اطالعات برای پشتيبانی فرايند های کسب وکار به 
صورت مناسبی کنترل شده است يا خير، تقويت می کند. اين 
موضوع باعث توجه بيشتر به حاکميت فناوری اطالعات در 
بسياری از سازمان ها شده است. از آن جا که فناوری اطالعات 
حاکميت  می رود،  شمار  به  سازمان ها  عمليات  اصلی  جزء 
فناوری اطالعات نيز عنصر الينفک حاکميت سازمان خواهد 
بود. درواقع می توان گفت که حاکميت فناوری اطالعات بخشی 
از حاکميت سازمان است که هم در بخش حاکميت کسب وکار 
و هم در بخش حاکميت شرکتی می توانند مورد بررسی قرار 

گيرند.
تعريف  مختلفی  صورت های  به  اطالعات  فناوری  حاکميت 

می شود.
 ISACA در COBIT 5 حاکميت فناوری اطالعات را به 

صورت زير تعريف می کند: 
»حاکميت فناوری اطالعات به عنوان ساختاری از ارتباطات 
منظور  به  سازمان،  کنترل  و  هدايت  جهت  در  فرايندها  و 
در  ارزش  افزايش  وسيلة  به  سازمان،  اهداف  به  دست يابی 
حين متوازن سازی ريسک در مقابل عايدی فناوری اطالعات 

و فرايندهايش تعريف می شود.«
در استاندارد ITIL حاکميت فناوری اطالعات به صورت زير 

تعريف می شود:
از ساختارها،  اطالعات چهارچوبی جامع  فناوری  »حاکميت 
فرايندها و سازوکارهای ارتباطی است. ساختارها دربرگيرندة 
مسئوليت هايی مانند مديريت فناوری اطالعات و کميته های 
مختلف فناوری اطالعات هستند. فرايند به تصميم گيری های 
ارتباطی،  سازوکارهای  می شود.  اطالق  پايش  و  استراتژيک 
شامل مشارکت کسب وکار و فناوری اطالعات، گفت وگوهای 

استراتژيک و تسهيم يادگيری است.«
جمع بندی مطالب گفته شده را می توان در قالب تعريف زير 

بيان کرد:
برنامه ريزی،  تجارب  بهترين  اطالعات،  فناوری  حاکميت 
سازمان دهی، اخذ، پياده سازی، ارائه و پايش و ارزيابی عملکرد 
پشتيبانی  از  اطمينان  حصول  جهت  را  اطالعات  فناوری 
تکنولوژی های  و  سازمان  اطالعات  توسط  کسب وکار  اهداف 
را  ارائه می کند. حاکميت فناوری اطالعات، سازمان  مربوط، 
برای حداکثر بهره گيری از مزايای اطالعات، استفاده بهينه از 
فرصت ها و کاهش سطح ريسک های فناوری اطالعات توانمند 

می سازد. 

ضرورت حاكمیت فناوری اطالعات
ضرورت حاکميت فناوری اطالعات را می توان به شرح زير بيان 

کرد:
- حاکميت موثر فناوری اطالعات، بازده سرماية بيشتری را 

تضمين می کند.
- نظر به افزايش سرمايه گذاری )داخلی و خارجی( در زمينة 
فناوری اطالعات، حصول اطمينان از بهينه بودن سرمايه گذاری 
صورت گرفته با پياده سازی مناسب حاکميت فناوری اطالعات 

صورت می پذيرد.
- فناوری اطالعات به صورت گسترده ای در سازمان ها مورد 
کامال  سازمان ها  کسب وکار  بنابراين  می گيرد،  قرار  استفاده 
وابسته به فناوری اطالعات است. از اين رو يکی از دغدغه های 
مهم ذی نفعان اصلی سازمان بوده و بايد از انجام صحيح مسائل 

مربوط به آن، اطمينان حاصل کرد که تحقق اين امر مهم، 
شديدا وابسته به پياده سازی حاکميت فناوری اطالعات خواهد 

بود.
- ذی نفعان اصلی بايد از ارزش هايی که فناوری اطالعات برای 
آن ها ايجاد می کند، آگاهی يابند تا سرمايه گذاری ها در اين 
حوزه با سهولت و اطمينان بيشتری صورت گيرد. هم چنين 
هم سويی استراتژی کسب وکار با فناوری اطالعات از اين طريق 

مشخص شود.
موفقيت  احتمال  اطالعات  فناوری  حاکميت  استقرار   -
سرمايه گذاری های انجام شده در زمينة فناوری اطالعات را به 

صورت قابل توجهی افزايش می دهد. 
- معموال مديريت ارشد سازمان زمان کافی برای بررسی تمامی 
اطالعات  فناوری  زمينة  در  سرمايه گذاری  درخواست های 
درخصوص  تصميم گيری  اختيار  تنفيذ  با  بنابراين  ندارد.  را 
تهية  و  اطالعات  فناوری  حاکميت  اجرای  با  موارد  اين گونه 
دستورالعمل های مورد نياز، اين مهم در کمترين زمان ممکن و 

با دقت بيشتری صورت می پذيرد.
- به منظور ايجاد توازن بين سود ناشی از سرمايه گذاری فناوری 
اطالعات و ريسک فناوری اطالعات، استقرار حاکميت فناوری 

اطالعات ضروری است.
- اثربخشی و کارايی منابع سازمان.

اهداف حاكمیت فناوری اطالعات
1- هم سويی استراتژيک: تالش ها بايد در جهت انطباق عمليات 

و فعاليت های فناوری اطالعات با ديگر عمليات سازمان باشد.
اين  تا  باشند  جهتی  در  بايد  فرايندها   : ارزش  خلق   -2
ديگر  و  اطالعات  فناوری  که  کنند  فراهم  را  اطمينان 
کامل  صورت  به  را  تعهدشده  وظايف  عملياتی،  واحدهای 
که  کنند  ارائه  طوری  سازمان  نيازمندی های  با  منطبق  و 
سطح،  کمترين  در  خدمات  اين  به  مربوط  هزينه های 

امکان پذير باشد.
3- مديريت ريسک : مديريت در تمام سطوح، بايد درک روشنی 
از حداکثر ظرفيت تحمل ريسک سازمان، نيازمندی های انطباق 
و شدت ريسک های قابل توجه داشته باشند. عمليات فناوری 
مديريت  مسئول  سازمان،  عمليات  ساير  با  هم گام  اطالعات 

ريسک خود هستند.
بايد  اطالعات،  فناوری  بر  تکيه  با  منابع:  مديريت   -4
منابع  قبال  در  مناسبی  مديريت  و  بهينه  سرمايه گذاری 

حياتی فناوری اطالعات شامل برنامه های کاربردی، اطالعات، 
زيرساخت و افراد داشته باشد. حاکميت اثربخش به بهينه سازی 

اين موارد کمک می کند. 
و  پی گيری  جهت  در  بايد  فرايندها  عملکرد:  سنجش   -5
پايش پياده سازی استراتژی، اجرای پروژه ها، استفاده منابع و 
عملکرد فناوری اطالعات باشند. مکانيزم های حاکميت فناوری 
و  فعاليت ها  به  را  پياده سازی  استراتژی های  بايد  اطالعات، 

سنجه های رسيدن به اين اهداف ترجمه کند.

جمع بندی
مباحث مربوط به حاکميت در علم مديريت در سال 1980 از 
آن جا آغاز شد که به سبب بزرگ شدن بنگاه های اقتصادی و به 
تبع آن نياز به اداره تخصصی آن ها، تفکيک مديريت از مالکيت 
شکل گرفت. اين جداسازی باعث به وجود آمدن منافعی در 
نبود و در  دو گروه مديران و مالکان شد که در يک جهت 
پاره ای موارد در مقابل هم نيز قرار می گرفت. از همين رو نياز 
به مکانيزم هايی وجود داشت تا اين روابط به گونه ای اساسی 
تعريف شوند و امکان سنجش عملکرد مديران برای صاحبان 
سرمايه محقق شود. در اين جا بود که تئوری های حاکميت به 

منظور ارائة روشی برای اداره سازمان ها شکل گرفت. همان طور 
که گفته شد، حاکميت در ابتدا به مکانيزم های کنترلی مالکان 
بر مديران اطالق می شد، ولی به مرور با پيچيده شدن ساختار 
سازمان ها و ايجاد شرکت های هلدينگ به صورت گسترده تری 

تعريف شد. 
دارايی  عنوان  به  اطالعات،  ارزش  به  وقوف  ديگر  طرف  از 
اصلی برای اداره شرکت های امروزی و نياز به حفظ و استفاده 
اثربخش آن باعث شد تا مباحث حاکميت و فناوری اطالعات 
به عنوان  را  اطالعات  فناوری  درهم گره خورده و حاکميت 
بخشی از حاکميت شرکتی شکل دهد. اين امر به شکل گيری 
ساختار  در   )CIO( اطالعات  ارشد  مدير  به نام  جايگاهی 
سازمانی شرکت ها انجاميد که متولی استقرار حاکميت فناوری 
اطالعات در سازمان و تضمين کننده هم سويی سياست های 
استراتژی های  مانند  باالدستی  اسناد  با  اطالعات  فناوری 

تبيين شده است.

منابع:
مجموعه مقاالت و مطالب ارائه شده در نخستين همایش 

ملی حاكميت شركتی )11و12 اردیبهشت 92(

اطالعات فناوری  حاکميت 
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وزارت  هفت گانه  سياست های  راستای  در  برنامه ها  اين 
امور اقتصادی و دارايی تنظيم شده که عبارت اند از: تامين 
درآمد  به  دولت  بودجة  اتکای  کاهش  و  دولت  پايدار  مالی 
انضباط،  تقويت  کشور،  ثروت آفرينی  توان  افزايش  نفتی، 
درون  هم افزايی  ارتقای  اداری،  مالی،  شفافيت  و  سالمت 
فعال و موثر در  فراسازمانی، مشارکت  سازمانی و همکاری 
سياست گذاری و قانون گذاری، توسعه هدفمند سرمايه های 
سامانه های  يک پارچه  سازی  و  ايجاد  و  سازمانی  و  انسانی 

اطالعات مديريتی و عملياتی.
بيش  محور  هفت  اين  قالب  در  هم چنين  برنامه ها  اين  در 
هر  برای  که  است  شده  استخراج  راهبردی  هدف   243 از 
هدف، اقدامات راهبردی معينی تعريف شده است. مسئول 
اجرايی هر هدف مشخص شده، زمان آغاز و پايان طرح با 
تاريخ های دقيقی تعيين شده و خروجی های ملموس و قابل 
انتظار آن نيز تعريف شده اند. در  عين حال واحد های همکار 
نيز  آن  از  خارج  و  اقتصاد  وزارت  مجموعة  در  هدف  هر  با 

مشخص شده اند.
در توضيح عمومی در خصوص برنامه های راهبردی پيشنهادی 

سازمان بورس اوراق بهادار آمده است: 
دست يابی به اهداف کمی برای بسياری از برنامه های سياستی 
پيش بينی شده در بازار سرمايه متاثر از عوامل درون زا و برون زا 
است. آن چه برای سازمان بورس قابل اجرا و قابل تکليف شدن 

است، در حيطه اختيارات آن )عوامل درون زای بازار سرمايه( 
قابل تعريف است.

در توضيح عمومی اين برنامه ها هم چنين آمده است: احصای 
ساير عوامل )برون زا( موثر بر نتيجه، توسط سازمان بورس 
برای  تکليف  تعيين  سپس  شد.  خواهد  انجام  بهادار  اوراق 
اهداف  به  دست يابی  در  ذی ربط  نهادهای  ساير  همکاری 
ذکر شده مستقيما توسط مقامات عالی يا با تعريف مقررات 
جدی امکان پذير خواهد بود. بنابراين الزم است بسياری از 
بخش های ديگر دولتی و غير دولتی نيز اقدامات موثر خود را 
به انجام رسانده باشند تا به همراه تکاليف انجام شده سازمان 
اين گونه  نتيجه  در  شود.  يازيده  دست  نظر  مورد  هدف  به 
اهداف، هدف کمی مختص به سازمان بورس و اوراق بهادار 
نيست. برای مثال در صورت عدم تصويب انتشار ساالنة 30 
خزانه داری  تمايل  عدم  و  بودجه  اليحة  ريال  ميليارد  هزار 
خزانة  اوراق  ريال  ميليارد  هزار   30 انتشار  بر  مبنی  کشور 
بود.  نخواهند  مقصر  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  اسالمی 
سازمان بورس در دست يابی به اين اهداف نقش ياری رسان 
و کمک کننده را ايفا خواهد کرد. اين امر در قالب بستر سازی 
و  و...(  اطالعات  فناوری  و  مقررات  از  )اعم  زير ساخت ها 
تصور  قابل  نهاد  با شکل گيری  )انتشار(  زمينه سازی حضور 

است.
انتشار  در  مشارکت  سند  اين  در  راهبردی  اهداف  از  يکی 

بورس

سند راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد

اهداف راهبردی، اقدامات راهبردی، 
دستگاه های مسئول، خروجی های 
انتظار، زمان اجرای برنامه ها  قابل 
اجرايی  دستگاه های  در نهايت  و 
اجرا  به  برای  همکار  واحدهای  و 
بازار  آتی  برنامه های  گذاردن 
راهبردی  »سند  قالب  در  سرمايه 
سازمان بورس اوراق بهادار« اواسط 
پايگاه  توسط  گذشته  مردادماه 
اطالع رسانی وزارت اقتصاد و امور 
دارايی )شادا( منتشر شد. اين سند 
كه برای دريافت نظر كارشناسان 
و فعاالن بازار سرمايه منتشر شده 
برنامه های  رئوس  حاوی  است، 
بلند مدت و میان مدت  تدوين شده 
اين سازمان در جهت پويايی بیشتر 

آن است.
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اوراق خزانة اسالمی مندرج در بودجة کل کشور توسط 
دولت است که در اين راستا اقداماتی درخصوص تعامل 
با دولت، بانک مرکزی و مجلس در تعيين خصوصيات 

اوراق بهادار دولتی الزم است.
ساير  و  مشارکت  اوراق  انتشار  در  مشارکت  هم چنين 
به  اقدام  با  دولت  توسط  غيرمشارکتی  بهادار  اوراق 
سازمان يافته  بازارهای  در  دولتی  بهادار  اوراق  پذيرش 
تحت نظارت الزم است؛ مشارکت در انتشار اوراق سلف 
نفتی توسط دولت نيز از ديگر اهداف راهبردی اين سند 

در نظر گرفته شده است.
در بخش ديگری از سند مزبور، ارتقای ارزش معامالت 
طريق  از  دولتی  دستگاه های  بازار  مستغالت  و  امالک 
اقدام به کمک به بورس کاالی ايران برای آماده سازی 
امالک  برای  معامالتی  نرم افزارهای  و  سخت افزارها 
اسناد  و  گزارش ها  اميدنامه ها،  بررسی  هم چنين  و 
اطالعات ارائه شده به منظور صدور مجوز عرضة امالک 

و مستغالت در بورس صورت خواهد گرفت.
در بخش ديگری از اين سند تامين منابع مالی کوتاه مدت 
مالی طراحی شده  نمادهای  و  ابزارها  از طريق  شرکت ها 
نظر  در  راهبردی  هدف  به عنوان  بورس  سازمان  توسط 
گرفته شده که در اين راستا، طراحی ابزارهای تامين مالی 
کوتاه مدت نظير اوراق مرابحه، مضاربه و جعاله، طراحی 
صندوق های تامين مالی کوتاه مدت، طراحی صندوق های 
خريد دين، تعريف مشوق های ممکن برای انتشار ابزارهای 
تامين مالی کوتاه مدت و تشکيل نهادهای مالی تامين مالی 
کوتاه مدت و تعريف مقررات در رويه های الزم برای پذيرش 
تامين  صندوق های  واحدهای  و  کوتاه مدت  بهادار  اوراق 
مالی کوتاه مدت از اقدامات الزم در تحقق اين هدف ذکر 

شده است. 
افزون بر اين افزايش ارزش سرمايه گذاری غيرمستقيم 
خارجی در بازارهای اوراق بهادار متشکل از ديگر اهداف 
اين سند است که در اين راستا الزم به اقدام درخصوص 
تجاری  گزارشگری  زبان  از  استفاده  پروندة  تکميل 

توسعه پذير )XBRL( است.
ديگر هدف راهبردی اين سند مشارکت در انتشار اوراق 
بهادار  اوراق  انواع  غيرمشارکتی شرکتی است؛ طراحی 
بورس  عالی  شورای  به  آن  پيشنهاد  و  غيرمشارکتی 
برای تصميم، مذاکره با بانک مرکزی و دولت به منظور 
هماهنگی در تعيين نرخ سود اوراق بهادار غيرمشارکتی 
در  خسارت  جبران  ضامن  حذف  ريسک،  با  متناسب 
افزايش  به منظور  غيرمشارکتی  بهادار  اوراق  انتشار 
ظرفيت انتشار اوراق، پيشنهاد اصالحات الزم در قانون 
اطالعات  افشای  مقررات  زمينة  در  بهادار  اوراق  بازار 
ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس، تسهيل 
و کاهش تشريفات غيرضروری درخصوص عرضه عمومی 
اوراق بهادار، تاسيس موسسات رتبه بندی و الزام ناشران 
به رتبه بندی اوراق غيرمشارکتی، طراحی اوراق بهادار 
اوراق  طراحی  و  سهام  به  تبديل  قابل  غيرمشارکتی 
بهادار غيرمشارکتی با نرخ سود، شناور از اقدامات الزم 

درخصوص اين هدف عنوان شده است.
افزون بر اين تامين مالی از طريق افزايش سرماية شرکت های 
مشارکت  اوراق  انتشار  در  مشارکت  توسعه  و  ثبت شده 

شرکت های ثبت شده از ديگر اهداف اين سند است.
افزايش تامين مالی در بازار اوليه نيز يکی از مهم ترين 
الزم  راهبردی  اقدامات  از  که  است  سند  اين  اهداف 
به  مادر  شرکت های  تشويق  به  می توان  راستا  اين  در 
سرمايه گذاری در شرکت های جديد التاسيس، پيشنهاد 
انتشار  تسهيل  برای  تجارت  قانون  در  الزم  اصالحات 

سهام به ارزش بازار و حذف ضامن اصل و سود اوراق 
اشاره  اوراق  انتشار  ظرفيت  افزايش  منظور  به  بهادار 

کرد.
در  سرمايه گذاری  صندوق های  تاسيس  در  مشارکت 
است.  شده  تعيين  راهبردی  هدف  ارزی  دارايی های 
تشکيل  برای  بانک مرکزی  موافقت  جلب  با  هدف  اين 
صندوق های سرمايه گذاری در دارايی های ارزی و تنظيم 

متناسب مقررات معامالت ارز صورت خواهد گرفت.
تحقق هدف راهبردی توسعة صندوق های سرمايه  گذاری 
و  راه  وزارت  با  تعامل  در  ساختمان  و  زمين  در 
شهرسازی، شهرداری ها و سازمان های تابعه و هم چنين 
در  آن ها  مشارکت  جلب  برای  ساختمانی  شرکت های 
صورت  بايد  ساختمان  و  زمين  صندوق های  تاسيس 
صندوق های  توسعة  راهبردی  هدف  هم چنين  گيرد. 
با تنظيم  بايد  توليدی  سرمايه گذاری در ساخت پروژة 

سوی  از  گيرد.  صورت  پروژه  صندوق های  مقررات 
مديريت  تحت  بهادار  اوراق  ارزی  افزايش  تحقق  ديگر 
صندوق ها و سبدگردان ها به عنوان ديگر هدف راهبردی 

مورد تاکيد قرار گرفته است.
در سند راهبردی سازمان بورس و اوراق بهادار بر لزوم 
افزايش تعداد سرمايه گذاران در اوراق بهادار نسبت به 
کل جمعيت تاکيد شده است. هدف راهبردی که بايد 
طريق  از  سهام داری  کدهای  تعداد  افزايش  طريق  از 
صندوق های  تابلوهای  استقرار  آموزشی،  برنامه های 
تعداد  افزايش  آن،  معاملة  در  تسهيل  و  معامله  قابل 
جذب  جهت  در  مشترک  سرمايه گذاری  صندوق های 
هم چنين  گيرد.  صورت  ريسک گريز  افراد  سرماية 
ايران،  اقصی نقاط  به  سرمايه  بازار  فيزيکی  گسترش 
پيوستن به بازارهای منطقه ای و جهانی و امکان انجام 
معامالت سهام عدالت در بازار سرمايه از ديگر اقدامات 

راهبردی اين هدف در نظر گرفته شده است.
افزايش ثابت ارزش بازار اوراق بهادار متشکل از توليد 
ناخالص داخلی نيز از طريق افزايش تعداد شرکت های 
پذيرفته شده در بورس و فرابورس صورت خواهد گرفت.

هدف راهبردی افزايش سهام شناور آزاد شرکت های 
مقررات  با  متناسب  تهران  بورس  در  پذيرفته شده 
کاالی  بورس  در  نقد  معامالت  ارزش  رشد  مربوط، 
و  تورم  از  بيش  درصد  پنج  ساالنه  ميزان  به  ايران 
دائم  عضو  به عنوان  بورس  سازمان  قطعی  پذيرفتن 

ديگر  از  بهادار  اوراق  کميسيون های  بين المللی  نهاد 
صدور  راهبردی  هدف  هستند.  راهبردی  اهداف 
گواهی امضای الکترونيکی برای کاربران نرم افزارهای 
مرکز  با  تعامل  راهبردی  اقدام  با  برخط  معامالت 
دريافت  منظور  به  الکترونيکی  امضای  گواهی  ريشة 
الکترونيکی  گواهی  صدور  ميانی  مرکز  افتتاح  مجوز 

بازار سرمايه صورت می گيرد.
نقل از دنيای اقتصاد- 13 مرداد 93
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سهام  افزايش  راهبردی  هدف 
پذيرفته شده  شرکت های  آزاد  شناور 

با  متناسب  تهران  بورس  در 
ارزش  رشد  مربوط،  مقررات 

ايران  کاالی  بورس  در  نقد  معامالت 
بيش  درصد  پنج  ساالنه  ميزان  به 

سازمان  قطعی  پذيرفتن  و  تورم  از 
نهاد  دائم  عضو  به عنوان  بورس 

اوراق  کميسيون های  بين المللی 
راهبردی  اهداف  ديگر  از  بهادار 

هستند
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که  شده  طراحي  طوري  مذکور  برنامة   
خوش بيني زيادي را به فعاالن و سرمايه گذاران در 
گزارش  در  راستا  اين  در  ندهد.  مختلف  بازارهاي 
آمده است که تنگناي مالي، کاهش تقاضاي داخلي 
و کاهش سرمايه گذاري در کنار تحريم هاي ظالمانه 
از  خروج  فرايند  راه  سر  بر  جدي  موانعي  به عنوان 
رکود مدنظر هستند که دو عامل از اين چهار عامل 
در سال 1393 به  عنوان عواملي دور از دسترس قابل 
به  واقع بينانه،  نگاهي  با  چراکه  هستند؛  شناسايي 
نظر مي رسد بخش عمدة محدوديت هاي موجود در 
مبادالت مالي و تجاري که در نتيجة تحريم به وجود 
باشد.  پابرجا  هم چنان   1393 سال  در  است،  آمده 
با  حداقل  نيز  رشد  بر  سرمايه گذاري  افزايش  اثر 
يک سال تاخير ظاهر مي شود و از آن جايي که رشد 
است،  بوده  منفي  گذشته  سال  در  سرمايه گذاري 
از  خروج  براي  عامل  اين  نقش  ايفاي  بر  نمي توان 

رکود در سال 1393 تاکيد کرد. 
سال  براي  حداقل  سرمايه گذاران  اساس  اين  بر 
رونق  و  اقتصادي  انتظار جهش  نبايد   1393 مالي 
شرايطي  در  اين  باشند.  داشته  اقتصاد  در  فراوان 
نرخ رشد صنعت در دولت  وزير صنعت،  است که 
داد  خبر  و  کرد  اعالم  درصد   12 منفي  را  قبل 
5.8 درصد  منفي  از  ايران  اقتصادي  رشد  نرخ  که 
آقاي  است.  يافته  کاهش  درصد   2.2 منفي  به 
در  گفت:  مرداد  هشتم  چهارشنبه  روز  نعمت زاده 
درصد   5.8 منفي  اقتصادي  رشد  نرخ  قبل  دولت 
بود، اين رقم در دولت تدبير و اميد ابتدا به منهاي 
شش درصد و اکنون به منهاي 2.2 درصد رسيده 
کرد  اعالم  امسال  تيرماه  در  مرکزي  بانک  است. 
سوم  ماهة  سه  در  داخلي  ناخالص  توليد  رشد  که 
سال گذشته بدون محاسبه نفت منفي 4.2 درصد 
و با احتساب نفت منفي 3.3 درصد بوده است. از 

اين روي شايد تحليل دولت در باب گشايش آرام 
فضاي رشد اقتصادي به دليل رشدهاي منفي قبل 
و  برسند  صفر  به  مي بايد  ابتدا  در  که  است  بوده 
زمان بر  فرايندي  امر؛  همين  که  شوند  مثبت  بعد 

است.
 

 دولت در اين برنامه قصد دارد که فضاي کل 
اقتصاد را با بهبود همراه کند و با کاهش هزينه هاي 
مبادالتي شرکت ها و صنايع و کاهش بهاي تمام شده 
توليدکننده ها، پيش بيني پذيري را در اقتصاد افزايش 
دهد و توليدکنندگان را به تحريک و افزايش توليد 
اصلي  رسالت  که  است  آمده  اليحه  در  وادارد. 
از  ثبات  با  فضاي  تامين  کالن  اقتصاد  سياست هاي 
نظر تورم، بازار ارز و وجود بودجة متوازن است که 
آينده خواهد شد  بيشتر  پيش بيني پذيري  به  منجر 
که اين مهم منجر به کاهش هزينه هاي معامالتي و 

سرمايه  

نقش بازار سرمايه در خروج غيرتورمي از رکود 
تشريح 19 اثر اقتصادي و بورسي بسته حمايتي دولت

براي  دولت  حمايتي  بستة 
در  ركود  از  غیرتورمي  خروج 
محافل  نقل  گذشته  روز  چند 
كدام  و هر  بوده است  اقتصادي 
به  اقتصادي  كارشناسان  از 
نحوي اين بسته را مورد تحلیل 
نظر  به  مي دهند.  قرار  ارزيابي  و 
مي رسد كه بورس نیز نمي تواند 
بي تفاوت  بسته  اين  به  نسبت 
بررسي  درواقع  زير  متن  باشد. 
بازار  منظر  از  دولت  اقدام  اين 

سرماية كشور است. 
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فراهم آوردن فضاي رقابتي در سطح اقتصاد مي شود. 
بنابراين مجموعه سياست هاي ثبات اقتصاد کالن و 
سبب  کسب وکار  فضاي  محيط  بهبود  سياست هاي 
از  دولت  داريم  انتظار  صورت  اين  در  شد.  خواهد 
هرگونه سياست هاي تغيير قيمتي شوکي و يک باره 
پرهيز کند و سعي در برنامه هايي براي کاهش نقش 
داشته  توليد  هزينه هاي  کاهش  و  اقتصاد  در  دولت 

باشد.
 

تورم،  کنترل  بخش  در  دولت  سياست  عمده   
نظر  در  دولت  و  است  پولي  سياست هاي  بر  تاکيد 
دارد که با انضباط پولي و کنترل نقدينگي، تورم را 
بازار کاال  از  کنترل کند. در اين مسير کاهش تورم 
عبور نمي کند و در بخش قيمت گذاري دولت نظر به 
کنترل قيمت ها ندارد. در اين برنامه اشاره شده است 
که سياست آزادسازي کامل نرخ محصوالت تا پايان 
سال 1393 براي تمامي کاالها به استثناي کاالهاي 
رو  اين  از  است.  دولت  مدنظر  انحصاري  و  اساسي 
واگذاري فرايند تعيين قيمت به بازار از سياست هاي 

دولت در اين اليحه خواهد بود.
 

به تبع آن  انتظار کاهش تورم و  بازار پول   در 
کاهش نرخ بهرة بانک ها از جمله سياست هاي مدنظر 
دولت است. در گزارش آمده است که رويکرد اصلي 
دولت در حوزه سياست  پولي، انضباط پولي و کنترل 
افزايش پايه پولي با هدف افزايش ثبات اقتصاد کالن، 
تداوم روند کاهندة تورم و پيش بيني پذيري تحوالت 
اصالح  مدار  اين  در  است.  کشور  کالن  اقتصاد  آتي 
تورم  با  متناسب  بانکي  سود  نرخ هاي  در  انعطاف  و 
بانک ها  بين  رقابت  زمينة  کردن  فراهم  و  انتظاري 
سپردة  نسبت  تدريجي  کاهش  و  يکسان سازي  و 
قانوني بانک ها متناسب با تحوالت نرخ تورم از جمله 
سياست هاي دولت در بازار پول است که معنايي جز 

کاهش نرخ بهرة هم زمان با افت نرخ تورم ندارد.
 

ماليم  رشد  بر  تاکيد  دولت  ارز،  بازار  در   
خوبي  خبر  مهم  اين  که  دارد  آن  ثبات  عدم  و  ارز 
برنامة  در  مي شود.  محسوب  صادرکنندگان  براي 
در  دولت  ارزي  سياست هاي  که  است  آمده  دولت 
ارز،  نرخ  نوسانات  کاهش  مبناي  بر   1393 سال 
مقابل  در  داخلي  بنگاه هاي  رقابت پذيري  حفظ 
برنامه  اجراي  براي  زمينه سازي  خارجي،  بنگاه هاي 
تسهيل  و   94 سال  پايان  تا  ارز  نرخ  يکسان سازي 
دسترسي به خدمات ارزي استوار است. تداوم روند 
ارز  نرخ  ثبات  به  طبيعي  به طور  تورم،  نرخ  کاهشي 
حقيقي کمک خواهد کرد. بنابراين کاهش نوسانات 
نرخ ارز، ايجاد شرايط مساعد براي يکسان سازي نرخ 
افزايش  و  داخلي  بنگاه هاي  رقابت  قدرت  ارز، حفظ 
را  دولت  اصلي  رويکردهاي  ارزي،  خدمات  گسترة 
تسريع  جهت  در  ارزي،  سياست هاي  تدوين  براي 
فرايند خروج از رکود تشکيل مي دهند. انتظار داريم 
با  تورم  نرخ  به  بسته  را  ارز  نرخ  ساله  هر  دولت  که 
آسان  گذاشتن  اختيار  در  با  و  کند  همراه  تغييراتي 

آن ها  مبادالتي  هزينه هاي  توليدکنندگان،  به  ارز 
ارزي،  سياست هاي  در  نمونه  براي  دهد.  کاهش  را 
کاهش هزينه  هاي جانبي نقل  و انتقال ارز و بازبيني 
در مقررات موجود در راستاي بهبود مبادالت ارزي 
سياست  اين  مي رود.  شمار  به  دولت  اولويت هاي  از 
گروه  مانند  صادرکنندگان  براي  هم  مطلوبي،  خبر 
پتروشيمي و هم براي واردکنندگان در اقتصاد مانند 

گروه خودرو و دارو به شمار مي آيد.
 

بخش هاي  براي  مالياتي  هزينه هاي  کاهش 
تازه  برنامة  در  دولت  سياست هاي  جمله  از  توليدي 
به شمار مي آيد. براي نمونه يکسان سازي نرخ ماليات 
بر حقوق کارکنان بخش خصوصي با کارکنان دولتي 
غيردولتي  مالياتي حقوق بخش  موثر  نرخ  و کاهش 
و  پيمان کاري  فعاليت هاي  تکليفي  ماليات  حذف  و 
اصالح  و  حقوقي  اشخاص  ماليات  موثر  نرخ  کاهش 
ساختار استهالکات مالياتي و اعطاي معافيت مالياتي 

به تجديد ارزيابي دارايي ها از جمله برنامه هاي دولت 
اين  اثرات  مي رود.  شمار  به  ماليات ها  بخش  در 
اجرايي  قانون  تغيير  با  مي بايد  برخي  که  ماليات ها 
توليد  بخش  در  شرکت ها  هزينه هاي  کاهش  شوند، 
فوالد، نفت، معادن است که در شرايط کنوني به زعم 
دولتي،  مالياتي  محاسبات  با  بعضا  بودن،  خصوصی 

هزينه پرداخت مي کنند.
 

سرمايه اي  سود  بر  ماليات  وضع  با  هم چنين   
مستغالت  و  امالک  در   )Capital Gains Tax(
دولت قصد کنترل سوداگري در بازار مسکن را دارد. 
در اين بازار دولت تاکيد بر ساخت غيرسوداگرانه و 

مصرفي را مد نظر دارد.
 

براي  خوبي  خبر  دولت  بدهي هاي  پرداخت   
به شمار مي آيد. در  پيمان کاران  و  بانک هاي دولتي 
اين مسير دولت قصد دارد بدهي اش را به صورت نقد 
يا سهام به طلبکاران پرداخت کند. پرداخت از طريق 

به  طلبکاران  بدهي  با  بدهي  تسويه  يا  خزانه  اوراق 
بخش هاي مختلف دولتي مي تواند خبر خوبي حداقل 
که  مپنا  مانند  بزرگ  پيمان کاران  ميان مدت  براي 
به  تهران  بورس  دارند، در  از دولت  فراوان  مطالبات 
بدهي هاي  تهاتر  اعالمي  اما سياست هاي  آيد.  شمار 
دولت از محل بدهي هاي مالياتي و انتقال بدهي هاي 
موجب  به  که  دولتي  شرکت هاي  و  سازمان ها 
تکاليف قانوني يا دولتي ايجاد شده است، به حساب 
حقوقي  اشخاص  بدهي  تسويه  و  دولت  بدهي هاي 
از شرکت هاي  با مطالبات آن ها  به دولت  غيردولتي 
دولتي و توقف عمليات اجرايي وصول مطالبات دولت 
از اشخاصي که مطالبات متقابل از دولت دارند، خبر 
مناسبي براي شرکت هاي طلبکار از دولت حداقل در 

ميان مدت به شمار مي آيد.
 

با  توليدکنندگان  نگراني هاي  کاهش   
جدي  حذف  و  خوراک  تامين  اطمينان بخشي 
بوروکراسي دست وپاگير و تسهيل در اخذ مجوزها از 
نقاط قوت در مسير کاهش هزينه هاي توليدکنندگان 
در اليحة دولت به شمار مي آيد که در سياست هاي 
نمونه  براي  است.  گرفته  قرار  عنايت  مورد  جديد 
و  احصای  به  اجرايي  دستگاه هاي  همه  مکلف کردن 
اصالح تمامي مصوبات، آيين نامه ها و بخش نامه ها و 
دستورالعمل هاي داخلي و رويه هاي اجرايي مزاحم و 
مخل کسب وکار ظرف مدت چهار ماه و ثبات بخشي 
که  فعاليت هايي  در  سرمايه گذاري  کالن  محيط  به 
دولت تامين کننده انحصاري مواد اوليه است، از طريق 
عقد قراردادهاي 10 ساله تامين مواد اوليه مي تواند 
خبر خوبي براي شرکت هاي پتروشيمي، پااليشگاهي 
باشد که هر ساله در فصل  بازار سهام  و معدني در 

بودجه با نگراني به مجلس و دولت مي نگرند.
 

صادرات  از  حاصل  ارز  فروش  امکان  ايجاد   
کاهش  و  بانکي  نظام  به  آزاد  بازار  نرخ  به  غيرنفتي 
پيش دريافت LC براي واردات کاالها و خدمات در 
جمله  از  درصد   30 ميزان  به  حداکثر  گشايش  روز 
مواردي است که نشان از تالش دولت براي کاهش 
ميان مدت  در  و  دارد  اقتصاد  در  توليد  هزينه هاي 

منجر به کاهش هزينه هاي توليد مي شود.
 

راه اندازي  به  تازه اي  نگاه  جديد،  اليحة  در   
بازار  اين  در  دولتي  مشارکت  اوراق  معامالت 
مالي  تامين  براي  محلي  به  سرمايه  بازار  و  شده 
که  شده  توصيه  راستا  اين  در  است.  شده  مبدل 
بازار سرمايه که در حال حاضر نقشي محدود در 
و  ابزارها  طراحي  با  دارد،  عهده  بر  مالي  تامين 
منابع  تامين  در  را  بيشتري  بار  جديد،  نهادهاي 
بزرگ،  بنگاه هاي  در  به ويژه  براي سرمايه گذاري، 
و  خريد  اجازه  مسير  اين  در  بکشد.  دوش  به 
بازار، حذف  به قيمت  بهادار دولتي  اوراق  فروش 
توسط  دولتي  بهادار  اوراق  بازخريد  تضمين 
بازار  طريق  از  آن ها  نقدشونگي  تامين  و  بانک ها 
براي  را  تازه اي  بازار  بهادار مي تواند  اوراق  ثانويه 

بر  تاکيد  دولت  رز،  ا ر  ا باز در 
آن  ثبات  عدم  و  رز  ا ماليم  رشد 
خوبي  خبر  مهم  اين  که  رد  دا
محسوب  صادرکنندگان  براي 

دولت  برنامه  در  مي شود. 
سياست هاي  که  است  آمده 

 1393 سال  در  دولت  رزي  ا
نوسانات  کاهش  مبناي  بر 

رقابت پذيري  حفظ  رز،  ا نرخ 
مقابل  در  داخلي  بنگاه هاي 
ر  استوا خارجي،  بنگاه هاي 

ست ا
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کند. باز  بورس  در  مشارکت  اوراق 
 

از  نيز  بازار  در  خارجي  سرمايه گذاران  حضور   
ديگر برنامه هاي اين اليحه است. بر اين بنيان تسهيل 
اوراق  در  خارجي  سرمايه گذاري  مقررات  تکميل  و 
بهادار به صورت سبد دارايي، اصالح و تکميل مقررات 
بانکي  خدمات  ساير  دريافت  و  بانکي  افتتاح حساب 
صندوق هاي  ايجاد  و  خارجي  سرمايه گذار  توسط 
به کارگيري  و  جمع آوري  براي  ارزي  سرمايه گذاري 
منابع ارزي خارج از نظام بانکي مي تواند بازار سرمايه 

را با منابع خارجي آشتي دهد.
 

توصيه هاي  ديگر  از  نيز  آپشن  قراردادهاي   
تهران است.  بورس  آرامش بخشي  براي  اليحة جديد 
و  سهام  بازار  در  آزادسازي  گمانه هاي  مسير  اين  در 
از  مي تواند  کنوني  معامالتي  محدوديت هاي  حذف 
در  باشد.  دولت  اليحة  در  تازه  سياست هاي  نتايج 
بهادار  اوراق  ثانوية  بازار  تعميق  و  تقويت  اليحه  اين 
از طريق تقويت معامالت اختيار معامله روي سهام، 
فروش استقراضي و خريد اعتباري، تقويت و تعميق 
بازارگرداني اوراق بهادار و تقويت صندوق توسعة بازار 
ريالي خواسته شده  تثبيت  ايجاد صندوق  و  سرمايه 

است.
 

اقتصاد  در  پيشرو  صنايع  تعيين  و  تشخيص   
اقتصادي در کشور شود،  که منجر به رشد سريع 
و  پيشران  صنايع  عنوان  تحت  مذکور  اليحة  در 
کمک به آنان از جمله تاکيدات اليحه تازه است. 
گاز،  نفت،  شامل  انرژي  بخش  مسير،  اين  در 
يکي  به عنوان  نفتي  فرآورده هاي  و  پتروشيمي 
مد  ايران  اقتصاد  پيشران  بخش هاي  مهم ترين  از 
سياست هايي  اين روي  از  است.  گرفته  قرار  نظر 
قرار گرفته است  مدنظر  اين صنعت  تحريک  براي 
و  برقي  پيمان کاري،  بخش هاي  براي  مي تواند  که 
حمل ونقل ريلي در بورس تهران پربازده باشد. براي 
2,5 ميليون خانوار روستايي و  به  نمونه گازرساني 
هزار   10 حدود  هزينة  برآورد  با  کوچک  شهرهاي 
با  سيستان  استان  به  گازرساني  تومان،  ميليارد 
افزايش  دالر،  ميليارد  دو  حدود  هزينة  برآورد 
با  راه آهن  سيستم  در  مسافر  و  بار  حمل  عملکرد 
برآورد هزينة حدود 10 ميليارد دالر، عقد قرارداد 
تا سقف يکصد و بيست هزار ميليارد ريال به روش 
خصوصي  بخش هاي  سرمايه گذاران  با  متقابل  بيع 
ساخت  تجهيزات  از  استفاده  اولويت  با  دولتي  و 
نيروگاه ها  بازدهي  افزايش  طرح هاي  اجراي  داخل 
چرخة  نيروگاه هاي  در  بخار  بخش  اولويت  با 
تجديدپذير،  انرژي هاي  از  استفاده  توسعة  ترکيبي، 
کاهش تلفات، بهينه سازي و صرفه جويي در مصرف 
سوخت مايع، جايگزيني مصرف برق به جاي گاز يا 
فرآورده هاي نفتي و افزايش سهم صادرات برق، از 

اين طرح هاست. جمله 
 

 پيش بيني سرمايه گذاري هاي گسترده در بخش 

 93 سال  بودجه  اليحه  در  پيش تر  که  گاز  و  نفت 
به  مجدد  تاکيد  مي تواند  تازه  اليحه  در  شده،  ارائه 
افق افزايش توليد گاز نفت و ميعانات گازي باشد که 
خبر خوبي براي شرکت هاي پتروشيمي دچار کمبود 
محسوب  پتروشيمي جم  و  هولدينگ  مانند  خوراک 
براي  سياست ها  که  است  آمده  اليحه  اين  در  شود. 
افزايش توليد و پااليش گاز طبيعي از ميدان مشترک 
در  مکعب  متر  ميليون  ميزان100  به  جنوبي  پارس 

 ،94 سال  در  مکعب  متر  ميليون   100 و   93 سال 
افزايش توليد نفت خام از ميدان هاي مشترک غرب 
در  بشکه  هزار  تحقق حداقل 700  در جهت  کارون 
روز، افزايش توليد ميعانات گازي با اولويت برداشت از 
ميدان پارس جنوبي در جهت رسيدن به حداقل يک 

ميليون بشکه در روز در برنامه ها قرار دارد.
 

براي  مطلوبي  خبر  گاز  انتقال  خطوط  توسعه   
اليحه  اين  در  مي آيد.  شمار  به  لوله ساز  شرکت هاي 
سياست ها متمرکز بر شروع به احداث خطوط جديد

افزايش صادرات  انتقال گاز توليدي و  IGAT براي 
گاز طبيعي از طريق خط لوله به ميزان 500 ميليون 
کار  و  کسب  بهبود  سبب  مي تواند  سال  در  دالر 

لوله سازي اهواز و سديد شود.
 

نيز  گردشگري  براي  توسعه اي  سياست هاي   
به  اليحه  در  دولت  جديد  سياست هاي  عوارض  از 
وزارت  پي گيري  و  اقدام  مثال  براي  مي رود.  شمار 
ويزاي  صدور  باجه هاي  راه اندازي  براي  خارجه  امور 
رواديد  لغو  و  ورودي  مبادي  در  تجاري  و  مسافري 
به  منجر  مي تواند  هدف  کشورهاي  بازرگانان  براي 

بهبود ورود خارجي ها به کشور شود.
 

 جهت تخصيص کارآمد منابع بانکي به بنگاه هاي 
مي تواند  که  گرفته شده  نظر  در  معيارهايي  توليدي 
باشد،  مطلوب  بورسي  شرکت هاي  از  بسياري  براي 
زيرا که داراي ويژگي هاي مورد نظر است. براي نمونه 
افزوده  ارزش  با  صنايع  شامل  معيارها  اين  از  برخي 
استثناي  به  توليدي  بودن محصول  بيشتر، صادراتي 
صادرکنندگان مواد اوليه و خام، واحدهاي بستان کار 
دولت، دارا بودن صورت هاي مالي حسابرسي شده يا 

جريان نقدي قابل قبول است.
 

کاالهاي  اولويت  با  ليزينگ  فعاليت  توسعة    
بادوام و سرمايه اي از ديگر بندهاي اليحة جديد است 
که براي شرکت هاي ليزينگي بورس تهران خبر خوبي 

به شمار می آيد.
اقتصاد  براي  خوبي  خبر  مذکور،  اليحه  مجموع  در 
ايران و بازار سهام به شمار مي آيد که انتظار مي رود 
سه  احتماال طي  و  ميان مدت  در  را  مطلوبش  اثرات 

سال برجاي گذارد.

ن  ا ر ا يه گذ ما سر ر  حضو
ز  ا نيز  ر  ا ز با ر  د جي  ر خا
ين  ا ي  مه ها نا بر يگر  د

ن  بنيا ين  ا بر   . ست ا يحه  ال
ت  ا ر مقر تکميل  و  تسهيل 
ر  د جي  ر خا ي  ر ا يه گذ ما سر

سبد  ت  ر صو به  ر  ا د بها ق  ا ر و ا
تکميل  و  ح  صال ا  ، يي ا ر ا د
ب  حسا ح  فتتا ا ت  ا ر مقر
ير  سا فت  يا ر د و  نکي  با
سط  تو نکي  با ت  ما خد

د  يجا ا و  جي  ر خا ر  ا يه گذ ما سر
ي  ر ا يه گذ ما سر ي  ق ها و صند

و  ي  ر و جمع آ ي  ا بر ي  ز ر ا
ج  ر خا ي  ز ر ا بع  منا ي  گير ر به کا
ر  ا ز با ند  ا مي تو نکي  با م  نظا ز  ا
جي  ر خا بع  منا با  ا  ر يه  ما سر

هد  د شتي  آ
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بورس

فدراسیون جهاني بورس ها براي نیمة نخست
 سال جاري میالدي گزارش داد

خوب نفس
بورس ها 

مي کشند  

بورس هاي  ش  ارز  مجموع 
را  درصدي  شش  رشد  بين المللي 
نشان   2014 سال  نخست  نيمه  در 

مي دهد.
جهان  کنار  و  گوشه  در  چند  هر 
است،  شده  شعله ور  جنگ  آتش 

خود  رشد  جهاني  سرماية  بازار  اما 
شاخص  مثبت  حرکت  مديون  را 

و  آمريکا  حوزة  کشورهاي  در  بورس 
است   اقيانوسيه 

چند روز پيش فدراسيون جهاني بورس آخرين گزارش خود را 
از اوضاع بورس هاي جهان در شش ماهة نخست سال جاري 
ميالدي اعالم کرد؛ سالي که بر خالف نظر بسياري از کارشناسان 
جهاني از همان روزهاي نخست تا امروز تب وتاب زيادي را در 
بسياري از نقاط جهان تجربه کرده است و در حال حاضر نيز 
اين تجربيات نه چنان خوشايند ادامه دارد. ماجراي روسيه و 
اوکراين در گوشه اي از اروپا و ماجراي حمله داعش به عراق در 
خاورميانه و هم چنين سناريوي توحش صهيونيست ها در حمله 
به غزه باعث شده است که در خيلي از نقاط جهان شاخص هاي 
اقتصادي اوضاع مطلوبي را نشان ندهند. با اين همه، اما آن طور که 
فدراسيون جهاني بورس ها مي نويسد، مجموع ارز ش بورس هاي 
بين المللي رشد شش درصدي را در نيمة نخست سال 2014 
نشان مي دهد که به اعتقاد کارشناسان رشد قابل مالحظه اي 
است. يک کارشناس بازار سرمايه در اين باره به ما مي گويد که 
هر چند در گوشه و کنار جهان آتش جنگ شعله ور شده است، 
اما بازار سرماية جهاني رشد خود را مديون حرکت مثبت شاخص 
بورس در کشورهاي حوزة آمريکا و اقيانوسيه است. با اعتقاد اين 
کارشناس بازار سرمايه، بورس در اين مناطق حرف نخست را 
در اقتصاد مي زند و به شکل بسيار مولدي به حيات خود ادامه 
مي دهد. به همين دليل شاهد هستيم که به محض بهتر شدن 
آن ها  بورس  شاخص  مناطق،  اين  در  اقتصادي  شاخص هاي 
نيز حرکت صعودي داشته است. اين نکته را به نحوي گزارش 
دبيرخانة WFE تاييد مي کند وعلت اصلي اين رشد را صعود 
هشت درصدي اين شاخص در بورس هاي منطقة آمريکا و سپس 
رشد پنج درصدي در منطقة آسيا – اقيانوسيه اعالم کرده است. 
بر اساس اين گزارش بورس هاس آسيا، اروپا و خاورميانه کمترين 
نقش را در صعود جهاني شاخص بورس داشته اند؛ البته با اين 
وجود باز هم شاخص بورس در مناطق مورد نظر بر اساس گزارش 
فدراسيون جهاني بورس ها مثبت رقم خورده است. در نيمة 
نخست سال جاري، شاخص بورس در منطقة اروپا – خاورميانه 

– آفريقا با سه درصد رشد همراه بوده است.
گفتني است، رشد منطقة اخير نسبت به دورة مشابه سال 
جهاني  متوسط  رشد  درحالي که  بوده،  درصد   22 گذشته 

نسبت به شش ماهة دوم 2013 تنها 15 درصد است.
به نظر مي رسد باوجود باال گرفتن جو خشونت در اين مناطق 
هنوز گردنه هاي اقتصادي به خوبي فعاليت مي کنند. بر اساس 

سرمايه گذاران  بورس  جهاني  فدراسيون  اطالعات  همين 
مي توانند نتيجه بگيرند که هم چنان سرمايه گذاري در بخشي 
از نقاط آسيا، خاورميانه و اروپا مي تواند مفيد باشد. حتما 
مناطق  اين  در  سرمايه  جذب  براي  اقتصادي  شاخص هاي 
کارکرد مطلوبي داشته اند که بورس هاي آن ها سه درصد رشد 
در شش ماه نخست سال جاري ميالدي و 22 درصد رشد 
نسبت به دورة مشابه سال قبل را نشان مي دهند. در اين 
گزارش هم چنين آمده است، مجموع ارزش بازار بورس هاي 
عضو فدراسيون جهاني بورس ها در پايان ماه ژوئن سال جاري 
از ژانوية  بالغ شد که بيشترين ميزان  به 69 تريليون دالر 

2008 به حساب مي آيد. اين شاخص از پايان دسامبر 2011 
آغاز  اوت 2008  است.  بوده  افزايش  به طور مرتب در حال 
يک اتفاق اقتصادي در جهان بود که از آن روز تا به حال 
قيمت هاي نفت نيز رشد هاي سرسام آوري را تجربه کرده اند 
گرفتار  نيز  جهاني  کشورهاي  از  بسياري  ديگر  سوي  از  و 
رکود هاي پيچيده اي بوده اند. ارزش 69 تريليون دالري يک 
مي شود  محسوب  جهاني  اقتصاد  براي  ديگر  مثبت  پالس 
که سرمايه گذاران و شرکت هاي سرمايه گذاري نبايد نسبت 
را  تهران  بورس  اوضاع  اين گزارش  باشند.  بي تفاوت  آن  به 
نيز مثبت ارزيابي کرده است. به عبارتي مي توان گفت که 
فعاالن اقتصادي با تحليل محتواي گزارش فدراسيون جهاني 
بورس ها مي توانند به جغرافياي جديدي براي سرمايه گذاري 

در خارج و داخل کشوري دست يابند. چون بر اساس اين 
گزارش باوجود آشوب هاي فراوان در جهان، اما بورس ها خوب 

نفس مي کشند و به کار خود ادامه مي دهند.
گردش معامالت بورس هاي عضو نيز پس از افتي اندک )منهاي 
دو درصد( در نيمة دوم سال 2013 در اين دوره بهبود يافت و در 
نيمة اول سال جاري 10 درصد رشد داشته است؛ اگرچه ارزش 
مجموع معامالت بازار سهام اعضاي فدراسيون در نيمة نخست 
2014 به 30 تريليون دالر رسيده است، هنوز رکورد معامالت 

سال 2008 دور از دسترس به نظر مي رسد.
اعضاي WFE در نيمه اول سال مورد اشاره 47 تريليون دالر 
سهام معامله کرده بودند که اين ميزان از آن تاريخ تاکنون 
بي سابقه بوده است. با وجود کاهش تعداد عرضه هاي اوليه 
در نيمة نخست سال جاري، در مقايسه با شش ماه گذشته 
به ميزان 11 درصد )625 عرضه(، اين ميزان نسبت به تعداد 
عرضه هاي شش ماهة اول 2013 در حدود 42 درصد افزايش 
داشته است؛ جريان ورودي سرماية ناشي از اين عرضه ها و 
افزايش سرماية شرکت هاي قبال پذيرش شده هم در شش 
ماهة اخير 17 درصد ارتقا يافت و در مجموع به 414 ميليارد 
دالر بالغ شد. اين حجم از جذب سرمايه ميان بورس هاي 

WFE از سال 2011 تا کنون بي سابقه بوده است.
بازارهاي مشتق اعضاي WFE در نيمة نخست سال 2014 
نسبت به نيم فصل پيش از آن تحوالت چشم گيري را شاهد 
نبود. حجم معاملة مشتقات سهمي به ميزان دو و نيم درصد 
افت کرد و از طرفي مشتقات مبتني بر نرخ بهره هشت ونيم 
درصد افزايش يافت که ممکن است عامل اصلي آن پيش بيني 
رشد نرخ هاي بهره در اياالت متحده و بريتانيا باشد. در ميان 
مشتقات غيرمالي، حجم قراردادهاي مبتني بر واحد پول در 
نيم فصل اول 2014 بيش از 13 درصد رشد داشت، اما در 
بخش قراردادهاي مشتق کااليي شاهد افتي نزديک به 6 درصد 
بوديم. بازار اوراق قرضه و صندوق هاي قابل معامله در بورس 
هم پاي اکثر ابزار معامالتي در شش ماهة نخست سال جاري رشد 
داشتند. معامالت اوراق قرضه در مقايسه با نيم فصل دوم 2013 
به ميزان 12درصد ارتقا يافت و صندوق ها 7 درصد بيش از دوره 
شش ماهه قبل مبادله شدند. الزم به ذکر است، 87 درصد از کل 
معامالت صندوق هاي بورسي مربوط به اياالت متحده است؛ در 

اروپا عمده صندوق ها خارج از بورس معامله مي شوند.
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راه نقشه 

آموزش ارزش پول و پس انداز به فرزندان
اندوختن سرمايه يا همان پس انداز كردن عادتي است كه فرد مي تواند در هر سني ياد بگیرد. ولي آموختن آن در كودكي باعث مي شود تا در نوجواني و 
جواني، مشکالت كمتري بین فرزندان و والدين در زمینة هزينه هاي روزمره آن ها به وجود بیايد. اين كار سبب مي شود در سنین بزرگ سالي نیز افراد زودتر 

و راحت تر به استقالل مالي برسند و در مقابل مشکالت اقتصادي رفتار بهتري داشته باشند.

ترجمه و تنظيم: مليکا حسن پور

بسياري از والدين بر اين باورند که نبايد در خصوص پول 
و مسائل مالي با فرزندانشان صحبت کنند. در صورتي که 
مطرح  بحث  اين  کارشناسي  جديد  مباحث  در  و  امروزه 
ديگر  اندازة  به  زمينه  اين  در  آگاهي  اهميت  که  مي شود 
در  تا  مي خواهند  والدين  از  و  است  زندگي  واقعيت هاي 
فرزندانشان  عالقه مندي  نوع  اساس  بر  و  مختلف  شرايط 

اين مفاهيم را به آن ها آموزش دهند.
و  بازي  گفت وگو،  مثل  روش هايي  از  می توانند  والدين 

به ويژه با رفتار خويش به فرزندان خود آموزش دهند.
 تحقيقاتي که انجام شده، نشان مي دهد که زمان مناسب 
بتواند  کودک  که  است  وقتي  مفاهيم  اين  آموزش  براي 
همين  براي  بفهمد.  را  پول  و  اسکناس  شمارش،  مفهوم 
اين روزها در کشورهاي توسعه يافته مباحث اقتصادي را با 

بياني ساده و جذاب به کودکان آموزش مي دهند.
پدران  پول دار،  کتاب »پدران  نويسنده  رابرت کيوفسکي، 

فقير« در بخشي از نوشتة خود مي گويد:
از سن کم  بايد  را  به کودکان  اقتصادي  »آموزش مسائل 
شروع کرد و تجربه نشان داده که اگر به کودکان اصول 
بهتر  بزرگ سالي  در  آن ها  شود،  آموخته  اقتصاد  سادة 
مي توانند مسائل مالي خود را مديريت کنند و کمتر پول 

خود را هدر مي دهند.«
اما اين که چطور بايد پس انداز کردن را به بچه ها آموزش 

داد، خود شامل چند نکتة مهم مي شود.
1- مثال مي توان بنا به اقتضاي سن کودک، داستان هايي 
و چگونگي  تعريف کرد  برايش  در گذشته  کاال  مبادلة  از 
شکل گيري پول به شکل امروزي را براي او روشن ساخت. 
يا مي توان دربارة مزيت حمل آن در جيب به جاي حمل 

کاالي قابل معاوضه توضيح داد. 
او  به  با هديه دادن يک قلک به کودک  2- ما مي توانيم 
از  پس  کم  مبالغ  کردن  با جمع  مي تواند  که  بدهيم  ياد 
مدتي پول بيشتري داشته باشد. براي اين کار الزم است 
از قلک هاي شيشه اي استفاده کنيم تا کودک بتواند شاهد 

با  تا  کار سبب مي شود  اين  باشد.  افزايش پس انداز خود 
عالقه مندي بيشتري پس انداز کند تا هرچه زودتر قلکش 
مهم تر  مادر  و  پدر  نقش  قلک،  شدن  پر  از  بعد  شود.  پر 
مي شود. آن ها مي توانند با اجازة او پول هايش را به سمت 
سرمايه گذاري هاي کوچک هدايت کنند، يا خودش براي 

خرج کردن آن تصميم بگيرد.
3- راه حل ديگر براي آموزش پس انداز به فرزندان مي تواند 
پرداخت مبلغي محدود به شکل هفتگي يا ماهانه باشد تا 
کودک تنظيم دخل وخرج را ياد بگيرد. همة انسان ها بعد 
از تجربة تلخ ورشکستگي و بي پولي مي توانند راه درست 
پس انداز را بهتر بياموزند. از سوي ديگر اگر کودک تمام 
صورت  آن  در  کند،  پس انداز  را  خود  دريافتي  پول هاي 
را  اقتصادي  بحران  و  بد  وضعيت  تجربة  فرصت  هيچ گاه 
نخواهد داشت. بايد به کودک ياد داد که براي خريد آن چه 
که دوست دارد، بايد در يک مدت مشخص و هر ماه مبلغي 
ثابت از پولش را کنار بگذارد. کودک هم با خرج قسمتي از 
پول خود و پس انداز مبلغي ديگر، تجربة مفيدي در تنظيم 

دخل و خرج کسب مي کند.
پرداخت شده  بانکي، سود  بانکي مثل حساب  مفاهيم   -4
به پس انداز بانکي و گرفتن وام از بانک و بازپرداخت آن 
در آينده از جمله مفاهيمي است که بايد با درنظر گرفتن 
عالقه مندي هاي کودک و شرايط سني به او توضيح داده 
بانکي  حساب  يک  او  براي  مي توان  کار  اين  براي  شود. 
بانکي،  کارت  و  شخصي  حساب  يک  افتتاح  با  کرد.  باز 

اعتمادبه نفس و حس استقالل در او تقويت مي شود.
5- مي توان به کودک ياد داد که پول هاي خرد و بسيار 
کند.  پس انداز  دادن  اعانه  و  خيريه  مصارف  براي  را  کم 
با اين روش او مي آموزد که پول فقط براي خريد کردن 
عمل  کرد.  کمک  ديگران  به  مي توان  آن  با  بلکه  نيست، 
افراد فقير هم در  او ياد مي دهد که  کمک به ديگران به 
دنيا هستند و او بايد براي آن چه که دارد، شکرگزار باشد. 
عالوه بر اين، بخشش بر افکار و رفتارهاي نابهنجار مالي 

را  آن  و  مي گذارد  اثر  يا خساست  ول خرجي  مثل  انسان 
تعديل مي کند.

6- نحوة خرج کردن از ديگر مسائل مهمي است که بايد به 
کودک آموزش داده شود. درک درست تفاوت بين نيازها و 
خواسته هاي واقعي کودک مشکل است. آموزش هاي درست 
در اين زمينه، به او براي تصميم گيري نسبت به خرج کردن 
صحيح پولش در آينده کمک خواهد کرد. مي توان با تهيه 
فهرستي از اقالم مورد نياز هنگام خريد توسط والدين، به 
کودک اهميت اولويت بندي را ياد داد. با اين روش والدين 
با کمک به فرزندان در نوشتن نيازها، آرزوها و دسته بندي 
آن ها، نحوة فکر کردن به مسائل مالي و راه هاي پس انداز براي 

رسيدن به خواسته هاي آن ها را تسهيل مي کنند.
با اين که آموزش مسائل مالي به کودکان، بسيار مهم و حياتي 
است، اما بايد توجه داشت که اين امر نبايد تبديل به نگراني 
روزمره کودک شود و هر روز به پول و نحوة خرج کردن آن 
فکر کند. اين کار باعث مي شود تاثير منفي بزرگ نمايي ارزش 
پول روي ذهن و تصورات کودک، در آينده از او فردي بيش از 
اندازه حساب گر بسازد. بهترين کار اين است که در حضور او 
دربارة درآمدها و هزينه هاي جاري زندگي و برنامه هاي مالي 
آينده گفت وگو شود. با اين روش کودک با نيازهاي اقتصادي 
خانواده آشنا مي شود و بدون ترس از روبه رو شدن با مسائل 
مالي، تصوير و درک درستي از پول، خرج کردن و پس انداز 

کردن به دست مي آورد.
منبع : www.mint.comو برخي سايت هاي آموزشي کودکان
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بازار  سرمايه

سود  بر  ماليات  طرح  ز  ا دولت  هدف 
قطعا  سرمايه  ر  بازا براي  ران  سهام دا

چراکه  است.  بوده  ر  بازا توسعة 
رزان قيمت تر،  ا مالي  تامين  با 

پيدا  کاهش  شرکت ها  هزينه هاي 
توسعة  با  سپس  و  کرد  خواهد 

رونق  ز  ا ر  ا باز و  صنعت  شرکت ها، 
شد خواهند  ر  برخوردا دوباره 

بحث ماليات بر سود هر سهم را که در بستة حمايتي دولت از 
توليد مطرح شده است، بايد جدي گرفت و با نگاهي کارشناسي 
آن را ارزيابي کرد. چون به نظر مي رسد با شرايطي که توليد 
در کشور به آن گرفتار شده، دولت با طرح اين سياست در 
بازار سرمايه خواسته اي جز هموار کردن مسير توسعه نداشته 
به سادگي  را  آن  و مي توان  است  اين مسئله مشخص  است. 
مشاهده کرد. به طور طبيعي وقتي هزينة بنگاه کاهش مي يابد 
و تامين مالي نيز ارزان تر اتفاق مي افتد، رونق دوباره به سمت 
بازار و فعاليت هاي صنعتي بازمي گردد. بستة فوق حتما در بازار 
سرمايه تاثير دارد و بايد تاثير آن را از همين زاويه مورد ارزيابي 
قرار دارد. البته بدون شک بازار سرمايه نيز مي تواند در عمق 
داشتن اين تاثير نقش ويژه اي ايفا کند. به گمان من اين تاثير 
دو وجهي خواهد بود. بر اساس اين بستة حمايتي، در ابتدا بحث 
معافيت مالياتي افزايش سرمايه هايي را در بر مي گيرد که از 
محل سود تقسيم نشده يا همان سود انباشته حاصل مي شوند. 
به عبارتي شرکت ها بخش زيادي از سرمايه ها را به جاي آن که 
تقسيم کنند، نگه مي دارند، يا انباشته مي کنند تا از اين طريق 
سرماية خود را افزايش دهند. البته اين رفتار در جهت رشد 
شرکت ها و هم چنين تدوين طرح هاي توجيهي صورت مي گيرد 
که خود براي طرح هاي توسعه اي شکل گرفته اند. از اين طريق 
شرکت ها مي توانند با به کارگيري منابع مالي داخلي معاف از 
روند  اين  اقدام کنند.  مالي طرح هاي خود  تامين  به  ماليات 
در تمامي کشورهاي پيشرفته نيز وجود دارد. در بسياري از 
کشورها چون ماليات زيادي براي سود وضع مي شود، به جاي 
آن که تقسيم سود را انجام دهند، آن را انباشته مي کنند و در 

مرحلة بعد از روند تجزيه سهم يا split بهره مي گيرند.
 در فرايند تجزية يک سهم، چنان چه يک سهم را برای مثال 
دوبرابر  منتشرشده  سهام  تعداد  کنيم،  تجزيه  سهم  دو  به 
قيمت  و  مي  شود  نصف  سهم  هر  سود  و  عايدی  مي  شود، 
بازاري سهام کاهش مي  يابد. همة سهام داران سهام بيشتری 
خواهند داشت، اما هر سهم قيمت کمتری خواهد داشت. 
درواقع ثروت سهام داران، دقيقا با قبل از تجزية سهام برابر 
است. اما در صورتی که پس از تجزية سهام، قيمت سهام به 
قيمتي بيش از زمان قبل از تجزيه برسد، ثروت سهام داران 
افزايش مي  يابد. تجزية سهام مي  تواند به هر شکل و اندازه ای 
باشد. برای مثال، سهام مي تواند به صورت 1 به 2، به 3، به 

1/5 و هر حالت ديگر تجزيه شود.
ماليات  يک  صاحب  شخص  هر  پيشرفته  کشورهاي  در 
توسعه يافته  کشورهاي  در  ديگر  عبارت  به  است.  فردي 
هر فرد يک ترازنامه فردي در اختيار دارد. به همين دليل 
افراد در يک مکانيزم مشخص به ازاي سود نقدي دريافتي 
با  را  ماليات  اين  نرخ  وقتي  اما  مي کنند.  پرداخت  ماليات 
سرمايه گذاري در بازارهايي نظير مسکن يا خودرو مقايسه 
مي کنيد مشخص مي شود که نرخ اين ماليات کمتر است. 
چون  دارد؟  وجود  مکانيزم  اين  و  مي افتد  اتفاق  اين  چرا 
را  سرمايه گذاران  طريق  اين  از  مي خواهند  سياست گذاران 
تشويق کنند تا وارد اين بازار شوند و سرمايه گذاري رونق 
بگيرد. بدون شک براي همه نيز مطلوب خواهد بود که سود 
ناشي از سرمايه گذاري را دريافت کنند و براي آن ماليات 
کمتري هم بدهند. با اين اتفاق سرمايه گذاري هاي مولد نيز 

افزايش مي يابد که محرک توسعه محسوب مي شوند.

طرح  اين  از  ديگري  مرحلة  در  يا  طرح  اين  قالب  در 
تا به سود نقدي  توليد، دولت در پي آن است  از  حمايتي 
هر سهم ماليات تعلق بگيرد. اما هنوز مکانيزم دريافت اين 
آيا  نمي داند  کسي  هنوز  است.  نشده  مشخص  ماليات  نوع 
شرکت ها بايد سود نقدي پس از کسر ماليات فردي را به 
خودمحور  بايد  سهام دار  هر  اين که  يا  بدهند؟  سهام داران 
باشد و مالياتش را به دولت پرداخت کند. يا به عبارت ديگر 

دولت مسئول دريافت ماليات است؟
 

نکته محرز است که طرح معافيت  اين  هر چه که هست، 
طرح  يک  انباشته  سود  محل  از  سرمايه  افزايش  مالياتي 
شرايطي  هر  در  که  شرکت هاست  توسعة  براي  تشويقي 
بحث  اما  باشد.  داشته  همراه  به  را  مثبتي  نتايج  مي تواند 
تنبيهي  طرح  يک  مي تواند  نقدي  سود  از  ماليات  دريافت 
محسوب شود که در شرايط رکود براي همه صنايع ممکن 
است نتايج خوبي نداشته باشد. به عبارتي بايد اين دو وجه 
و  تحليل  ايران  اقتصاد  فضاي  در  نيز  مجزا  صورت  به  را 
ارزيابي کرد. چون وقتي رکود در اقتصاد حاکم است، شرايط 
توليد نيز تغيير مي کند. در دوران رکود بسياري از واحدهاي 
صنعتي احساس نياز نمي کنند که چرخ توليد را بچرخانند 
و حتي بسياري از آن ها زير ظرفيت اسمي توليد مي کنند. 

براي همين افزايش سرمايه که منجر به افزايش توليد شود، 
براي آن ها توجيه اقتصادي ندارد. اين برداشت شايد کامل تر 
باشد اگر بگوييم اين طرح براي تمام صنايع و همة شرکت ها 
کارايي يکسان و مناسبي نخواهد داشت. در سال 2008 نيز 
که صنعت آمريکا با رکود مواجه شده بود، رئيس جمهور 
و  خاص  صنعت  چند  بر  تنها  رکود  از  خروج  براي  وقت 
و  کرد،  تمرکز  خاص  شرکت  چند  بر  نيز  صنايع  اين  از 
براي  برنامه هايي  ارائة  به  آن ها  ضعف  نقاط  شناسايي  با 
زيادي  تا حد  اوضاع  ايران  اقدام کرد. در  از رکود  خروج 
متفاوت است. ما وقتي براي خروج از رکود برنامه تدوين 
مي کنيم، اهداف زيادي را در قالب آن برنامه مي خواهيم 
توسعة  سياست  از  ما،  رکود  برنامة  در  دهيم.  پوشش 
وجود  فقرزدايي  تا  محروم  مناطق  همة  براي  همه جانبه 
يکسان سازي  حاشيه  در  را  آن ها  مي خواهيم  که  دارد 
ماليات بخش دولتي و غيردولتي انجام دهيم. بدون شک 
و  کوتاه مدت  اهداف  کالني  برنامه هاي  چنين  طرح  در 
بلندمدت بايد کامال مشخص و تفکيک شده باشند و اين 

اختالط وجود نداشته باشد.
قطعا  سرمايه  بازار  براي  برنامه  اين  طرح  از  دولت  هدف 
توسعة بازار بوده است. چراکه با تامين مالي ارزان قيمت تر، 
با  سپس  و  کرد  خواهد  پيدا  کاهش  شرکت ها  هزينه هاي 
برخوردار  دوباره  رونق  از  بازار  و  صنعت  شرکت ها،  توسعة 

خواهند شد.
اما اين نکته را نبايد فراموش کرد که فقط در زمان خروج از 
رکود همة شرکت ها مي توانند از اين برنامه تاثير بگيرند. ما 
بايد براي فراگير شدن تاثير اين برنامه به سمتي برويم که 
تحريم هاي تحميلي مرتفع شده باشد و صادرات نيز در نقطة 
اين فضا همة شرکت ها مي توانند  مطلوب حرکت کند. در 
ظرفيت توليد خود را افزايش دهند. اما در شرايط موجود 
ببرند.  بهره  راه حل  اين  از  مي توانند  صنايع  از  برخي  فقط 
سازمان بورس نيز از سوي ديگر براي آن که تاثيرگذاري اين 
تجهيز  را  ابزارهاي خود  بايد  باشد،  اندازه گيري  قابل  طرح 
کند و آن ها را پياده سازد. وقتي سياست هاي بازاري مانند 
بازار سرمايه تغيير مي کند، حتما بايد سياست ها را توسعه 
اين ماجرا نقش  دهيم. سازمان بورس مي تواند در تسهيل 

بسيار مهمي را ايفا کند.

نگاهي به سناريوي ماليات بر سود سهام داران
علي صادقي مقدم
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رفت بيگانه  نظاميان  زير چکمه  ايران  وقتی 

ايام ياد  خانواده و  مجله فرهنگ 

1 - 1318/6/12 روزنامة اطالعات ايران
»در اين موقع که متاسفانه نايرة جنگ در اروپا مشتعل گرديده 
است، دولت شاهنشاهی ايران به موجب اين بيانيه تصميم خود 
را به اطالع عموم می رساند که در اين کارزار بی طرف مانده و 

بی طرفی خود را محفوظ می دارد«
محمود جم نخست وزير وقت

2 - بی طرفی شوخی بی رحمانه ای است که درست 70 سال پيش 
در چنين روزهايی شهريوری، سرزمين ايران در عين بی طرفی 
شاهد باز شدن مرزهايش و کشته شدن مردمش بود؛ سربازانی 
که دسته دسته می مردند يا فرار می کردند و هواپيماهايی که به 
سر مردم ايران بمب می انداخت و اعالميه و گاهی هم در عين 
حيرت مردم سالم و احوال پرسی. عاقبت هم ايران اشغال شد، آن 
هم به دست نيروهای متفقين و جالب اين بود که تا خود انگليس 
و روسيه نماينده هايشان را به در خانة نخست وزير حسنعلی 

منصور نفرستاده بودند و در ساعت چهار صبح روز سوم شهريور 
1320 بيدارش نکرده بودند، کسی آمدنشان را جدی نمی گرفت 
و به قول سر ريدر بوالرد سفير انگليس؛ انگار حتی خود شاه هم 

از ماجرا بی خبر بود. 

3 - روزنامة اطالعات يک شنبه، 3 /1320/6 
گزارش آقای نخست وزير راجع به يادداشت های دولت انگليس 
و شوروی به دولت شاهنشاهی و تجاوز نيروهای مسلح آن دو 

دولت به مرزهای ايران...
آقای رئيس: آقای نخست وزير فرمايشی دارند.

آقای نخست وزير: مطالبی که حاال باطالع آقايان می رسد، فقط 
برای گزارش جريانات اخير وقايعی است که روی داده است. به 
طوری که از ابتدا وقوع جنگ کنونی بنا به فرمايش ملوکانه مقرر 
گرديد دولت شاهنشاهی بی طرفی ايران را اعالم نموده با تمام 
وسايل و قوای خود دقيقا اين سياست را پيروی و به موقع اجرا 

يا سالگرد غم دار و شهريوری حمله متفقین به ايران

قبل  درست   1320 شهريور  در 
همه  تهران،  به  متفقین  آمدن  از 
دوم  جهانی  جنگ  در  كه  می گفتند 
كه آتشش اروپا را می سوزاند، ايران 
البته خودمانیم، حملة  بی طرف است. 
يکم  در  آلمان  زمینی  نیروی  ارتش 
ايران  ديگر  به روسیه  تیرماه 1320 
و  روسیه  ارتباطی  حلقة  شکل  به  را 
كارشناسان  و  بود  درآورده  انگلیس 
آلمانی كه رضا خان به تهران دعوت 
به  زياد هم بی طرف  بود، ديگر  كرده 
هیتلر  وقتی  خصوصا  نمی آمدند.  نظر 
را  دنیا  دنیا اعالن جنگ می كرد و  به 
به دو قسمت دوست و دشمن تقسیم 

كرده بود.
اين میان اما رضاخان سردار سپه كه 
تاج شاهی به سر و چکمه های قزاقی 
حمايت  به  می گفتند  و  داشت  پا  به 
با  نشسته،  تخت  روی  انگلیسی ها 
ايران  می خواست  دلش  وجود  تمام 
امان  در  پیر  اين شیران  از دست  را 
دهان  در  بیندازندش  اگر  حتی  دارد، 
بال هايش  كه  ديگری  سیاه  عقاب 
روی اين جهان بزرگ باز شده بود و 

نوک خونین و تیزی هم داشت.
و شايد هم برای همین بود كه شاه به 
آلمان چراغ سبزی نشان داد و حاضر 
كند.  بیرون  را  كارشناسانشان  نشد 
پس همین هم شد كه سربازان ملکة 
بريتانیا ديگر طاقت نیاوردند و تهديد 
را  بی چشم ورويی اش  اين  كه  كردند 
از  بعد  ماه  دو  تقريبا  و  نمی بخشند 
تهديد كردنشان نیروهايشان را جلو 
فرستادند و بی خبر به مرزهای ايران 
و  شمال  به  روس ها  كردند.  تجاوز 
انگلیس ها به جنوب و غرب و كسی 

انهم نتوانست جلويشان را بگیرد.
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گذاشته و با يک رويه صريح و روشنی در حفظ کشور از خطر 
سرايت جنگ و در صيانت حقوق مشروع تمام دول که با ايران 
ارتباط دارند، به ويژه دول همسايه کوشيده چنان که تا حال 

هيچ خطری در ايران از هيچيک از آن ها متوجه نگرديده.

عموم نمايندگان: صحيح است
]آقای نخست وزير[: متاسفانه با تمام اين مجاهدات که دولت 
ايران به منظور حفظ امنيت و آسايش کشور و رفع نگرانی 
دو دولت همسايه خود نمود... نتيجه اين شد که نمايندگان 
شوروی و انگليس ساعت چهار امروز صبح به منزل نخست 
وزير رفته هر کدام يادداشتی مبنی بر تکرار مطالب گذشته که 
جواب آن ها با اقدامات اطمينان بخش داده شده بود، تسليم 
نموده و در اين يادداشت ها توسل خود را به نيروی نظامی 
اخطار کرده اند... دولت الزم می داند بعموم افراد کشور توصيه 
و تاکيد نمايد که در اين موقع بايد کمال خونسردی و متانت 

را رعايت نموده و با رعايت آرامش رفتار نمايند:

نمايندگان: صحيح است
4 - نماينده های شوروی و انگليس که ساعت چهار صبح در 
خانه علی منصور رفته بودند، بعد ها در خاطراتشان نوشتند 
که شاه ايران به کل از ماجرا بی خبر بود و مثل مردم که در 
شوک بمباران زمينی و هوايی مانده بودند، حيرت زده شده 

بود، حتی دريفوس، سفير آمريکا در ايران، از سفير انگليس 
نقل می کند که »در شرفيابی صبح امروز او دريافته است که 
شاه ايران ابدا در جريان مسائل، حاد روز قرار نگرفته است و 
دولت ايران يادداشت ها و اعتراض های مکرر ما را در نزد شاه 
بی اهميت جلوه داده و حادثه صبح امروز را نمی توانست باور 
کند.« چيزی که گمانم حتی در ابتدايی ترين کشورهای جهان 
هم بی سابقه و عجيب بوده است. به هرحال آن جور که مردم و 
خاطره هايشان تعريف می کنند، تا آمدند به خودشان بجنبند، 
جنگ شروع شده بود و هزاران نفر مرده بودند و راديو داشت 

عزای عمومی اعالم می کرد و جنگ تازه آمده را...

5 - روزنامه اطالعات، دوشنبه 1320/6/4، اعالمية شمارة 
يک ستاد ارتش

1 - ساعت چهار روز سوم شهريورماه ارتش شوروی در شمال 
و ارتش انگليس در باختر و جنوب باختری مرزهای کشور را 

مورد تعرض قرار داد 
2 - شهرهای تبريز، اردبيل، رضاييه، خوی، اهر، مياندوآب، 
بندر  اهواز،  ميانه،  کياده،  بناب، رشت، حسن  مهاباد،  ماکو، 
پهلوی مورد بمباران هوايی واقع و تلفات وارده نسبت به مردم 
غيرنظامی زياده نسبت به نظاميان، با وجودی که سربازخانه ها 

را بمباران می کنند، معذلک نسبتا کم بوده.
3 - نيروی موتوريزه و مکانيزه شوروی در محور جلفا، مرند، 
ارتش  موتوريزه  نيروی  و  ضياالدين،  قره  ماکو،  دشت،  ويل 

خانقين،  محور  در  انگليس 
قصر شيرين و نفتخانه گيالن و 
آبادان و بندر شاهپور قصر شيخ 

بتعرض پرداخته اند.
4 - نيروی دريايی شوروی در 
کرانه های دريای خزر و نيروی 
دريايی انگليس در بندر شاهپور 

و خرمشهر تعرض نموده اند.
که  ارتش  واحدهای   -  5
حدود  در  شده اند،  غافل گير 
امکان با استقبال آن ها شتافتند 
آن ها  به  مختلفه  نقاط  در  و 
تماس حاصل نموده و به دفاع 
زره پوش  ارابه  دو  و  پرداختند 
مورد  باختر  منطقة  در  مهاجم 

اصابت و از کار افتاده و پيشروی مهاجمان متوقف شد.
6 - در تمامی مناطق شمالی و باختری روحية اهالی بسيار 
خوب و عموما تقاضای دخول در صف ارتش و حرکت به جبهه 

برای دفاع از آزادی ميهن می نمايند.
7 - ديگر شهريور زيبا نبود در 1320 و جنگ رسيده بود به 
انزلی و خرمشهر و اهواز و فرماندة نيروی دريايی ايران کشته 
شده بود و رضا شاه دربه در دنبال نخست وزير تازه می گشت. 
کشتی های جنوب را انگليس ها می گرفتند و زمين های شمالی 
در دست روس ها بود و شهرهای غربی زير بمباران دائمی، 
کسی نمی دانست آن ارتش بزرگ رضاخانی کجا رفته بود، 
هرچند خلبانان ارتش تا پای جان جنگيده بودند، چيزی برای 

دفاع نمانده بود و کشور ويران بود.
مردم تهران به ييالق فرار می کردند و مردم جنوب و شمال 
و  می شدند  انگليس  و  روس  پاگون پوش  نيروهايی  پذيرای 
ارتشی که حتی برای پنج روز آذوقه نداشت، ديگرتسليم شده 
بود. می گويند باالخره در روز پنجم بود که شاه اعتراف کرد چاره 
استعفای خودش است، آن هم بعد از اين که دو نفر از افسران 
بلندپاية ارتش يعنی کفيل وزير جنگ، سرلشگر احمد نخجوان 
و سرتيپ علی رياضی فحش داده بود و کتک زده بود و بعد هم 
داد زده بود که هفت تير مرا بياوريد و دست آخر هم با دل شکسته 
دست به دامن خيلی ها برای نجات ايران شده بود. خودمانيم ديگر 
چيزی از جالل و جبروت رضاخان سردار سپه نماند در شهريور 
20 و دست آخر هم وقتی راضی به رفتن شد که خيالش راحت 
بود وليعهدش محمدرضا را جای خودش نشانده است. همين هم 
بود که نخست وزيرش در راديو اعالم کرد نترسيد اين ها »می آيند 

و می روند؛ حوايجی دارند و به ما کاری ندارند.« 

8 - روز چهارشنبه 6/19/ 1320؛ روزنامة اطالعات، سرمقاله، 
تاثر مردم 

»مردم پايتخت از صبح روز پيش منتظر اقدام های دولت راجع 
به حل قضايای اخير بودند. اما هيچ کس انتظار نداشت قضيه به 
اين صورت درآيد و شرايطی به اين دشواری تحميل شده باشد. 
همان طور که ديروز نمايندگان مجلس متاثر گرديدند امشب 
نيز مردم پس از آگاه شدن از اين جريان، بی نهايت افسرده و 
متالم شدند. دولت ايران از آغاز جنگ کنونی کوشش فراوانی 
در حفظ بيطرفی خود کرد )بی طرفی در جنگ جهانی دوم 
يعنی پاسيوبودن و در نتيجه طعمه حريفان قدرتمند شدن( 
ولی همان طور که آقای نخست وزير گفت »تقدير چنين بود« 
که ما هم از آتش اين جنگ برکنار نمانيم... البته خوانندگان 
ما هر قدر متاثر و اندوهناک باشند، حق دارند. ولی دولت جز 
رويه ای که پيشه خود ساخته بود، چاره ديگری نداشت و در 
اين موقع بحرانی و دشوار جز اين راهی به نظر نمی رسيد... 
راست است که ما با آلمان و ايتاليا جز يک سری روابط عادی و 

اقتصادی روابط ديگری نداشته ايم، ولی ميل داشتيم به اين 
روابط حسنه ما خللی وارد نيايد. )از نظر اقتصادی آلمان به 
ايران بدهکار بود و می بايستی جنس به ايران می فرستاد که به 
خاطر جنگ جهانی اين اجناس ارسال نمی شد. بنابراين عليه 
آلمان با متفقين به توافق رسيدن يعنی از طلب خود از آلمان 
دست برداشتن.( و اصل بی طرفی هم که مرام و آرزوی عمومی 
ملت ايران می باشد، همين اقتضا را داشت که ما با تمام دول 
و ملل جهان دارای روابط دوستانه و حسنه باشيم. متاسفانه 
ناگزير شده است که سفارت خانه های آلمان و  دولت امروز 
ايتاليا و مجارستان را در ايران برچيند، ولی سفارت خانه های ما 
در پايتخت های اين کشورها مانند پيش داير و روابط سياسی 
ما هم با آن ها برقرار است... در عالم همسايگی انتظار ما از 

دولت های شوروی و انگلستان بيش از اين ها بود...«
9 - می گويند درست بعد از آمدن متفقين به حومة تهران 
ديگر همه چيز تمام شد، بمباران و کشتار و همه چيز، بين 
در  انگليسی  افسران  و چه می دانم  تقسيم شد  نان  مردم 
شهر رژه رفتند و رضا شاه با خانواده اش گريخت و بعد هم 
تبعيد شد و نماينده های متفقين در جلسة غيررسمی شان 
و درس خوانده  فرنگ رفته  نتيجه رسيدند که پسر  اين  به 
شاه را به جايش بنشانند و خودشان را بيش از اين درگير 
وضع وخيم امنيت ايران نکنند، بعد هم ايران به آلمان و 
متحدينش اعالن جنگ داد و ما شهرمان را با انگليسی های 
ديگری  داستان  خود  اين  که  کرديم.  تقسيم  قرمزپوش 

است.

سران ارتش در حال مذاکره با متفقين درباره جنگ

رضا شاه و خانواده درتبعيد
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خودمانی کادو های 
سروسامان دادن به وسايل میز كار يا خرت و پرت های اتاقمان همیشه يکی از دغدغه های ماست. معموال اين كار را با خريدن قفسه ها و 
كمد های گران قیمت انجام می دهیم؛ اما ممکن است گاهی اوقات مايل نباشیم برای اتاقمان هزينه زيادی صرف كنیم. در اين ايده جمع وجور 
خواهید ديد كه چگونه با چند وسیله ارزان قیمت می توانیم قفسه هايی هنرمندانه خلق كنیم. برای اين كار به تعدادی جعبه كفش، تعدادی 
گیره فلزی و اگر دوست داشته باشید، كاغذ كادو احتیاج داريم، اگر از ظاهر جعبه ها راضی نیستید، می توانید از كاغذ كادو استفاده كنید. بعد 
از آن جعبه های كفش با گیره های فلزی به هم متصل كنید. برای تنوع می توانید جعبه ها را در حالت های عمودی و افقی در كنار هم قرار دهید. 
مجموعة جعبه ها را روی میز كارتان قرار دهید يا به ديوار تکیه دهید و لوازم خود را در آن ها بچینید. اما به خاطر داشته باشید كه وزن وسايل 

را متناسب با مقاومت جعبه ها در نظر بگیريد تا جعبه ها خم نشوند.

الميرا حصارکی

اختصاص  آشپزخانه،  در  خانم ها  دغدغه های  از  ديگر  يکی 
با يک  جايی برای خرده وسايل آشپزی در آشپزخانه است. 
ايدة ساده می توان به راحتی همة اين وسايل را در يک جعبه 
جای داد و برای پيدا کردن آن به دردسر نيفتاد. تنها چيزی 
و خط کش،  مداد  فلزی،  قوطی  يک  داريد،  احتياج  شما  که 
چسب و قيچی، رنگی که دوست داريد، کاغذ کادو و مقواست. 
اول می توانيد قوطی را رنگ کنيد و بعد از اين که خشک شد، 
با توجه به ابعاد قوطی با مقوا قطعات جداکننده درست کنيد. 
اگر حوصله اش را داريد، می توانيد روی جعبه را نقاشی و طرح 
بکشيد. اين طور به راحتی هر چه تمام تر چای کيسه ای و هر 

چيز ديگری را می توانيد در اين جعبه جای بدهيد.

سال  اول  برای  ايده  اين  شايد 
خيلی خوب باشد، اما تا آخر سال 
هنوز  و  مانده  ماه  شش  از  بيشتر 
تقويم ديواری مورد  هم می توانيد 
نظر خودتان را درست کنيد. يک 
اين  شما  به  که  دست ساز  تقويم 
امکان را می دهد تا تاريخ ها را گم 
نکنيد و اگر قراری داريد، به شما 
يادآوری کند. ايدة خيلی ساده ای 
برای شما داريم... کافی است 30 

گيره چوبی لباس را روی يک تخته بچسبانيد و باالی هر کدام تاريخ را بنويسيد! 
روی  بدهيد،  کسی  به  خاصی  روز  در  داريد  الزم  که  را  چيزهايی  می توانيد  حاال 

گيره ها وصل کنيد.

کادويی  کادو،  بهترين  که  می دانيد 
احتماال  ندارد.  مناسبت  که  است 
پيدا  خرده پارچه  زيادی  تعداد  هم 
چه  آن ها  با  نمی دانيد  که  کرده ايد 
کار کنيد! بهترين راه استفاده از اين 
خرده پارچه ها تهية کيسه های کادويی 
است. نخ و سوزن و قيچی را بياريد 
که امروز قرار است اين ُخرده پارچه ها 
تبديل به کيسه های پارچه ای شوند و 
بهتر از آن شما می توانيد کادو هايتان 
اين  داخل  متفاوت،  بسته های  در  را 
بدهيد.  هديه  پارچه ای  کيسه های 
پس کمی سليقه به عالوه خالقيت، 
پی  در  خوبی  خيلی  نتيجة  بی شک 

خواهد داشت...
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تابستان آخر  روز هاي    براي      پيشنهاديي 

تابستان رو به انتهاست و هوا رو به خنکی. ديگر بچه ها در حال وهوای اول مهر قرار می گیرند و كمتر كسی می تواند از زمان باقی ماندة 
تابستان بهترين استفاده را بکند. اما نمی توان زمان را به بطالت گذراند و دست روی دست گذاشت و هیچ كاری نکرد. سینماها پر از 
فیلم های خوب و جديد است، نمايش های تازه ای روی صحنه هستند و فیلم های تازه ای به شبکة خانگی آمده است. تنها كاری كه بايد 

انجام دهید، اين است كه يک برنامه ريزی درست انجام دهید و از زمانی كه داريد، نهايت لذت را ببريد.

است.  خوب  ايران  سينمای  حال  روزها  اين 
اضافه  سينما ها  گيشه  به  تازه ای  فيلم های 
کدام  هر  که  خوبی  فيلم های  شده اند. 
ويژگی های خاص خودش را دارد و هر فردی 
با هر سليقه ای می تواند از تماشا کردن آن ها 
لذت ببرد. اما فيلمی که قصد توصيه کردنش 
اولين فيلم حامد محمدی  را به شما داريم، 
داستان  می آيند«  هم  با  »فرشته ها  است. 
ساده ای دارد و با همين سادگی چند ساعتی 
از  دور  قصه اش  می کند.  خوب  را  شما  حال 
اتفاق  ما  همة  برای  می تواند  و  نيست  ذهن 

بيفتد، با خوش بينانه ترين حالت ممکن نشان می دهد هر دردسری می تواند به 
خوشی ختم شود. حامد محمدی در اين فيلم هم مانند »حوض نقاشی« و »طال 
و مس« عاشقانه ای از يک زوج جوان را روايت می کند؛ زوج جوانی که با بازی 
نازنين بياتی و جواد  عزتی از ميان التهاب شهر در پناه خانواده آرام گرفته اند. 
حامد محمدی فيلمی برای خانواده می سازد. خط روايت هم مثل فضای فيلم آرام 
است بی هيچ فرازونشيب، بی التهاب، بی قضاوت از زندگی روزمرة اين روزهای ما. 
زندگی اگر قرار باشد در سينما روايت شود، پر از شادی است. همه چيز به راحتی 
جلو می رود و هيچ اتفاق غيرمنتظره ای نمی تواند زندگی شيرين قهرمانان داستان 
را برهم بزند. اين يکی از ويژگی های خوب سينماست. اين روزها فيلم »فرشته ها 

با هم می آيند« همين ويژگی را دارد. فيلم 
ساده ای که با داستان يک خطی اش، برای 
به  و  برای شما خيال بافی می کند  ساعتی 
شما نشان می دهد در بد ترين شرايط هم 
می توان خوشبخت بود. جواد عزتی، نازنين 
بازيگرانی  کردا  الهام  و  ناجی  رضا  بياتی، 
هستند که برشی از يک زندگی نيمه واقعی 
بار  اين  می کشند.  تصوير  به  شما  برای  را 
نقش  عزتی  جواد  که  است  سوم  بار  برای 
يک روحانی را بازی می کند و در مورد آن 
می گويد: »من از اين موضوع نمی ترسم که 
اين نقش ظاهر نشوم و نگران  بازی کرده ام، ديگر در  را  بار نقش روحانی  سه 
باشم. خير، برای من شخصيت و شناسنامة کاراکتر مهم است و بر اين باورم که 
هرسه روحانی که تاکنون بازی کرده ام، تنها وجه شباهتشان روحانی بودنشان 
بوده است و از لحاظ شخصيتی هرکدام با ديگری متفاوت است.« در هر صورت 
درست همان طور که خود کارگردان می گويد، فيلمی که ساخته، در مدح عشق 
است. »فيلم من در مدح عشق است. اين فيلم در تکريم جادوی عشق است. 
می توانستم فيلم را خيلی گريه دار و غمگين کنم، اما واقعا دوست نداشتم يک 
اثر گريه دار پرسوزوگذاز بسازم و دوست داشتم مخاطب بعد از فيلم حالش خوب 

باشد.«

سينما

شهريورماه  در  می توانيد  که  نمايش هايی  بهترين  از  يکی 
برويد و از ديدن آن لذت ببريد، تازه ترين نمايش بهاره رهنما 
است. »دورهمی زنان شکسپير عاشق« يکی از پرخرج ترين 
تئاتر های سال های اخير است. نمايشی که برای آن دکور، 
در  و  است  شده  طراحی  جواهرات خاص خودش  و  لباس 
حال وهوای نمايش های قبلی بهاره رهنما است. يک داستان 
پيمان  می کنند.  روايت  را  آن  زن  پنج  بار  اين  که  زنانه 
قاسم خانی دراين کار به عنوان مشاور نمايشنامه حضور دارد 
دولت شاهی،  سحر  افشار،  مهناز  رهنما،  بهاره  از  غير  به  و 
بهنوش بختياری، نسيم ادبی و کمند اميرسليمانی در اين 
نمايش بازی می کنند. اين نمايشی است که می تواند اوقات 

خوشی را برای شما فراهم کند. 

شبکه خانگیتئاتر
فروش  از  پس  حساس  طبقه  فيلم 
به  زود  خيلی  سينماها  در  فوق العاده 
بتواند  تا  آمد  خانگی  نمايش  شبکة 
اندک مخاطبانی را که نتوانسته اند اين 
ببيند، جذب کند آخرين فيلم  را  فيلم 
رضا  خوب  بازی  با  که  تبريزی  کمال 
از شهرستان ها  عطاران هنوز در برخی 
روی پرده است، بر اساس فيلمنامه ای از 
پيمان قاسم خانی را ساخته شده است. 
اين سه نفر که مثلث طاليی طنز ايران 

تا به حال هيچ شکستی  انجام داده اند، موفق بوده و  با هم  را تشکيل داده اند، تقريبا هر کاری را 
در کارنامه شان نداشته اند. داستان فيلم با مرگ زن آقای کمالی در حين انجام کار های منزل آغاز 
می شود و در قبرستان با دفن او ادامه می يابد. کمالی از مرگ همسر ناراحت به نظر نمی رسد. با اين 
وجود ظاهری غمگين به خود گرفته و همين سبب می شود به توصية فرزندان برای خارج شدن از 
فضای پس از مرگ همسر به همراه دوستان خوش گذران خود به سفر چين برود. او پس از بازگشت 
از سفر متوجه می شود که فروشندة قبر دوطبقه ای که همسرش را در آن دفن کرده، کاله بردار بوده 
و قبر را به فرد ديگری فروخته است! اين مسئله زمانی روشن می شود که مرد نسبتا جوانی پس از 
همسر کمالی در طبقة بااليی دفن می شود و اين جرقه ای است تا کمالی متعصب را از عصبانيت آتش 
زند و باعث بر هم زدن مراسم تازه درگذشتة دفن شده روی قبر همسرش شود. اين فيلم را می توانيد 

از تمام فروشگاه های محصوالت فرهنگی و سوپرمارکت ها به قيمت سه هزار تومان بخريد.
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نوستالژی

يکی داستان است پرآب چشم
شهريور كه می آيد، با خودش هم خنکی دم پايیز می آورد و هم قصه های عجیب و تازه، مگر نه اين كه ما در شهريور هم كشته شدن رئیس علی 
دلواری را داشتیم در تنگستان و هم ترور اتابک وزير پرداستان را و هم تیرخوردن رضا خان به دست مشروطه چیان و هم تشکیل كمیتة مجازات 
قجری را، مگر نه اين كه در شهريور هم آمدن جنگ جهانی به ايران را شاهد بوديم و هم تبعید رضا خان را و هم زلزلة خراسان 1347، زلزلة 

طبس 1357، شروع جنگ ايران و عراق، طاعون و وبای قجری و...
خودتان بگويید همة اين ها كافی نیست برای اين كه كتاب شهريور بنويسیم؟ اين وسط اما می شود به جای نوشتن كتاب به سراغ چند بريدة 

روزنامه و شب نامه شهريوری رفت و داستان پرآب چشم روزهای دور ايران را دوباره شنید...

1- نمرة هشتم روزنامه ندای وطن، شعبان المعظم 1326
تقريبا يک ماه و اندی بعد از به توپ بستن مجلس توسط فک 
و فاميل محمدعلی شاه، شهريور 1287شمسی، که به صورت 

شب نامه بين مردم پخش شد 
»نالة ملت 

حادثة فجيع يا ضايعة عظيم
جای دارد از اين که اشک حسرت به دامن ريخته بگوييم:

دريغ و درد که خورشيد آسمان کمال
به خاک تيره زا حباب بر نهفت جمال

يا اين که گريبان چاک زده فرياد بر آرم:
هزار نقش بر آرد زمانه و نبود

يکی چنانکه در آينه تصور ماست
در اين گيرودار ايام که ابرهای مظلم استبداد فضای تبريز را 
قيرگون ساخته، يک دست بر دل از غم و دستی بر آسمان 
داشتيم. دست تقديری تيری از کمان جفا بر سينه ما گشاد و 
داغی بر سينة مشروطه خواهان نهاده و آتشی در قانون حريت 
افروخت که دود از نهاد احراران برآورد. يگانه جوانمرد اديب 
فاضل اديب کامل يادآور مشروطيت، سرو آزاده حريت، سالله 
نجيب احمد، سرچشمة ملک تمدن آقا سيدحسن شريف زاده، 
که چشم و چراغ ترقی خواهان آذربايجان بود، روز سه شنبه 

28 ماه رجب، در حالتی که در انجمن ايالتی با جناب حاجی 
ميرزا مهدی کوزه کنانی در جنب قونسولخانه بود، )عباسعلی 
نامی( قصد آن جوان ناکام نمود و به ناگاه از کمين بر آمده 
و بدن نازنينش را هدف گلوله ساخته و به فاصلة دو ساعت 
در قونسولخانة فرانسه جان به جان آفرين تسليم نموده و در 
حالتی که روح از جسم پاکش مفارقت می نمود، گويا چشم 
ابنای وطن دوخته می گفت: خداحافظ ای وطن  حسرت بر 
اساسی،  قانون  الوداع  الوداع  ُحّريت،  خداحافظ  ايران،  عزيز 
که  مشروطه  اساس  ای  ايران،  سعادت  اصول  ای  خداحافظ 
حسرت اجرای تو را زير خاک بردم.... دولتيان و لشکريان را 
تَّنُبه است ای فدويان دولت، و جماعت قشون... سوار و پياده 
و توپچی و صاحب منصبان و وظيفه خوران که سال هاست از 
قبل تجار و کسبه و رعايای ملت ايران تعيش نموده ايد گوشت 
و استخوان پرورده و خود را لشکر اسالمی و حامی دين نام 
نهاده ايد، در صورتی که همة اميدواری ملت به سوی جهاد 
شما بوده در حين شدايا و باليا، رفع ظلم از ايشان نموده از 
دشمن خارجی و داخلی محفوظ بماند، بدبختانه می بينيم که 
در آخر مسئله »چو ديديم عاقبت گرگم تو بودی« شد. بدون 
مقدمه شما را قسم می دهيم به دين و آيين خودتان که آيا 
راضی می شويد که بعضی قونسول ها و نمايندگان خارجه و 

ملت ارامنه بر مظلوميت ما رحم نمايند؟ آنچه قدرت دارند 
ما  استرداد حقوق  و  ناموس  و حفظ  مال  و  امنيت جان  در 
همراهی نمايند، ولی شما که اسم خود را مسلمان گذاشته ايد و 
الاله االاهلل می گوييد به امر يک نفر شخص خونخوار ]محمدعلی 
شاه قاجار[ پنجة خود را با خون ملت آلوده کرده، حقوق ملت را 
پايمال نماييد؟... مگر از غضب خدا و آه مظلومان باک نداريد؟ 
به جان خودتان رحم کنيد، مگر نمی دانيد که توجه باطنی 
اسالم و صاحب شريعت به سوی ملت و مظلومين است؟... ما 
می دانيم که چه ظلم ها در حق ما و شما کرده اند. مگر احکام 
مقدس علمای نجف را نديده ايد که مشروطه و مجلس شورا را 
واجب و ضدمشروطه را کافر حربی نموده اند؟ ايشان هم دلشان 
برای من و شما می سوزد. شما چرا بايد از خواب غفلت بيدار و 
از می ]بی خبری[ هوشيار نشويد و سعادت خودتان را نخواهيد، 
خود تيشه به ريشة خود بزنيد؟ ما آن چه صالح شماست گفته 
و سه مرتبه حجت را تمام کرديم، بعد شما می دانيد و ُمنَتِقم 

حقيقی....«

از  بعد  درست  مهم، 1320/6/6،  خبر  اطالعات  روزنامه   -2
البته  و  تهران  به  انگليس  و  روس ها  ورود  و  هوايی  بمباران 
استعفای دست جمعی هيئت وزيران و درست قبل از استعفای 

چند بريده روزنامه از شهريور های قديم ايران 

شرمين نادری
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رضا خان و تسليم تهران 
خبر يک:

»آگهی حكوت نظامی در تهران
به عموم اهالی پايتخت بدين وسيله آگهی داده می شود از اين 
تاريخ مقررات حکومت نظامی در پايتخت برقرار و به عموم 
افراد پايتخت توصيه می شود با نهايت شهامت، خونسردی 
را از دست نداده و در حفظ انتظامات با مامورين فرمانداری 
نظامی و شهربانی کمک الزم بنمايند. وسايل آسايش عمومی 
برای استحضار عموم تذکر  از هر حيث فراهم شده ضمنا 
داده می شود خواربار شهر تامين و از اين حيث بهيچوجه 
جای نگرانی نيست. عبور و مرور از ساعت نه شب در شهر 
بکلی ممنوع است پاره ای از موارد قانون حکومت نظامی برای 

اسحضار عامه گوشزد می شود.

مادة اول: 
به  اموری که راجع  نظامی می شود  اعالن حکوت  از وقتی 
امنيت و آسايش عمومی است با تصويب هيئت وزيران توسط 

وزارت جنگ اجرا خواهد شد.
مادة دوم:

بايد محاکم نظامی موقتی تشکيل داده شود که با سرعت و 
شدت در تقصيرات و اقداماتی که بر ضد امنيت و آسايش 

عمومی است رسيدگی نمايند.
مادة سوم:

تمام حکام محاکم نظامی بايد اهل نظام باشند.
مادة چهارم:

اشخاصی که عمال بر ضد دولت مشروطه و امنيت و آسايش 
عمومی اقدام رضايت آن ها مدلل  ]اثبات[ شده باشد، محکوم 

به قتل خواهند بود.
مادة پنجم:

اشخاصی که سوءظن مخالفت با دولت مشروطه و امنيت 
و انتظام عمومی در حق آن ها بشود قوه مجريه حق توقيف 
آن ها را خواهد داشت و پس از توقيف استنطاق آن ها شروع 
نشود  رفع  کلی  به  سوءظن  استنطاق  در  هرگاه  می شود. 
شخص مظنون در توقيف باقی خواهد ماند و بعد از اختتام 

حکومت نظامی به عدليه تسليم خواهد شد.
مادة ششم:

...
مادة هفتم:

مامورينی که تامين شهر به عهدة آنان واگذار است، در صورت 
تحقيقات خواهند  اجرای  و  منازل  به  سوءظن حق دخول 
داشت در صورت مخالفت و مقاومت می توانند جبرا داخل 
شوند و مخالف و مقاوم را قهرا دستگير نمايند و موافق حکم 

محکمه نظامی قويا سياست خواهد شد.
مادة هشتم:

روزنامه ها و مطبوعات اگر بر ضد اقدامات دولت انتشاراتی به 
طبع رسانند نمرات روزنامه و ادارة روزنامه 
توقيف در صورتی که تحريک به ضديت 
مديران  يا  آن  متصدی  باشد،  دولت شده 
آن ها موافق حکم محکمة نظامی مجازات 

خواهند شد.
مادة نهم:

مجازاتی که در حق مستخدمين دولت و 
کسانی که تصدی امور دولتی بوده اند مقرر 

می شود، قابل تخفيف نيست.
مادة دهم:

حکومت  مدت  در  انجمن ها  و  اجتماعات 
نظامی بايد به کلی موقوف و متروک باشند 
و اگر اجتماعی منعقد شود به مجرد اخطار 

اوليه پليس بايد متفرق شوند. در صورت مقاومت جلب به 
محاکمه نظامی و محکوم به مجازات می شود.

مادة یازدهم:
حمل اسلحه از هر قبيل به جز برای مامورين دولتی که مامور 

نظم و امنيت عمومی هستند اکيدا ممنوع است...
فرماندار نظامی تهران 
سپهبد امير احمدی«

کثيراالنتشار  روزنامه های  در  جنگ  اعالن  فرمان   -3
1322/6/17، بعد از افتادن ايران به دست متفقين، آمدن آن 
يکی شاه و وارد شدن ايران به جنگ جهانی دوم به عنوان 
يک منطقة نظامی مناسب برای روسيه و انگليس در جنگ 

با هيتلر
خبر يک:

»فرمان اعالن جنگ امروز در ساعت نه و سی و چهار دقيقه 
بصحه همايونی رسيده:

با تاييدات خداوند متعال 
ما پهلوی شاه ايران 

بنا به پيشنهاد دولت بر طبق اصل پنجاه و يکم قانون اساسی 
از تاريخ هفدهم شهريور 1322 اعالن جنگ را بين کشور 

خودمان و آلمان مقدر و اعالم می داريم.«

4- سال 1332 هم که البته از آن سال های حادثه خيز بود و 
روزنامه ها اگر توانستند، درباره اش نوشتند 

»1332/6/3 روزنامه اطالعات
خبر يک:

در حادثه 28 مرداد 41 نفر مقتول شده اند 
امروز ساعت 10 صبح رئيس ادارة پزشک قانونی اعالميه ای 
که دربارة مقتولين و مجروحين واقعة 28 مرداد صادر کرده 

بود، در اختيار خبرنگاران گذاشت. به موجب اين اعالميه در 
حادثة مزبور 41 نفر معلوم گرديده و 17 نفر مجهول الهويه 
تاريخ  در  بيمارستان ها  کليه  در  مجروحين  تعداد  هستند. 
بوده است و تعداد ديگری هم  نفر  بر 75  بالغ   1332/6/2
جراحات جزئی داشته اند پانسمان شده و مرخص گرديده اند. 

از تمامی مقتوالن نيز عکس برداری شده است.«

و  خورده  شهريور  تاريخ  هم  طبس   57 سال  زلزلة   -5
سرمقاله اش هم پايانی است بر بريده های روزنامه ما.

مجروحين و بازمانده ها را دريابيد
 11 از  بيش  و  حکمفرماست  مرگ  و  وحشت  طبس  در 
هزار نفر در اين شهر و روستاهای اطراف مانند روستاهای 
کاشمر، احمديه، تور غميان و.... زير آوار مانده اند و کشته 
شده اند. اولين گروه امداد، صبح روز يک شنبه 26 شهريور به 

فرماندهی سرهنگ دوم پياده غالمرضا ازما از مرکز آموزش 
بيرجند به طبس رسيد.

به جرئت می توان گفت که  است.  ويران شده  همه شهر 
خبر  انتشار  از  پس  است.  گم شده  زمين  روی  از  طبس 
زلزله در منطقه طبس گروه های متعددی از مردم شهرهای 
اطراف با کمک های اوليه به ياری مصيبت ديدگان طبس 
سخت  زندگی  و  شده  قطع  شهر  آب  و  برق  شتافتند... 
زخمی ها  تعداد  است.  شده  مشکلتر  حادثه  بازماندگان 
از  آن چه  اما  نيست،  به درستی مشخص  و کشته شدگان 
قراين برمی آيد بيشترين جمعيت شهر و روستاهای اطراف 
بيرون  آوار  زير  از  امروز اجسادی که  نابود شده اند...صبح 
به گورستان حمل شد.  آورده شدند، توسط 15 کاميون 
پارک طبس  در  مجروح  بيشماری  تعداد  حاضر  حال  در 
روی زمين قرار دارند و هنوز گروه ها و وسايل کمک به 
اندازه کافی به اين شهر نرسيده است و بايد مجروحان و 
بازماندگان طبس را هرچه زودتر دريافت. 
در حال حاضر با نبود برق و امکانات الزم 
فعاليت شبانه برای جست وجو و کمک با 
فراوانی  و مشکالت  می رود  پيش  کندی 

در بر دارد.«

فهرست منابع:
1- روزنامه اطالعات، هشتاد سال، جلد اول 

1304-1357 چاپ و نشر اطالعات
2- تاريخ بيداری ايرانيان، ناظم االسالم کرمانی، 

نشر آگاه به اهتمام علی اکبر سيرجانی
عبدالعظيم  ايران،  تاريخ  روز  3- 10 هزار 

رضايی
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ايران جشن نخل و خرما در جنوب 

من سرزمین 

هرسال تابستان كه فصل برداشت و نعمت است، شهرهای زراعی شکل ديگری به خودشان می گیرد؛ شکل زندگی و نعمتی كه بايد منتظر آمدنش 
بود. نعمت تابستان برداشت هديه های الهی است و مردم و زارعین به پاس اين نعمات جشن هايی برپا می كنندكه در شماره گذشته به اختصار به 

مرور دو جشن پرداختیم. در ادامه در اين شماره به جشن نخل و خرما می پردازيم.

نخل در ميان مردم قشم به عنوان درخت زندگی مورد احترام 
فراوان و دارای اهميت ويژه ای است. تا جايی که مرد باغ دار 
قشمی می پندارد اگر نخل پير و فرسوده و بی بار نخلستان خود 
را قطع کند، گناه بزرگی مرتکب شده است. محصول نخل 
)خرما( به عنوان يک منبع غذايی سرشار از انرژی استفاده شده 
و شيرة آن هم در زمستان مورد مصرف قرار می گيرد. درخت 
خرما استفاده های متعدد دارد و در ساختمان سازی، صنايع 

دستی و خوراک دام از آن استفاده می شود.
حدود 12هزار اصله نخل در 890 هکتار از اراضی قشم وجود 
دارد. کشت نخل در اين جزيره از سابقه ای طوالنی برخوردار 
است. بالغ بر 20 نوع مختلف خرما از نخل های جزيرة قشم 
شيخ  مصلی،  ترتيب  به  آن ها  ميان  از  که  می شود  برداشت 
زير  سطح  بيشترين  آلوستری  و  مرداسنگ  هليلی،  کمالی، 

کشت را به خود اختصاص داده اند.
جشن سنتی نخل و خرماپزان هر سال به مدت يک هفته به 
همت سازمان منطقة آزاد قشم در مرکز جزيره برگزار می شود 
و اين حرکتی است برای شناساندن هرچه بيشتر ارزش های 
حياتی اين درخت و آموزش اصول مربوط به کاشت و پرورش 

آن به باغ داران و نخل داران قشم.
در جشن نخل، مردم جزيره به صورت محلی با جايگاه ويژة 
نخيالت و نقش آن در اقتصاد نخل داران، با محصول اصلی 
نخل )خرما( و انواع آن و فرآورده ها و صنايع وابسته و تبديلی 
خرما نظير شيره، سرکه، الکل، صنايع بسته بندی و دارويی آشنا 
می شوند. کارشناسان مربوط روش های علمی ايجاد نخلستان 
و عمل آوری آن را به عموم عالقه مندان آموزش می دهند و 
نژاد شدة نخل  از نمونه های اصالح  نخل داران را به استفاده 
به  بازديدکنندگان  عموم  نخل،  جشن  در  می کنند.  ترغيب 
گسترش فضای سبز و گذاردن خرما و فرآورده های ديگر آن 

در سبد غذايی تشويق می شوند.
در جشن نخل انواع نهال های کشت يافته و اصالح شدة درخت 
توری، خاصويی،  زاهدی،  پيارم، ديری،  نخل )شامل مجول، 
)خنيزی،  خرما  محصول  انواع  و  می شود  عرضه  خنيزی( 
خاصويی، پيارم، شيره، سرکه و...( در بسته بندی های مختلف 
به فروش می رسد. هم چنين صنايع تبديلی خرما )تبديل خرما 
به سرکه و الکل، دستگاه های عرق گير( نمايش داده می شود و 
شيرينی های تهيه شده از خرما )مثل کيک خرما، رولت خرما، 
بيسکوييت خرما، قطاب خرما، مربای خرما، خرمای اشکافته، 
خرمای ماليده و...( در غرفه های جهاد کشاورزی در معرض ديد 

عموم بازديدکنندگان قرار می گيرد.
محصوالت  و  وسايل  اقسام  و  انواع  شامل  دستی  صنايع 
ساخته شده از شاخ و برگ و ليف درخت خرما )سبد، سب، 
جارو، طناب، جاليوانی، گلدان، دمپايی و پروند که وسيله ای 
است که باال رفتن از درخت نخل و برداشت خرما را با آن 
انجام می دهند( است و در غرفة انتشارات مرکزی سازمان جهاد 
کشاورزی کتاب های تخصصی مرتبط با نخل و خرما به نمايش 

گذاشته می شود.
برخی روستاهای جزيره صنايع دستی زنان و دختران را در 
خالل  می گذارند.در  نمايش  به  خود  اختصاصی  غرفه های 
انواع  قشم،  ديدنی  از جاذبه های  فيلم هايی  شب های جشن، 
و  مستند  قالب  در  کشاورزی  ترويج  و  خرما  فرآورده های 
سينمايی و فيلم های مرتبط با نخيالت به نمايش درمی آيد و 
عدة کثيری از مردم با دقت و اشتياق فراوان به تماشای آن ها 
می پردازند. حرکت کاروان شتر با کجاوه، اجرای موسيقی های 
و  مولودی خوانی  اضواء،  رزيف،  نام های  به  قشمی  سنتی 
بازی های سنتی در طی شب های برگزاری جشن ها همواره با 

استقبال عمومی روبه رو می شود.

مدعوين و مهمانان مختلف به ويژه هنرمندان و خبرنگارانی 
خاصی  حساسيت  و  دقت  با  کشور،  و  استان  رسانه های  از 
برنامه های هر جشن را ثبت و گزارش می کنند و آن را از طريق 
رسانه ها، به اطالع عموم می رسانند. نشريات داخلی در خالل 
تا پنج هزار نسخه در  تيراژ سه  روزهای برگزاری جشن در 

دسترس همگان قرار می گيرد.
جشن خرما مراسمی است که توسط مديران منطقه و هم زمان 
با شروع احداث شهرک ارگ جديد در سال  1372 پايه گذاری 
شده و پيش از آن چنين مراسمی هرگز برگزار نمی شد. از 
آن جا که همه ساله مراسم مختلفی همچون جشن خرمن، 
گالب گيری و... در کشور برگزار می شود، اين انگيزه در ذهن 
مديران مجموعه تقويت شد که در فصل برداشت خرما جشنی 
به خاطر آن برپا شود. به اين ترتيب اين جشن از همان ابتدای 
شروع عمليات احداث شهرک ارگ جديد و با حداقل امکانات 
برگزار شد و هرساله با توسعة شهرک و افزايش امکانات، با 
خرما  جشن  می شود.  برگزار  بيشتری  گستردگی  و  شکوه 
شامل برنامه های متنوع تفريحی و ورزشی، جنگ  های شادی 
آتش بازی،  کشور،  هنرمندان  برجسته ترين  حضور  با  شبانه 
از  ورزشی  مسابقات  پرستو،  تاالر  در  موسيقی  کنسرت های 
جمله دوچرخه سواری و قايق سواری زوج های جوان در درياچه، 
جشنواره  بادبادک،  مسابقات  و  کودکان  ويژة  خيابانی  تئاتر 

فيلم های سينمايی و برنامه های متنوع ديگر است.
هم چنين امکانات گستردة مجموعه همچون باشگاه سوارکاری، 
استخرهای سرپوشيده و روباز، سالن های سرپوشيده و بيليارد، 
پيست های  موتورسواری،  و  کارتينگ  کودکان،  شهربازی 
اسکيت و دوچرخه سواری، رستوران های مختلف، هتل چهار 
ستاره و..... نيز در اختيار مهمانان و مسافرانی قرار می گيرد که 

به اين منظور به منطقه سفر می کنند.
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نيم نگاهي به ادبيات جنگ در ايران و جهان 

باروت  و  از جنس گلوله  کلمه هايي 

ادبیات

فريد دانش فر

ژانري به نام جنگ
وجود موضوعي مانند جنگ و مبارزه در آثار شاعران و 
نويسندگان کهن ايران و جهان، از شاهنامة فردوسي تا 
»ايلياد« نوشتة هومر، نشان دهندة اهميت آن، هم براي 
خالق اثر و هم براي مخاطب است. اما شايد بتوان گفت 
در آن زمان و با توجه به شرايطي که وجود داشت، کساني 
که مبارز و جنگ جو بودند، در اين واقعه شرکت مي کردند 
و طبعا ضررهاي جاني بيشتری به همين افراد رسانده 
مي شد و گاهي وقت ها مشکالتي را هم براي خانوادة اين 
افراد پديد مي آورد. اما با گذشت زمان و پيشرفت علم 
و تکنولوژي و ساخته شدن سالح هاي پيشرفته، جنگ 
چهره ترسناک تر و وحشيانه تري به خود گرفت و ابعاد آن 
هم وسيع تر شد. اين مسئله باعث شد نويسندگان بيشتر 
از قبل به اين موضوع بپردازند. لئو تولستوي و اميل زوال 
از جمله کساني بودند که در آثارشان به موضوع جنگ 

پرداختند. اما هيچ کدام از اين دو نفر آن قدر عمر نکردند تا 
شاهد بزرگ ترين جنگ تاريخ باشند. 

جنگ در ادبیات جهان 
به طور مشخص وقوع جنگ وحشتناک جهاني اول، باعث شد 
تا شاخه و ژانر جديدي به ادبيات اضافه شود. پس از اين واقعه، 
نويسندگان سراسر دنيا دست به قلم شدند و از جنگ نوشتند. 
در اين ميان آثار بسيار ماندگاري خلق شد؛ کتاب هايي که 
حتي امروز و پس از گذشت 90 سال، از ارزش آن ها کم نشده 
و هنوز هم عالقه مندان کتاب را به سمت خود مي کشانند. 

اسلحه«  با  »وداع  مانند  آثاري 
»در  همينگوي،  ارنست  نوشته 
اثر  نيست«  خبري  غرب  جبهه 
فيلم  دو  که  رمارک،  ماريا  اريش 
سينمايي با اقتباس از اين رمان ها 
ساخته شدند. بعد از جنگ جهاني 
دوم، تعداد آثاري که در اين زمينه 
کرد.  پيدا  افزايش  شدند،  نوشته 
صدا  به  که  براي  »زنگ ها  رمان 
از  همينگوي  نوشته  درمي آيند« 
مهم ترين آثار پس از جنگ جهاني 
دوم است. نويسندگان کشورهايي 
مانند انگليس، فرانسه و روسيه که 

در جنگ پيروز شده بودند، آثاري با مضمون ادبيات دفاع يا 
ادبيات جنگ ميهني نوشتند. آلمان ها که هم متجاوز شناخته 
مي شدند و هم در جنگ شکست خورده بودند، نمي توانستند 
از دفاع يا جنگ براي خاکشان بنويسند. از طرفي بسياري 
از آلمان ها با اين جنگ مخالف بودند و تعداد بسيار زيادي 
هم پس از جنگ پشيمان شدند. به همين دليل به ادبيات 
»ضدجنگ« پرداختند و در آثار خود از چهرة زشت و وحشيانة 
برتولت  نوشتند.  آن  از  ناشي  پيامدهاي  هم چنين  و  جنگ 
برشت از مهم ترين نويسندگان آلماني بود که در آثار خود که 
بيشتر هم نمايشنامه بودند، به موضوع جنگ پرداخت. او در 
نمايشنامه »سيمون ماشار« داستان دختر فقيري را مي گويد 

که در زمان اشغال فرانسه به دست نازي ها، صداي فرشته اي 
براي رهايي  را ژاندارک تصور مي کند و  را مي شنود و خود 
فرانسه مبارزه مي کند. ماريا رمارک که پس از کتاب »در جبهه 
غرب خبري نيست« به شهرت رسيده بود، از طرف يک روزنامة 
آلماني به مبارزه عليه کشورش متهم شد و به همين دليل به کشور 

سوييس و در زمان جنگ جهاني دوم به آمريکا 
مهاجرت کرد و کتاب »طاق نصرت« را نوشت 
که محور اصلي آن فجايعي است که مردم 
فرانسه در زمان جنگ متحمل شدند. يکي از 
نويسندگان مشهور آلمان پس از جنگ جهاني 
که در بسياري از آثارش به موضوع جنگ و 
پرداخته،  آن  ناگوار  پيامدهاي 
رمان  اولين  است.  بُل  هاينريش 
او »قطار به موقع رسيد« بود که 
در اعتراض به جنگ نوشته شد. 
آثاري که از آن ها نام برديم، مربوط 
به قبل از سال 1950 هستند. به 
جز جنگ هاي جهاني، جنگ هاي 

ديگري هم در نقاط مختلف دنيا اتفاق افتاد که در 
ادبيات هر کشوري به نوعي به آن پرداخته شده.

ادبیات جنگ يا 
ضدجنگ؟ 

از  يکي  خوانديد،  که  تيتري 
ما،  در کشور  نه تنها  که  است  سوال هايي 
بلکه در ساير کشورهاي دنيا مطرح است 
و مي توان گفت که هرکسي از زاوية ديد 
خود به آن نگاه مي کند. شايد براي پاسخ 
به اين پرسش بهتر باشد به طور مشخص 
از ماهيت آن جنگ صحبت کنيم. به طور 
مثال در مورد کشور آلمان پس از جنگ 
جهاني، ادبيات ضدجنگ شکل مي گيرد. 

از آن جايي که دربارة هشت سال دفاع مقدس، همگان بر 
اين نظر هستند که کشور ديگري به خاک ما تجاوز کرده و 
دفاع ما بر حق بوده، جواب روشن است. در کشور ما شايد 

نويسندگان در کتاب هايشان  از سال 1358  تا قبل 
به موضوع جنگ نپرداخته بودند، اما حملة عراق به 
آغاز  نقطة  مقدس،  دفاع  سال  و شروع هشت  ايران 
پديد آمدن آثار نويسنده هاي ايراني در رابطه با جنگ 
در  که  مهم  و  جدي  کتاب هاي  اولين  از  يکي  شد. 
قلم  به  سوخته«  »زمين  رمان  شد،  نوشته  اين باره 
احمد محمود است. از نکته هاي جالب توجه دربارة 
شد،  منتشر   1362 ماه  فروردين  در  که  رمان  اين 
تيراژ 10 هزارتايي آن و جالب تر از آن فروش تمام 
نسخه هاي کتاب در عرض چند روز بود. احمد دهقان 
موضوع  به  آثارش  در  که  بوده  نويسندگاني  از  هم 
هشت سال دفاع مقدس پرداخته و براي رمان »سفر 
به گراي 270درجه« جايزة 20 سال ادبيات پايداري 
را دريافت کرد.  در اين سال  ها نيز کتاب »دا« نوشته 
از  جذاب  روايتی  با   توانسته  حسينی   زهرا  سيد 
خاطرات جنگ مخاطب های بيشماری بدست بياورد. بعد از 
تمام شدن جنگ، دو ديدگاه در رابطه با ادبيات جنگ مطرح 
بايد به موضوع دفاع مقدس  شد. عده اي معتقد بودند که 
کشورمان در مقابل ارتش متجاوز عراق پرداخت. در مقابل 
زشت  واقعه اي  را  جنگ  ديگر  تعدادي 
که  بود  اين  بر  نظرشان  و  مي دانستند 
اتفاقات و پيامدهاي آن نوشت.  از  بايد 
به  پرداختن  مي رسد  نظر  به  هرچند 
هم  نوعي  به  مقدس  دفاع  سال  هشت 
هم  و  مي آيد  حساب  به  جنگ  ادبيات 
ادبيات ضدجنگ. بدون شک در آثاري 
و  زيبا  بسيار  تصاوير  موضوع،  اين  با 
بدون  و  خوشحال  انسان هاي  دل انگيز، 
از طرفي  درد و رنج و غم نمي بينيم و 
و  فداکاري ها  رشادت ها،  شاهد  هم 
بايد  که  هستيم  ازخودگذشتگي هايي 
بدون  سپرد.  ياد  به  را  آن ها  هميشه 
آن سال ها  در طي  ما  مردم  که  رنج هايي  از  گفتن  شک 
موضوعي  اما  است،  اهميت  دارای  بسيار  شدند،  متحمل 
مطرح شده  سواِل  از  بيش  شايد  که 
در  آثار  نگارش  شيوة  دارد،  اهميت 
اين زمينه است. گاهي با آثار سفارشي 
روبه رو مي شويم، که در بيشتر موارد 
سه  و  دو  درجه  کتاب هاي  آن  نتيجة 
به  سطحي  نگاه  با  آن  در  که  است 
برجستة  نقطة  و  مهم  موضوع  اين 
تاريخ کشور پرداخته شده. بدون شک 
مسئله  اين  دغدغه اش  که  نويسنده اي 
است، بدون مطالعه و تحقيق و بررسي 
چون  نمي برد،  قلم  به  دست  دقيق 
مي داند که خواننده و به ويژه مخاطب 
امروز که آثار مطرح جهان را در دست دارد، بسيار باهوش، 
تيزبين و دقيق است و اگر داستان گيرا نباشد يا از واقعيت 

فاصله داشته باشد، به سادگي آن را کنار مي گذارد.
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بوي مهر كه مي پیچد توي مشام، حتي اگر سال ها از اين فضا 
دور باشي، دلت مي خواهد به اولین مغازة نزديک دم دستت سر 
بزني و دفتر سیمي فیلي و خودكار بیک و مداد سوسمارنشان 
بخري. مهر ماه مدرسه و دانشگاه و خريد لوازم التحرير است. 
دانشجوها اگر خیلي روشن فکر باشند، فقط و فقط به يک مداد 
نوكي و يک بغل كاغذ پاره و خودكار سرشکسته اكتفا مي  كنند. اما 
ترم اولي هاي ذوق زده، به اندازة همان كالس اولي هاي بي خبر از 
همه جا عمل مي كنند، فقط با اين تفاوت كه روي كیفشان عکس 
مرد عنکبوتي و جومونگ نیست. آن ها روي كیفشان پیکسل هايي 
آزادي وصل مي كنند و به جاي  با عکس جناب »چه« و كبوتر 

دفترهاي فانتزي پرزرق وبرق، دفترهاي بلند پاپکو مي خرند...

اما همين لوازم التحرير خريدن هم حساب و کتاب خودش را دارد. 
بايد اصولش را بلد باشي تا نه کاله سرمان برود و نه رفتاري را پيش 
بگيريم که به کودکان دبستاني ضربه وارد شود. مراکز عمدة خريد 
لوازم التحرير هم که کامال مشخص است و اگر کلکسيون باز باشي 
و کلکسيون پاک کن و مدادت هم تکميل باشد، نشاني همه شان را 
داري. مي خواهيم يک نقشة راه بکشيم براي شما که يا محصليد 
يا فرزند محصل داريد، تا نه سردرگم شويد و نه خدايي ناکرده اين 

وسط کم فروشي صورت بگيرد...

آن چه مورد نیاز است...
در اين جا به تفکيک به آن چه مورد نياز براي خريد شماست، 

مي  پردازيم.
- تو که دستت به نوشتن آشناست

مداد  دانش آموزان،  براي  نوشت افزارها  اصلي ترين 
و خودکار هستند. البته بچه هاي دبستاني معموال براي استفاده 
از خودکار محدوديت دارند و بيشتر از مداد استفاده مي کنند. 
مدادهاي معمولي را از ترکيب گرافيت و خاک رس و کمي دوده 
مي سازند که بسته به ميزان حرارتي که مدادهاي مختلف موقع 
ساخت مي بينند، ميزان سفتي و نرمي شان متفاوت است. بهتر 
است براي بچه ها مداد خيلي نرم نگيريد، چون زود نوکش گرد 
مي شود و مدام بايد تراشيده شود. به همين علت مدادهاي با نوک 

نرم خيلي به صرفه نيستند.
از طرفي نوشتن با مدادهايي که نوک خيلي سفت دارند، براي 
بچه ها دشوار است، ضمن اين که اين جور مدادها بعد از تراشيده 
شدن خيلي تيز مي شوند و ممکن است در حال شيطنت و بازي 
در چشم دانش آموز فرو روند. مدادهاي اتود هم براي دانش آموزان 
باالتر از سن دبستان مناسب اند، چون تعويض نوک اين مداد براي 
بچه هاي کوچک کار آساني نيست. مزيت اين مداد به مداد معمولي 
اين است که نيازي به تراشيدن ندارد و تا مدت ها قابل استفاده 
است. اما اين عيب را هم دارد که در صورت فشار زياد يا گذاشتن 

داخل جامدادي نوکشان مي شکند.
در مورد خريد خودکار هم جنس و کيفيت آن را در نظر بگيريد. 
بدنة خودکارها را معموال از پالستيک، چرم، سراميک، آلومينيوم، 
چوب و استيل مي سازند. بهتر است خودکاري تهيه کنيد که سبک 
باشد و در داشته باشد تا داخل کيف يا جامدادي را خط خطي 
نکند و در صورت پس دادن جوهر، وسايل دانش آموز 

را کثيف نکند.
بيشتر بچه ها از خودکارهاي معطر خوششان مي آيد، 
اما توجه داشته باشيد که مواد معطر استفاده شده در 
بعضي خودکارها ممکن است براي بچه ها آلرژي زا باشد. 
موقع خريد خودکار حواستان باشد که نوک نرم و رواني 
داشته باشد و جوهر آن به راحتي خارج شود تا موقع 

نوشتن به دست فشار وارد نشود.

مي افتي تو حوض نقاشي
مداد شمعي و ماژيک هم به دليل تنوع رنگي شان، از 
لوازم التحرير مورد عالقه بچه ها براي نقاشي هستند، اما 
در عين حال ممکن است آلرژي زا و سمي هم باشند. 
مداد شمعي را از ترکيب پارافين و رنگ مي سازند و به 
همين دليل خيلي مراقب باشيد بچه بعد از استفاده از مداد شمعي 
دستش را به دهان يا چشمش نزند. خريد مداد شمعي روکش دار 
بهترين راه براي ايمن کردن فرزندتان در برابر مسموميت و آلرژي 

است.
دربارة ماژيک هم مانند مداد شمعي بهتر است مارک هاي مرغوب 
و قابل اطمينان را تهيه کنيد. ماژيک هاي غيررسمي که در بازار 
موجود هستند، با عبارت »Not poisoning« مشخص مي شوند 

و اگرچه کمي گران تر از ديگر ماژيک ها هستند، براي بچه هاي 
کوچک که عادت به دهان بردن همه چيز را دارند، مناسب تر است. 
انواع رنگ هاي فسفري و روشن ماژيک هم مي توانند چشم بچه ها 

را خسته و ناراحت کنند.
روان نويس و خودنويس هم از نوشت افزارهايي هستند که به علت 
شيوة استفاده بهتر است در دسترس دانش آموزان کوچک تر قرار 
نگيرند. آب رنگ و گواش هم از مواد رنگي ساخته شده اند که براي 
بچه ها خطرناک اند، ضمن اين که محيط را حسابي کثيف مي کنند. 
پس اگر فرزند شما به استفاده از اين وسايل اصرار دارد، بهتر است 
با نظارت خودتان و در موارد محدودي اجازة استفاده از اين مواد 

را به او بدهيد.

ماژيک هاي پفي
ماژيک هايي که اين روزها تحت عنوان ماژيک پفي تبليغ مي شوند 
و بچه ها را حسابي وسوسه مي کنند، چندان مناسب نقاشي بچه ها 

نيستند.

زنگ اول

بوي ماه مهر
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افرادي که تجربة استفاده از اين ماژيک ها را دارند، مي گويند اوال 
رنگ اين ماژيک ها يا به سادگي بيرون نمي آيد يا از نوک ماژيک به 

بيرون شره مي کند.
ثانيا به آن راحتي که در تبليغات مي بينيم، پف نمي کند و بايد 
نزديک نيم ساعت روي نقاشي سشوار بگيري تا کمي پف کند که 
موجب مصرف مقدار زيادي برق مي شود. در ضمن حرارت سشوار 
موجب تبخير سريع حالل ها مي شود و اين موضوع ممکن است 

براي سالمت کودکان مضر باشد.
ابزاري مانند گونيا و پرگار و خط کش به خاطر نوک تيز بودن 
براي دانش آموزان خطرناک اند. بهتر است انواع پالستيکي اين 
وسايل را به جاي انواع فلزي شان براي فرزندتان بخريد. از خريدن 

خط کش هاي بلند و پرگارهاي فلزي بدون درپوش پرهيز کنيد.

هوا را از من بگیر، پاک كن را نه
پرکاربرد  وسايل  ديگر  از  هم  مدادپاک کن  و  مدادتراش 
مدادتراش  بچه ها  براي  است  بهتر  هستند.  محصالن 
مخزن دار تهيه کنيد تا مدام مجبور به جمع کردن تراشه ها 
از روي زمين نباشيد. مدادتراش روميزي هم از اين لحاظ 
که قابل حمل نيست و بچه را در تراشيدن مداوم مدادهايش 
مدادتراش  خريد  در  است.  خوبي  گزينة  مي کند،  محدود 
اندازة دست  با  روميزي دقت کنيد که دستة آن متناسب 
دانش آموز باشد و جنس آن طوري باشد که در دست ليز 
نخورد. جنس بيشتر مدادپاک کن ها الستيک است و ممکن 
به  پاک کن  کند.  آلرژي  ايجاد  پوست  يا  براي چشم  است 
در  زود گم مي شود.  معموال  آن  سايز  بودن  دليل کوچک 
به  نخ  با  را  پاک کن  اين مشکل  براي حل  والدين  گذشته 
گردن بچه ها آويزان مي کردند، ولي امروز پاک کن هايي به 

بازار آمده اند که خودشان بنددار هستند.
دفترچه هم از ديگر لوازم التحرير اصلي مورد استفادة دانش آموزان 
است که در انواع متعدد خط دار و بي خط، 40 برگ، 60 برگ، 80 
برگ، 100 برگ و 200 برگ در بازار موجود است. بهتر است 
براي بچه هاي کوچک دفترچه هايي با تعداد برگ کم بخريد، چون 
دفترچه هاي قطور دير تمام مي شوند و مدت ها در دست دانش آموز 
ورق مي خورند و ممکن است ورق هايشان لوله يا کثيف شوند. 
دفترچه هاي سيمي با جلدهاي محکم بهترين انتخاب براي همة 

مقاطع تحصيلي اند.
با رنگ و طرح جلد  است موقع خريد دفتر، دفترهايي  بهتر 
متفاوت بگيريد تا بعد براي پرهيز از اشتباه فرزندتان در تشخيص 
دفترهايش، براي هر درس دفتري با يک رنگ يا طرح متفاوت 

اختصاص دهيد

باحال هاي امروز بازار
اصوال کيف اول مهر به کتاب و دفتر نو و لوازم التحرير جديد است. 
اصال مگر مي شود سال کار و تحصيل نو شود و خبري از دفتر 
جديد و مدادهاي جديدترش نباشد؟ اصال مگر مي شود که يک 

هفته مانده به اول مهر، سرکي به مغازه هاي لوازم التحرير نکشيد؟
مغازه هاي  به  آن طرف  و  طرف  اين  هفته  دو  يکي  هم  ما 
لوازم التحريري که از آن ها کلي خاطره داشتيم سر زديم و سراغ 
لوازم التحريرهاي جديد و باحال بازار را گرفتيم. گرچه لوازم التحرير 

هميشه همان است که بود و آدم ها مداد و قلم مي خواهند 
براي نوشتن و پاک کن براي پاک کردن. فقط شکل اين 
مداد و خودکار و کاغذ است که هر سال تغيير مي کند. 
براي اثبات اين حرف به خودتان فقط کافي است سري به 

مغازه هاي محبوبتان بزنيد.

چسب اكلیلي
مايع  است. همان چسب  روزگار  از عجايب  ديگر  اين 
خودمان که در کودکي آبکي صدايش مي کرديم، حاال 
مخلوطي از اکليل است براي اين که هر چيزي که نياز 
به چسباندن دارد، پرزرق وبرق بشود. از اين چسب ها براي 
درست کردن کاردستي استفاده مي شود و قيمتش تنها 

هزار تومان است.

صابون هاي كاغذي 
آن روزها صابون هاي کاغذي اشيای بدبو و بدرنگي بودند که براي 
نظافت به کيف کودکان سپرده مي شدند. حاال اين صابون هاي 
کاغذي شبيه گل هاي کوچکي شده اند و در شيشه هاي ظريف 
و استوانه اي و کيف هاي کوچک فروخته مي شوند. قيمت آن ها 
هم 1000 تومان است. البته از ژل هاي ضدعفوني کنندة دست و 

صورت هم نبايد غافل شد.

خودكارهاي پوستي
اين خودکارهاي براق که روي پوست هم 
عمل مي کنند، گاهي به عنوان مداد آرايشي 
هم استفاده مي شوند. از اين خودکارها 12 
مخصوص  و  است  موجود  بازار  در  رنگ 

کارهاي تزييني در مدارس است.

جاي گیره و سوزن ته گرد
و  عجيب  بيماري هاي  روزگار  روزها  اين 
غريب است. حاال هپاتيت بيداد مي کند و 
راه هاي ابتال به آن بسيار ساده و غيرقابل 
تصور. يکي از راه هاي ابتال به اين بيماري 
مهلک، تماس انگشت با سوزن  هاي آلوده 
و سوراخ شدن انگشت به وسيله آن است. 
سازندگان لوازم اداري و لوازم التحرير هم 
ابتال  از  که  بوده  اين  بر  تالششان  تمام 
اداري  لوازم  وسيلة  به  بيماري  اين  به 

که جاسوزني  هاي  باشد  براي همين  کنند. شايد  جلوگيري 
قديم ديگر جايي در بازار ندارند و حاال نوبت جاسوزني هاي 
ريلي است که از تماس نوک انگشت با نوک سوزن جلوگيري 

مي کند. اين جاسوزني ها دو هزار تومان قيمت دارند.

مداد رنگي و مداد شمعي
االن نسل نسل ام پي تري و جمع وجور کردن وسايل است. شايد 
براي همين باشد که يک شرکت معروف خارجي تهيه کنندة 
لوازم التحرير به اسم کلوسينگ، اقدام به توليد مداد رنگي و گواش 
در کنار يکديگر کرده. در اين توليد جديد، در يک بستة مستطيل 

کوچک، مداد رنگي و گواش کنار هم تعبيه شده که دانش آموز 
هنگام حمل آن دچار مشکل نشود. حمل ونقل اين جعبة نقاشي 
بسيار آسان و طراحي آن باعث رغبت کودکان به نقاشي مي شود.

مدادهاي مخملي
اين مدادها همان کار مدادهاي خودمان را مي کنند، فقط فرقشان 
در لباس تنشان است که از جنس مخمل است و تراش کردنشان 

مکافاتي دارد حد بنز!

مداد شمعي هاي انگشتي
اين مداد شمعی ها که مناسب کودکان است، مانند انگشت دانه 
تهيه شده و در انگشت کودکان فرو مي رود تا آن ها  به راحتي از 
آن استفاده کنند. قيمت هر کدام از بسته هاي شش تايي آن پنج 

هزار تومان است.

جعبة رنگین كمان
اين جعبه که مخصوص نقاشي کودکان است، غلتک کوچکي دارد 
و نوع ديگري از گواش محسوب مي شود. فقط کافي است غلتک 
رنگ را روي جاي گواش ها بکشيد تا آن ها مثل يک رنگين کمان 

روي صفحة مخصوص رنگ بزنند.

زونکن هاي اداري
مکافات  زونکن ها  از  استفاده  قبال 
در  کردن  باز  داشت.  را  خودش 
داخلي آن بسيار مشکل بود و گاهي 
باعث زخم شدن دست نيز مي شد. 
زونکن هاي جديد در آسان بازشويي 
دارند و با يک حرکت به راحتي باز و 
بسته مي شوند. قيمت هر کدام از اين 

زونکن ها هزار تومان است.

ماژيک هاي طراحي روي لباس
دانشجويان  ماژيک ها مخصوص  اين 
هنر است و براي نقاشي روي لباس هاي 
روشن استفاده مي شود. جايتان خالي! 
ما روي يک لباس سفيد امتحان کرديم، کلي کيف داشت که اصال 

قابل وصف نيست. قيمتش هم دانه اي 1200 تومان ناقابل است.
***

لوازم التحريرفروشي هاي  در  ما  گشت وگذار  نتيجة  اين ها 
فهرست  اين  به  کرد  اضافه  بايد  البته  بود.  انقالب  خيابان 
لوازم و توليدات پاپکو را که طرحي نوين در صنعت ساخت 
کالسور و کيف به وجود آورد. پاپکو که طرفدار ساده زيستي 
است، توليدکنندة انواع کيف ها و کالسورهاي طلقي است 
کيف هاي  و  چرمي  کالسورهاي  دست  از  را  جماعتي  و 

سامسونت آسوده کرد.
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افقی:
1- از زیرمجموعه های مهندسی فناوری اطالعات 2- خوراکی از مخلوط گوشت چرخ کرده 
و کوبیده سیب زمینی - جانور خونخوار دریاها 3- نوعی کاغذ – قوم همیشه سرگردان – 
خاک کوزه گری – کشنده بی صدا 4- شهر خرما - عدد منفی - شیرینی عروسی 5- ماده 

جدول کلمات متقاطع
طراح:عليرضا صفري

بی هوشی - ویتامین جدولی - دستور 6- دستگاهی که در آن با استفاده از 
نیروی گریز از مرکز مواد را از یکدیگر جدا می کنند 7- پهلوان – ماشین 
ارتشی - هال درهم ریخته - کتابی از ماشین 8- چوبی که کاربرد صنعتی 
دارد – انجیر قرآنی 9- خرجی زندگی زن و بچه – نام ترکی - ساختمان 
بلندمرتبه 10- مایه حیات - انبار کشتی - راز 11- تکیه دادن - فروبردن 
هوا به دهان - از گرم کننده محیط های بزرگ - عدد ماه 12- خادم کلیسا 

- هویج 13- از دروس تخصصی مهندسی فناوری اطالعات

عمودی:
1- عمل خودکارکردن سیستم اداری - نوعی شتر بارکش 2- درختی 
 - پرنده  منقار   -3 رنگ   - می روید  هندوستان  در  که  خرما  شبیه 
پدرمرده   -4 بدی   - زیرزمینی  گذرگاه  یا  داالن   - اتریش  پایتخت 
 -6 گیالن  استان  در  شهری   - آزمند   - دام   -5 حرارت   - خیس   -
محصول   -7 اندک  نور   - فالسفه  کشور   - مقدماتی  و  اولیه  طراحی 
اثر چربی - دست نیافتنی - ظرف پخت   -8 آب و صابون - دوستی 
آب گوشت 9- فرآورده ای که در صنایع پالستیک و کود شیمیایی به 
کار می رود - آب نیم گرم - دیوار قلعه 10- پاسبان قدیمی – دریایی 
در ترکیه - برودت 11- حرفی که از دل پردرد برآید - اندک - قاتل 
پدر  نام   -13 مسن   - بدبو  پرخاصیت   -12 شلوار  مکمل   - درخت 
در  که  خارشتر  ساقه های  در  موجود  قندی  ماده   – نوح)ع(  حضرت 

طب خانگی به عنوان ملین کاربرد دارد

داالن سبز

تهيه و تنظيم:
سيداصغر ابن الرسول
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خدا  بندة 
باشد؟ بايد  چگونه 

در صدر اسالم مردي به بازار برده فروش ها رفت تا برده اي بخرد و بتواند کارهاي خود را با کمک او 
انجام دهد.

وقتي به بازار رسيد، برده ها را يکي يکي از پيش چشم گذراند. قيافه، رنگ ورو، جثه و توانمندي آن ها 
را بررسي کرد و باالخره يکي دو نفر را برگزيد تا بعد از گفت وگويي رودررو، بردة مطلوبش را انتخاب 

کند و بخرد. ازجمله از يکی از آن ها پرسيد: 
- اسمت چيست؟   

- هر چه شما بنامي.
- خوراکت چيست؟   

- هر چه به من بخوراني.
- جاي خوابت چگونه بايد باشد؟  

- هر کجا مرا بخواباني.
- چه کارهايي انجام مي دهي؟  

- هر چه امر کني. 
و...

مرد با شنيدن پاسخ ها لحظه اي با خود انديشيد چرا اين گونه مطيع و منقاد پاسخ مي دهد؟
و باالخره علت را پرسيد و چنين پاسخ شنيد:

مگر از برده در مقابل موال و ارباب خود غير از اين انتظار مي رود؟!
مرد ناگهان در فکر فرو رفت و از خود پرسيد: فالني آيا تو هم به عنوان يک بنده در مقابل خدا و موالي 
خود، اين گونه تسليم و راضي به رضاي او هستي؟ آيا هر چه خدايت امر کرده است، انجام مي دهي؟ 
آيا به هر چه داده است، قانعي و به مال ديگران چشم نداري؟ آيا به فرامين الهي که عمل صالح و 

خدمت به مردم را از تو مي خواهد، همين گونه گردن مي نهي؟!...
از آن پس بود که مرد از گناهان خويش توبه کرد و راه صالحان در پيش گرفت.
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