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انعكاس نظرات اشخاص حقیقی و حقوقی در 
قالب مقاالت،  مصاحبه ها و گزارش ها، لزوماً 
به معنای تایید محتوای تمامی آن ها ازسوی 

ماهنامه نیست.

خانواده و  مجله فرهنگ 

ماهنامه »وخارزم« در نظر دارد يکی از صفحات خود را در هر شماره به درج 
اختصاص  و شيرين خوانندگان گرامی  تلخ  تجارب  و  از خاطرات  گوشه ای 

دهد.
و  کارشناسان  از مديران،  اعم  ارجمند،  تمامی خوانندگان  از  راستا  اين  در 
کارکنان گروه سرمايه گذاری خوارزمی )شامل ستاد و شرکت های وابسته( و 
خانواده های ارجمند آنان دعوت می شود در صورت تمايل، اين گونه خاطرات 
– به ويژه ازتجارب حرفه ای و شغلی- خود را که می تواند برای ديگران جالب 
توجه و مفيد واقع شود، به صورت فشرده تنظيم و با رعايت نکات ذيل برای 

درج در ماهنامة »وخارزم« ارسال فرمايند:
نام و نام خانوادگي، سطح تحصيالت، نشاني دقيق پستي، پست الکترونيك 

و تلفن تماس نويسنده در آن قيد شود.
حجم مطالب از سه صفحه A4 )هر صفحه حدود 300 کلمه( تجاوز نکند و 

تايپ آن تحت برنامةword  انجام شود.
ماهنامه در ويرايش، تلخيص و تنظيم مطالب رسيده آزاد است.

مطالب ارسالي در صورت تاييد يا عدم تاييد مسترد نمي شود.
نشانی پستی ماهنامه »وخارزم«: تهران، خيابان مالصدرا، انتهای خيابان 
شيرازجنوبی، تقاطع برزيل غربی، شمارة 25، طبقة دوم، ماهنامة وخارزم 

)بخش خاطرات(
 vakharazm@khig.ir : نشانی الكترونيک

فرارسیدن ماه محرم و شهادت مظلومانه امام حسین)ع( و ياران با وفايش تسلیت باد

دعوت ازخوانندگان گرامی  
برای ارسال خاطرات و تجارب زندگی

  عکس روی جلد: نيروگاه منتظرقائم، متعلق به گروه 
سرمايه گذاری خوارزمی)مربوط به گزارش صفحه10(
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نخست سخن 

و  قالب جمله هايی کوتاه  تعريف مديريت، در  برای  تعابير مختلفی که  از ميان 
گاه بلند به کار برده اند، تعبير هنر تصميم گيری يکی از گوياترين و زيباترين اين 
تعريف هاست و گزافه نيست اگر ادعا شود که يك مدير اگر تصميم به موقع و درستی 
بگيرد، بخش بسيار مهمی از وظيفة خود را به جا آورده است و چه کسی است که 
نداند دشواری تصميم گيری در محيط های اقتصادی پيچيدة امروز را. از جملة 
مهم ترين اين تصميم گيری ها، که همواره و در تمامی سازمان ها مديران را به چالش 
می کشد، چگونگی مديريت نقدينگی است. دليـل اين امر، محدوديتی است که در 
دست يابی به نقدينگی وجود دارد، زيرا اساسا اگر وجوه نقد در اختيار سازمان ها 
محدود نبود، مقولة مديريت نقدينگی نمی توانست امر بسيار مهمی به حساب آيد. 
از اين رو سازمان ها اعم از کوچك و بزرگ و انتفاعی و غيرانتفاعی، بايستی برای 
تخصيص بهينة نقدينگی بالفعل و بالقوه ای که در اختيار دارند، برنامه ريزی های 
دشواری انجام دهند. در اين ميان ايجاد توازن بين نيازهای گوناگون نقدينگی امری 
ضروری و دارای آثار طوالنی است، زيرا تخصيص وجه نقد به يك برنامه يا طرح 
به معنی عدم تخصيص يا تخصيص کمتر همان ميزان از وجه نقد به طرح، برنامه 
يا نيازی ديگر است و اين موضوع حياتی است که مفهومی به نام هزينة فرصت 
ازدست رفته را خلق کرده است. بنابراين برای محاسبة بهای تمام شدة يك فرصت 
هزينه های  به  نيز  را  ازدست رفته  فرصت های  هزينة  است  انتخاب شده، ضروری 

مستقيم و غيرمستقيمی که پرداخت يا تحمل شده اند، اضافه کرد.      
     يکی از چالش های مهم پيِش روی مديران در رابطه با مديريت نقدينگی 
رابطه  اين  در  است.  سود  تقسيم  مورد  در  تصميم گيری  انتفاعی،  سازمان های 
پژوهش های علمی و تجربی بسياری انجام گرفته و نوشته های مهم زيادی نيز 
در دست است. هيئت مديرة هر شرکت، يکی از وظايف بنيادين خود را توسعة 
عمليات شرکت از طريق انجام سرمايه گذاری های جديد يا تقويت و گسـترش 
سرمايه گذاری های موجود خود می داند و بديهی است که برای اين امر نياز به 
نقدينگی فراوانی دارد. از سوی ديگر، مهم ترين ذی نفعان راهبردی شرکت – که 
دارند.  مجامع  در  را  مناسبی  سود  تقسيم  انتظار  معموال   – هستند  سهام داران 
اگرچه به باور بسياری از نظريه پردازان سرمايه گذاری تقسيم سود با ارقام باال بين 
سهام داران نشان گر آن می تواند باشد که مديريت شرکت توان به کارگيری وجوه نقد 
در امور مهم تر و سودآورتری را ندارد و بنابراين به از دست دادن وجوه نقد رضايت 
می دهد، اما به جرئت چنين می توان گفت که بر اساس نظرية رجحان نقدينگی، 
سهام داران هم سود نقدی را می خواهند و هم توسعة عمليات شرکت در زمينه های 
سودآور را. و اين يعنی قرار گرفتن مديران در دوراهی بسيار سختی که از هر سوی 
که بروند، هزينه دارد؛ هزينة فرصت ازدست رفته. کم نيستند مديرانی که برای 
جلب محبوبيت بيشتر در کوتاه مدت، حتی دست به فروش دارايی های مولد برای 
پرداخت سود سهام می زنند و در مقابل مديرانی که بدون توجه به خواسته های 
کوتاه مدت سرمايه گذاران، عطای محبوبيت و شهرت را به لقای آن بخشيده و تنها 
به ساختن آينده می پردازند. و البته چه سخت است ايجاد تعادل بين اين دو مسير 

ناهموار روبه روی هم. 
        واقعيت آن است که بر اساس پژوهش های انجام يافته، سهام داران حرفه ای مبلغ 
سود تقسيمی را تنها به عنوان يکی از اقالم تاثـيرگذار بر بازدهی سـرمايه گذاری 
و قيمت سـهام در نظر می گـيرند و برای آن ها آينـدة شرکت ها معيار به مراتب 
مهم تری به شمار می رود، اما در زمان هايی ويژه، از جمله هنگامی که بازار اوراق 
بهادار دچار رکود نسبی است و ميزان افزايش قيمت سهام برای سرمايه گذاران 
راضی کننده نيست، تمايل به دريافت سود نقدی بيشتر افزايش می يابد و فشار 
نقدينگی بر مديريت دوچندان می شود. اگر به ويژگی های خاص دوران رکود توجه 
شود، که يکی از آن ها دشواری دست يابی به وجوه نقد کافی است، فشار طاقت سوز 

پيش گفته بيشتر حس خواهد شد. و اين طرفه شرايطی است، زيرا درست برعکس، 
در دوران رونق بورس، قيمت سهام شرکت ها به قدری افزايش يافته است که شدت 
نياز سهام داران به سود نقدی را تا ميزان زيادی کاهش داده و از اين روی سنگينی 
بار تصميم گيری بر دوش مديران کاهش می يابد. البته از زمانی که شرکت های 
سهامی عام خلق شدند و بورس های اوراق بهادار به ظهور رسيدند، اين داستانی 
است که مدام تکرار می شود و بخشی از حقايق رفتاری در بازارهای سرمايه به 

حساب می آيد.
       واقعيت های اشاره شده، برای هيئت مديرة شرکت سرمايه گذاری خوارزمی 
در هفته های اخير پررنگ تر از هميشه ظاهر شدند. چالشی جدی و دشوار در 
جلسه های متعدد تصميم گيری برقرار بود تا محاسبة رقم سود پيشنهادی برای 
تقسيم در مجمع عمومی ساالنه را به سرانجام برساند. بديهی است که جملة 
»هرچه بيشتر بهتر«، در اين شرايط نه تنها مناسب نبود، بلکه تصميم خطايی نيز به 
شمار می رفت، زيرا شعار »ثروت آفرينی پايدار برای نسل ها« و هم چنين برنامه های 
شرکت برای افزايش ارزش دارايی ها و سودآوری مستمر را با تهديدی جدی مواجه 
می کرد. بر اساس آن چه در برنامة راهبردی هفت سالة گروه پيش بينی شده است، 
شرکت بايد در زمينه های هفت گانة سرمايه گذاری های اصلی خود، اقدام به توسعه 
کند و برای اين امر ناگزير از تامين منابع مالی فراوان است. جای ترديد نيست که 
دست يابی به سود هشت هزار و پانصد ميليارد تومانی در سال نودونه خورشيدی 
نياز به تمهيدات فراوان و خلق دارايی دارد و خلق دارايی بدون تامين نقدينگی 
مناسب تنها خواب و خيالی بيش نخواهد بود. تعهدات شرکت برای بازپرداخت 
اقساط خريد سهام و دارايی که در سال های اخير به وقوع پيوسته و خوارزمی را 
در جايگاه قابل توجهی نشانده است نيز از الزامات پرداختن به مديريت نقدينگی 
مناسب است. از سوی ديگر انتظار به حق سهام داران در مورد تقسيم سود مناسب 
نيز برداری است که اگرچه در جهت مخالف نيروهای پيش گفته عمل می کند، اما 
بايد برای برآورده ساختن آن نيز برنامه ريزی کارآمدی صورت گيرد. از اين روی 
گروه مديران سياست گذاری و اجرا در گروه خوارزمی با بهره گيری از نقطه نظر و 
ايده های شماری از سهام داران و فعاالن بازار سرمايه به رقم پيشنهادی يکصد و ده 
ريال رسيدند که خود موجب خروج نقدينگی قابل مالحظه ای از شرکت خواهد 
شد. اما آن چه دل گرمی مديران در تصميم گيری را موجب شد، حمايت هميشگی 
سهام داران ارجمند از شرکت بود و با اين قوت قلب و آرامش خاطر که چنان چه 
شرکت در تقسيم سود رقم مناسبی را مورد عمل قرار دهد و به نيازهای کوتاه مدت 
سهام داران پاسخ راضی کننده ای بدهد، آنان نيز در اجرای برنامه های افزايش سرمايه 
در جهت دست يابی به برنامة هفت ساله، شرکت را هم چون گذشته ياری خواهند 
رساند، رقم نهايی پيشنهاد شد و اکنون که اين نوشته به پايان می رسد، رقم سود 
تقسيمی مورد نظر هيئت مديره در معرض آگاهی تمامی سهام داران ارزشمند 
قرار گرفته است. هر چند تعيين و تصويب رقم نهايی در مجمعی که شايد در 
برای  باشد،  باشد صورت می گيرد، هرچه  اين نوشته تشکيل شده  انتشار  زمان 
گروه رو به رشد سرمايه گذاری خوارزمی و سهام داران و ذی نفعان استراتژيك آن 
ماية مبارکی و ميمنت خواهد بود. قطعا مجمع عمومی ساالنه نقطة عطفی برای 
مديران و کارکنان گروه خوارزمی برای برخورداری از انگيزه ای بيشتر در راستای 
اجرايی کردن برنامه های بلندپروازانة گروه است تا با ياری خداوند منان و پشتيبانی 
سهام داران به مقصد عالی پيشرفت گام گذارده شود. پس از استمداد از ذات پاک 
جهان آفرين، اميد به همراهی سهام داران و سرمايه گذاران شايسته می رود که حافظ 

شيرين سخن فرمود:
ما بدان مقصد عالی نتوانيم رسيد

هم مگر پيش نهد لطف شما گامی چند.             

دوراهی نقدینگی
دکترحجت اله صیدي، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاري خوارزمي
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مديريت و  مجلهء اقتصاد 

همايش گزارش 

همایش سوم مدیران خوارزمی

ی تحقق راهبردها عزمی نو برا
گزارشی از سومین همايش مديران گروه سرمايه گذاری خوارزمی درتبريز

سومین همايش مديران گروه 
سرمايه گذاری خوارزمی در روزهای  اول 
تا سوم  مهرماه 1393 با حضور حدود 80 
نفر از مديران شركت های وابسته به اين 
گروه در شهر تبريز برگزار شد. در اين 
همايش، دكتر حجت اله صیدی، مديرعامل 
شركت سرمايه گذاری خوارزمی، از مديران 
شركت های وابسته به گروه خوارزمی 
خواست تا با استفاده از شیوه های خالقانه 
و ابتکاری در مسیر تحقق برنامه هفت ساله 
اين گروه گام بردارند. مهندس محمدرضا 
پیشرو، مديرعامل بانک صادرات نیز در اين 
همايش بر لزوم استفاده از ظرفیت های مالی 
و ارتباطی بیرون از گروه خوارزمی تاكید كرد. 
دكتر مهدی كرباسیان معاون وزير صنعت 
و مديرعامل سابق شركت سرمايه گذاری 
خوارزمی نیز در اين همايش از اعالم آمادگی 
ايمیدرو برای همکاری با گروه خوارزمی در 
بخش صنايع معدنی خبر داد. 
بر اساس اين گزارش، در سومین 
همايش مديران خوارزمی، دكتر فضل اله 
رياحی دربارة »تامین مالی در ايران و 
جهان«، دكتر حامد شادكام دربارة »بازار 
سرمايه، ضرورت توسعة كسب وكار در 
آينده«، پرهام سیدين با موضوع »شركت 
سرمايه گذاری آتیه نگر سپهر ايرانیان در 
يک نگاه«، دكتر مهدی بركچیان دربارة 
»عملکرد اقتصاد ايران در فصل اول سال 
93«، دكترعیسی شهسوارخجسته، رئیس 
كل اسبق سازمان امور مالیاتی كشور، با 
موضوع »نگاهی به نظام مالیاتی ايران با 
تاكید بر تاثیر اصالح قانون مالیات های 
مستقیم بر بنگاه های اقتصادی ايران«، 
دكتر اصغر ابن الرسول، مدير طرح و 
برنامة گروه خوارزمی، دربارة »سنجش 
عملکرد-كارت امتیازی متوازن«، دكتر 
ابراهیم صفوی دربارة »سالمندی و 
سالمت« و منوچهر زمانی، مديرعامل 
صرافی سپهر دربارة »مبادالت ارزی« 
سخنرانی كردند.

دكتر حجت اله صیدی؛ 
دورانی جديد برای گروه خوارزمی

سرمايه گذاری  گروه  مديران  همايش  سومين  در  صيدی  دکتر 
خوارزمی ضمن خير مقدم به مديران اين گروه و مهمانان ويژة 

اين همايش  گفت:
 »گروه خوارزمی يك گروه جوان و رو به رشد است و راه درازی را 
در پيش دارد و دليل برگزاری اين سلسله همايش ها نيز با همين 

تعبير جوان و رو به رشد بودن گروه  مرتبط است.«
مديرعامل شرکت سرمايه گذاری خوارزمی با بيان اين که از حدود 
مديران  همت  با  را  خوارزمی  جديد  دوران  گذشته  سال  يك 
اولين  دوران،  اين  »در  کرد:  اظهار  کرده ايم،  شروع  کارکنان  و 
قدم اين بود که به اين سوال پاسخ دهيم چرا در خوارزمی کار 
ما  از  مطالبه ای  چه  خوارزمی  استراتژيك  ذی نفعان  و  می کنيم 
دارند؟ در پی پاسخ به اين پرسش، ماموريت خوارزمی در يك 
عبارت شفاف و صريح »ثروت آفرينی پايدار برای نسل ها« تعريف 
بسيار  و  پرمعنا  نمادی  حال  عين  در  و  کوتاه  عبارت  اين  شد. 
اهداف،  اين  تحقق  برای  است.  اهدافی کالن   تحقق  برای  مهم 

برنامه های راهبردی و چشم انداز هفت ساله تهيه شد.
 بر اساس برنامة راهبردی هفت ساله گروه خوارزمی، قرار است 
در سال 99 اين گروه 33 هزار ميليارد تومان دارايی داشته باشد 
ناخالص  توليد  درصد  يك  معادل  و  دالر  ميليارد   10 حدود   -
داخلی- و هشت هزار و 500 ميليارد تومان هم سود خلق کند و 

به ذی نفعان خود انتقال دهد.
بنابراين خيلی سريع و شفاف هدفمان مشخص شده است. باور 

ما اين بود که بسنده کردن صرف به جمالت شعاری بدترين نوع 
اهداف عملياتی گروه  و  راهکارها   رو،  اين  از  است.  برنامه ريزی 
برنامة هفت ساله تهيه و  اين  به  برای دست يابی  سرمايه گذاری 
در اولين همايش مديران گروه خوارزمی در شيراز از اين برنامه 

رونمايی شد. 
شرکت  ساالنة  عادی  مجمع  برگزاری  آستانة  در  و  امروز 
اين  دارايی های  جاری(،  )27مهرماه  خوارزمی  سرمايه گذاری 
گروه از يك هزار ميليارد تومان به حدود چهارهزار ميليارد تومان 
با 75 درصد رشد  نيز  يافته است. سود گروه خوارزمی  افزايش 
با  جز  توفيق  اين  است.  رسيده  تومان  ميليارد   350 حدود  به 
برنامه ريزی، دقت بر اجرای برنامه و کار تيمی حاصل نمی شد. 
شايد کسانی که در اين همايش حضور ندارند، سهمشان در تحقق 
اين موفقيت از ما کمتر نباشد. بی گمان، کار تيمی مهم ترين ابزار 
و راهنمای ما برای رسيدن به اين نقطه بوده است. اين همايش 
برنامه هفت ساله  اهداف  به  برای رسيدن  و همايش های مشابه 
است. فکر می کنيم حداقل چهار بار در سال دور هم جمع شويم 
تا با فراغت بال برنامه هايمان را مرور کنيم و ببينيم به چه ميزان 

در مسير تحقق راهبردها گام برداشته ايم.«
مديرعامل گروه سرمايه گذاری خوارزمی با اشاره به اين که يکی 
از اهداف برگزاری اين همايش ها کمك به ارتقای دانش مديران 
است، گفت: »بنابراين همايش ها طوری طراحی شده و می شوند 
که به بحث هايی که ضمن انجام کارهای روزانه فرصت بررسی 
آن ها را نداريم، بپردازيم؛ بحث هايی مانند بررسی شرايط اقتصادی 

کشور و شناخت نقش بنگاه های اقتصادی در اين اقتصاد.« 
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دكتر مهدی كرباسیان؛
 زمینه های تحول جهشی

سابق  مديرعامل  کرباسيان،  مهدی  دکتر 
معاون  و  خوارزمی  سرمايه گذاری  شرکت 
رئيس  و  تجارت  و  معدن  وزيرصنعت،  کنونی 
هيئت عامل سازمان ايميدرو، در اين همايش 
با  کوتاه  سخنانی  طی  ويژه  مهمان  به عنوان 
نظر  از  دولت  جدی  محدوديت های  به  اشاره 
»شرکت های  گفت:  سرمايه ای  و  نقدينگی 
بايد  خصوصی  بخش  در  فعال  سرمايه گذاری 
بکشند.  دوش  به  را  محدوديت ها  اين  بار 
می تواند  رابطه  اين  در  نيز  خوارزمی  گروه 
خواهد  جهش  حتما  و  باشد  داشته  تحرک 
شد  ارائه  همايش  اين  در  که  عددهايی  کرد. 
همگی  آمده،  دست  به  که  موفقيت هايی  و 

نشان دهندة اين ظرفيت ها هستند.«
اقتصادی  رکود  شرايط  در  اين که  بيان  با  او 
می توانند  سرمايه گذاری  شرکت های  نيز 
کرد:  اظهار  دهند،  انجام  مثبتی  فعاليت های 
»حوزة انرژی و به ويژه برق و حوزة معدن دو 
سرمايه گذاری  برای  باال  ظرفيت های  با  حوزه 

هستند.«

بيان اين که هنوز  با  دکتر کرباسيان هم چنين 
رکود جهانی به پايان نرسيده است، اظهار کرد: 
»پيش بينی کشورهای غربی نشان می دهد که 
خواهد  پايان  آينده  سال  چند  طی  رکود  اين 
نيز  تحريم ها  درگير  ما  حال،  عين  در  يافت. 
رابطه های  اين، دولت جديد  با وجود  هستيم. 
روسيه  و  چين  نظير  کشورهايی  با  مناسبی 
خوارزمی  گروه  است.  کرده  ايجاد  بالروس  و 
خوبی  امتيازهای  رابطه ها  اين  از  می تواند 
خدمات  صادرات  در  گروه  اين  کند.  کسب 
فنی- مهندسی هم می تواند به طور مستقل يا 
مشارکتی نيز عمل کند. اين فرصت ها نيز در 
به همان جهش های  بلندمدت می تواند منجر 

مورد انتظار شود.
خوبی  بسيار  ظرفيت های  نيز  معدن  حوزة  در 
در کشور داريم و در صورتی که گروه خوارزمی 
اظهار عالقه کند، حاضريم در اين حوزه با اين 

گروه همکاری موثر داشته باشيم.«

و  انجام شده  کارهای  برنامه ها،  مرور  ضرورت  به  اشاره  با  او 
انجام نشده و ارزيابی ثمرات فعاليت ها در همايش مديران گفت: 
»ما بايد  رشدی متوازن داشته باشيم. از اين رو، ضروری است 
حتی در همايش مديران به بحث های نظری که فرصت بررسی 
آن ها را نداريم، از جمله مباحث نيروی انسانی، بهره وری، ارتباطات 
اجتماعی، سالمت و روان شناسی و... بپردازيم. انجام اين بحث ها، 
نوعی کوک کردن  ساز و تيز کردن اره است. فکر می کنم سالی 
زياد  کارهايی  چنين  انجام  برای  شدن  جمع  دورهم  بار  چهار 
می شوند،  مطرح  همايش  اين  در  که  نکاتی  رو،  اين  از  نيست. 

معموال کليدی و اساسی هستند.«

جدال با ركود
دکتر صيدی با بيان اين که 11 ماه از تدوين برنامة راهبردی 
هفت ساله گروه خوارزمی و حدود 10 ماه از معرفی اين برنامه 
در همايش شيراز گذشته است، گفت: »سال اول اجرای اين 
برنامه سال سختی بود. سال رکود اقتصادی بود و از همين رو، 
را  اين سال  موفقيت  با  ما  اما  بود.  بنگاه ها  برای  سال سختی 
طی کرديم و شرکت های زيرمجموعة گروه خوارزمی کارنامة 

خوبی داشتند.«
عملياتی  برنامه های  تنظيم  ضرورت  بر  تاکيد  با  هم چنين  او 
زمان  تا  اصولی  چهارچوبی  در  وابسته  شرکت های  برخی  در 

برگزاری همايش بعدی گفت:
يا دست کم در  از خود می پرسيم  را  اين سوال  »هر روز ما 
درست  را  مسير  ما  آيا  که  دارد  وجود  سوال  اين  من  ذهن 
طی می کنيم؟ سرعتمان مناسب است؟ هزينه های ما مناسب 
است؟ دستاوردهايمان مناسب است؟ و البته يك سوال بزرگ تر 
که آيا بهتر از اين می شود کار کرد؟ راه بهتر کدام است؟ پاسخ 
به اين سواالت  مهم را در اين همايش ها می توانيم بيابيم. و 
می توانيم  چگونه  که  دهيم   پاسخ  نيز  مهم تر  سوالی  به  نيز 
بهتر کار کنيم؟ چقدر سرعتمان را بايد بيشتر کنيم؟ در چه 
مواردی بايد بيشتر دقت کنيم؟ برای پاسخ به اين سوال ها بايد 

مسئوالنه و با دقت وقت بگذاريم.«

لزوم بسط نگرش تحول خواه
او با تاکيد بر لزوم بسط نگرش تحول خواه در گروه خوارزمی 
اظهار کرد: »يکی از شرکت های مهم، برنامه ای را با 15 درصد 
سود تدوين و ارسال کرده است. واحد طرح و برنامة  شرکت 
اين شرکت  پتانسيل های  به  توجه  با  سرمايه گذاری خوارزمی 
اين  برای  را  تومان سود  ميليارد  دوهزار  بازار  و  ظرفيت های 
شرکت تا سال 99 هدف گذاری کرده است. اين شرکت اعالم 
کرده که رقم يادشده زياد است و در سال 99 به 700 ميليارد 
رقم  يك سوم  حدود  يعنی  يابد.  دست  می تواند  سود  تومان 
معمول  به طور  بله  است.  کرده  پيش بينی  را  هدف گذاری شده 
می توان به همين قدر سود يعنی سالی 15 درصد دست يافت 
و درواقع اين سود خود به خود محقق می شود، چون تورم به 

داد ما می رسد و ما احساس موفقيت می کنيم!
اما واقعا تحقق 33 هزار ميليارد تومان دارايی برای گروه در 
طی هفت سال شعاری بزرگ است و برای اين که اين هدف در 
حد شعار باقی نماند، بايد به گونه ای متفاوت برنامه ريزی و اجرا 
کرد. نظير همان کاری که در شرکت سرمايه گذاری خوارزمی 
دوستان ما انجام دادند و توانستند نيروگاه برق منتظر قائم را 

خريداری کنند.«
دکتر صيدی سپس به توضيح چگونگی تملك نيروگاه منتظر 
عرصة  در  که  ايران  صادرات  »بانك  گفت:  و  پرداخت  قائم 
بحث  گذشته  سال  بهمن  در  است،  پيشرو  خصوصی سازی 
مسئله  اين  کرد.  مطرح  را  خود  دارايی های  از  بخشی  فروش 
برای ما يك فرصت بود و به همين دليل با مسئوالن اين بانك 
وارد مذاکره شديم. مذاکرات پراکنده ای شروع شد تا اين که در 

اسفندماه  اين مذاکرات جدی شد. يکی از دارايی هايی که هم 
بانك مايل به فروش بود و هم ما به آن تمايل داشتيم، نيروگاه 
منتظر قائم بود. از همين رو،  توانستيم پس از مذاکرات طوالنی 
و فشرده، در آخرين ساعت های روز 28 اسفند92 قرارداد را 

نهايی کرده و نيروگاه منتظر قائم را خريداری کنيم. 
انجام  را  خريد  اين  عادی  شيوه ای  به  می خواستيم  اگر 
از  بعد  و  می داديم  سرمايه  افزايش  بايد  اول  دهيم، 
حدود  شايد  کار  اين  و  می گرفتيم  وام  مختلف  بانك های 
احتماال  هم  مدت  اين  طی  که  می کشيد  طول  سال  سه 

اين  از  بود.  شده  فروخته  ديگری  متقاضی  به  نيروگاه 
را  کار  اين  شديم.  مذاکره  وارد  متفاوت  شيوه ای  با  رو، 
دارايی  اين  برای تحقق  و  دادند  انجام  به خوبی  ما  مديران 

کشيدند.« بسياری  زحمت 
او هم چنين با اشاره به موفقيت شرکت توسعة فناوری اطالعات 
خوارزمی )مفاخر( در بازار سهام گفت: »اگر بخواهم فهرست 
زحمات را بگويم، خيلی طول می کشد. تمام شرکت ها خوب 
اما نکتة مهم اين است که بار اصلی مسئوليت  کار می کنند، 
تحقق  33 هزار ميليارد تومان دارايی برای گروه درطی هفت 
سال – تا سال 99 -برعهده جمع حاضر در اين همايش است 
و تك تك ما و همکارانی که در اين همايش نيستند، در تحقق 
اين هدف نقش داريم. دست يابی به اين هدف با ايمان، عشق و 
کار تيمی ميسر است و اميدوارم که به خواست خداوند بزرگ 

به اين هدف بلند برسيم.«

صیدی: حجت اله  دکتر   
مجمع  برگزاری  آستانه  در  امروز    

سرمایه گذاری  شرکت  ساالنه  عادی 
دارایی های  مهرماه(،   27 ( خوارزمی 
تومان  میلیارد  هزار  یک  از  گروه  این 

تومان  میلیارد  هزار   4 حدود  به 
گروه  سود  است.  یافته  افزایش 

به  رشد  درصد   75 با  نیز  خوارزمی 
رسیده  تومان  میلیارد   350 حدود 
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مهندس محمدرضا پیشرو؛ نگاه های ارزياب و منتظر
بانك  مديرعامل  پيشرو،  محمدرضا  مهندس 
صادرات ايران و مهمان ويژه اين همايش نيز 

طی سخنانی گفت: 
فارغ  خوارزمی  گروه  مديران  آمدن  »گردهم 
با  آن ها  نظر  تبادل  و  روزمره  دغدغه های  از 
يکديگر در هر فصل ابتکار بسيار مثبتی است. 
علمی،  قوای  تجديد  و  اين جلسه ها  برگزاری 
بر  حاکم  شرايط  به  توجه  با  جسمی  روحی، 
با  بازار سرمايه، بخش توليد، اقتصاد کشور و 
شرايط  اين  در  مديريت  پيچيدگی  به  توجه 

برای خلق درآمد، الزم به نظر می رسد.« 
شرکت  مناسب  رشد  به  اشاره  با  او 
سرمايه گذاری خوارزمی و افزايش سرماية آن 
به 10 هزار ميليارد ريال در مردادماه امسال 
به  موفقيت  اين  خاطر  به  »ما  کرد:   اظهار 
خودمان می باليم و احساس غرور می کنيم و درعين حال بايد به ياد داشته باشيم هزاران نفر از سهام داران 
خرد نگاه و دعايشان متوجه شما دست اندرکاران ادارة امور اين شرکت است. آن ها منتظرند پس از يك سال 
حاصل فکر و تدبير و تالش شما را مشاهده کنند، چون اين مسئله با معيشت آن ها ارتباط مستقيم دارد. چه 

شاغالن و چه بازنشستگان بانك های صادرات و مسکن 
و چه سهام داران خردی که در بورس، سهام خوارزمی 
را خريده اند، نگاه همة آن ها متوجه زحمات و خدمات 
شماست که پس از يك سال چه ميزان سود را خلق و 

توليد می کنيد.
شرکت سرمايه گذاری خوارزمی به جايگاه خوبی رسيده 
بازار  هم  و  توليد  عرصة  در  هم  که  گونه ای  به  است، 
با  ابتدا  را  خوارزمی  البته  است.  نقش آفرين  سرمايه 
سرمايه های  و  دارايی ها  با  بعد  و  انسانی  سرمايه های 
چند  ظرف  مطمئنم  رو،  اين  از  می شناسند.  آن  ثبتی 
سال آينده شرکت سرمايه گذاری خوارزمی با ظرفيتی 
که در بعد نيروی انسانی و به ويژه در بعد مديريتی دارد، 
به عنوان مجموعه ای مرجع در کشور نقش آفرين  خواهد 

بود. بايد اين موقعيت را قدر دانست و ارج نهاد.« 
به  اين همايش  از سخنان خود در  او در بخشی ديگر 
و  بالقوه  ظرفيت های  از  کرد  توصيه  خوارزمی  مديران 

بالفعل سهام داران و ديگر افراد و نهادهای مرتبط با گروه خوارزمی استفاده کنند و از بانك صادرات ايران با 
2800 شعبه در سراسر کشور، بانك مسکن و صندوق آتيه مسکن آن، و بخش های نفت، آی تی و مالی کشور 

به عنوان ظرفيت هايی نام برد که گروه خوارزمی می تواند برای توسعة فعاليت هايش از آن ها استفاده کند.
به گفتة مهندس پيشرو، در بخش آی تی بانك صادرات از ظرفيت خوبی برخوردار است و بازار  تضمين شده ای 
را می تواند برای گروه خوارزمی فراهم کند. بانك صادرات نيز به گرفتن اين خدمات از مجموعه ای معتمد 
نياز دارد. هم چنين ساختمان سازی، مرمت و بازسازی ساختمان بانك صادرات می تواند از طريق شرکت های 
زير مجموعه گروه خوارزمی صورت گيرد. او هم چنين توصيه کرد: »با توجه به محدود بودن منابع مالی تا حد 
امکان از منابع مالی درون گروه کمتر استفاده شود و به جای آن گروه خوارزمی به  تسهيالت بانکی، فاينانس 

و تسهيالت صندوق توسعة ملی اتکا کند.«
گفت:  خوارزمی  گروه  سوی  از  قائم  منتظر  نيروگاه  خريد  به  اشاره  با  هم چنين  صادرات  بانك  مديرعامل 
»دوستان ما در بانك صادرات با توجه به تعلق خاطری که داشتند، نمی پذيرفتند که ما اين نيروگاه را از 
مجموعة بانك صادرات خارج کنيم و به گروه ديگری بدهيم. برای اين دوستان شايد دشوار بود که با شرايط 
بلندمدت و با پنج درصد پيش پرداخت نيروگاه منتظر قائم واگذار شود. اما در عين حال، اين معامله، يك 
تصميم برد- برد بود. چراکه شاغالن و بازنشسته های بانك صادرات همه سهام داران اين گروه هستند و قطعا 

نمی خواهيم و نمی گذاريم دارايی های کم سود و با بازدهی اندک را به گروه خوارزمی منتقل کنيم.« 
هزينه ها،  در  صرفه جويی  مالی،  شاخص های  و  مقوله ها  اهميت  به  توجه  بر  تاکيد  با  هم چنين  او 
که  است  »درست  گفت:  اجتماعی  رسالت های  به  توجه  هم چنين  و  سازمانی  تعلق  و  وفاداری 
نکنيم،  فراموش  را  اجتماعی  رسالت های  اما  است،  ثروت آفرينی  و  سود  خلق  ما  اصلی  رسالت 
نباشد.« اندازه گيری  قابل  مادی  شاخص  با  تنها  است  ممکن  که  است  نهفته  آن  در  برکاتی   چراکه 
مهندس پيشرو با اشاره به اهميت مدرسه سازی در روستاهای محروم و مناطق آسيب ديده از زلزله گفت: 
»اين کارها فشار مالی به مجموعه وارد، اما برکاتی دارد که قابل اندازه گيری نيست. البته دوستان خوارزمی 
به انجام اين امور مقيد هستند. اگر در يکی دو نقطه محروم سرمايه گذاری کنند، حتما برکاتش را شاهد 

خواهيم بود.« 

از  نفر  هزاران  پیشرو:  مهندس   
دعایشان  و  نگاه  خرد  سهام داران 

امور  اداره  دست اندرکاران  شما  متوجه 
منتظرند  آن ها  است.  شرکت  این 

تدبیر  و  فکر  حاصل  سال  یک  از  پس 
چون  کنند،  مشاهده  را  شما  تالش  و 
ارتباط  آن ها  معیشت  با  مسئله  این 

دارد. مستقیم 

دكتر بركچیان و ارزيابی عملکرد
 اقتصاد ايران در فصل اول سال 93

سرمايه گذاری  شرکت  عامل  مدير  مشاور  برکچيان،  دکتر 
خوارزمی، در اين همايش به بررسی عملکرد اقتصاد ايران در 
سخنرانی  بخش های  مهمترين  پرداخت.   93 سال  بهار  فصل 

وی از اين قرار است:
خارج  رکود  از  ايران  اقتصاد  که  است  شده  اعالم  خبرها  در 
شده است. با بررسی تحوالت بخش های مختلف اقتصاد به ويژه 
بخش صنعت می توان ديد که آيا بعد از 9 فصل پياپی اقتصاد 

از رکود خارج شده است يا خير.
بررسی آمار سال های گذشته نشان می دهد که نرخ رشد توليد 
در  نرخ  اين  که  بوده   -6/8 رقم  در سال 91  داخلی  ناخالص 
رشد  شدت  از  اينکه  يعنی  است.  رسيده   -1/9 به   92 سال 
شرکت های  توليد  آمار  تحليل  است.  شده  کاسته  آن  منفی 
تا سال 90  اين است که توليد صنعتی  از  بورسی هم حاکی 
رکود  دوره  وارد  شرکت ها  آن  از  بعد  اما  داشته  مثبتی  رشد 
بخش  تحليل  برای  سخنرانی  اين  در  که  آمارهايی  می شوند. 
صنعت، استفاده می شود. از اطالعات همين شرکت های بورسی 
استخراج شده است. شرکت های صنعتی که در بورس تهران 
تشکيل  را  صنعتی  توليد  درصد   30 از  بيش  شده اند  ليست 

می دهند. 

بقيه  از  را  بايد صنعت خودرو  تحليل رشد صنعت،  به هنگام 
سال  سه  دو  در  آن  توليد  تغييرات  که  چرا  کرد  جدا  صنايع 
در  خودرو  صنعت  بوده.  صنعت  بقيه  از  متفاوت  کامال  اخير 
با ساير  سالهای 91 و 92 بيشترين افت توليد را در مقايسه 
را  امسال هم که صنعت، رشد خود  بهار  در  و  داشته  صنايع 
شروع کرده، باز صنعت خودرو بيشترين رشد مثبت را داشته. 
اين صنعت در فصل اول امسال بيش از 70 درصد رشد کرده 
درصد   3 رفته،  هم  روی  صنايع،  ساير  مجموع  که  حالی  در 

رشد داشته اند. 
نفت  نشان می دهد که بخش  نفت هم  توليد و صادرات  آمار 
رشد قابل مالحظه ای داشته و در خروج اقتصاد از رکود دارای 
سهم مهمی  بوده. با توجه به برآوردها از تغييرات توليد در کل 
بخش های اقتصاد تخمين زده می شود که بهار امسال نسبت به 
فصل مشابه سال قبل، توليد ناخالص داخلی حدود 2/5 درصد 
رشد  درصد   1/8 حدود  نفت  بدون  داخلی  ناخالص  توليد  و 

داشته اند که اين ميزان رشد فراتر از حد انتظار بوده. 
امسال  اول  اقتصادی  فصل  مالحظاتی در زمينه رشد مثبت 
قايل ذکر است. اول اينکه رشد مثبت صنعت رشد متوازنی در 
ميان همه صنايع نبوده. چنانکه گفته شد صنعت خودرو بطور 
قابل توجهی بيش از ساير صنايع رشد داشته. اين موضوع، اين 
فصل های  در  چقدر  صنعت  رشد  که  ميکند  ايجاد  را  نگرانی 
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بعيد است که صنعت خودرو  پيدا می کند چون  تداوم  آينده 
بتواند با همين نرخ، سال آينده هم رشد کند. لذا بايد ساير 
صنايع هم به حرکت بيافتند و نرخ رشد آنها هم باال برود که 

اين خيلی قطعی نيست. 
طول  در  عمرانی  بودجه  مالحظه  قابل  کاهش  به  توجه  با 
مسکن،  بخش  رکود  به  توجه  با  همچنين  و  اخير  سال های 
نتيجه  چشم انداز رشدی در بخش ساختمان نمی بينيم و در 
صنايع وابسته به بخش ساختمان هم با کاهش تقاضای داخلی 
مواجه ا ند. سرمايه گذاری زياد در بخش مسکن در دو سه سال 
گذشته سبب شده تا االن در اين بخش با مازاد عرضه مواجه 
انجام شده احتماال  به ميزان سرمايه گذاری  با توجه  و  باشيم 
رکود بخش مسکن، به معنای کاهش تقاضای سرمايه گذاری و 
ساخت و ساز در اين بخش، تا سال آينده هم ادامه پيدا کند. 
مشکل  برای  حلی  راه  صادرات،  تحريك  و  تشويق  با  اگر  لذا 
تقاضای اين صنايع پبدا نشود اين صنايع در فصل های آينده 

هم مشکل خواهند داشت.
نکته ديگر مشکل فروش در صنايع است که حتی صنايع غير 
ساختمانی را هم شامل می شود اگرچه در صنايع ساختمانی 
بهار  در  غيرخودرو  صنايع  توليد  که  حالی  در  است.  شديدتر 
آنها 7 درصد کاهش  امسال 3 درصد رشد کرده ولی فروش 
پيدا کرده. اين هم مايه نگرانی است. چرا که اگر اين صنايع 
سبب  برسانند  فروش  به  ميکنند  توليد  که  را  آنچه  نتوانند 

خواهد شد که در فصل های آتی از توليد خود کم کنند. 
اين مالحظات سبب می شود تا در مورد فرض تداوم اين نرخ 
بتوان  البته اگر  باشيم.  رشد در فصل های آتی قدری محتاط 
با رفع مشکالت  و گلوگاه های صنعت و تشويق صادرات و در 
نتيجه جايگزين کردن تقاضای خارجی بجای تقاضای داخلی، 
مشکل فروش اين صنايع را حل کرد می توان اميدوار بود که 

صنعت در فصول بعد هم با نرخ خوبی رشد نمايد.

دكتر شادكام و ضرورت توسعة كسب وكار

در  که  بود  همايش  اين  سخنران  ديگر  شادکام  حامد  دکتر 
زمينة بازار سرمايه و ضرورت توسعة کسب وکار در آينده، به 
نکات مهمی در زمينة چگونگی سرمايه گذاری ها اشاره می کند 
و راه های درستی را که می توان با استفاده از آن ها دست به 
و مناسب زد، شرح ميدهد. چکيدة  يك سرمايه گذاری مفيد 

سخنرانی دکتر شادکام در زير ميآيد:
ديگر کشور های  با  مقايسه  در  ايران  می دهد  نشان  ارزيابی ها 
موفق  چندان  داخلی  ناخالص  توليد  رشد  منظر  از  پيشرفته 
چگونگی  به  توجه  با  سرمايه  بازار  در  ديگر  جانب  از  نبوده. 
تخصيص منابع مالی و سرمايه به طور کلی دو شاخص وجود 
دارد؛ يکی ارزش توليد بازار به توليد ناخالص داخلی و ديگری 
نسبت ارزش معامالت. که متاسفانه ايران در مقايسة منطقه ای 

چندان پيشرفت چشم گيری در اين زمينه ها نداشته و اعداد 
ارقام چندان قابل توجه نيست. سوالی که در اين جا شکل  و 
می گيرد، اين است که چرا حجم زياد سرمايه گذاری در ايران 
که  گفت  بايد  پاسخ  در  است؟  نشده  اقتصادی  رشد  موجب 
قطعا بسياری از سرمايه گذاری ها با بی توجهی به ابعاد تخصصی 
متمرکز  کجا  در  سرمايه  اين که  در  به ويژه  و  می شوند  انجام 

شود، دقت چندانی وجود ندارد.
را  وضعيت  اين  بر  موثر  عواملی  پول  بين المللی  صندوق 
بهره وری  بودن  پايين  آن ها  جملة  از  که  می کند  بررسی 
عدم  و  اقتصاد  در  رقابت  سطح  بودن  پايين  سرمايه گذاری، 
کارايی سرمايه گذاری بخش دولتی است که طبيعتا زمانی که 
آمدن  پايين  با  است،  دولت  عهدة  بر  اقتصاد  از  زيادی  بخش 
باعث  که  می خورد  ضربه  نيز  اقتصاد  دولت،  بهره وری  سطح 

بی اثر بودن سرمايه گذاری ها می شود.
مورد ديگر سوبسيد انرژی و نهاده های توليد است که در ايران 
به صورت آشکار اطالعاتی از آن در دسترس نيست و اين خود 
يکی از شروط مهم سرمايه گذاری را نقض می کند که همان 
اطالع دقيق از قيمت نهاده های توليد قبل از سرمايه گذاری 
است. مورد بعد منفی بودن نرخ بهرة واقعی است که  در اين 
زمينه هم شاهد عدم قيمت گذاری درست هستيم و اين امر 
باعث ايجاد مشکل در خريد و فروش بورس کاال يا حتی انرژی 
خواهد شد. در چنين حالتی افراد با هدف دست يابی به سود 
يا يك مزيت نسبی دست به خريد و فروش اوراق می زنند. اما 
اين مزيت نسبی ممکن است کامال برعکس عمل کند و در 

بلندمدت باعث اتالف سرمايه شود.
در اين زمينه صندوق بين المللی پول معتقد است در صورتی 
که هدف رسيدن به يك توسعة اقتصادی بلندمدت است که 
منابع  بايد  )يعنی  نيز هست.  پايدار  توسعة  نيازمند يك  خود 
رشد  يك  به  رسيدن  تنها  هدف  که  شود  مديريت  شکلی  به 
کوتاه مدت نباشد.( تمرکز اصلی بايد روی توسعة بازار های مالی 
به  قيمت گذاری ها  و  منابع  تامين  که  يعنی جايی  گيرد.  قرار 

شکل درست انجام می شود.
مهم ترين رکنی که در بازار سرمايه بايد رعايت شود، کارايی 
کارايی  اطالعات،  کارايی  جنبة  چند  در  که  است  بخش  اين 
تخصيص و کارايی تحت عمليات خود را نشان می دهد و در 
نرخ  نهاده ها  چنين حالتی است که می توان گفت که قيمت 
واقعی آن هاست و چه ميزان از سرماية ما را به خود اختصاص 
می دهد و در چنين حالتی می توان گفت که بازار سرمايه در 
شرايط مناسبی قرار دارد. در سطح جهانی بهبود بازار سرمايه 
اوليه  بازار  ميگيرد؛  انجام  مشخص  دسته بندی  سه  طريق  از 
که تامين منابع را بر عهده دارد، بازار ثانويه که نقدشوندگی 
البته اين اطالعات  و کشف قيمت منابع را بر عهده دارد که 
می دهد  قرار  سوم  و  اول  بازار  اختيار  در  مستقيم  به طور  را 
افراد  به  را  ريسك  مديريت  امکان  که  آخر  بازار  درنهايت  و 

می دهد.
بازار  در  حضور  مناسب  سرمايه گذاری  راه های  از  ديگر  يکی 
فراهم  را  مديريت  عملکرد  ارزيابی  امکان  که  است  بورس 
می کند. يعنی در راستای رسيدن به اهداف شرکت، عملکرد 
مديريت در بازار سرمايه قابل سنجش و قيمت گذاری خواهد 
بود. چنان چه در بورس ايران نيز ديده می شود که تغييرات در 
مجموعة مديريت يك شرکت ممکن است باعث افزايش ارزش 

آن شرکت شود.
شرکت  به  که  زمانی  سنجشی،  معيار های  چنين  به  توجه  با 
اهداف  که  می بينيم  می کنيم،  نگاه  خوارزمی  سرمايه گذاری 
به طور روشن و دقيق مشخص شده اند و تنها دانش چگونگی 
استفاده از سرماية الزم است. در مورد خوارزمی می توان گفت 
که اهداف کمی سه رويکرد مهم را در خود جای داده اند. در 

برای  اين که  يعنی  است.  دارايی  مديريت  رويکرد  اول  درجة 
دارايی های شرکت هدف مشخصی در نظر گرفته شده است. 
انتظار  مورد  سود  ميزان  که  است  سود  مديريت  بعدی  نکتة 
شرکت را مشخص می کند و مهم ترين بخش مديريت جريان 
چه  شرکت  انتظار  مورد  سود  از  که  معنی  اين  به  است.  نقد 

ميزان آن را ميتوان تقسيم کرد.

دكتر شهسوارخجسته و اصالحات
 در نظام مالیاتی ايران

دکتر عيسی شهسوارخجسته، رئيس اسبق سازمان مالياتی کشور، 
در سخنرانی خود در مورد نظام مالياتی ايران، با تاکيد بر تاثير 
اصالح قانون ماليات های مستقيم بر بنگاه های اقتصاد ايران، نگاهی 
بازار  تاثير آن بر اقتصاد و  بر چگونگی سيستم های مالياتی  و 

سرمايه داشت. چکيدة سخنان او در زير می آيد:
اولين قانونی که در ايران به طور رسمی در اين زمينه تصويب 
تنها  اما  است.  مشروطه  زمان  در  و  سال 1294  در  می شود، 
جديد  مالی  نظام  قانون  به عنوان  آن  از  می توان  که  قانونی 
نام برد، در سال 1345 به تصويب می رسد و قوانين مالياتی 

پراکنده را يك جا جمع آوری می کند.
البته تا زمان وقوع انقالب اسالمی تنها 10درصد از هزينه های 
دولت از طريق ماليات تامين می شد و مابقی از راه فروش نفت 
بود. اما پس از استقرار جمهوری اسالمی سعی بر اين شد که 
هزينه های دولت توسط ماليات پوشش داده شود و اين خود 
تا 66 شد  منجر به 51 مورد اصالحيه در طی سال های 57 
که بی ثباتی سياست های مالی کشور را نشان می دهد. در زمان 
جنگ نيز نرخ ماليات بسيار باال رفته بود و نحوة دريافت هم 
با اشکاالتی مواجه بود، تا اين که در دولت آقای خاتمی اليحة 
اصالحی تدوين شد. اهدافی که در اصالحية قانون سال 80 
مطرح بود، همان مواردی بود که در طرح سامان دهی اقتصادی 
به ان اشاره شده، که از جمله آن ها رشد و شکوفايی اقتصاد 
گسترش  مالياتی،  عدالت  برقراری  مالياتی،  مديريت  اسالمی، 

نظارت مالی و ترويج فرهنگ خوداظهاری است.
به اين صورت در نظام مالياتی بر طبق محور های نام برده شده 
تغييرات ديگری انجام گرفت که از جملة آن ها برداشته شدن 
معافيت عمومی بخش دولتی از ماليات بود و برای رفع تبعيض 
اين  و  شد  يکسان  ماليات ها  دولتی  و  خصوصی  بخش  بين 
قانون در مورد تمام دستگاه هايی که به طور مستقيم به دولت 
وابسته اند و فعاليت اقتصادی انجام می دهند نيز صدق می کند. 
يا  بی استفاده  اراضی  بر  ماليات  مثل  نامطمئنی  منابع 
اخذ  البته  که  شد  حذف  قانون  اين  در  خالی  امالک 
دوباره  جديد  اصالحية  در  خالی  واحد های  از  ماليات 
وجود  که  تصاعدی  نرخ های  هم چنين  است.  شده  مطرح 
نرخ  تقليل  آن  مهم ترين  که  کرد  پيدا  کاهش  داشت، 
25درصد  به  64درصد  از  که  بوده  شرکت ها  بر  ماليات 

13
93

ن 
 آبا

م -
شت

ه ه
مار

ش

13
93

ن 
 آبا

م -
شت

ه ه
مار

ش



7

می کند. پيدا  کاهش 
اما ماده ای که بايد از آن به عنوان يك تحول در زمينة 
که  است  قانون   129 مادة  کنيم،  ياد  مالياتی  قوانين 
به  مربوط  امور  که  شد  داده  اجازه  اين  آن  موجب  به 
و  شود  تنظيم  کشور  مالياتی  سازمان  توسط  ماليات 
تا تصويب در مجلس طی کند.  را  بعدی  مراحل  سپس 
اگر بخواهيم نظام مالياتی کشور را از سه جنبة ساختار، 
قرار  بررسی  ماليات ها مورد  قانون  و  روش های عملياتی 
مشکالتی  با  مورد  سه  هر  در  ما  که  گفت  بايد  دهيم، 
تالش  اشاره  مورد  ساليان  طی  که  بوده ايم  روبه رو 

گسترده ای انجام شد تا از ابعاد آن کاسته شود.

دكتررياحی؛ راه های تامین مالی

سرمايه گذاری  شرکت  مديرعامل  مشاور  رياحی،  دکتر 
سپهر  آتی نگر  شرکت  مديرة  هيئت  رئيس  و  خوارزمی 
ايرانيان، ديگر سخنران اين همايش بود که دربارة تامين 

مالی در ايران و جهان گفت.
بسيار  که  مالی  تامين  راه های  از  »يکی  داشت:  اظهار  او 
متداول نيز هست، انتشار اوراق از طريق بانك ملی است 
که خود به دو شکل صورت می گيرد. اولين راه ابزار مالی 
به صورت مشارکت  مالی است که در آن  بر حق  مبتنی 
اوراق  زيان  و  سود  در  سهم  صاحبان  و  می شود  فعاليت 
شريك هستند و در شکل دوم ابزار مالی مبتنی بر بدهی 
به آن قرض هم می گويند و صاحبان سهام  داريم که  را 
مسئوليتی در قبال سود و زيان های شرکت ندارند و تنها 

سودی را که به اوراق تعلق می گيرد، دريافت می کنند.
مبحث بعدی ابزار های مالی مبتنی بر سهام است که به چند 
دسته تقسيم می شود. اولين نوع ابزار مالی مبتنی بر سهام، 
سهام پروژه است که در آن سهام با نام منتشر می شود و 
افراد به تعداد سهامی که خريداری کرده اند، در سود و زيان 
پروژه سهيم هستند. اين نوع سهم به دليل اين که با نام صادر 

می شود، قابليت معامله در بازار های ثانويه را ندارد.
به  توجه  با  که  است  مشارکت  اوراق  سهام،  نوع  دومين 
ميزانی که فرد برگ سهم خريداری کرده است، حق رأی 
قابليت  ثانويه  بازار های  در  سهام  نوع  اين  البته  و  دارد 

معامله دارند.
در مورد ابزار های مالی مبتنی بر بدهی می توان از وام های 

بانکی، منابع خارجی، تملك دارايی و صکوک نام برد.
بانکی  وام های  شيوه ها  اين  ميان  در  که  گفت  بايد  البته 
در کشور ما از همه رايج تر است. درواقع به دليل سيستم 
نادرست موجود، به جای اين که تامين مالی شرکت ها از 
راه  از  بگيرد،  صورت  سرمايه داران  سرمايه گذاری  طريق 
استقراض از بانك ها انجام می شود و اين شيوه باعث فشار 

شديدی بر بانك ها برای تامين نقدينگی می شود.

در مورد صکوک بايد گفت که اين نوع از استقراض در مقابل 
اوراق قرضه که در سيستم سرمايه داری منتشر می شود، قرار 
می گيرد. صکوک، اوراق بهاداری است که بر اساس دارايی های 
شرکت صادر می شود. تفاوت عمدة صکوک و اوراق قرضه هم 
در اين است که در اوراق قرضه پاية کار بر بدهی قرار دارد و 
اين در نظام مالی اسالمی قابل قبول نيست. از مزايای صکوک 
قابليت  به سادگی  که  کرد  اشاره  مورد  اين  به  می توان  هم 

معامله در بازار های ثانويه را دارد.
در زمينة تملك دارايی نيز بايد گفت که يك دارايی مانند 
ساختمان يا ماشين برای مدتی با توافق دو طرف بر روی 
قيمت به شرکت اجاره داده می شود و در پايان دورة مالی 
آن ملك به دارايی های شرکت افزوده می شود و در ايران 
به نام ليزينگ شناخته می شود. البته اين نوع ليزينگ در 
ايران مورد استفاده است و در کشور های ديگر عدم تملك 
دارايی نيز وجود دارد که در پايان دورة مالی ملك به مالك 

بازگردانده می شود يا با چيز ديگری تعويض می شود.«

مهندس سیدين؛
 میزبان همايش و معرفی شركت آتی نگر

مهندس پرهام سيدين، مديرعامل شرکت سرمايه گذاری 
مديران  ميزبان سومين همايش  و  ايرانيان  آتی نگر سپهر 
کنار  در  را  پرکاری  روزهای  که  تبريز  در  خوارزمی  گروه 
اين  بهتر  هرچه  ميزبانی  برای  خود  پرتالش  همکاران 
است،  گذاشته  سر  پشت  فروتنی  و  شکيبايی  با  همايش 
طی سخنانی به معرفی اهداف و فعاليت های اين شرکت 
سازمان  مجوز  با   1390 سال  »در  می گويد:  و  می پردازد 
بورس و اوراق بهادار نام شرکت آتی نگر به عنوان يك نهاد 
سازمان  آن  نزد  ثبت شده  شرکت های  فهرست  در  مالی 
شرکت  به  بعد  مدتی  شرکت  اين  عنوان  گرديد.  درج 

سرمايه گذاری آتی نگر سپهر ايرانيان تغيير يافت.
اين شرکت با افزايش سرماية تدريجی شاهد تحوالت مثبت و 
گسترده ای بوده است. با تداوم فعاليت ها و گسترش عمليات 
سرمايه گذاری، سرماية شرکت در سال 1390 به 200 ميليارد 
ريال و با توسعة فعاليت ها در سال جاری به 500 ميليارد ريال 
افزايش يافت. در حال حاضر با توجه به برنامه های توسعه ای 
شرکت، افزايش سرماية آن به مبلغ 2000 ميليارد ريال تا 

پايان سال 94 در دستور کار قرار گرفته است.
طبق اساس نامه حوزة فعاليت های شرکت آتی نگر ايرانيان  

به شکل زير است:
واحد  الشرکه،  سهم  سهام،  در  سرمايه گذاری   .1  
دارای حق  بهادار  اوراق  يا ساير  سرمايه گذاری صندوق ها 
رأی شرکت ها، موسسات يا صندوق ها با هدف کسب سود ، 
کنترل  مربوط   شرکت های  با  يا  به تنهايی  که  طوری  به 
اختيار  در  را  سرمايه گذاری  صندوق  يا  موسسه  شرکت، 

نگرفته و در آن نفوذ قابل مالحظه ای نيابد.
2. سرمايه گذاری در مسکوکات و فلزات گران بها و گواهی 
و  بانك ها  نزد  سرمايه گذاری  سپرده های  و  بانکی  سپردة 

موسسات مالی اعتباری مجاز.
با  مرتبط  بهادار  اوراق  و  صندوق ها  در  سرمايه گذاری   .3

طال، ارز، زمين و ساختمان
4. ارائة خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار

5. ارائة خدمات مشاوره در حوزة مالی
از  کدام  هر  سهم  ميزان  و  سهام داران  ترکيب  مورد  در 
شرکت های دخيل بايد گفت که شرکت خوارزمی با تملك 
حدود 97 درصد از سهام در صدر سهام داران اين شرکت 
قرار دارد و شرکت های کارت ايران، پاياپای ملی، شرکت 
ساختمان  توسعة  شرکت  و  خوارزمی  گستران  تجارت 
خوارزمی از ديگر سهام داران اين شرکت اند.اعضای هيئت 
مورد  در  هستند.  سرمايه  بازار  صاحب نظران  از  مديره 
سرمايه های انسانی اين شرکت نيز بايد گفت که پرسنل 
شرکت در حال حاضر مجموعا 17 نفر هستند که شامل 
مديرعامل، 8 نفر نيروی کارشناس، 2 نفر کمك کارشناس 
اداری است. نيروی کاری شرکت  نفر نيروی مالی و  و 6 
سرمايه گذاری آتی نگر سپهر ايرانيان دارای ميانگين سنی 
هستند.  سال   16 تحصيلی  سنوات  ميانگين  و  سال   31
نفر  سه  مستقرند،  شرکت  در  که  عزيزانی  بر  عالوه 
اعضای کميتة سرمايه گذاری  به عنوان  که  بازار  متخصص 
و هم چنين 10 متخصص بازار سرمايه در قالب مشاور با 

شرکت همکاری می کنند.«

دكتر ابن الرسول و سازوكار سنجش 
عملکرد شركت ها

دکتر سيداصغر ابن الرسول، مدير طرح و برنامة شرکت 
مديران  همايش  سومين  در  خوارزمی،  سرمايه گذاری 
سنجش  زمينة  در  خوارزمی  سرمايه گذاری  گروه 
امتيازی  کارت  زمينة  در  نکاتی  و  شرکت ها  عملکرد 

متوازن سخنانی ايراد کرد و گفت:
در سال 92 برای شرکت خوارزمی برنامة استراتژيك 7 
ساله تا سال 99 تدوين و اهدافی راهبردی مشخص شد 
و بر اين مبنا از شرکت های زيرمجموعه نيز خواسته شد 
تا برنامة راهبردی خود را مشخص کنند و به اين ترتيب  
سهم هر شرکت در تحقق اهداف کلی گروه خوارزمی 

کامال مشخص شد.
 نکتة مهمی که بعضا در بين مديران به چشم می خورد، 
توانايی های  به  نسبت  را  الزم  قلبی  باور  که  است  اين 
اهداف  که  احساس می کنند  گاهی  و  ندارند  تيم خود 
غيرقابل  و  بلندپروازانه  حدودی  تا  مشخص شده 
دست يابی است. اما بايد به اين عزيزان گفت که با توجه 
به خالقيت و کارآفرينی مديريتی و تيمی ما می توانيم 
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به اهدافی باالتر از راهبردهای خوارزمی نيز دست يابيم.
اهداف مراحل مختلف  بهتر، تمام راهبردها و  برای فهم 
نام دارد.  اولين مرحله کنترل  باشد که  بايد مورد توجه 
ارتباط اند و در زمينة  با يکديگر در  افراد  در اين مرحله 
به  اطالعات  تبادل  با  پيشرفت  راه های  و  برنامه ريزی 

يکديگر کمك ميکنند. 
افراد  قسمت  اين  در  که  دارد  نام  دوم سنجش  مرحلة 
يا  موفقيت  ميزان  و  خود  کار  شکل  سنجيدن  با  بايد 
البته  ببخشند.  بهبود  را  جايگاهشان  شرکت  شکست 
مشخص  نيازمند  اقدامی  چنين  که  داشت  توجه  بايد 
صورت  آن  مبنای  بر  سنجش  که  است  واحدی  کردن 
می گيرد. برای مثال بايد مشخص شود مبنای سنجش 
است  سنجشی  چنين  انجام  با  کيفی.  يا  است  کمی 
خود  شرکت  واقعی  رشد  ميزان  می توانند  مديران  که 
اين گونه  و  بشناسند  را  خود  توانايی های  و  ببينند  را 
دسترس  قابل  و  معقول  برنامه ای  می توانند  که  است 

را دنبال کنند.
دارد،  وجود  عملکرد  سنجش  مورد  در  که  مهمی  نکتة 
اين است که نبايد به آن به شکل يك وظيفه نگاه کرد، 
بلکه سنجش عملکرد از ورود مواد اوليه تا زمانی که کاال 
مطلوبيت  بايد  و  دارد  ادامه  می رسد،  مشتری  دست  به 
مشتری نيز در آن سنجيده شود. تنها در اين حال است 

که می توان گفت اين وظيفه به درستی انجام شده است.
اين دو نکته و داشتن اطالعات کافی و دقيق  با رعايت 
به  می توان  در دسترس شرکت  مالی  و  انسانی  منابع  از 
در  را  شرکت  و  يافت  دست  مفيد  و  معقول  برنامة  يك 
يك مسير روشن و رو به رشد هدايت کرد. )عالقه مندان 
دکتر  مقاله  جامع تر  متن  به  می توانند  بحث  اين  به 
ابن الرسول در اين زمينه که در همين شماره چاپ شده 

است، مراجعه کنند.(

دكترصفوی؛ 
سالمت جهانی و پديدة سالمندی

بود  همايش  مهمان  و  مدعو  پزشك  صفوی،  ابراهيم  دکتر 
آشنا  بسيار  حال  درعين  و  متفاوت  کامال  زمينه ای  در  که 
سخن گفت. موضوع اين سخنرانی سالمت جهانی و پديدة 
در  ايران  مانند  کشوری  که  مقوله ای  يعنی  بود؛  سالمندی 
آينده ای نه چندان دور با عوارض پيچيدة آن روبه رو خواهد 

شد.
دکتر صفوی با اشاره به آمارهای جمعيتی در جهان و ايران و 
وضعيت سالمت گفت: »ميزان زادوولد در کشور در دهه های 
اخير حدود 25درصد کاهش داشته است. تا10 سال آينده 
پيری  و  سالمندی  سنين  در  ايران   از جمعيت  درصد   60
پوکی  نظير  سالمندی  بيماری های  طرفی  از  بود.  خواهد 

استخوان دامنة وسيعی پيدا کرده است.« 

پيش گيری  و  امر سالمت  به  توجه  به ضرورت  او سپس 
محيط  در  »عناصری  گفت:  و  پرداخت  بيماری ها  از 
پير  روند  تسريع  باعث  که  دارد  وجود  انسان ها  زندگی 
از  می شود.  فرد  برای سالمت  خطر  ايجاد  يا  بدن  شدن 
جمله اين موارد که بسياری از افراد در معرض آن قرار 
از  نه تنها  که  است  آالينده هايی  و  هوا  آلودگی  دارند، 
به  راه ها  ديگر  يا  آشاميدنی  آب  راه  از  بلکه  هوا،  طريق 

می شوند. وارد  بدن 
برای کم کردن تاثير چنين مواردی در درجة اول ورزش روزانه 
قرار می گيرد که باعث کاهش سطح آالينده ها و دفع سموم بدن 
از طريق تعرق می شود  و اين خود به سالمت بدن و افزايش 
طول عمر کمك می کند. حال ممکن است اين سوال پيش بيايد 
که آيا در اين هوای آلوده نيز مانعی برای ورزش وجود ندارد؟ 
در پاسخ بايد گفت خير؛ زيرا همان طور که گفته شد، ورزش و 
فعاليت های بدنی يکی از مهم ترين راه های بدن برای دفع سموم 
است و حتی با آلودگی هوا چنين فعاليتی به کمتر شدن سموم 

بدن کمك بسزايی می کند.
در کنار ورزش کردن، می توان با رعايت نکاتی ساده در تغذية 
فردی به سالمت جسمی کاملی دست پيدا کرد. برای مثال 
سبزيجات حاوی موادی هستند که در مواد غذايی ديگر يافت 
نمی شوند و بايد آن ها را بخشی از وعده های غذايی قرار داد. 
هم چنين در مورد ميوه ها هم همين مورد صدق می کند. بايد 
توجه داشت که بدن به انواع بسياری از مواد غذايی احتياج 
دردسرساز  غذايی  مواد  از  نوعی  مصرف  از  اجتناب  و  دارد 

خواهد بود.«

دكترزمانی؛
 تشريح مقررات مبادالت ارزی

گروه  سپهر-که  صرافی  مديرعامل  زمانی،  منوچهر  دکتر 
سومين  در  است-  آن  سهام  از  بخشی  صاحب  خوارزمی 
مربوط  مقررات  مورد  در  خوارزمی  گروه  مديران  همايش 
»در  گفت:  صرافی ها  فعاليت  چگونگی  و  ارزی  مبادالت  به 
 92 در سال  اعتبار  و  پول  ارزی، شورای  مبادالت  با  رابطه 
دستورالعمل جديدی را در مورد فعاليت تمامی صرافی های 
در  سهام داران  سهم  نسبت  آن  در  که  کرد   ابالغ  کشور 
مالی  موسسات  و  بانك ها  آن،  و طبق  کرد  تغيير  صرافی ها 
داشته  را  صرافی ها  سرماية  از  درصد   90 که  شدند  موظف 
باشند و باقی موسسات 10 درصد باقی مانده را. به اين معنی 
در صرافی  خوارزمی  ارزی شرکت  مثال سرماية  به طور  که 
اين  طبق  می کرد.  پيدا  کاهش  درصد   10 به  بايد  سپهر 
دستورالعمل برای موسسات مالی و اعتباری ميزان سرمايه 

بايد به اندازة 200 ميليارد ريال باشد.
از صرافی های خصوصی  بخشی  اعتراض  باعث  موضوع  اين 
دستورالعمل   93 سال  در  سال  يك  از  بعد  نهايتا  که  شد 

جديدی در اين زمينه از جانب شورای پول و اعتبار صادر 
شد که دارای سه نکتة مهم بود.

به  که  شد  داده  اجازه  بانك ها  به  که  بود  اين  اول  نکتة 
ميزان  به  سرمايه  حجم  حداقل  همان  درصد،   90 جای 
را  مابقی  30 درصد  بتوانند  و  باشند  داشته  را  70 درصد 
واگذار  خود  زيرمجموعة  ديگر  شرکت های  يا  کارکنان  به 

کنند.
 200 مبلغ  از  نيز  اعتباری  و  مالی  موسسات  سرماية  سهم 
ميليارد ريال به 40 ميليارد ريال کاهش پيدا کرد. اما يك 
مادة محدودکننده نيز در دستورالعمل وجود داشت، يعنی 
مادة 29 که در آن اشاره شده اگر صرافی در حال فعاليت 
تعهد  نمی تواند  دارد،  برابر سرمايه ای که  از دو  بيش  باشد، 
به  سپهر  صرافی  می رود  انتظار  اوصاف  اين  با  کند.  ايجاد 
تمامی  البته  و  ثبت کند  ريال سرمايه  ميليارد  ميزان 200 
موافقت  صورت  در  و  شده  انجام  نيز  مربوط  اداری  مراحل 
بانك مرکزی اين صرافی کار خود را با ميزان سرماية يادشده 

دنبال می کند.
است  خاصی  ويژگی های  دارای  سپهر  صرافی  شرکت 
جمله  از  می کند.  متمايز  صرافی ها  ديگر  از  را  آن  که 
دارای  درواقع  و  است  کيفيت  با  صرافی  اين  سود  اين که 
می شود.  ثبت  حساب ها  در  به راحتی  و  است  نقدی  سود 
نسبت  را  سود  افزايش  روند  به راحتی  می توان  هم چنين 
آمار  به  توجه  با  که  همان طور  ديد.  گذشته  سال های  به 
سود  ميزان  که  دريافت  می توان  صرافی  اين  فعاليت های 
آن طی ساليان گذشته از 26/4 ميليارد به 46/4 ميليارد 
 110 ميزان  به  رقم  اين   92 سال  در  ونهايتا  رسيد  ريال 

يافت.« افزايش  ميليارد ريال 

مهندس ركن؛ 
سخن از مقوله ای عاطفی و انسانی

مهندس رکن، از پايه گذاران موسسة نيکوکاری رکن – ويژة 
حمايت از افراد کم درآمد و نيز موسسة نيکوکاری مهيار ويژة 
حمايت از بيماران سرطانی- مهمان ديگر اين همايش بود 
که با احساس و هيجان دربارة مقوله ای انسانی و اجتماعی 

سخن گفت. او اظهار داشت:
»مديران اقتصادی کشور در ميان بحث های اقتصادی خوب 
نيز  خيرات  و  نوع دوستی  و  انسانی  مسائل  زمينة  در  است 

تبادل نظر کنند.« 
عرصه های  در  کشور  پرسابقة  مديران  از  خود  که  او 
شکل گيری  مورد  در  است،  بوده  صنعتی  و  اقتصادی 
ما  ابتدا همراهان  »در  اشاره گفت:  مورد  نهادهای خيرية 
خير  کارهای  در  کشورند،  فعال  اقتصادی  مديران  از  که 
اما  داشته اند،  فعاليت هايی  فردی  صورت  به  اين چنينی 
جمع آوری  و  فعاليت ها  اين  کردن  متمرکز  اصلی  هدف 
انجمن  هدف  اين  راستای  در  بود.  پراکنده  کمك های 
مديران خيرية رکن شکل گرفت و طی چند سال مديران 
خدمات  منشأ  و  پيوستند  انجمن  اين  به  بسياری  افراد  و 

توجهی شدند. قابل  انسانی 
هم اکنون اين انجمن دارای اعضای فعال بسياری است، اما 
در چنين امر مهمی باز هم بايد اين تعداد را افزايش داد. و 
هرچقدر که فعاليت اين انجمن خوب و مناسب باشد، باز هم 

جای کار بسيار است.«
او در پايان با اشاره به اهميت توجه به نيازمندان در قالب  
از مديران گروه  با شيوه های مناسب،  و  تشکل های مردمی 
سود  کسب  هدف  با  کرد  دعوت  خوارزمی   سرمايه گذاری 
آن ها  در  سرمايه گذاری  و  خيريه  موسسات  به  معنوی، 

بپيوندند.
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نشست پرسش و پاسخ 
اين  در  پاسخ  و  پرسش  نشست  از  بخش  اولين 
دکتر  رياحی،  دکتر  آقايان  حضور  با  همايش 
دکتر  شادکام،  دکتر  سيدين،  مهندس  زادمهر، 
معصومی و دکتر موسوی به رياست دکتر رياحی 

تشکيل شد.
در اولين سوال يکی از مديران پرسيد:  با توجه 
طرف  يک  از  سرمايه،  بازار  پيچيدگی  به 
سرمايه  بازار  وضع  بهبود  و  آينده  به  اميد 
بسيار قوی است و از طرف ديگر در صورت 
نتيجه دادن مذاكرات ديپلماتيک برای رفع 
تحريم های ظالمانه، ميزانی از ثبات در بازار 
ايجاد می شود. اما از جنبة ديگر انتظار ميرود 
كه قيمت ارز نه تنها افزايش پيدا نكند، بلكه 
كمتر  هم  تورم  ميزان  و  بيابد  نيز   كاهش 
 شود. هم چنين پيش بينی ميشود كه قيمت 
سنگ آهن و بعضی از اقالم مانند مس رو به 

كاهش باشد. با اين تفاسير شكل رشد بازار را چگونه ارزيابی می كنيد؟
  دكتر معصومی: شاخص های بازار سرمايه مانند دماسنج اقتصادی، سياسی، اجتماعی و تمام رخدادهای يك 
جامعه عمل می کند و اين اتفاق در جايی است که دارای اقتصادی نرمال است و فاکتور های تاثيرگذار بر اقتصاد، 
مانند سياست و تحوالت اجتماعی نيز به شکل نرمال واکنش نشان می دهند. اما در ايران اين فاکتور ها بيشر بر 
مبنای احساسات واکنش نشان می دهند. اما در زمينة تخصصی تر، يعنی بورس، با بهتر شدن روابط سياسی بين 
ايران و ديگر کشور ها و با افزايش مبادالت، می توان مطمئن بود که در آيندة نه چندان دور رشد چشم گيری را در 

زمينة فلزات يا پتروشيمی که صنايع پيشرو در ايران هستند، خواهيم ديد.
 آيا می توان اموال غيرمنقول را در بورس معامله كرد؟

دكتر شادكام: در بازار بورس ايران ميزانی از مشکالت در بازار بورس کاال وجود داشت که به دليل شرايطی بود 
که برای شرکت های مجاز به حضور در بورس کاال ايجاد شده بود. از قبيل اين که کاالی مورد نظر بايد استاندارد 
باشد، اگر سبدی از محصوالت است، اين سبد همگن باشد و مهم تر از همه تعهد عرضه يا استمرار عرضه در 
يا  بورس ديده شود. بعضی از شرکت های توليدی در محصوالت خود ضايعاتی را داشتند که استاندارد نبودند 
اين که نمی توانستند تعهد عرضه در بلندمدت را بر عهده بگيرند. چراکه مطمئنا شرکت تالش در به روز بودن دارد، 
اما اين تالش هميشه با نتيجة  مثبت همراه نيست. در بازار بورس نياز بود که برای بعضی از کاالها راهی جز 
اين مورد وجود داشته باشد، به ويژه درمورد کاالهايی که ممکن است  استاندارد نباشند، همگن نباشند يا حتی 
استمرار هم نداشته باشند، مانند نقل و انتقال امالک. به همين دليل سازمان بورس دستور نقل و انتقال اموال 

غيرمنقول را صادر کرده است.
آيا می شود يک بورس خصوصی در حوزة فلزات گران بها - به غير از طال- در ايران تشكيل داد؟

دكتر موسوی: بورس در جهان در طول 10 تا 15 سال گذشته رفته رفته از حالت شرکت های سهامی عام به 
سهامی خاص تغيير شکل داده است، اما در ايران چنين روندی احتياج به بررسی های کارشناسی همه جانبه و البته 

گذشت زمان دارد. بنابراين در حال حاضر از بورس ايران نمی توان چنين انتظاری داشت.

دومین نشست پرسش و پاسخ
 دومين جلسة پرسش و پاسخ در همايش مديران گروه سرمايه گذاری خوارزمی نيز با حضور آقايان دکتر برکچيان، 
دکتر  شهسوار خجسته و دکتر ابن الرسول برگزار شد. دو مورد از پرسش و پاسخ های اين نشست را در زير از 

نظرتان می گذرانيم:
در قانون مالياتی آمده است كه موارد مربوط به محاسبه علی الراس حذف شده است. حال سوال اين 

است كه آيا مفاد مادة مربوط نيز كال حذف شده يا اين كه تنها اين واژه حذف  شده است؟
دكتر خجسته: در يکی از مواد قانون ماليات به طور دقيق موارد علی الراس مشخص شده و شرايطی نام برده 
شده که طی آن شخص صاحب  شرکت يا صاحب شغل مشمول ماليات علی الراس می شود. اما اين ماده اکنون 
حذف شده و سازمان امور مالياتی ايران با توجه به اطالعات اقتصادی و فعاليت های مالی هر شرکت ميزان ماليات 
ايجاد عدالت  امر به طور درست تحقق پيدا کند، يك گام بزرگ در  اين  اگر  قابل پرداخت را مشخص می کند. 
اقتصادی است و از نظرهای سليقه ای و نادرست تا حدود زيادی جلوگيری می کند. بنابراين ديگر مفهومی به عنوان 
علی الراس وجود نخواهد داشت و شرکت ها با تحويل اظهارنامه اطالعات شرکت را تسليم می کنند و در صورتی که 
اظهارنامه ای تسليم نشد يا ارقام موجود در آن درست نبود، سازمان مالياتی خود برای تهية يك اظهارنامه برای 

شرکت مورد نظر اقدام می کند.
آثار عملياتی پيش گيری نرخ صفر به جای معافيت مالياتی چيست؟

زمانی که يك شرکت معاف از ماليات می شود، ديگر نيازی به تنظيم اظهارنامه يا ارائة گزارش های مالی يا حتی 
حساب  و نگه داری از دفاتر حساب شغل مربوط نيست. اما زمانی که شرکت يا ارگانی ملزم به پرداخت ماليات با 
نرخ صفراست، اين شرکت موظف است اظهارنامه هايش را به سازمان مالياتی کشور تحويل دهد و تمام فعاليت ها 

بايد در اين اظهارنامه  اعالم شود.
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سخنان پايانی همايش؛

 ما می توانیم!
مديران  همايش  سومين  پايانی  سخنرانی 
دکتر  توسط  خوارزمی  سرمايه گذاری  گروه 
در  و  گروه  اين  مديرعامل  صيدی،  حجت اله 
قالب يك جمع بندی کوتاه و توام با قدردانی 
از مجموعة مديران و کارشناسان و کارکنان 

اين گروه و شرکت های تابعة آن انجام شد.
اين  ويژة  مهمانان  از  ابتدا  صيدی  دکتر 
همايش، اعضای هيئت مديرة گروه خوارزمی، 
مديران شرکت های حاضر درهمايش و گروه 
ايرانيان  سپهر  آتی نگر  شرکت  مديريتی 
سومين  برگزارکنندة  و  ميزبان  به عنوان 
و  کرد  تشکر  تبريز  در  مديران  همايش 
نيست  ريختن  برنامه  و  نوشتن  »تنها  گفت: 
می رساند.  موفقيت  به  را  شرکت  يك  که 
رسيدن  در  مهمی  عامل  برنامه ريزی  البته 
به موفقيت است، اما تا زمانی که برای عمل 
مطلوب  نتيجة  مطمئنا  نشود،  تالشی  آن  به 
افراد  موفقيت  ميزان  شد.  نخواهد  حاصل 
قالب  در   – آن ها  کردن  فکر  به شکل  اغلب 
به  باور  اگر  اما  برمی گردد.  منفی-  يا  مثبت 
به  موفق  قطعا  باشيم،  داشته  کاری  انجام 
گروه  دربارة  مورد  اين  می شويم.  انجامش 
گرامی  مديران  می کند.  صدق  نيز  خوارزمی 
و  باشند  داشته  باور  خود  اهداف  به  بايد  ما 
برای رسيدن به آن قلبا تالش کنند. هرچند 
بايد اعتراف کرد که عملکرد اين عزيزان در 
را  اين  از  غير  به  چيزی  گذشته  سال  چند 

نشان نداده است.
ابتدای  در  خوارزمی  سرمايه گذاری  شرکت 
شرکت  و  نداشت  قدرتی  چندان  خود  کار 
همين  سال  چند  از  بعد  اما  بود،  کوچکی 
هيئت مديره که امروز در اين سالن نشسته 
گستردگی  و  قوت  به  را  شرکت  اين  است، 
بوده  پيشرفت  اين  باعث  و  رسانده  کنونی 
بعد  برای سال های  برنامه ها  اگر  است. پس 
خود  اول  بايد  است،  بزرگ  و  بسيار سخت 
انجام  که  داشت  باور  دوم  و  داشت  باور  را 
اين برنامه يك ضرورت است و کوتاه آمدن 
و  است  شکست  معنی  به  تنها  راه  اين  در 
گروه  چنين  برای  که  نيست  چيزی  اين 

باشد.« قابل قبول  بزرگی  مديريتی 
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حوالی همین 

بازدید مدیرعامل گروه خوارزمی از نیروگاه منتظر قائم
 دکتر حجت اهلل صيدي، مديرعامل شرکت سرمايه 
گذشته  مهرماه  نهم  عام(  )سهامی  خوارزمي  گذاري 
گروه  ستادی  مديران  از  متشکل  هياتی  راس  در 
توانمندي ها،  با  نزديك  آشنايی  هدف  با  خوارزمی 
برنامه هاوکارکردهای مجموعه نيروگاهی منتظرقائم 
شرکت  راهبردهای  و  ها  ديدگاه  تبيين  همچنين  و 

سرمايه گذاري خوارزمي ازاين نيروگاه بازديد کرد.
با  وی،  همراه  هيات  و  دکتر صيدی  بازديد،  اين  در 
حضور در سايت نيروگاه منتظر قائم از نزديك با روند 
شدند. سپس  آشنا  نيروگاه  اين  جاري  هاي  فعاليت 
مديريت   شرکت  مديرعامل  دفتر  در  نشستی  طی 
مديره  هيات  اعضای  منتظرقائم،درجمع  توليدبرق 
وانرژی سپهر ومديران شرکت مديريت  برق  شرکت 
توليد برق منتظر قائم به تبيين و تشريح استراتژي 
برق  مجموعة صنعت  در  خوارزمي  اهداف شرکت  و 

پرداخت.
در اين نشست، دکتر صيدي طی سخنانی اظهارداشت: 
» خداوند به انسان فرصت ها و نعمت هايي مي دهد که 
شايد خود انسان نداند؛ امروزه برق در زندگي همچون 
هواست و تا زماني که کمبودي پيش نيامده، متوجه 

وجود آن نيستيم. بايد خدا را شاکر باشيم که اين 
فرصت به دست آمده تا در اين بخش خدمتگزار 

باشيم.«
برق،  بخش  در  خوارزمي  افزود:»شرکت  وي 
استراتژي ويژه اي را ترسيم کرده است. بر اين 
شرکت،  مدت  بلند  هدف  و  استراتژي  اساس 
توسعه نيروگاه منتظر قائم و تامين 10 درصد 
در   است.  کشور  برق  شبکه  نياز  مورد  برق  از 
ميان مدت برنامه گروه خوارزمي  بهينه سازي 
نيروگاه  عمليات  بازدهی  و  ظرفيت  افزايش  و 
منتظر قائم است.شرکت خوارزمي، در  بخش 
کوتاه مدت انجام عمليات تعمير و نگهداري را 
در  مطلوب  زمانبندي  و  بيني  پيش  اساس  بر 

دستور کار دارد.
برنامه ها  اين  همة   کرد:»  اظهار  صيدي  دکتر 
انساني  نيروي  که  شد  خواهد  محقق  زماني 
دلسوز و فعال و متخصص وارد عمل شده باشد. 
به گمان من با تيم توانمند و صاحب دانش و 
تجربه اي که در مجموعه شرکت برق وانرژی 
اين هدفي  قائم داريم  نيروگاه منتظر  سپهر و 

دست يافتني است.«
گودرزي  عبدالرضا  مهندس  نشست،  اين  در 
منتظر  برق  توليد  مديريت  شرکت  مديرعامل 
نيروگاه  خاص  جايگاه  به  اشاره  با  نيز  قائم 

ويژه  آن  توانايي  و  برق کشور  منتظرقائم در شبکه 
مجموعة  تالش  بيان  به  پايتخت  در  برق  تامين  در 
همکاران اين نيروگاه در پاسخگويی به نيازهای مردم 

پرداخت. 
وي گفت: »نيروگاه منتظر قائم با عمري بيش از 40 
سال، همچنان داراي آمادگي همه جانبه برای تامين 

صادقانه  تالش  نشان  مهم  اين  که  است،  برق  انرژي 
مجموعه و پيگيري کارکنان و حمايت مديران است.« 

 دکتر کاظمي، رئيس کميته راهبردي مجموعه نيروگاهي 

منتظرقائم و رئيس هيئت مديره شرکت توسعه برق و 
اندرکاران  ودست  مديران  از  باتشکر  نيز  سپهر  انرژي 
مجموعه نيروگاهي منتظر قائم به لحاظ تالش و پيگيري 
مجدانه در آماده نگاه داشتن واحدها با عمر 
آمادگي صددرصدي  و  از 40 سال  بيش 
برای تداوم بهينه خدمات، از دکتر صيدي 
به دليل حضور در جمع مديران و کارکنان 

اين نيروگاه تقدير و تشکر کرد.
اسالمي   مهندس  نشست،  اين  ادامه  در 
مدير عامل شرکت توسعه برق و انرژي 
سپهر نيز روند واگذاري نيروگاه منتظر 
قائم به بخش خصوصي و اقدامات انجام 
اظهار  و  تشريح  را  زمينه  اين  در  شده 
منتظرقائم  نيروگاه  که  کرد  اميدواري 
بتواند به اهداف تعيين شده خود دست 

يابد.  
بر پايه اين خبر، شرکت سرمايه گذاری 
خوارزمی در اسفند ماه 1392 مجموعه 
بانك  از  را  )عج(  منتظرقائم  نيروگاهی 
اقساط  و  نقد  صورت  به  ايران  صادرات 

خريداری کردو به تملك خود درآورد.
اين نيروگاه در محور کرج- فرديس واقع 
شده است. ظرفيت اسمی توليد نيروگاه 
مگاوات  هزار   1.6 از  بيش  منتظرقائم 
است و دارای 6 واحدگازی، 4 واحد بخار 

و 3 واحد سيکل ترکيبی است.
گذاری  سرمايه  شرکت  اقدام  اين 
گروه  استراتژيك  برنامه  راستای  در  خوارزمی 
انرژی  بخش  در  حضور  تقويت  هدف  با  و  خوارزمی 

صورت پذيرفته است.
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خوارزمی آینده  نگر  اری  کارگز شرکت  با  آشنایی 

درصدسهامتعدادسهامسهامدار

11.999.70039.999شرکتتوسعهمدیریتسرمایهخوارزمی

9.000.00030آقایمحمدقاسممحمدیان

6.000.00020سرمایهگذاریآتینگرسپهرایرانیان

1.500.0005آقایمحمدامینمحمدیان

1.500.3005سایر

30.000.000100جمعکل

معرفی شركت كارگزاری آينده  نگر خوارزمی
شرکت کارگزاری آينده  نگر خوارزمی )سهامی خاص(، در ارديبهشت ماه سال 1385 
ادارة  نزد    6365 ثبت  شمارة  به  بصير  تحليل گران  کارگزاری  شرکت  عنوان  تحت 
 1391 سال  اواخر  در  رسيد.  ثبت  به  زنجان  غيرتجاری  موسسات  و  شرکت ها  ثبت 
شرکت  نام  و  واگذار  خوارزمی  سرمايه گذاری  مجموعة  به  کارگزاری  اين  مديريت 
از  ادارة کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان، در تيرماه 1392  تاييدية  به استناد 
به شرکت کارگزاری آينده نگر خوارزمی )سهامی  شرکت کارگزاری تحليل گران بصير 

يافت.  تغيير  خاص( 
ارائة خدمات متمايز و ارتقای کمی و کيفی فعاليت ها، از اهداف اصلی شرکت است. از 
اين رو پی ريزی امکانات الزم جهت کسب رضايت مشتريان و تسهيل سرمايه گذاری ايشان 
و نيز رعايت مقررات و ضوابط ذی ربط منجر به دريافت گواهينامه  های مديريت کيفيت 
)ISO 9001:2008(، مديريت شکايات مشتريان )ISO 10002:2004(، و آراستگی 

محيط کار )5S( شده است.
در حال حاضر پرسنل شاغل در اين کارگزاری 31 نفر هستند که از اين تعداد 7 نفر 
از  پايين تر  مدرک  نيروها  بقية  و  کارشناسی  نفر   14 ارشد،  کارشناسی  مدرک  دارای 
کارشناسی را دارند. اين شرکت با بهره گيری از تخصص و تجربة پرسنل خود در 4 شعبه 
در شهرهای تهران، زنجان، اصفهان و قزوين و 8 ايستگاه معامالتی فعال، به مشتريان 

خود خدمات متنوع کارگزاری را ارائه مي دهد.

سرمايه و سهام داران
سرماية شرکت در پايان سال مالی منتهی به 31 شهريور 1393 مبلغ 30 ميليارد ريال 

بوده و ترکيب سهام داران شرکت به شرح جدول ذيل است:

مجوزهای شركت 
شرکت کارگزاری آينده  نگر خوارزمی مجوزهای زير را از سازمان بورس و اوراق بهادار 

اخذ کرده است:
 معامالت در بورس اوراق بهادار

 معامالت در فرابورس ايران
 مجوز سبدگردانی اختصاصی

 مجوز ايجاد و مديريت انواع صندوق  های مشترک سرمايه  گذاری
 مجوز معامالت برخط 

 مجوز مرکز تماس تلفنی
عالوه بر مجوزهای کسب شده از سازمان بورس و اوراق بهادار با تصويب هيئت مديرة 
و  تشکيل   1393 سال  ماه  شهريور  در  حسابرسی  کميتة  و  ريسك  کميتة  شرکت، 
واحدهای مديريت ريسك و مديريت حسابرسی داخلی شرکت با همکاری و هماهنگی 

در  و هدايت وجوه  موجود  در تجهیز  كلیدي  داراي نقش  مالي،  بازارهاي 
اقتصاد به سمت بخش هاي تولیدي و صنعتي و به تبع آن بهبود رشد اقتصادي 
هستند، تا حدي كه به عقیدة برخي اقتصاددانان، گسترش بازارهاي مالي، 
موتور محرك رشد اقتصادي كشورهاست. نظام مالي وظايفي را به عهده 
دارد كه اجراي صحیح آن، تخصیص منابع را به دنبال مي  آورد. در اين میان 
واسطه  های مالی از جمله كارگزاری ها، نقشی كلیدی در توسعه و گسترش 

نظام مالی و توسعه اقتصادی كشور دارند. 
كارگزاران اشخاصي حقوقي هستند كه نقش واسطه بین خريدار و فروشنده 
شركت های  سهام  فروش  و  خريد  مي كنند.  بازي  بورس  بازارهای  در  را 
بورسی و فرابورسی در بازار، فقط توسط كارگزاران رسمی سازمان بورس 
اوراق بهادار امکان پذير است؛ و اين ويژگی موجب شفافیت معامالت بازار 
تعداد  مانند  معامالت  به  مربوط  اطالعات  ترتیب  اين  به  چراكه  می شود. 
سهام، قیمت مورد معامله و تعداد خريدار و فروشنده هر روز در دسترس 

قرار می گیرد. 
عالوه بر خريد و فروش سهام و اوراق بهادار و كاالهای پذيرفته شده در 
بورس كاال، كارگزاران با دريافت مجوز از سازمان بورس قادر به ارائة 

نیز هستند: خدمات ذيل 
تامین مالی برای شركت  ها از طريق انتشار اوراق مشاركت و صکوك برای 

شركت های متقاضی.
مشاورة تأمین مالی در خصوص افزايش سرماية شركت  های ثبت شده نزد 

سازمان بورس.
 بازارگردانی سهام شركت  های پذيرفته شده در بورس و فرابورس.

از  از طرف شخص سرمايه گذار  نمايندگی  به  امور سرمايه  گذاری  ها  ادارة 
طريق انعقاد قرارداد سبدگردانی.

تشکیل صندوق  های مختلف اعم از صندوق سرمايه  گذاری با درآمد ثابت، 
تقبل  و  مختلط  سرمايه  گذاری  صندوق  و  سهام  سرمايه  گذاری  صندوق 

مديريت صندوق.
مشاورة سرمايه گذاری و تهیة طرح  های توجیه اقتصادی برای پروژه   ها به 

منظور اخذ تسهیالت از بانک  ها.
پذيره  نويسی اوراق  بهادار پذيرفته شده در بورس.

پذيرش شركت   ها در بورس و فرابورس ايران.
پذيرش محصوالت شركت  ها برای مبادله در بورس كاالی ايران.

حوالی همین 

13
93

ن 
 آبا

م -
شت

ه ه
مار

ش

13
93

ن 
 آبا

م -
شت

ه ه
مار

ش



12

با شرکت سرمايه گذاری خوارزمی، راه اندازی شده است.
شرکت  پول شويی  با  مبارزه  کميتة  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  الزام  طبق  هم چنين 
تشکيل و مسئول مبارزه با پول شويی به صورت روزانه اقدام به پايش تراکنش  های مشتريان 
می  کند و در صورت مشاهدة هرگونه عمليات مشکوک مراتب به کميتة مبارزه با پول شويی 

سازمان بورس و اوراق بهادار اطالع داده می  شود.

عملکرد مالی شركت



با توجه به صورت  سود و زيان شرکت مشاهده مي شود عملکرد مالی کارگزاری با مديريت 
جديد، بسيار متحول شده است. به گونه ای که سود خالص شرکت در سال 92 عالوه بر 
پوشش زيان عملکرد سال های گذشته، به ميزان قابل توجهی رشد داشته است. حاشية سود 
در سال 92 برابر با 49 درصد و در سال 93 برابر 42 درصد است که نشان از عملکرد 

بسيار خوب شرکت دارد.

چشم انداز و بیانیة ماموريت
پيشرو  شرکتی  به  شدن  تبديل  از  است  عبارت  خوارزمی  آينده  نگر  شرکت  چشم انداز 
ارائة خدمات نوين کارگزاری در سطحی مطلوب به مشتريان و قرار گرفتن  در زمينة 
در بين 20 شرکت کارگزاری برتر کشور بر مبنای معيار ارزش معامالت کل، تا سال 

.1399
استفاده  با  تا  است  آن  بر  اين شرکت  که  بيان می  کند  کارگزاری  اين  رسالت  بيانية 
صنعت  نويِن  و  حرف ه ای  خدمات  متخصص،  انسانی  نيروی  دانش  و  تجربه  از 
کيفيت  تضمين  با  و  کند  ارائه  مشتريان  به  استاندارد  سطح  در  را  کارگزاری 
قبال  در  خود  تعهدات  به  پای بندی  و  حاکم  مقررات  و  قوانين  رعايت  خدمات، 
افزايش  و  شرکت  بازار  سهم  رشد  راستای  در  کسب وکار  محيط  و  دولت  مردم، 

بردارد. گام  سهام داران،  ثروت 
از اين  رو حوزه های مهم ماموريت شرکت عبارت اند از:

 به کارگيری نيروی متخصص و با تجربه
 ارائة خدمات نوين به مشتريان

 بهبود کيفيت خدمات قابل ارائه
 رعايت قوانين و مقررات حاکم

 پای بندی به تعهدات خود در قبال ذی نفعان
 افزايش سهم بازار شرکت و ثروت آفرينی برای سهام داران.

اهداف كلی 
با توجه به چشم انداز و ماموريت شرکت اهداف شرکت را می  توان در چهار دستة کلی به 

شرح ذيل طبقه بندی کرد:
1.كسب مزيت رقابتی

2.توسعه و بهبود خدمات
3.تامين منابع مالی و فيزيكی

4.سودآوری

استراتژی  ها
کارگزاری آينده  نگر خوارزمی، استراتژی  های ذيل را برای رسيدن به اين اهداف کلی اتخاذ 

کرده است:

 نوآوری و تنوع بخشی در خدمات
 ارائة خدمات جامع برای مشتريان شرکت

 تسهيل ارتباطات و دسترسی
 نظارت اطمينان بخش

 هم راستاسازی استراتژيك فناوری اطالعات با کسب وکار
 يك پارچه سازی سيستم  های فناورانه

 توسعة سرمايه  های انسانی
 توسعة روش  های مميزی سيستمی

 توسعة مشارکت  ها با مشتريان و تامين  کنندگان
 ارتقای فرهنگ سرمايه  گذاری

 بازاريابی فعال و موثر
 بهبود بهره  وری در استفاده از منابع شرکت

 بهبود ساختار سرماية شرکت

برنامة عملیاتی

شايان ذکر است اين کارگزاری هم راستا با برنامة راهبردی هفت سالة شرکت سرمايه گذاری 
خوارزمی، و در راستای رسيدن به اهداف خود تا سال 1399 برنامة عملياتی شرکت را به 

شرح ذيل در دست پی گيری دارد:
   

افزايش سرمايه از 30 ميليارد ريال به 300 ميليارد ريال 
راه اندازی و مديريت صندوق های سرمايه گذاری مشترک و صندوق های قابل معامله

توسعة فضای اداری شرکت حداقل به ميزان 500 مترمربع
و  شرکت ها  پذيرش  مشاورة  انرژی،  بورس  کاال،  بورس  در  فعاليت  مجوز  اخذ 

آتی قراردادهای 
توسعة واحد سبدگردانی شرکت به لحاظ حجم سبدهای تحت سرپرستی

)Data Center( تاسيس واحد مرکز داده
جذب حداقل 60 نيروی متخصص و با تجربه

تاسيس حداقل 8 شعبه و تاالر اختصاصی در سراسر کشور

 

شرح

دوازده ماهه )حسابرسی نشده(دوازده ماههدوازده ماهه

منتهی به 1393/06/31منتهی به 1392/06/31منتهی به 1391/06/31

ميليون ريالميليون ريالميليون ريال

20.09131.751 2.459 درآمدهای عملياتی

303420 0 ساير درآمدهای عملياتی

)20.231()10.036()4.358(هزينه های عمومی و اداری و تشکيالتی

10.35811.940 )1.899(سود )زيان( عملياتی

1.5064.658 581 ساير درآمدها و هزينه های غير عملياتی

11.86416.598 )1.318(سود )زيان( قبل از کسر ماليات

)4.035()2.116(0 ماليات

9.74812.563 )1.318(سود )زيان( خالص

تاالر اختصاصی
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 ISO 9001:2008– گواهینامه های سازمانی 

 ISO 10002:2004– گواهینامه های سازمانی

5S – گواهینامه های سازمانی  

خط و مشی شرکت
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در حالی وارد نيمة دوم سال شديم، که 
بازار  به  رونق  بازگشت  از  خبری  هنوز 
هشت  طی  سهام داران  نيست.  سرمايه 
پشت  را  پراسترسی  روزهای  اخير  ماه 
 سر گذاشته اند. نوسان در ذات بازار است، 
را  شرايط  بورس،  پی درپی  نزول های  اما 
دشوارتر کرده است. هرچند طی چند ماه 
اخير مسئوالن و دولت مردان بازار سرمايه 
بارها به ارزندگی  سهام اشاره داشته اند، اما 
تا امروز نتوانسته اند ارزش معامالت بورس 

را به جايگاه اصلی اش بازگردانند.
اميد  از  کم رنگی  نور  تابستان  اوايل  در 
به دل سهام داران تابانده شد و اوضاع به 
شرايط  از  را  بازار  که  شد  عوض   گونه ای 
بالفاصله  بورس  اما  داد.  فاصله  بحرانی 
سال  زمستان  روزهای  همان  به  دوباره 
دماسنج  بازگشت.  امسال  بهار  و  گذشته 
اوج خود در  نقطة  از  بازار سرماية کشور 
نيمة دی ماه سال قبل تا نيمة شهريورماه 
سال جاری حدود20درصد افت را تجربه 
کرده است. در همين حال نماگر بورس از 
ابتدای سال جاری تا نيمة شهريورماه نيز 

زيان 9درصدی را در کارنامة خود دارد.
اغماض  قدری  با  می توان  را  اخير  ارقام 
بورس  سهام داران  زيان  حداقل  به عنوان 
پنج ماهة  در  گرفت.  نظر  در  تهران 
منتقل شده  سهام  خالص  امسال  نخست 
بالغ  حقوقی  به  حقيقی  سهام داران  از 
به  بوده است که  تومان  ميليارد  بر 850 
بورس  از  مردم  عامة  روی گردانی  معنای 
خود  ارزشمند  سهام  دادن  دست  از   و 
اوضاع  هرچند  است.  نازل  قيمت های  در 
از شرايط  تبعيت  به  بازار سرمايه  کنونی 
ساية  و خودنمايی  اقتصاد کشور  عمومی 
نظر  به  عجيب  چندان  تورمی  رکود 
اما در شرايطی که در ماه های  نمی رسد. 
با  و  کنترل  شده  به خوبی  تورم  اخير، 
رشد  به  دست يابی  برای  اميد  بارقه های 
پيش  رو  ماه های  در  اقتصادی  محسوس 
انتظار  بورس  بازار  از  می خورد،  به چشم 
با  پيشرو،  نماگر  يك  به عنوان  می رود 
وضعيت  جلو  به  رو  و  آينده نگر  نگاهی 
بهتری را نويد بخشد. صرف نظر از برخی 
شورای  مجلس  تصميمات  نظير  عوامل 
اسالمی در خصوص تعيين  قيمت خوراک 
معادن  بهره برداری  حق  و  پتروشيمی ها 
سپردة  نرخ  افزايش  سال1393،  بودجه 
بازار گوشزد  از جانب فعاالن  بارها  بانکی 

شده بود.

بورس انتظار رونق  بورس در 
مجید سلیمی  بروجنی، کارشناس اقتصادی

اما اين روند تا کی ادامه خواهد يافت و آيا تا پايان 
سال جاری شاهد رشد دوبارة قيمت سهام خواهيم 
به  بستگی  موضوع  اين  گفت  بايد  جواب  در  بود؟ 
اقتصادی  سياست های  موفقيت  چگونگی  و  سرعت 
اگر  دارد.  ظالمانه  تحريم های  شکست  و  دولت 
در  ارائه شده  پيشنهادهای  و  دولت  سياست های 
اليحه خروج از رکود، به صورت واقعی باعث افزايش 
رشد اقتصادی و کاهش بی کاری  شود، حتما در بازار 
سرمايه که بازتاب دهندة سطح فعاليت و سودآوری 
کشور  در  فعال  مهم ترين شرکت های  و  بزرگ ترين 
رونق  اين  و  بود  خواهيم  دوباره  رونق  شاهد  است، 
به دليل پيشرو بودن شاخص های بازار سهام، زودتر 
اگر  اما  شد.  خواهد  نمايان  ديگر،  بازارهای  ساير  از 
شرايط اقتصادی جاری تداوم يابد، بدون  شك شاهد 
مگر  بود.  نخواهيم  بازار سرمايه  در  تحرک چندانی 

اين که دوباره خلق پول به کمك اين بازار بيايد.
آثار سياست های محرک  يادآور شد که  بايد  البته   
ضدتورمی،  سياست های  برخالف  اقتصادی  رشد 
آن ها  از  کوتاه مدت  در  نبايد  و  هستند  کند  بسيار 
ديگر  مهم  نکتة  داشت.  خارق العاده  نتايج  انتظار 
دولت  بجای  تاکيد  گيرد  قرار  توجه  مورد  بايد  که 
در  کشور،  اقتصادی  رشد  در  سرمايه  بازار  نقش  بر 
اليحة خروج از رکود است. با اين اميد که بتوان به 
کمك ظرفيت های اين بازار، روند خروج از رکود را 
تسريع کرد و شرايط الزم برای رشد اقتصادی بادوام 

را فراهم کرد.
اما بايد اشاره کرد که اگر دولت قصد دارد به تأسی 
مالی  تامين  نظام  توسعه يافته،  کشورهای  تجربة   از 
بر دوش  را  اقتصادی خود  ثبات  با  پايه های رشد  و 
بازار سرمايه پايه گذاری کند، بايد به نکات يادشده 
اقتصادی  رشد  ثبات  و  رکود  از  خروج  درخصوص 

توجه داشته باشد.

سرمايه  بازار  به  رونق  بازگشت  فعلی  شرايط  در 
دارد؛  قرار  اساسی  و  مهم  پارامتر  دو  تحت تاثير 
و  گروه5+1  و  ايران  اتمی  مذاکرات  تکليف  تعيين 
کارشناسان کند  برخی  اعتقاد  به  نقدينگی.  تزريق 
شدن روند تزريق نقدينگی به اقتصاد کشور و تبعات 
ناشی از رکود سنگين اقتصادی تاثير بسيار زيادی 
بازار سرمايه داشته است. به اعتقاد  بر روند نزولی 
آن ها رشد قيمت سهام در دو سال اخير و به ويژه 
در سال92 را نمی توان بدون توجه به افزايش شديد 

حجم نقدينگی در کشور، توجيه کرد.
بايستی بپذيريم که تداوم اين روند فرسايشی افت 
کاهش  يعنی  گفته شده،  اصلی  دليل  به  قيمت ها 
مهار  سياست های  اتخاذ  و  اقتصاد  به  پول  تزريق 
به  صحبت ها  اين  البته  بازمی گردد.  دولت،  تورم 
بلکه  نيست.  دولت  سياست های  به  انتقاد  معنای 
توضيح می دهد اقتصاد به شدت معتاد به پول، به 
دليل نرسيدن نقدينگی کافی به نفس نفس افتاده 
بودن، در حال  به پيشرو  با توجه  بازار سرمايه  و 
بروزدادن عاليم اين بيماری است؛ بيماری ای که 
نه به خاطر سياست های دولت فعلی، بلکه ناشی 
از ساختار غلط اقتصادی کشور است که به دليل 
به  و  شده  فربه  نفتی  انبوه  درآمدهای  از  ارتزاق 
نفس نفس  به  ورودی،  درآمدهای  کاهش  محض 
می افتد. به بيان ديگر شرايط فعلی بازار سرمايه، 
کارايی  عدم  و  کاستی  از  ناشی  اين که  از  بيشتر 
از  ناشی  باشد،  بازار  در ساختارها و سازوکارهای 
و  است  کالن  اقتصاد  فضای  و  پيرامونی  شرايط 
مشکالت  و  ناکارآمد ی ها  اصالح  بدون  رو  اين  از 
بازار  اقتصادی کشور نمی توان شاهد رشد دوبارة 
فرصت های  و  بازارها  ساير  هم چنين  و  سرمايه 

بود. رقيب  سرمايه گذاری 
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آغاز بهبود اوضاع اقتصادی، از فصل چهارم 92 

در روزهای نخستی که ماجرای رشد 4.6 درصد موجب راه افتادن بحث 
داغی در حاشيه های اقتصاد کشور شده بود، پيمان قربانی، معاون بانك 
مرکزی، با بيان اين که حساب های ملی و ارقام رشد اقتصادی در ادارة 
حساب های اقتصادی بانك مرکزی و توسط کارشناسان و متخصصان 
مطابق با رويه ها و استانداردهای ارائه شده از سوی نهادهای بين المللی 
محاسبه و در قالب گزارش ارائه می شود، به خبرنگاران گفت: »اقتصاد 
ايران پس از تجربة هشت فصل رشد منفی، در فصل اول سال جاری 
رشد مثبت و قابل قبولی را تجربه کرد. البته نبايد فراموش کرد که در 
فصل چهارم سال گذشته نشانه هايی از بهبود اوضاع اقتصادی مشاهده 
شد که از آن جمله می توان به عملکرد مثبت رشد ارزش افزودة بخش 
صنعت و معدن، کاهش نرخ رشد منفی شاخص عملکرد کارگاه های 
بزرگ صنعتی در فصل چهارم سال 1392 نسبت به رقم مشابه سال 
1391 و مثبت بودن رشد آن نسبت به فصل سوم سال 1392، اشاره 

کرد.«
او به رشد قابل توجه توليد صنعت خودرو در ماه های ابتدايی فصل جاری 
و تداوم آن در ماه های بعد اشاره کرد و افزود: »از اين بابت می توان فصل 
اول سال جاری را به عنوان يك نقطة عطف در تحوالت رشد اقتصادی 

کشور قلمداد کرد.«
اين مقام مسئول در بانك مرکزی با بيان اين که روند نشان می داد اقتصاد 
ايران در مسير بازيابی توان ازدست رفتة خود بوده و تصوير ارائه شده از 
رشد اقتصادی غيرمنتظره نبود، گفت: »نيروی کار و سرمايه در اقتصاد 
وجود دارد و با بهبود جريان واردات کاالهای سرمايه ای و واسطه ای، 
قالب  در  تسهيالت  پرداخت  افزايش  و  ارزی  انتقاالت  و  نقل  تسهيل 
سرماية در گردش ظرفيت های خالی اقتصاد فعال تر شده و درمجموع 

رشد مثبت اقتصادی را به دست داده است.

ايران اقتصاد 

اقتصادی رشد 
4درصدی /6  
آمد؟ کجا  از   

واكاوی اقتصاد ايران

مثبت 6 اقتصادی با حساسیت زيادی به اين خبر خیره شدند. بدون شک اما بايد حق را به گروه اهالی محافل اقتصادی را به جنب وجوش وادار كرد و تقريبا همة كارشناسان اقتصادی و همة فعاالن در هفتة نخست مهرماه اعالم صعود شاخص رشد اقتصادی كشور تا 4.6 درصد خبری بود كه  از  اقتصادی  را تحويل گرفت، رشد  كابینه  وقتی  يازدهم  دولت  داد، چون  اقتصادی چگونه به دست آمده است و مواد خام آن چیست؟نیز در هر گوشه  و كناری از محافل اقتصادی كلید بخورد كه هم چنان نیز ادامه دارد. اما اين رشد موفقیت دولت يازدهم را رونمايی كرده است. همین مسئله باعث شد تا فضای بحث های اقتصادی كه رشد اقتصادی 4.6 درصدی بسیار زودتر از آن چیزی كه كارشناسان پیش بینی می كردند، برگة گرفتارترين دولت ايران است كه سخت ترين موانع را در مقابل خود دارد. اما حاال به نظر می رسد پیچیده ترين شرايط اقتصادی چند دهة گذشته را پیش رو دارد و به همین دلیل می توان گفت كه با سر بر زمین خورده است. در همان زمان بسیاری از آگاهان اقتصادی می گفتند كه دولت يازدهم درصد به منفی 6 درصد نزديک شده بود. اين اتفاق هیچ معنايی نداشت جز اين كه اقتصاد ايران اقتصاد كشور 
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 1.5 واحد درصد از رشد 4.6 درصدی اقتصاد در فصل اول 
سال 1393 به فعاليت های صنعتی مربوط بوده و تغييرات 
حدود 70  خود  )که  صنعتی  بزرگ  کارگاه های  شاخص 
را داراست(  نشان  افزودة بخش صنعت  ارزش  از  درصد 
می دهد که از 22 گروه صنعتی، 13 گروه که وزنی معادل 
87 درصد از شاخص را به خود اختصاص می دهند، در سه 
ماهة اول سال جاری نسبت به دورة مشابه سال قبل از رشد 

مثبت برخوردار بوده اند.
به طور مشخص وسايل نقلية موتوری و تريلر با سهم 19 
درصد در شاخص،  87.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل و صنايع توليد فلزات اساسی مانند فوالد نيز با سهم 
20.1 درصدی از شاخص کل،  10.9 درصد رشد داشته 

است.
فعاليت بازرگانی، رستوران و هتل داری و بخش نفت نيز 
به ترتيب با 1 و 0.7 واحد درصد در مراتب بعدی اهميت 
داشتند.  قرار  جاری  سال  اول  فصل  اقتصادی  رشد  در 
بنابراين فعاليت های زيرگروه صنعت، بازرگانی، رستوران و 
هتل داری و بخش نفت به ترتيب با 1.5، 1 و 0.7 واحد 
درصد سهم، درمجموع سهمی معادل 3.2 واحد درصد از 
رشد 4.6 درصدی اقتصاد در فصل اول سال جاری را به 

خود اختصاص داده اند.
نظام بانکی سعی کرد تسهيالت بيشتری به توليد و سرماية 
در گردش پرداخت کند و به همين واسطه سهم سرماية در 
گردش از کل تسهيالت از 47.1 درصد در پنج ماهه اول 
سال 1392 به 59.3 درصد در پنج ماهه اول سال 1393 
رسيده است. در بخش صنعت 79.5 درصد از تسهيالت 
پرداختی به تامين سرماية در گردش تخصيص يافته است. 
الزم به ذکر است طی پنج ماهة اول سال جاری، 1135 
هزار ميليارد ريال تسهيالت از سوی شبکة بانکی کشور 

پرداخت شده است.
رشد  مرکزی  بانك  می دهد  نشان  به دست آمده  نتايج 
اقتصادی را فدای تورم نکرد و در پاسخ به منتقدان سياست 
انضباط پولی بانك مرکزی بايد اين سوال را مطرح کرد که 
چرا در سال 1391 و با وجود رشد 30 درصدی نقدينگی، 

رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد به ثبت رسيد.«

منتقدان فراموش كرده اند
محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی 
رشد  پيرامون  که  چالشی  از  بعد  نيز  جمهوری،  رئيس 
اقتصاد 4.6 درصدی به وجود آمده بود، به ميان خبرنگاران 
آمد و  با رفع ابهام از آمار 4.6 درصدی رشد اقتصادی بهار 
امسال تصريح کرد: »انگار منتقدان فراموش کرده اند که در 
سه ماهة ابتدايی سال گذشته کشور حتی قانون بودجه 

هم نداشت.«
در  رئيس جمهور  راهبردی  نظارت  و  برنامه ريزی  معاون 
پاسخ به برخی انتقادات دربارة اين که چه تحولی در سال 
گذشته اتفاق افتاده که بايد انتظار رشد اقتصادی مثبت 
4.6 درصدی را داشته باشيم، گفت: »ما با توجه به  اين که 
اعتبارات عمرانی هر ساله بسيار محدود بود، توانستيم برای 
امسال و تاکنون 12 برابر نسبت به دورة مشابه سال گذشته 
بودجة عمرانی بپردازيم. اين در حالی است که اعتبار تملك 
دارايی های سرمايه ای در استان ها به طور صد درصد و در 
کل 53 درصد نسبت به دورة قبل پرداخت شده که بيان گر 

رشد 3.3 برابری است.«

او هم چنين اشاره ای هم به پرداخت 23 هزار ميليارد تومان 
بودجة عمرانی در سال گذشته کرد و گفت: »11 هزار 
ميليارد تومان از اين رقم تا بهمن ماه پرداخت شد و حدود 

12 هزار ميليارد تومان ديگر در اسفند ماه به دست آمد و 
با توجه به اين که نبايد يك دفعه تزريق می کرديم، اما به 
دليل شرايط موجود آن را به طور کامل به طرح های عمرانی 
پرداختيم تا پيمان کاران کار خود را از سر بگيرند و پروژه ها 

و کارگاه های توليدی تعطيل نشوند.
امسال  عمرانی  بودجة  تخصيص  عمده  که  است  درست 
پايانی سال  اما 12 هزار ميليارد  در سه ماهة دوم بوده، 
گذشته در سه ماهة ابتدايی امسال هزينه شده است. اين 
در حالی است که در دورة مشابه سال گذشته فقط 200 
ميليارد تومان صرف پروژه های عمرانی که نقش موثری در 
رشد اقتصادی دارند، شد. بنابراين نمايندگان محترمی که 

می گويند چه اتفاقی افتاده که در سه ماهة اول امسال 
نسبت به سال گذشته تا اين اندازه رشد اقتصادی 

اين  به  توجه  ضمن  بايد  است،  شده  مثبت 
آمار به آن ها يادآوری کرد که در بهار سال 
گذشته اصال قانون بودجه ای وجود نداشت 

که اجرايی شود و آن چه که عملی شد، ادامة 
سال 1391 بود.«

معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور در ادامه 
با اشاره به مستنداتی در رابطه با چرايی رشد مثبت 4.6 
درصدی اقتصاد بيان کرد: »در بخش پتروشيمی در چهار 

ماهة اول امسال در رابطه با مقدار توليد 4.4 درصد نسبت 
به سال گذشته رشد داشته ايم. هم چنين رشد فروش 4.2 
درصد، ارزش افزودة 18 درصد، صادرات 8 درصد و ارزش 

صادرات 4 درصد افزايش يافته است.
در بخش کشاورزی نيز در سه ماهة ابتدايی امسال ارزش 
توليدات به 6.8 درصد رسيده، درحالی که در همين زمان 

در سال گذشته 3.3 درصد بوده است.«
نوبخت با بيان اين که عمده رشد اقتصادی در بخش نفت 
اتفاق افتاده است، گفت: »در سه ماهة اول سال گذشته 
بود،  درصد   21.9 منفی  نفت  بخش  در  اقتصادی  رشد 
 6.1 مثبت  به  جاری  سال  اول  ماهة  سه  در  درحالی که 

درصد افزايش يافته است.
از  اقتصادی  در بخش صنعت، معدن و تجارت نيز رشد 
منفی 7 درصد به مثبت 8.1 درصد و در بخش خدمات از 

منفی 7.9 درصد به مثبت 7.3 درصد رسيده است.«

چرخی در نماگرهای بانک مركزی
از  ديگری  چهرة  خود  گزارش های  در  اما  مرکزی  بانك 
سيمای فعاليت های کالن اقتصادی نشان می دهد که به 
فراهم  را  اقتصاد  درصدی  رشد 4.6  زمينة  می رسد  نظر 
کردند. بر اساس گزارش های بانك مرکزی در فصل نخست 
سال جاری توليد ناخالص داخلی به 48 هزار ميليارد تومان 
رسيده است. اين رقم نسبت به رقم مشابه فصل نخست 

سال قبل معادل 4.6 درصد رشد نشان می دهد. 
در نماگرهای موردنظر رشد اقتصاد بدون در نظر 
گرفتن نفت نيز 4.2 درصد محاسبه شده است. 
کارشناسان بانك مرکزی در نماگرهای خود می نويسند: 
»تمامي گروه هاي عمدة اقتصادي )اعم از کشاورزي، نفت، 
اول سال جاري  ماه  و خدمات( در سه  معادن  و  صنايع 
که  است  حالي  در  اين  بوده اند.  برخوردار  مثبت  رشد  از 
به جز گروه کشاورزي، ساير  اول سال 1392،  در فصل 
گروه هاي عمده با رشد منفي ارزش افزوده مواجه بودند.« 

گزارش بانك مرکزی البته نشان می دهد که در گروه های 
و  »صنايع  »نفت«،  بخش های  کشور،  اقتصاد  مختلف 
معادن« و »نيرو« بيشترين رشد را نشان می دهد. )جدول 

شماره يك(. 

جالب اين جاست که در اين گزارش مشخص است که بخش 
»بازرگانی، رستوران داری و هتل داری« نيز سهم بسزايی در 
شکل گيری رشد 4.6 درصدی داشته اند. به نظر می رسد در 
جهش رشد اقتصاد جريان تورم را نيز نبايد ناديده گرفت. 
گزارش های موجود نشان می دهد در آخرين ماه تابستان، 
نرخ تورم ماهانه معادل 1.4 درصد، نرخ تورم نقطه  به  نقطه 

گزارش بانک مرکزی البته نشان 
می دهد که در گروه های مختلف 

اقتصاد کشور، بخش های »نفت«، 
»صنایع و معادن« و »نیرو« 

بیشترین رشد را نشان می دهد 
جالب این جاست که در این گزارش 
مشخص است که بخش »بازرگانی، 

رستوران داری و هتل داری« نیز 
سهم بسزایی در شكل گیری رشد 4.6 

درصدی داشته اند. 
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رشد 4.6 درصدی اقتصادی؛ 
آغاز روشن برای توسعه

بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی
خيلی عجيب نيست که اعالم نرخ 4.6 درصد، آن هم مثبت برای اقتصاد ايران باعث شده 
است که عده ای در مقابل اين رقم سراسيمه شوند و با شك به آن نگاه کنند، يا بگويند که 
رشد اقتصادی 4.6 درصدی ربطی به سفرة مردم و معيشت آن ها ندارد. واقعيت آن است 
که در زمان فعاليت دولت های نهم و دهم آن قدر اقتصاد ايران گرفتار بالهای مختلف شده 
است که به سختی می شود تحرکات مثبت در مدار اقتصاد را درک و باور کرد. در سال های 
گذشته شيرازة اقتصاد ايران به کل از هم پاشيد و بازگرداندن آن به شکل سابق درواقع کاری 
بسيار دشوار محسوب می شود. البته اين نکته را نبايد فراموش کرد که رويکردهايی از اين 
دست را نيز نگاه سنتی به آمار در ايران تشديد می کند. در اقتصاد ما به شکل سنتی هميشه 
آمارها مورد بحث و چالش بوده اند. اين مسئله مربوط به امروز و ديروز نيست. در دورة قبل 
افزايش  است.  نداشته  وجود  اقتصادی  آمارهای  به  نسبت  مطلوبی  اطمينان  نيز  انقالب  از 
است.  افزوده  سنتی  رويکرد  اين  بر ضخامت  نيز  گذشته  سال  چند  در  غيرواقعی  آمارهای 
برای همين گروهی در مقابل رشد 4.6 درصدی اقتصاد گرفتار شك می شوند و چالش های 
توجه  بايد  ولی  ندارد،  ايرادی  البته  چالش ها  اين  وجود  می کنند.  مطرح  را  درشتی  و  ريز 
داشت که اگر توليد ناخالص داخلی رشد داشته است، اين رشد نتيجة بهينه شدن حرکت 
شاخص ها در گروه های مختلف اقتصادی مانند مصرف، واردات، هزينه های دولت، صادرات و 
 سرمايه گذاری و... است. يعنی اين رشد نتيجة رشد آيتم های مختلف اقتصادی است. حرکت 
بخش های مولد در محاسبة اين رشد بسيار مهم و دارای اهميت است. اکنون توليد در حال 
جان گرفتن دوباره است و وقتی اين اتفاق برای توليد رخ می دهد، نمی توان مدعی شد که 
بی کاری و اشتغال در همان نقطه صفر مانده اند. فراموش نکنيم که در کنار سياست های غلط 
اقتصادی، بخش های صنعتی کشور از شرايط تحريم نيز رنج می برند. اما به رغم اين موضوع 
تحرک مثبت در اين حوزه ها کليد خورده است. حوزه های نفت، گاز و پتروشيمی به وضوح 
تغيير شرايط خود را نشان می دهند. اگر ما می خواهيم با وضوح بيشتری اين تغيير شرايط 
را ببينيم، بايد کمی صبر کنيم که  سرمايه گذاری های صورت گرفته در اين حوزه ها به نتيجه 
برسند و فعاليت های عمرانی نيز به پايان کار نزديك شوند. نمی شود خيلی سريع و فوری 
بهبود اوضاع را در حوزه های مولد تماشا کرد، آن هم بعد از يك کمای هشت ساله که يقة 
اقتصاد ايران را چسبيده بود. در همين شرايط فعلی که هم تحريم ها را داشته ايم و هم چند 
می توانند  که  کرده اند  ترميم  را  خود  عملکرد  گونه ای  به  توليد  واحدهای  ناکارامدی،  سال 
نيروهای جديد استخدام کنند. بسياری از آن ها فرايند جذب نيرو را آغاز کرده اند. در همين 
نيروهای جديد شروع  استخدام  روند  است که  اخباری که می رسد، حاکی  منطقة عسلويه 
شده است. در دولت دهم 70 هزار نفر از منطقة عسلويه اخراج شدند. واقعيت آن است که 
روند اقتصاد ايران تغيير کرده است و ما در مسير مثبتی قرار گرفته ايم. بسياری از صنايع ما 
مثل صنعت نفت، آلومينيوم، فوالد، سيمان و... به رغم آن که در شيب سقوط قرار داشتند، اما 
اکنون در مسير افزايش توليد قرار گرفته اند. اين اتفاق به طور طبيعی رشد اقتصادی کشور را 

به مسير تازه ای وارد می کند.
بدون شك برای خروج از بحران نياز است که نسبت  سرمايه گذاری به توليد ناخالص داخلی 
صورت  اقتصادی  رشد  نه  می آيد،  وجود  به  اشتغال  نه  بدون  سرمايه گذاری  يابد.  افزايش 
از رکود نمی توان خارج شد. برای مثال در سال 2013  ميالدی،  می گيرد و درنهايت هم 
اقتصاد انگليس را در اتحادية اروپا به عنوان برترين اقتصاد اين اتحاديه انتخاب کردند و دليل 
اين امر را باالتر بودن نسبت  سرمايه گذاری به توليد ناخالص داخلی اين کشور اعالم کردند. 
اساسی  اين که بخش های  نداريم جز  از رکود چاره ای  برای خروج  ما  ايران هم  بنابراين در 
کشور را تقويت کنيم. بايد نقش بازار سرمايه را افزايش دهيم و تاسيس شرکت های جديد 
 سرمايه گذاری به منظور توسعة اقتصادی را سرلوحة کار خود قرار دهيم. اين ها در مجموع 
عواملی هستند که می توانند برای خروج کشور از بحران رکود فعلی کمك کنند. در حال 
توليد  به  نسبت  سرمايه گذاری  جريان  و  شده  آغاز  روند  اين  که  است  اين  مهم  نيز  حاضر 
ناخالص داخلی اوضاعی به مراتب بهتر از سال های فعاليت دولت نهم و دهم پيدا کرده است. 
بايد اين روند را تقويت کرد و ادامه داد. رشد 4.6 درصدی شروع خيلی مناسبی برای اين 
فرايند است، اما تمام کار نيست. رونق واقعی جايی مثل بازار سرمايه، برای انضباط بخشيدن 
به اين روند می تواند بسيار اهميت داشته باشد. مسئوالن دولتی بايد برای حفظ اين روند هر 
چه زودتر نقش بازار سرمايه در جريان توسعة کشور را پررنگ کنند. اين گونه حتما می توان 

به ارقامی باالتر در زمينة رشد اقتصادی دست يافت.

معادل 14.4 درصد و نرخ تورم متوسط نيز به 21.1 درصد رسيده است. اين در 
حالی است که در شهريورماه سال گذشته، تورم ماهانه معادل 1.7 درصد، تورم 
نقطه به نقطه به ميزان 41.6 درصد و تورم متوسط معادل 40.1 درصد محاسبه 
شده بود. در کنار تورم به نظر می رسد کم شدن تنگی نفس صنعت نيز نقش موثری 
در سرعت موتور اقتصاد ايران داشته است. در سال 92 و کمی بعد از آن که دولت 
يازدهم سکان اجرايی کشور را در اختيار گرفت، وزير صنعت رشد صنعت کشور را 
منفی9.9 درصد اعالم کرد. چنين چيزی می توانست بدترين خبر برای بخش مولد 
اقتصاد کشور باشد. اما حاال در گزارش بانك مرکزی می توان محاسبه کرد که در 
بخش صنعت، شاخص توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي )که حدود 70 درصد ارزش 
افزودة بخش صنعت را پوشش مي دهد(، در سه ماه اول سال 1393 نسبت به رقم 
مشابه سال 1392 معادل 10 درصد رشد داشته است. هم چنين در ميان 22 گروه 
عمدة صنعتي، شاخص 13 گروه که در مجموع 87 درصد از وزن کل شاخص 
»صنعت« را به خود اختصاص می دهند، در فصل اول سال 1393 نسبت به فصل 
اول سال 1392 رشد مثبت داشته اند.  هم چنين نماگرهای بانك مرکزی نشان 
می دهند که »رشد تشکيل سرماية ثابت ناخالص« در بهار سال جاری به رقم 5.7 
درصدی رسيده که در مقايسه با رشد 3/8 درصدی مخارج اين گروه در زمستان 
سال گذشته افزايش قابل قبولی را ثبت کرده است. سرماية ثابت ناخالص درواقع 
گروه »ماشين آالت« و سرمايه گذاری در »ساختمان« را نيز در بر می گيرد. برحسب 
اطالعات موجود، رشد سرمايه گذاری در »ماشين آالت« در بهار امسال معادل 17.7 

درصد بوده است. )جدول 2 به خوبی ريز اين اقالم را نشان می دهد.(

اطالعات موجود نشان می دهد که شاخص ها در اقتصاد ايران در حال تغييرند 
و شايد به زودی و با بر طرف کردن بخشی از ويرانه های اقتصاد که در سال های 
گذشته شکل گرفته اند، مردم نيز نتيجة اين تغيير را در زندگی خود لمس کنند. 
بدون شك اقتصاد ايران امروز با توجه به کسری ای که در آن قرار گرفته است، نياز 
دارد که سرمايه گذاران و فعاالن مولد اقتصادی با اميد بيشتری در ميدان حاضر 
شوند و چراغ سرمايه گذاری های اقتصادی را شعله ور  تر کنند. دير نيست که پيروزی 
در ميادين ديپلماتيك نيز افزايش سرعت مطلوبی را به اين روند اقتصادی هديه 
کنند. برای همين شك نبايد کرد که ديگر زمان آن رسيده که کمربندها در اقتصاد 

ايران برای يك حرکت صعودی محکم  تر شوند.
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18
اگر مقدمة فوق را بخواهيم به يك سازمان يا بنگاه تجاری به 
مثابه يك موجود زنده و ارگانيك تعميم دهيم، با اين سوال 
اساسی روبه رو مي شويم که تشخيص درد يا نارسايی ارگانيك 
در درون يك بنگاه تجاری چگونه صورت مي پذيرد؟ چگونه 
می توان به وجود سرطان سازمانی و غده های تخريب گر در 
جريان فرايندهای عملياتی آن پی برد؟ آيا در بدنة اجرايی يك 
سازمان يا ارگان عملياتی، نارسايي های دردآور بروز نمی کند؟ در 
اين صورت با چه ابزار و حس گرهای سازمانی مي توان به وجود 
اين نارسايی ها يا دردهای سازمانی وقوف پيدا کرد و چگونه بايد 
در صدد درمان آن برآمد. در اين مقاله کوشش شده تا از طريق 
مقايسه انسان و سازمان به عنوان ارگان های زنده و فعال و دارای 
مشابهت های ارگانيك، به اهميت روش های شناسايی درد های 
سازمانی، همانند رويه های درمان دردهای انسانی، توجه الزم 
مبذول شود و رويکردهای کلينيکی در اين زمينه مورد بررسی 

قرار گيرد.
در ارتباط با شناسايی دردهای انسانی و زمينه های توجه به 
آن و هم چنين رويه های درمان آن ها، مطالب بسيار پرحجم 
و متنوعی تا کنون نگاشته و ارائه شده است که هدف همة 
آن ها آشنا شدن انسان با شناسايی به موقع با نشانه های درد در 
وجود انسان و روش های درمان آن است. برای مثال در ارتباط 
با مسئلة سرطان که يکی از معضالت مبتال به انسان است، 
پيوسته رهنمودهای الزم از طريق رسانه های جمعی، کتب و 
مقاالت مندرج در روزنامه ها، ارائه می شود که اهداف کلی آن ها 

شامل موارد ذيل است:

 آشنايی با وجوه احساسی ناشی از دردهای سرطانی
 انواع و داليل ايجاد دردهای سرطانی در وجود انسان

 برنامه و روش های کنترل درد
 شکل های متفاوت درد و درمان های خاص برای هر نوع آن

 ساير روش های کنترل درد
 منابع موجود برای انجام حمايت های الزم

از طريق کتب و نشريات و وسايل ارتباط جمعی، به طور مکرر به 

انسان راهنمايی های الزم در خصوص موقعيت و شرايط بيماری 
او و به ويژه سرطان و رويه های برخورد با آن، ارائه می شود. اما 

آيا برای سرطان های سازمانی، چنين منابع رهنموددهنده ای 
در زمينة نحوة شناسايی و برخورد با نارسايی های آن وجود 
دارد؟ آيا در درون يك سازمان و در جريان فرايندهای عملياتی 
آن، ضايعه ای همانند سرطان به وجود نمی آيد؟ آيا رهنمود های 
الزم برای نحوة برخورد با آن، به موقع و به صورت مناسب ارائه 
می شود؟ آيا در سازمان های تجاری و اقتصادی، حس گرهای 
الزم برای شناسايی درد، تعبيه شده است و آيا مراکز تخصصی 
مناسب در خصوص نحوة برخورد با اين گونه دردها و روش های 
درمان آن و هم چنين فرهنگ سازی الزم برای نحوة برخورد 
درست با آن، ايجاد شده است؟ آيا معاينات کلينيکی دوره ای و 

منظم برای تشخيص نارسايی های سازمانی صورت می پذيرد؟

احساس انسان نسبت به درد
هنگامی که انسان ها به درد می انديشند، اغلب تمرکز فکری آن ها 
در وهلة اول متوجه نقطة دردناک و ميزان صدمات احتمالی که 
ممکن است به بدن وارد آيد، می شود. درحالی که درد می تواند 
روی ساير بخش های وجود انسان از جمله افکار و احساسات 
شما نيز موثر باشد. بسياری از انسان ها هنگام ابتال به سرطان 
و دردهای ناشی از آن، درگير مسائل ذهنی و روانی عمده ای 
می شوند، به طوری که تفکيك ميزان تاثيرات موارد مذکور برای 
آن ها امکان پذير نيست. درواقع دردهای فيزيکی و روانی به يك 
ميزان بر وجود آن ها فشار می آورد، به گونه ای که زندگی روزانة 
آن ها را به طور کامل مختل می کند. به همين دليل متخصصان 
درمان فيزيکی درد، دست در دست درمان گران ذهنی و روانی 

عنوان:  به  ریسک  مدیریت  استقرار 

در یک سازمان تجاری

از درد ابزارخالصی 

درد در وجود انسان به عنوان يک ارگان زنده، به صورت يک 
بیماری محسوب  يا  نارسايی  برای تشخیص  عالمت و نشانه 
قطعا  هستید،  درد  گرفتار  حاضر  حال  در  شما  اگر  می گردد. 
می شويد  مطلع  آن  با  برخورد  نحوة  و  تشخیص  خصوص  در 
و به سادگی در صدد درمان آن برمی آيید. در اين شرايط بسیار 
مشکل است كه شما بر موضوع ديگری تمركز كنید. ضمنا نبايد 
امید را از دست داد، زيرا برای بیشتر افراد دردهای موجود و 

حتی از نوع سرطانی  آن قابل كنترل يا كاهش است.

اگر درد را به عنوان یک نقیصة 
ارگانیک در نظر بگیریم و 

شناسایی و درمان به موقع آن را 
یک فرض واجب تلقی کنیم، تحقق 
این نقیصه را در سازمان به چه 

صورت و با چه روش های موثر و 
اطمینان بخشی می توان شناسایی 

و درمان کرد 

ريسک مديريت 
تدوین از: مدیریت ریسک شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
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19 به درمان شخص مبتال می پردازند تا مهار آن در وجود انسان، امکان پذير شود. 
طبق يافته های پزشکی، هنگام ابتالی انسان ها به سرطان، واکنش های مختلفی 
شدن،  غمگين  اضطراب،  عصبانيت،  شامل  که  می آيد  وجود  به  آن ها  در 
افسردگی، استرس و خستگی است که موجب نگرانی آن ها نسبت به آينده 
و از دست دادن   ارزش ها می شود. بر اين منوال اگر نارسايی ها و ريسك ها 
سازمان،  درون  در  غدد سرطانی  مثابه  به  را  سازمانی  اختالل گر  عوامل  و 
تلقی کنيم، در بررسی های آسيب شناسی سازمانی مشخص می شود که بروز 
عاليمی شبيه آن چه در انسان رخ می دهد، در فرايندهای واکنشی سازمانی 
موجب  درنهايت  و  چاالکی  و  شادابی  سلب  موجب  که  می افتد  اتفاق  نيز 
کاهش کارآمدی و راندمان عملياتی آن می شود. بنابراين در اين زمينه نيز 
الزم است تدابير پيش گيرانه يا درمان گر به موقع و به صورت مناسب اتخاذ 

شود تا سازمان از عارضه های مذکور در امان بماند.

در مورد احساس خود صحبت كنید
ارتباط با صحبت در مورد احساساتشان دچار مشکل  افراد در  از  بسياری 
هستند و برايشان دشوار است که در مورد بيماری خود با ديگران صحبت 
کنند. برخی از آن ها در مورد امکان از دست دادن کنترل خود نسبت به 
وضعيت سالمتی خود غمگين می شوند و به گريه کردن در حضور خانواده 
متوسل می شوند. طبق يافته های پزشکی، صحبت در مورد مسائل احساسی 
اندازة صحبت در مورد دردهای فيزيکی، دارای اهميت  و روانی به همان 
است. شما نياز نداريد که با مخفی نگه داشتن غم و اندوه خود، ديگران را 
حفاظت کنيد و الزم نيست که غم را باوجود تظاهر آن در رفتارتان، مخفی 

نگه داريد. صحبت کردن در اين زمينه به نتايج ذيل منجر می شود:

و  احساسات  که  می کند  کمك  شما  به   
کمتر  و  بشناسيد  بهتر  را  خود  روانی  هيجانات 

در آن ها غرق شويد.
 در شما احساس بيشتر و قوی تری نسبت به 

کنترل مشکل ايجاد می کند.
 به شما در کاهش استرس کمك می کند.

کمك  نبودن  تنها  احساس  در  شما  به   
می کند.

امکانات  شما  درمان کنندة  تيم  و  شما  به   
بهتری را جهت درمان ارائه می کند.

حال در اين ارتباط يك سازمان تجاری يا بنگاه 
دردهای  دارای  که  بگيريد  نظر  در  را  اقتصادی 
اداری يا عملياتی است و الزم است درخصوص 
چه  باشد.  داشته  بيان  زبان  مذکور  دردهای 
بخشی از سازمان بايد درد را احساس و در مورد 
آن حرف بزند، چگونه بايد تظاهر در درد را در 
آن  بايد  زبانی  به چه  و  رفتار سازمانی شناخت 
را بيان کرد تا زمينة کمك به درمان آن فراهم 
برنامه ريزی  يا  ريسك  مديريت  واحد  آيا  شود؟ 
که  دارند  وظيفه  داخلی،  حسابرسی  يا   IT يا 
و  دهند  تشخيص  به موقع  را  سازمانی  دردهای 
مکانيسم های  يا  بگويند،  سخن  آن  درخصوص 
درد  از  گفتن  سخن  و  تشخيص  برای  ديگری 
طرح  در  هدف  است؟  الزم  اقتصادی  بنگاه  در 
تدابيری  چه  که  است  اين  سوال ها  اين گونه 
بايد در سازمان تجاری اتخاذ شود تا نسبت به 
شناخت به موقع درد و تشريح عوارض و تاثيرات 

آن، اقدام به موقع انجام شود.

دربارة درد
ايجاد آن، نوع درد و مدل و  درک درد و علت 
الگوی آن، می تواند شما را در درمان بهتر و روشن 
جلوگيری از آن کمك کند. فهم اين موضوع که 
ما چرا دچار درد هستيم و چگونه می توانيم در 
بکوشيم، موجب درک  پيش گيری و درمان آن 
باعث  درنتيجه  و  شده  آن  کنترل  روش  بيشتر 
ايجاد فراغت خيال و کاهش نگرانی درخصوص 
آن مي شود. صحبت در مورد دردهای سازمانی بر 
از فهم و درک درد  نيز چندان دور  اين اساس 
انسانی نيست و      پي بردن به علت و نوع درد 
پيش گيری  تجاری جهت  زندة  در يك سازمان 
بسيار  سازمانی  آرامش  ايجاد  و  آن  کنترل  و 
اهميت دارد و قطعا منجر به زدودن نارسايی ها 
در  فعال  ارگان های  و  عملياتی  فرايندهای  در 

زيرمجموعة سازمان   مي شود.
اختالل  يك  از  فراتر  قطعا  درد  چيست؟  درد 
صرف است. درد نقش مهمی در ارگانيسم بدن 
نشان می دهد که  ما  به  مي کند. درد  ايفا  انسان 
مشکل  دچار  انسان  وجود  ساختمان  از  بخشی 
است و به ما کمك می کند که نسبت به رهايی 
برای حفظ  اگرچه درد  بنابراين  بکوشيم.  از آن 
برخوردار  زيادی  اهميت  از  انسان  بدن  سالمت 
و  آرامش  سلب  موجب  آن  وجود  ولی  است، 
آزار جسم انسان می شود. برای مثال زمانی که 
با  روزانه  مقابلة  است،  مواجه  درد  با  شما  بدن 
مسئله سرطان بسيار دشوار می شود. درد موجب 
در  انسان  راندمان  کاهش  و  خستگی  احساس 
مسائلی  بر  و  می شود  روزانه  فعاليت های  انجام 
روابط  و  اجتماعی  زندگی  خواب،  اشتها،  مانند 

با  دارد.  منفی  اثر  دوستان  و  خانواده  با  انسان 
توجه به اين توضيحات و مشابهت ارگانيك بين 
سوال  اين  مجددا  اداری،  سازمان های  و  انسان 
بايد در يك سازمان  مطرح می شود که چگونه 
تجاری، درد را تميز و تشخيص داد و اثرات آن 
را بر اجزا و فرايند های عملياتی آن مورد بررسی 
قرار داد. اگر درد را به عنوان يك نقيصة ارگانيك 
در نظر بگيريم و شناسايی و درمان به موقع آن 
را يك فرض واجب تلقی کنيم، تحقق اين نقيصه 
را در سازمان به چه صورت و با چه روش های 
و  شناسايی  می توان  اطمينان بخشی  و  موثر 

درمان کرد.

داليل ايجاد درد
دردهای ناشی از اختالالت ارگانيسم بدن انسان، 
دارای داليل متفاوتی است. برای مثال دردهای 
سرطانی ناشی از ايجاد تومور و رشد آن در بدن 
است و دردهای ديگر نيز دارای داليل مشخص 
هستند که توسط تيم های پزشکی درمان کننده، 
انجام  می گيرد.  قرار  درمان  مورد  و  شناسايی 
آزمايش های دوره ای مشخص يا موردی به عنوان 
به  بردن  پی  و  درد  ايجاد  علل  شناسايی  روش 
اختالالت جسمانی محسوب می شود. حال بايد 
ايجاد  يا  سازمانی  اختالالت  که  کرد  مقايسه 
اداری،  مکانيسم های  تخريب کنندة  تومورهای 
چگونه قابل تشخيص و درمان است. آيا در يك 
سازمان اداری يا تجاری و صنعتی، مکانيسم های 
صورت  به  سازمانی،  دردهای  به موقع  شناسايی 
مناسب تعبيه شده است تا به موقع عاليم ناشی 
از ايجاد يا رشد آن را شناسايی کرد تا اقدامات 
شود  انجام  به موقع  مداواکننده  يا  پيش گيرانه 
و عملياتی آن  مالی  اداری،  تبعات  و  تا عوارض 
و  جبران  غير قابل  زيان های  حصول   به  منجر 

صدمات ديگر نشود.
وجود  در  درد  می شود،  مالحظه  که  همان گونه 
انسان به عنوان نشانة بيماری يا اختالل ارگانيك 
محسوب می شود، بنابراين بايد سريع شناخته و 
درمان شود. اما در يك بنگاه اقتصادی يا سازمان 
اين  در  بايد شناخته شود؟  درد چگونه  تجاری 
و  ريسك  مديريت  موضوع  به  می توان  ارتباط 
نقش آن در شناسايی به موقع عوامل خطرآفرين 
سازمانی و اتخاذ تدابير الزم جهت کاهش اثرات 
و احتمال وقوع آن و راه های پيش گيری از تکرار 
و درنهايت ايجاد صدمات و زيان های عملياتی و 
سازمانی، اشاره کرد. مديريت ريسك می تواند به 
مثابه يك مرکز شناسايی دردهای جاری و آتی 
سازمانی عمل کند تا سازمان را از اثرات مخرب 
ارگانيسم  و  سازد  مصون  خطرآفرين  عوامل 
مخرب  عوامل  از  ناشی  درد  آثار  از  را  سازمانی 
چاالکی،  شادابی،  همواره  و  داشته  محفوظ 
پويا  صورت  به  را  سازمانی  و سالمت  کارآمدی 
ايجاد  کند.  تضمين  را  آن  استمرار  و  ايجاد 
زمينه های برخورد کلينيکی با مسائل و مشکالت 
سازمانی، موجب استمرار فعاليت های عملياتی در 
راستای اهداف تعيين شده و دست يابی به آرامش 
و سودمندی آن می شود. بنابراين استقرار واحد 
مديريت ريسك به عنوان يك ارگان تشخيص گر 
دردهای سازمانی و هشداردهندة به موقع در اين 

زمينه توصيه می شود.
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ايران اقتصاد 

پاسخ  دكتر حجت اله صیدی* به پرسش هفته نامة »تجارت فردا«

به دليل پيچيدگی بيش از حد، ابهام ها و هم چنين 
سال  در  ايران  اقتصاد  در  که  تعادل هايی  عدم 
جاری وجود دارد، ارائة پاسخی قطعی و برخوردار 
از پشتوانة علمی به پرسش مطرح شده امر ساده ای 
به نظر نمی آيد. هر چند اينجانب به لحاظ حسی 
شش  در  رکود  از  ايران  اقتصاد  خروج  به  نسبت 
اما  هستم،  اميدوار  و  خوش بين  بسيار  آينده  ماه 
به داليل فراوانی که کليات آن در آغاز اين مطلب 
آمد، اعتقاد دارم که خروج قطعی از رکود يا عدم 
خروج، با »اگر« های فراوانی روبه روست. دو نکته و 
حقيقت بسيار مهم – يکی منفی و ديگری مثبت 
- هر تحليل گری را در خصوص پيش بينی آيندة 
می کند.  مواجه  ترديد  با  کشور  اقتصاد  نزديك 
امروز  اقتصادی  است که شرايط  آن  تلخ  حقيقت 
و  کردن ها  عمل  بی برنامه  آشفتگی ها،  نتيجة 
گذشته  سال های  در  که  است  بزرگی  اشتباه های 
در عرصة اقتصاد ظهور يافته و به عدم تعادل های 
در  است  بعيد  آن ها  رفع  که  منجر شده  شديدی 
اما  بگنجد.  ساله  يك  و  ماهه  شش  زمانی  ظرف 
واقعيت اميدوارکننده، جهت گيری جدی دولت در 
رفع اين مشکالت و برنامه داشتن برای خروج از 
برنامه ريزی  صرف  اگرچه  است.  اقتصادی  بحران 
اما به  از رکود را تضمين نمی کند،  کردن، خروج 
باور اينجانب با اتخاذ روش های عملياتی کارآمد و 
می توان  برنامه ها  اين  اجرای  برای  منسجم  البته 

رهايی از رکود را تا پايان سال نويد داد.
     هر چند برآوردهای غيررسمی نشان می دهد 
که در سه ماهة اول سال جاری، بخش های نفت 

به  اين  و  داشته اند  را  رشد  بيشترين  صنعت   و 
از رکود  اقتصاد  از  معنی خروج بخش های مهمی 
است. اما عميق تر شدن رکود در بخش ساختمان 
– که از بخش های بسيار مهم اقتصاد ايران است 
- و رشد منفی آن در ماه های گذشته، نگرانی ها 
از حصول  مانع  و  بخشيده  قوت  را  رکود  دوام  از 
اطمينان کافی نسبت به ارقام مثبتی می شود که 
به عنوان  سخنرانی ها  در  و  غيررسمی  صورت  به 
ميانگين رشد توليد ناخالص داخلی به قيمت پايه 
و بدون احتساب نفت در سه ماه نخست – عددی 
بنابراين  است.  اعالم شده   – دو درصد  در حدود 
آرزو کنيم که  بايد  بنگريم،  را  ليوان  پر  نيمة  اگر 
نفت  بخش های  رشد  موجب  که  سياست هايی 
ساير  اول،  گام  در  است،  معدن شده  و  و صنعت 
بخش ها، به ويژه ساختمان و کشاورزی، را هم در 
بر گيرد و در گام دوم در بخش های نفت و صنعت 
و معدن نيز هم چنان تداوم يابد. تحقق اين آرزو در 
گرو چندين »اگر« مهم است که عدم تحقق آن ها 
نيمة خالی ليوان را پررنگ تر خواهد کرد. در اين 
بخش تالش می شود که مهم ترين نکات موردنظر 
برای تحقق قطعی خروج از رکود به طور خالصه و 

در اندازة حوصلة اين نوشته فهرست شود.  
    1( اقتصاد ايران در شش ماه آتی به طور قطع 
از رکود خارج می شود؛ اگر قبل از هر چيز فضای 
تالش های  يابد.  بهبود  کسب وکار  و  سرمايه گذاری 
بی وقفة دولت برای رسيدن به شرايط کنونی اقتصاد 
– که در هر صورت بسيار بهتر از شرايط سال گذشته 
فضای  اگر  اما  دارد.  فراوان  تقدير  جای   – است 

شرط  اولين  به عنوان  کسب وکار  و  سرمايه گذاری 
خروج از رکود، هم چنان غبارآلود و مبهم باقی بماند، 
حتی در بخش های يادشده  احتمال تداوم رشد – 
-  به شدت کاهش می يابد. هنوز برای رشد مستمر 
برنامه های  و  مقررات  قوانين،  به  از صنايع  بسياری 
شفاف اوليه ای نياز داريم که فکری اساسی برای آن ها 
نشده است. مبحث تعرفه ها، بهرة مالکانه، آزادسازی 
قيمت ها و حق مالکيت بخش خصوصی مواردی از 

اين دست هستند.   
    2( اقتصاد ايران در شش ماه آتی به طور قطع از 
رکود خارج می شود؛ اگر برنامه های خصوصی سازی 
زمينه  اين  در  اجرايی  قدمی  و  اعالم شود  واقعی 

از رکود؛ بیم ها و امیدها خروج 
آيا اقتصاد ايران طی شش ماه آينده از ركود خارج خواهد شد؟

از  جمعی  با  را  پرسشی  خود   93 شهريورماه   22 شمارة  در  فردا  تجارت  هفته نامة 

اقتصاددانان و صاحب نظران در بازار سرمايه مطرح كرد و پاسخ های آنان را در معرض 

داوری خوانندگان خود گذاشت. پرسش اين بود: آيا اقتصاد و بازار سرمايه در ايران ظرف 

شش ماه آينده از ركود خارج خواهد شد؟

سرمايه گذاری  شركت  مديرعامل  صیدی،  حجت اله  دكتر  يادداشت  عین  »وخارزم« 

خوارزمی، به اين سوال كلیدی را، به نظر خوانندگان گرامی می رساند.
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برداشته شود. حقيقت آن است که سياست های کلی 
اولية  اجرای اصل 44 قانون اساسی هنوز در مراحل 
اجرای خود باقی مانده است و از متولی خصوصی سازی 
نيز بانگ بلندی شنيده نمی شود. يکی از سريع ترين 
و  عدالت  سهام  تکليف  تعيين  بخش  اين  در  اقدام ها 
در  اتفاقا  است.  واقعی  به بخش غيردولتی  آن  عرضة 
اين زمينه نه کمبود قوانين وجود دارد و نه ابزار. تنها 
برنامه ها  و  تصميم ها  کردن  عملياتی  و  جدی  ارادة 
ضرورت دارد. واقعيت اين است که عزم جدی متوليان 
مستقيم امر مهم خصوصی سازی با ترديد روبه روست.

    3( اقتصاد ايران در شش ماه آتی به طور قطع از رکود 
خارج می شود؛ اگر بانك مرکزی به جايگاه مورد انتظار 
خود ارتقا يابد. مراد از اين نکته نه تجديد ساختارها و 
البته الزم - بلکه چند  و  بهبود های اساسی زمان بر – 
اقدام ضروری سريع و برداشتن چند گام سريع و پرقدرت 

است. اين که بانك مرکزی اعالم کرده است چه 
جمله  از   – دهد  انجام  نمی خواهد  را  کارهايی 
تزريق بی روية نقدينگی و چاپ پول بی پشتوانه 
که مقدمة انضباط مالی به حساب می آيد - خود 
ستودنی و گامی به پيش است، اما اين که برای 
رونق چه گام های روشنی در بازار پول برداشته 
خواهد شد، در پردة ابهام قرار دارد. قبل از هر 
چيز بايد در نظام بانکی تکليف سود سپرده و 
بهای تمام شده واقعی پول برای هميشه روشن 
اقتصاد  به  برای سامان بخشيدن  امر  اين  شود. 
به  که  است  سياست هايی  از  ضروری تر  بسيار 
نوعی تجديد ساختار به حساب می آيند و بنابراين 
بايد زمان مناسب خود را داشته باشند. اگرچه 
انتظار از بانك ها برای تمرکز بر صنعت بانك داری 
تجاری خواستة به حقی است و بانك های تجاری 
و  از شرکت داری خارج شوند  بايد 
خود  اصلی  ماموريت  به 
گمان  به  اما  بپردازند، 
کنونی  زمان  اينجانب 
از  بانك ها  خروج  برای 
تاسيس  که  شرکت هايی 
است  نامناسب  بسيار  کرده اند، 
و از آن جا که تحقق اين خواسته به 
بازة زمانی سه تا پنج سال نياز دارد، اصرار 
کوتاه مدت بر اين امر، موجب سردرگمی و 
اکنون  شد.  خواهد  بيشتر  رکود  درنهايت 
برای  بانك ها  به  آوردن  فشار  جای  به 
دارايی هايشان،  و  شرکت ها  واگذاری 
به تعيين تکليف دو معيار  ابتدا  بايد 
پيش گفته پرداخت و سپس با تجديد 
را  زمينه  و شرکت ها،  بانك ها  ساختار 
برای بازاريابی سهام شرکت های تحت 
تعجيل  وگرنه  کرد،  فراهم  پوشش 
حساب نشده در اين امر در بهترين حالت 
منجر به تملك سهام توسط سرمايه گذاران 
اخير  سال های  در  که  شد  خواهد  غيرحرفه ای 
نمرة قابل قبولی در بنگاه داری نگرفته اند و بانك ها 
مالکان به مراتب حرفه ای تری هستند. معيار مهم 
کوتاه مدت  سياست های  زمينه  اين  در  بعدی 
بانك مرکزی است. نخست اين که بانك مرکزی 
بايد بستة عملياتی و شفافی برای حمايت پولی 
از بخش پيشران اقتصاد تهيه و ارائه کند. اين 
بسته هم تسهيل دسترسی – و نه ارزان سازی 
نرخ - بنگاه های اولويت دار به منابع پولی بانك  ها 
هدفمند،  استمهال  با  هم  و  می کند  محقق  را 
بررسی شده و هوشمند معوقات بانکی مربوط به 
بنگاه های شناخته شده، اولويت دار و موثر کشور، 
ساختار مالی بانك ها اصالح می شود و هم بنگاه ها 
برای افزايش توليد و فروش و بهبود شرايط خود 

نفسی تازه می کنند.
     4( اقتصاد ايران در شش ماه آتی به طور 
قطع از رکود خارج می شود؛ اگر بازارهای مالی 

و به طور اخص بورس ها تقويت شوند. عالوه بر 
اقدام های سه گانه پيش گفته که تاثير مستقيم بر 
رونق بورس دارند، فراهم آوردن زمينه به کارگيری 
ابزارهای مالی جديد در بورس ضروری است. در 
اين رابطه، اگرچه ابزارهای زيادی معرفی شده و 
مسئوالن محترم بورس نيز عالقه مند به گسترش 
اين ابزارها هستند، اما به عنوان نمونه، مگر می توان 
با تحفظی که وزارت خانه هايی مانند نفت و نيرو در 
عرضه فرصت های سودآور به کار می برند و بدون 
معرفی پروژه های سودآور و جذاب برای بخش 
خصوصی، به موفقيت ابزاری مانند صندوق پروژه 
بورس در گرو  از طرف ديگر، رونق  دل بست؟ 
شفافيت بيشتر است. وقتی هنوز تکليف قيمت 
نهاده های توليد از جمله برق و گاز و انواع سوخت 
شرکت های  محصوالت  قيمت  و  نيست  روشن 
روبه روست  روزافزون  تهديدهای  با  هم  بورسی 
و گاه برخی از اعضای محترم دولت گفته های 
چگونه  می کنند،  اصالح  يا  تکذيب  را  همديگر 
می توان نسبت به شفافيت بيشتر خوش بين بود.

      5( و درنهايت اقتصاد ايران در شش ماه 
آتی به طور قطع از رکود خارج می شود؛ اگر برای 
بستة خروج غيرتورمی از رکود – که در شمايل 
کنونی اش بيشتر ماهيت سياست های کلی دارد 
و به تنهايی قابل اجرا نيست -  ابتدا يك برنامة 
صريح اجرايی ) Action Plan ( تهيه شود و 
سپس مجری مشخصی با اختيارات موسع برای 
آن معرفی شود. بدون آن که گام به گام اقدامات 
که  نشود  معلوم  و  شود  تعريف  دولت  عملی 
اجرای برنامه را کدام نهاد قدرتمند از بدنة دولت 
راهبری می کند، اميد بستن به خروج از رکود در 
کوتاه مدت دشوار است. محل ترديد جدی است 
که اجرای برنامة خروج  غيرتورمی از رکود با توزيع 
برنامه بين دستگاه ها و تشکيل جلساتی حتی در 
باالترين سطوح که ظاهرا ماهيت هماهنگی دارد، 

با موفقيت اساسی همراه شود.
آن  اينجانب  ارزيابی  اين که  آخر  کالم       
محترم  دولت  که  جدی  عزمی  با  که  است 
برای سامان بخشيدن به اقتصاد دارد و در اين 
خصوص متعهدانه نيز عمل می کند، چنان چه 
نکات يادشده در باال مورد توجه قرار بگيرند، 
سال  از  باقی مانده  ماه های  در  رکود  از  خروج 
به  دولت  دست يابی  با  البته  و  است  قطعی 
هسته ای،  مهم  مذاکرات  در  مطلوب  نتايج 
نظر  از  نبايد  می شود.  دوچندان  رونق  سرعت 
دور داشت که تحقق چنين شرايطی تنها در 
دست دولت نيست و بدون همکاری و همراهی 
مجلس شورای اسالمی و قوة محترم قضاييه، 
امکان موفقيت به شدت کاهش می يابد.           

 *مديرعامل شركت سرمايه گذاری خوارزمی
رئيس هيئت مديرة ايران خودرو
مدرس دانشگاه        
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واژه هاي كلیدي: ارزيابي عملکرد – كارت امتیازي متوازن 
مدل هاي ارزيابي

پيچيدگي محيط عرصة رقابتي کسب وکار و افزايش انتظارات مشتريان، ضرورت آگاهي از 
نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر بهره وري را پيش از پيش آشکار کرده است. از 
اين رو يکي از دغدغه هاي اساسي سازمان هاي امروز، دست يابي به يك شيوة ارزيابي عملکرد 
جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذير است تا با توسل بر آن اطالعات دقيق و کافي از جايگاه 
امروز خويش به دست آورند و اهداف و استراتژی و چشم انداز سازمان را محقق کنند. برای 
بر مبنای استراتژی، عملکرد همة  اندازه گيری عملکرد که  نياز به يك سيستم  اين منظور 
اجزای سازمان را لحظه به لحظه تحت کنترل و نظارت درآورد و آن را با برنامه ها و اهداف 

سازمان مقايسه کند، احساس می شود. 
از ميان انواع روش ها و سيستم هايی که جهت ارزيابی عملکرد ايجاد شده اند، روش کارت 
امتيازی متوازن )Balanced Scorecard - BSC( با تاکيد و تمرکز بر چهار جنبة حياتی 
مالی، مشتری، فرايندها و رشد و يادگيری سازمانی، که تمام  فرايندها و انتظارات سازمان ها 

را شامل می شود، يکي از مناسب ترين و جامع ترين روش هاست.

ارزيابي عملکرد، مفهوم، ضرورت، هدف و مزاياي آن
ارزيابي عملکرد فرايندي است در جهت تحقق اهداف و وظايف سازماني و در قالب برنامه هاي 
قرار  سنجش  مورد  معين  فواصل  در  آن  اجزای  و  سازمان  تمام  آن  وسيلة  به  که  اجرايي، 

مي گيرد و مديران و کارکنان را از بازخورد نتايج مثبت يا منفي عملکرد آگاه مي کند.
برخي از مهم ترين اهداف ارزيابي عملکرد عبارت اند از :

 کنترل مداوم جريان امور در سازمان 
افزايش  و  شکوفايي  جهت  در  تالش  جهت  سازمان  قوت  و  ضعف  نقاط  شناسايي   

قابليت ها 
اجراي  جهت  در  انساني  منابع  و  امکانات  از  بهينه  استفاده  و  منابع  تخصيص  بهبود   

برنامه هاي مصوب
 اطمينان از صحت استراتژي و تداوم حرکت سازمان در مسير آن

 کسب بازخورد مناسب در خصوص ميزان تحقق اهداف سازمان
 نظام مند شدن تشويق ها و تنبيه ها.

 مدل های ارزيابی عملکرد
مدل های ارزيابي عملکرد که در کشورهاي موفق مورد استفاده قرار گرفته و نتايج مثبتي 

داشته اند، عبارت اند از:
1( مدل هاي برتري سازماني و خودارزيابي )جوايز ملي کيفيت(

)Deming( جايزة دمينگ )1-1
)ISO( الگوي مميزي کيفيت )2-1

)BALDRIGE( الگوي جايزة ملي کيفيت  بالدريج )3-1
)EFQM( الگوي تعالی سازمانی )4-1

حوالی همین 
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متوازن،ش امتیازي  کارت 
ارزیابي  ابزاري مناسب جهت   
صنعتي سازمان هاي  عملکرد 

سیداصغر ابن الرسول، فرزاد طرهاني، اسماعیل لطفي 

ارزيابي عملکرد از گذشته هاي دور همیشه 
جزو اصلي ترين دغدغه هاي مديريتي در 
سازمان ها بوده، به طوري كه در عرصه هاي 
مختلف تست شده و مورد استفاده قرار 
گرفته است. امروزه نیز مديران سازمان ها 
از روش هايی مانند جايزة دمینگ، مالکوم 
بالدريچ، سرامدی سازماني، اسمارت، 
منشور عملکرد و كارت امتیازي متوازن 
جهت ارزيابي عملکرد سازمان، كاركنان و 
فرايندهاي جاري و حفظ و افزايش مشتري 
و باقي  ماندن در بازار رقابت جهاني، 
استفاده مي كنند. اين مقاله برآن است 
تا ضمن بررسي و مقايسة انواع متداول 
سیستم هاي ارزيابي عملکرد موجود، 
سیستم كارت امتیازي متوازن را به عنوان 
مناسب ترين ابزار جهت ارزيابي عملکرد 
فرايندهاي سازمان  هاي صنعتي معرفي كند.
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2( مدل هاي يك پارچه
)Smart( سيستم اسمارت )1-2

2-2( الگوي منشور عملکرد
)BSC( الگوي کارت امتياز متوازن )3-2

تشريح الگوها:
1( مدل هاي برتري سازماني و خودارزيابي )جوايز ملي كیفیت(

)Deming( جايزة دمينگ )1-1
اين جايزه از قديمي ترين جوايز کيفيت و بهره وري است که در سال 1950 توسط پروفسور 

دمينگ ژاپني جهت بهبود وضعيت صادرات کشور ژاپن  ارائه شد.
نگرش  مشتري گرايي،  از  عبارت اند  دمينگ  کيفيت  جايزة  در  ارزشي  و  کليدي  مفاهيم 
کنترل  اطمينان،  قابليت  و  ايمني  عمومي،  مستمر،  مسئوليت پذيري  بهبود  سيستمي، 

فرايندهاي آماري و فرايندگرايي 
 )ISO( الگوي مميزي كيفيت )2-1

تضمين  اصلي  محور  صورت  به   ISO  9000 استانداردهاي  مجموعة  اخير  سال هاي  در 
قرار  استفاده  و  توجه  مورد  جهان  کشور   70 از  بيش  در  موضوع  اين  و  درآمده  کيفيت 

گرفته است. 
)BALDRIGE( الگوي جايزة ملي كيفيت )3-1

جايزة ملي کيفيت مالکوم بالدريج يك جايزة ساالنه براي شرکت هاي آمريکايي به منظور 
از  آگاهي  ارتقاي  جايزه،  اين  اهداف  است.  مناسب  تجاري  و  کيفي  اهداف  به  دست يابي 
کيفيت به عنوان يك عنصر مهم در رقابت، فهم نيازمندي هاي اجراي عالي و سهيم شدن 

در اطالعات است. 
)EFQM ( الگوي مدل تعالي سازماني )4-1

در سال 1988 جايزة اروپايي کيفيت که به وسيلة بنياد اروپايي مديريت کيفيت ايجاد و 
به مدل EFQM معروف شده و عموميت و استقبال بيشتري در سطح جهان کسب کرده 
است، ديدگاه سيستماتيك قوي، توجه دقيق به مديريت مبتني بر فرايندهاي سازماني و 

نتيجه گرايي را به جهان معرفي کرد.
مدل EFQM ابزاري براي کمك به سازمان ها در شناسايي مسير تعالي سازماني، سنجش 
موقعيت فعلي سازمان در اين مسير، عوامل و پارامترهاي موثر بر تعالي سازماني و درنهايت 

ارائه راهکارهاي مناسب براي بهبود عملکرد سازمان است. 

2( مدل هاي يک پارچه
)Smart( سيستم اسمارت )1-2

اين تکنيك ابزاري جهت تحليل و گزارش دهي سنجش استراتژيك به وسيله شرکت وانگ، 
با توجه به عدم رضايت از شاخص هاي سنتي عملکرد ارائه شد.

اين سيستم به صورت يك هرم متشکل از چهار اليه از اهداف و معيارهاست که در رأس 
اساس  بر  و  از هلدينگ  براي هر شرکت  اهداف  استراتژي هلدينگ، در سطح دوم  هرم، 
معيارهاي مالي و بازار، در سطح سوم اهداف براي هر يك از سيستم هاي اجرايي بر حسب 
وسيله  به  بهره وري  و  انعطاف پذيري  مشتري،  رضايت  چهارم  در سطح  مشتري،  رضايت 
معيارهاي عملياتي از جمله کيفيت، تحويل کاال يا خدمات، زمان فرايند و هزينه  تعريف 

می شوند. 

2-2( الگوي منشور عملكرد
پروفسور نيلي براي پوشش و ارزيابي ابعاد مختلف عملکرد سازماني مدل چندبعدي منشور 
عملکرد را ارائه کردند. اين منشور پنج بعد دارد. بعد فوقاني و تحتاني به ترتيب بيان گر 
رضايت و مشارکت صاحبان منافع و سه بعد کناري بيان گر استراتژي ها، فرايندها و قابليت ها 

هستند. مهم ترين فلسفه سنجش عملکرد در آن، استخراج شاخص ها از استراتژي است. 

بر اساس اين چهارچوب بين رضايت و مشارکت صاحبان منافع و ساير جنبه ها، ارتباط دو 
طرفه وجود دارد. و مهم ترين مزيت آن تالش براي تلفيق اهداف شرکت با شاخص هاي 

عملياتي است. 

)BSC( الگوي كارت امتيازي متوازن )3-2
سيستم هاي سنتي ارزيابي عملکرد عمدتا متکي بر سنجش هاي مالي بودند. اين سيستم ها 

داراي نارسايي هايي به شرح زير هستند:
1 - معيارهاي سنجش مالي عمدتا کوتاه مدت و غيراستراتژيك هستند.

2 - مبتني بر اطالعات گذشته است.
3 - متغيرهاي مهمی  مانند کيفيت، نوآوري و رضايت مشتريان در آن لحاظ نمی شود.

بنابراين سيستمی  نياز است که هم دارايي هاي مشهود و هم نامشهود را مدنظر قرار دهد.
ترجمه  جهت  ابزاري  به عنوان  که  شد  ارائه  متوازن  امتيازي  کارت  روش  مبنا  اين  بر 
استراتژي ها به سطوح عملياتي سازمان طراحي شده است. اين ابزار که حدود يك دهه 
شده  داده  توسعه  نورتن  دکتر  و  کاپالن  دکتر  توسط  بار  نخستين  می گذرد،  آن  عمر  از 
است. چشم انداز شرکت هستة اصلي فعاليت هاي BSC است. کارت ارزيابي متوازن يك 
تا بتوانند  مفهوم نوين مديريتي است که به همة مديران در همة سطوح کمك می کند 
فعاليت هاي کليدي خود را پايش و کنترل کنند. در اين روش بايد مديران، اطالعاتي در 
خصوص چهار منظر را در يك کارت جمع آوري کنند و به تحليل آن ها بپردازند. اين چهار 

منظر عبارت اند از:
يادگيري  و  نوآوري  و  رشد  منظر  کسب وکار،  داخلي  فرايندهاي  منظر  مشتري،  منظر 

سازماني، منظر مالي
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از  مجموعه اي  تدوين  مفهومی  جهت  چهارچوب  يك  عبارتي  به  يا  الگو  يك   BSC  
آن  گام  اولين  در  الگو  اين  است.  استراتژيك  اهداف  راستاي  در  عملکرد  شاخص هاي 
چشم انداز سازمان را مشخص می کند. سپس در راستاي آن اهداف استراتژيك  تدوين 
استراتژيك سازمان، عوامل حياتي موفقيت و  اهداف  به چشم انداز و  با عنايت  می يابند. 
رابطة علت و معلولي بين اين عوامل مشخص مي شود. سپس معيارهاي استراتژيك تبيين 

و درنهايت برنامة اقدام تدوين مي شود.
کاپالن و نورتون مزاياي کليدي BSC براي سازمان را چنين برمی شمارند : 

- ايجاد امکان کنترل جامع سازمان از طريق معيارهاي کليدي 
- يك پارچگي ميان طرح هاي سازمان 

- تقسيم استراتژي به عوامل قابل اندازه گيري در سطح کسب وکار 
تصوير زير بخش هاي اصلي و جنبه هاي مفهومی  مدل BSC را تشريح می کند.

BSC داليل استفاده از
ارزيابي سازمان هاي صنعتي توصيه می کند.  براي  را   BSC از مدل  داليل ذيل استفاده 
از طرفي با توجه به نوع، کيفيت، حجم کار و وضعيت ساختار سازماني و نيروي انساني 
موجود سازمان صنايع دفاع، که يك سازمان صنعتي ماموريتي است و از زيرمجموعه هاي 
صف و ستادي با تعداد قابل توجهي نيروي انساني، با کارايي و دانش متنوع تشکيل شده 
و از وسعت جغرافيايي و مرز سازماني بزرگي برخوردار است و در عرصة تامين و توليد هم 
محصوالت نظامي، جهت نيروهاي مسلح کشور و هم محصوالت بازرگاني جهت درآمدزايي 
و پوشش نيازهاي خود و خودکفايي فعاليت می کند. مدل BSC مناسب ترين و جامع ترين 

روش براي ارزيابي عملکرد فرايندهاي اين سازمان معرفي می شود.
دليل اول: سازمان هاي صنعتي، از قبيل صنايع دفاع، در راستاي اجراي ماموريت و رفع 
انجام  درست  )کار  کسب وکار  استراتژي  صحيح  و  خوب  توسعة  نيازمند  خود،  نيازهاي 
دادن( و انجام عمليات موثر در فرايندهاي خود )درست کار کردن( است و بنابراين به 
هر دو منظر استراتژي محور و عمليات محور بودن، به طور کامل نيازمند است. چهارچوبي 
و  کاري کمك کند  و عمليات  استراتژي  بين  برابر  به دست يابي خواسته هاي  بتواند  که 
يك سيستم مديريت عملکرد باشد که بتواند چشم انداز و ماموريت سازمان را با نيازهاي 
مشتري )نيرو و بازار( و کار روزانه تطبيق دهد، استراتژي کسب وکار را مديريت و ارزيابي 
کند، موثر بودن عمليات را نظارت کند، ظرفيت هاي سازماني را ايجاد کند و برنامه ها را 
به همة کارکنان مرتبط کند، همان BSC است، که توانايي مشاهده عملکرد سازمان را از 

زوايا، زمينه ها و جنبه هاي کامل دارد.
دليل دوم: BSC يك مفهوم دوبعدي در سيستم هاي مديريت القا می کند که هم می تواند 

سيستمی  براي مديريت بر استراتژي سازمان باشد، به طوري که موارد ذيل را منتج شود:
1- استراتژي را شفاف و فهم و ديدگاه هاي مديران و افراد مختلف سازمان را به يکديگر 
نزديك کند، به طوري که افراد سازمان همگي تعريف و درک يکساني از استراتژي و اهداف 

سازمان کسب کنند.
2- انتقال چشم انداز و استراتژي سازمان به سطوح مختلف مديريت را تسهيل کند ) از 
طريق تعيين معيارها و اهدافي که براي فرايندهاي کليدي و در راستاي استراتژي تعيين 

می شود(.
3- برنامه هاي عملياتي و استراتژيك را هم راستا و هدفمند کند )از طريق تعريف اهداف 

کمی  براي معيارهاي چهارگانه و برنامه ريزي مديريتي در راستاي اين اهداف(.
4- جهت بهبود در استراتژي و اجراي آن بازخوردهاي مناسب ارائه کند )از طريق کنترل 

مداوم کارايي و اثربخشي استراتژي(.
را  ذيل  موارد  به طوري که  رود.  کار  به  اندازه گيري  سيستم  يك  به عنوان  می تواند  هم  و 
منتج شود )زيرا اجراي اين مدل همة محورها و ابعاد کليدي سازمان را مورد اندازه گيري 
قرار می دهد و بين آن ها روابط علت و معلولي برقرار می کند و آن ها را تجزيه وتحليل 

می کند(:
1-در ارزيابي سازمان به فرايندها و نتايج مالي به عنوان کليد رشد و بقای سازماني در 

قالب وجه مالي توجه مي کند.
رضايت،  قبيل  از  پارامترهايي  به  مشتريان،  وجه  در  مناسب  شاخص هاي  تدوين  با   -2

وفاداري، حفظ و نگه داري و سودآوري مشتريان توجه می کند و ارزش هاي اقتصادي و 
غيراقتصادي ارائه شده به مشتريان را اندازه گيري می کند.

هزينه،  بعد  در سه  کليدي سازمان،  فرايندهاي  براي  مناسب  تدوين شاخص هاي  با   -3
کيفيت و زمان به اندازه گيري آن ها می پردازد.

اختيارات، هم جهتي  انگيزش،  اطالعاتي،  قابليت کارکنان، زيرساخت هاي  به مفاهيم   -4
اهداف کارکنان و اهداف سازمان، رضايت و نگه داري کارکنان در وجه رشد و يادگيري 

توجه کرده و آن ها را ارزيابي می کند.
دليل سوم: BSC با تمام  مدل هاي ارزيابي عملکرد ارتباط برقرار کرده و به نوعي همة 
آن روش ها را در خود حل می کند و می تواند دغدغه هاي مديريتي سازمان هاي صنعتي 
را در انتخاب و استفاده از مناسب ترين روش، کم کند و بين اهداف و فرايندهاي سازمان 
در راستاي اهداف و برنامه هاي استراتژيك هم گرايي ايجاد کند. از شاخص هاي آينده نگر 
و گذشته نگر به طور موازي استفاده کند. به رشد و يادگيري سازمان به عنوان کليدي ترين 
عنصر موثر بر عملکرد سازمان  توجه کند و نسبت به کاهش يا افزايش منظرها با توجه 

به شرايط هر سازمان انعطاف پذير باشد.
ارزيابي  و  شناسايي  همانا  که  را  ايزو  نيازمندي  مهم ترين  می تواند   BSC مثال  برای 
فرايندهاست، برآورده کند. و براي آن روش ارائه دهد. هم چنين BSC می تواند به عنوان 
  EFQM ابزاري براي مديريت بر فرايندها يا کنترل استراتژي ها، که از معيارهاي بالدريچ و

است، به کار گرفته شود و نيازمندي هاي آن دو مدل را پوشش دهد.
و  درک  قابل  سازمان  افراد  تك تك  براي  و  ساده   BSC مدل  از  استفاده  چهارم:  دليل 
مشتريان  بر  طرفي  از  است.  اقتصادي  صنعتي،  سازمان هاي  براي  آن  ابقای  و  نگه داري 
و مشتري مداري متمرکز است و به صاحبان فرايندها براي بهبود عملکردشان قدرت و 
اختيار می دهد. و تسهيل کننده ارتباطات است. هم چنين تسريع کننده تغييرات فرهنگي 

در يك سازمان است.
مقايسة  با  آن  در  که  است  تحقيقي  موجود،  دليل  مستندترين  و  آخرين  پنجم:  دليل 
 TOPSIS سيستم هاي اندازه گيري عملکرد و انتخاب بهترين آن ها با استفاده از روش

فازي، BSC را با استدالل رياضي، بهترين روش ارزيابي عملکرد موجود معرفي می کند.

با بررسي روش هاي ارزيابي عملكرد موجود و با توجه به داليل ذيل:
هم  و  درست  کارهاي  هم  استراتژي محور و عمليات محور است، يعني  BSC يك روش 

درست کار کردن را به سازمان مي آموزد.
BSC هم سيستمی  براي مديريت بر استراتژي و هم سيستمی  جهت اندازه گيري عملکرد 

سازمان است.
ترازيابي  و  و خودارزيابي  ارزيابي هاي مالي  از مفاهيم و تجربيات ديگر روش هاي   BSC

سود مي جويد.
استفاده از BSC براي تك تك افراد سازمان، قابل درک است، آن ها را صاحب فرايند کرده 

و در بهبود عملکرد، آن ها را ياري مي کند.
روش استداللي رياضي TOPSIS، برتري مدل BSC را تاييد مي کند.

BSC همة حوزه هاي ارزيابي عملکرد، يعني »ارزيابي کل سازمان، واحدهاي عملياتي – 
کارکنان، تيم هاي کاري، پروژه، فرايند، برنامه و محصول و خدمات يك سازمان« را ارزيابي 

مي کند )با تشريح و کنکاش در فرم هاي شناسنامه و کارت هاي امتيازي متوازن(.
می توان BSC را مناسب ترين ابزار، جهت ارزيابي عملکرد فرايندهاي سازمان هاي صنعتي، دانست.

مراجع و پانويس ها
كاپالن و نورتون، رابرت اس و ديويدپي، سازمان استراتژي محور، ترجمه بختياري پرويز، سازمان مديريت صنعتي، 

1383
كاپالن و نورتون، رابرت اس و ديويدپي، نقشه استراتژي، ترجمه اكبري حسين و سلطاني مسعود و ملكي امير، گروه 

فرهنگي هنري آريانا، 1384
 TOPSIS ابن رسول، سيداصغر، مقايسه سيستم هاي اندازه گيري عملكرد و انتخاب بهترين آن ها با استفاده از روش

فازي،  مجله بين المللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت، جلد 15 شماره 5، 1383
روغنيان عماد، بررسي روش هاي مختلف ارزيابي عملكرد و معرفي كارت امتيازي متوازن به عنوان روشي جامع و كل نگر، 

دانشكده صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران 
غالمی  حسين، مقايسه روش هاي ارزيابي عملكرد، شركت ايران خودرو ديزل 
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ساالنه در ايران بيش از 70 هزار نفر به بيماری 
نفر  هزار  از 30  بيش  و  سرطان دچار می شوند 
دست  از  را  خود  جان  بيماری  اين  دليل  به 
کنگره های  گزارش های  و  تحقيقات  می دهند.  
مختلف علمی در اين حوزه و هم چنين تحقيقات 
انستيتو کانسر وابسته به دانشگاه تهران و آمار 
نشان می دهد سومين علت مرگ ومير،  جهانی، 
در  به زودی  متاسفانه  که  است  بيماری سرطان 
رديف اول علت مرگ ومير قرار  گرفته و تا پنج 
سال آينده اين معضل تا سه برابر افزايش خواهد 
تغيير  و   تکنولوژی  از  نادرست  استفادة  يافت. 
پاک  محيط های  از  شدن  دور  زندگی،  سبك 
زندگی،  به  اميد  کاهش  با  و  آالينده ها  بدون  و 
انتظار می رود بروز بيماري مذکور طی 20 سال 

آينده تا 90 درصد افزايش يابد.
و  ژنتيکی  عامل  جز  بيماری،  رشد  افزايش  اين 
اقتصادی،  اجتماعی،  عوامل  از  ناشی  وراثتی، 
محيطی، بهداشتی و تغذيه است. از ميان عوامل 
افزايش  را  سرطان  به  ابتال  شاخص  که  رايج 

می دهد، می توان به موارد ذيل اشاره کرد: 
 آلودگی محيط زيست و هوا در شهرهای بزرگ 

 استرس های فردی، خانوادگی و اجتماعی 
دور شدن جامعه از الگوهای تغدية سالم و سنتی 

و گرايش به غذاهای آماده و نيمه آماده 
استفاده از مواد شيميايی در توليد مواد غذايی 

برای فراوری و نگه داری بلندمدت 
استفاده از بسته بندی های نامناسب و سرطان  زا 

استفادة گسترده از مواد شيميايی در توليد مواد 
آرايشی، به خصوص رنگ مو برای خانم ها 

 استفادة بی رويه و ناآگاهانه از داروها بدون توجه 
به تاثيرات جانبی آن 

که:   گرفت  ناديده  نبايد  را  واقعيت  اين 
سرطان  با  مقابله  روش  موثرترين  پيش گيری، 
است.  موسسات و نهادهای مدنی و غيردولتی 
مختلفی در ايران در اين راستا تالش می کنند. 

سرطان  به  مبتاليان  همياری  خيرية  موسسة 
که  است  مردمی  تشکل های  اين  از  يکی  مهيار 
غيرانتفاعی،  سازمانی  به عنوان   1387 سال  در 
تاسيس شد که ضمن  غيردولتی  و  غيرسياسی 
اعتقادی  و  ارزشی  شئون  به  احترام  و  توجه 
می انديشد  نيز  خود  اهداف  به  اسالمی،  جامعة 
هدف  با  قانونی  مراجع  در   23126 شمارة  با  و 

از  حمايت  و  نگه داری  درمان،  پيش گيری، 
مبتاليان به سرطان به ثبت رسيده است.

تحقيقاتی،  مرکزی  دارد  قصد  موسسه  اين   
و  احداث  را  حمايتی  و  درمانی  آموزشی، 
راه اندازی کند و با آموزش و کمك به شناخت 
فرصت  حتی االمکان  سرطان،  بيماری  به موقع 
غلبه  برای  را  الزم  آمادگی های  و  پيش گيری 
از  دهد.  قرار  عموم  اختيار  در  بيماری  اين  بر 

ساير  و  رو شرکت سرمايه گذاری خوارزمی  اين 
مهياران  به  دارند  قصد  آن،  تابعة  شرکت های 
سرمايه گذاری  صندوق  راه اندازی  با  و  بپيوندند 
و  امر خداپسندانه مشارکت  اين  نيکوکاری  در 

همياری کنند. 
برآنيم با ارائة محتوا در اين حوزه در هر شماره از مجله 

در مسير ارتقای فرهنگ سالمت موثر باشيم.
 به اميد گل افشاني لبخندتان. 

آفاق در سالمت توست... سالمِت همه 
آشنایی با موسسة خیریة مهیار
همیاری با مبتالیان به سرطان

 شركت سرمايه  گذاری خوارزمی و ساير شركت  های تابعة آن، قصد دارند به مهیاران پیوسته و با راه اندازی صندوق سرمايه  گذاری 

نیکوكاری در اين امر خداپسندانه مشاركت و همیاری كنند. 
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ایران  آبان ماه های  به  یا نقبی  تصاویری که می ماند 

تاريخ  تقويم  خانواده و  مجله فرهنگ 

وقتی مردم ايران اولين مراسم تعزيه برگزار كردند

 تاريخ هم  می گويد کهن ترين تعزيه نامه يا همان نمايشنامة 
منظوم و شعرگونه ای که در ايران کشف شده، مربوط به 
دورة کريم خان زند است. هرچند همين تاريخ قبال گفته 
آيين  که   بود  چهارم  قرن  يعنی  بويه  آل  دورة  در   که 
سوگواری امام حسين )ع( باب شد و اتفاقا صفويان هم از 
ابداع کنندگان تعزيه خوانی هستند. به هر حال  مستندات 
را نمی شود انکار کرد. اگر کسی هم از شما پرسيد، همين 
را بگوييد. اما آن جور که مکتشفين می گويند، اين مراسم، 
يعنی شبيه خوانی که فقط مال مردم ايران بوده، از خيلی 
سال های پيش در ميان مردم ايران مرسوم بود و اتفاقا بعد 
از زنديه بود که پروبال گرفت. قاجاريه هم اگر کاری نکرد، 
به هنر عالقه نشان داد و کم کم نقالی و پرده خوانی را هم 
وارد مراسم کرد و خالصه تکية دولتی هم ساخته شد و 

داستان به  اوج خودش رسيد. 
سال ها  از  می کنند،  تعريف  هم  پدربزرگ ها  که  آن جور 
پيش، حتی وقتی مراسم تعزيه در تهران ممنوع بود، دستة 
راه  که  حسين)ع(   امام  کاروان  شبيه ساز  و  تعزيه خوان 
می افتاد، ديگر هيچ کس در خانه بند نمی شد. نه نانوا نان 
می پخت، نه  بقال و چقال دکانشان را باز نگه   می داشتند. 
)ع(  حسين  امام  کاروان  همان  انگار  اصال   هم   کاروان 
پشت  و  می گذشت  غالمانش  و  هودج  و  شتر  با  که  بود 
سرشان ُحربن رياحی بود که سوار اسب سرخ  و سياهش  
می گذشت و بعد هم ابن سعد و ابن زياد و شمر که مردم 
لعن و نفرينشان می کردند و پشت سر اين گروه  هم زنان 
عاشورا  می گذشتند و ِکل می زدند و ضجه می کشيدند و 
پشت همة اين ها،  حبيب بن مظاهر می گذشت که پيرمردی 

بود دل شکسته  و بعد  آن ها هم بقية صحابه از پير و جوان  
که در کنار امام سجاد)ع( و علی اکبر و علی اصغر کوچك 
دادن  نشان  با  درمی آوردند  را  مردم  اشك  و  می آمدند 
حضرت  قلم شدة  بازوان  و  شکافته  فرق  و  خونين  گهوارة 

ابوالفضل و اسب خونين  او.
بازهم پدربزرگ ها تعريف می کنند که شبيه خوان حضرت 
هميشه غرق تير و نيزه بود و خدا می داند چطور شمشير 
هم در سينه داشت. بعضی  مادربزرگ ها هم می گويند کار 
درمی آمد،  مردم  نهاد  از  آه  ديگر  می رسيد،  اين جا  به  که 
چون اين نقش را هميشه به جوان برومند و صاحب نام و 
پهلوانی می دادند که رنجش  دل همه را به درد می آورد. 
پشت سر او هم البد نعش های روی تخته گذاشتة جوان ها 
می خواندند  که  اسيران  قافلة  و  پربسته  کبوتر های  و  بود 
اما  می شدند.  رد  و  می ريختند  اشك  و  می زدند  سنج  و 
همة  مثل  می ماند  و  می ماند  و  می ماند  انگار  تصويرشان 

تصوير های پررنجی که در خاطره ها مانده است.
»امروز هم جمعيت زيادی توی صحن و طاق نماها  است 
است...  مملو  و  پر  تمام  دولت[  ]تکيه  بام  پشت  باالی 
شام.  بازار  تدارک  به  کرده  شروع  امروز  از  مجدالدوله 
بيدق ها، پارچه های زری و ملزومات بازار را به چادر و طاق 
نماها آويزان می کنند. خيلی قشنگ شده... تعزية علی اکبر 
خواند.  بود. خيلی خوب  علی اکبر شده  محمد  ميرزا  بود، 
مادر علی اکبر هم خوب خواندند. بسيار تعزية خوبی بود... 
بعضی انگليسی ها  هم مثل چرچيل و غيره امشب در تکيه 

بودند.«
از خاطرات ناصرالدين شاه قاجار ششم محرم 1306 
هجری قمری؛ يعنی 124 سال پيش

وقتی ستارخان دق كرد
از دو مدافع مشهور  »پسر حاجی سن قراچه داغی. يکی 
تبريز در مقابل قشون عظيم محمدعلی شاه قاجار است. 
در مدت يازده ماه تمام از روز بيست وسوم جمادی االوالی 
1326 الی 8 ربيع الثانی 1327 چون وی رئيس مجاهدان 
تبريز و ارامنه و قفقازی ها بود و مقاومت شديد اهالی تبريز 
در مقابل سی وپنج الی چهل هزار قشون دولتی منحصرا در 
تحت راهنمايی و سرکردگی وی صورت می گرفت، شهرت 
او از داخل به خارج ايران سرايت کرد و در غالب جرايد اروپا 
و آمريکا هر روز نام »ستارخان « در صفحة اول روزنامه ها 
چاپ می شد. اعمال حيرت آور ستارخان روی ايران را در 

اوايل قرن چهاردهم هجری در تمام خارجه سفيد گردانيد 
و می توان او را بارزترين نمونة شجاعت و دالوری و مردی و 

مردانگی و وطن پرستی نژاد ايرانی محسوب داشت...«
از وفيات معاصرين به قلم محمد قزوينی، مجلة 
يادگار سال  5

ستارخان که در آن 11 ماه مقاومت تبريزی ها در مقابل 
قشون دولتی محمدعلی شاه، سرکرده و سردار بود، روزی 
به  اسب  از  سالی  همان  بهار  در  يعنی  دورش،  نه چندان 
روسی  قشون  به  شاه   محمدعلی  که  شد   کشيده  زير 
خاطر  به  نمی دانم  هم   بعد  داد.  را  مرزها  به  ورود  اجازه 
آذوقه  قحطی  از  که  بود  تبريز  مردم  برای  دل سوزی اش 
شهر  مردم  مصلحت انديش  نامة  خاطر  به  به  يا  می مردند 
وليعهدی اش که رأی به تمام شدن مخاصمه داد و قشون 
اما روس ها و  دولتی را از جنگ برحذر کرد.  اين وسط  
را  تبريز شدند و قشون دولتی  سربازها و آذوقه شان وارد 
پراکنده کردند و شهر را زير سلطه گرفتند تا  ستارخان 
باوجود  و  ببرند  عثمانی  کنسول گری  به  پناه  باقرخان  و 
اين که حاضر نشدند زير بيرق بيگانه بروند، کم کم از بازی 
مشروطه کنار گذاشته شوند؛ مثل چراغ های روشنی که به 

مصلحت تاريك انديشی خاموش می شوند.

ماه آبان مناسبت های تاريخی زيادی دارد؛ تو از سالگرد قتل لطفعلی خان زند بگیر كه در نهايت رشادت دنیا را واگذار كرد، تا پخش اولین برنامة تلويزيونی 
ايران و پايان جنگ جهانی اول و البته تاسوعا و عاشورای حسینی. میان اين اسامی و اشخاص و مناسبت ها، بعضی اسم ها و قصه ها ماندنی ترند و همین هم 

هست كه از آبان ماه ديگر و قصه ای ديگری می سازد.

شرمین نادری
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اسعد  سردار  قوای  و  بود  پيروزی  حال  در  مشروطه  اما  طرف  آن  از 
بختياری و محمدولی خان تنکابنی ديگر به تهران می رسيدند که نيامده 
شهر را گرفتند و شاه را فراری دادند و تاريخ ما را عوض کردند. در همان 
روزها هم بود که بعضی ها می گويند کسی به ستارخان هشدار داد که 

عده ای پايانش را می خواهند و اين مرد ساده و صميمی باورش نکرد.
باقی داستان برعکس آخر شاهنامه ناخوش است. ستارخان  و باقرخان 
که  دعوت شدند، طوری  تهران  به  مشروطه خواه  قوای  همان  توسط 
و چه  رفتند  استقبالشان  به  قزوين  و  زنجان  دروازه های  تا  تهرانی ها 
گوسفندها سر راهشان قربانی نکردند و چه آذين ها برايشان نبستند. 
هم  وقتی  و  چيده اند  نقشه  بستنشان  دست  برای  که  انگار  نه  انگار 
هم  از  جا،  کمبود  بهانة  به  بی حرف  و  تهران می رسند، چه ساده  به 
جدايشان می کنند. عده ای را همراه ستارخان فرستاند منزل صاحب 
اختيار و بعد هم پارک اتابك و عده ای با باقرخان رفتند عشرت آباد. 
از هم جدا شد  تبريزی  بود که دو دست قوای مجاهدان  همين هم 

و سر بی کاله ماند.
بعد هم البته دو مرد در تهران و بی کاری تهران نشسته بودند که سردار 
عواقب  از  و  باشيد  وفادار  که خورديد،  »به سوگندی  داد:  پيغام  اسعد 

وخيم عدم خلع سالح بپرهيزيد.«
که ستارخان حاضر به خلع سالح و خانه نشينی نشد و يفرم خان، رئيس 
پارک  بدهد،  نشان  خودی  می خواست  و  بود  شده  غيرتی  که  نظميه 
اتابك و مجاهدان را با نيروهايش محاصره کرد و در پارک را آتش زد و 
با مسلسل و تيربار و چند عراده توپ چهار ساعت مجاهدان تبريزی را 
زير گلوله گرفت تا باالخره 300 نفرشان را دستگير کرد و کلی از ياران 

مشروطه چی و همشهری اش را به کشتن داد.
 بعد هم غارت بود و خرابی که هيچ وقت هيچ کس تاييدش نکرد و البته 
تير خوردن ستارخان در راه پله ای که به سمت آزادی می رفت که زمين گير 
و خانه نشينش کرد تا بعد ها در کمال ناتوانی شاهد يکه تازی های افراطيون 
مشروطه چی و آمدن احمد شاه و برگشتن قوای روس و انگليس به تهران 
شود و دست آخر هم توی رخت خوابی چند ساله دق کند و بميرد؛ درست 

100 سال پيش در پاييزی غمگين چون اين.

وقتی تن رنجور دكتر فاطمی پرچم آزادی شد 
تن  و  با تب 40 درجه  فاطمی  آبان روزی است که دکتر حسين   11
رنجور از شکنجه و گرسنگی در ساعت شش صبح جلوی تيربار اعدام 

رفت.
می گذرد،  دستوری  رأی  صدور  از  ساعت  يك  که  مقطعی  اين  »در 
راه  پيدا کنم که در  را  افتخار  اگر آن  زيرا  نيستم،  ناراحت  يك ذره 
وطنم اين نيمه جان را بگذارم، درست در راه حقيقی خودش صرف 

شده است.«
)20 مهر 1333 مكتوب شماره 11، خاطرات دكتر فاطمی در زندان(

)ع( امام جعفر صادق  سخنان حکمت آمیز حضرت 
در كتاب »مجموعه شهید اول )ره(« از امام صادق )ع( روايت شده است كه 

فرمودند: 

1- طلبُت الجنة، فوجدتها فی السخاء: بهشت را جست وجو کردم، پس آن را 
 دربخشندگی و جوانمردی يافتم.

2- و طلبُت العافية، فوجدتها فی العزلة: و تندرستی و رستگاری را جست وجو کردم، 
 پس آن را در گوشه گيری )مثبت و سازنده( يافتم. 

3- و طلبت ثقل الميزان، فوجدته فی شهادة »ان ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل«:و 
سنگينی ترازوی اعمال را جست وجو کردم، پس آن را در گواهی به يگانگی خدای 

 تعالی و رسالت حضرت محمد )ص( يافتم. 
4- و طلبت السرعة فی الدخول الی الجنة، فوجدتها فی العمل هلل تعالی: سرعت در 

ورود به بهشت را جست وجو کردم، پس آن را در کار خالصانه برای خدای تعالی يافتم.   
5- و طلبُت حب الموت، فوجدته فی تقديم المال لوجه اهلل: و دوست داشتن مرگ را 

جست وجو کردم، پس آن را در پيش فرستادن ثروت )انفاق( برای خشنودی خدا يافتم. 
6- و طلبت حالوة العبادة، فوجدتها فی ترک المعصية: و شيرينی عبادت را جست وجو 

 کردم، پس آن را در ترک گناه يافتم. 
۷- و طلبت رقة القلب، فوجدتها فی الجوع و العطش: و رقت )نرمی( قلب را جست وجو 

 کردم، پس آن را در گرسنگی و تشنگی )روزه( يافتم. 
8- و طلبت نور القلب، فوجدته فی التفکر و البکاء: و روشنی قلب را جست وجو کردم، 

 پس آن را در انديشيدن و گريستن يافتم. 
9- و طلبت الجواز علی الصراط، فوجدته فی الصدقة: و )آسانی( عبور بر صراط را 

 جست وجو کردم، پس آن را در صدقه يافتم. 
10- و طلبت نور الوجه، فوجدته فی صالة الليل: و روشنی رخسار را جست وجو کردم، 

پس آن را در نماز شب يافتم.
11- و طلبت فضل الجهاد، فوجدته فی الکسب للعيال: و فضيلت جهاد را جست وجو 

کردم، پس آن را در به دست آوردن هزينه زندگی زن و فرزند يافتم.
12- و طلبت حدب اهلل عزوجل، فوجدته فی بغض اهل المعاصی: و دوستی خدای 

 تعالی را جست وجوکردم، پس آن را در دشمنی با گنهکاران يافتم. 
را  بزرگی  و  سروری  و  لعباداهلل:  النصيحة  فی  فوجدتها  الرئاسة،  طلبت  و   -13

 جست وجو کردم، پس آن را در خيرخواهی برای بندگان خدا يافتم. 
14- و طلبت فراغ القلب، فوجدته فی قلة المال: و آسايش قلب را جست وجو کردم، پس 

آن را در کمی ثروت يافتم. 
15- و طلبت عزائم االمور، فوجدتها فی الصبر: و کارهای پرارزش را جست وجو کردم، 

پس آن را در شکيبايی يافتم.
16- و طلبت الشرف، فوجدته فی العلم: و بلندی قدر و حسب را جست وجو کردم، پس 

آن را در دانش يافتم.
1۷- و طلبت العبادة فوجدتها فی الورع: و عبادت را جست وجو کردم، پس آن را در 

پرهيزکاری يافتم.
18- و طلبت الراحة، فوجوتها فی الزهد: و آسايش را جست وجو کردم، پس آن را در 

پارسايی يافتم.
19- و طلبت الرفعة، فوجدتها فی التواضع: و برتری و بزرگواری را جست وجو کردم، پس 

آن را در فروتنی يافتم. 
20- و طلبت العز، فوجدته فی الصدق: و عزت )ارجمندی( را جست وجو کردم، پس آن 

را در راستی و درستی يافتم.
21- و طلبت الذلة، فوجدتها فی الصوم: و نرمی و فروتنی را جست وجو کردم، پس آن 

را در روزه يافتم.
22- و طلبت الغنی، فوجدته فی القناعة: و توانگری را جست وجو کردم، پس آن را در 

قناعت يافتم.
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کاردستی

با ترانه... باران  باز 
المیرا حصارکی

درست است كه همه اين روزها در انتظار بارش باران هستند و با ديدن هوای ابری قند توی دلشان قنج می رود. كم آبی است و هر كسی به اندازة 
خودش تالش دارد تا سهم كوچکی در صرفه جويی داشته باشد. اما آن هايی كه طرفدار شديد گل و گیاه هستند و تراس كوچک آ پارتمان خانه شان 
پر است از گلدان های كوچک آپارتمانی، با ديدن آسمان ابری دلشان می گیرد. نه اين كه از بارش باران ناراحت باشند، نه، دلشان برای گلدان های 
كوچکشان می سوزد و نمی دانند كه با بارش باران چطور می توانند از گل هايشان مراقبت كنند. ما برای آن ها يک راه حل ساده داريم؛ راه حلی كه به خوبی 
می تواند همه چیز را ختم به خیر كند. تنها چیزی كه الزم داريد، تعدادی بطری نوشابة خانواده است. بطری هايی كه قرار است به سطل زباله ريخته 
شوند، می توانند عمر گل های آپارتمانی شما را زياد كنند. ته بطری ها را با قیچی صاف ببريد و آن ها را درست مانند تصويری كه در باال می بینید، در 
گلدان بکاريد. اين طور شما يک گل خانة كوچک داريد و به راحتی می توانید از گل های عزيزتان مراقبت كنید و از بارش سنگین باران هم نترسید كه مبادا 

گل های آپارتمانی نازك نارنجی تان آسیبی ببیند!

اين شیشه های دوست داشتنی
بيشترين دورريختنی که در هر خانه ای به راحتی هر چه تمام تر پيدا می شود، شيشه های خالی خيار شور، مربا، زيتون و... است. 
خيلی از خانم های خانه دار کلکسيون بزرگی از همين شيشه ها در کابينت های آشپزخانه شان پنهان کرده اند. آن ها اين شيشه ها را 
به اميد روزی که به آن ها احتياج دارند، روی هم انبار می کنند و شب های عيد که می رسد، با پيدا شدن اين کلکسيون بزرگ، بحث 
و جدلی تمام نشدنی در خانه به پا می شود. تا به حال شيوه های زيادی را برای استفاده کردن از اين شيشه ها به شما ياد داده ايم و 
اين بار هم می خواهيم شيوة ديگری را بهتان ياد دهيم. نقاشی کردن روی اين شيشه ها و استفادة دکوری يکی از ساده ترين راه های 
ممکن است. اگر خانه تان مجهز به يك تراس کوچك و جمع وجور است، اين شيشه ها می تواند دکوری خوبی برای نمای بالکن شما 
باشد. روی کانتر آشپزخانه اين دکوری ها جلوة خوبی پيدا می کند. با يك تکنيك ساده می توانيد طرح های دوست داشتنی تان را با 
کاغذ ببريد، نقش را روی شيشه بچسبانيد و روی آن رنگ بزنيد. بعد از اين که رنگ خشك شد، کاغذ را بکنيد و از جلوة تازه ای که 

برای خانه تان درست کرده ايد، لذت ببريد. 

حس خوب تغییر در خانه 
هر  وسايل  دوست داشتنی ترين  از  يکی 
خانه ای برای خانم خانه، وسايل آشپزخانه 
تومان  ميليون ها  اگر  به هر خانمی  است. 
پول بدهيد، از خريد کيف، کفش و وسايل 
آشپزخانه سير نمی شود و آخر هر خريدی 
مقداری بدهکاری هم باال می آورد. خانم ها 
عالقة  آشپزخانه  وسايل  تنوع  به  اصوال 
خاصی دارند. اما بودجة هر خانواده ای اجازة 
اين کار را نمی دهد. با اين حساب می توان 
دست به دامن سليقه شد و از وسايلی که 
فکرش را هم نمی کنيم، وسايل تازه ای توليد 
کنيم. جای قاشق و چنگال آشپزخانه يکی 
از اولين وسايلی است که بعد از مدتی دل 
خانم ها را می زند و هوس عوض کردن آن 
به سرشان می زند. حاال می توانيد با شش 
قوطی کنسرو، يك تکه چوب، تعدادی پيچ 
و چکش و رنگ، به سادگی صاحب يك جا 
قاشقی جديد شويد. بعد از پيدا کردن يك 
تخته چوب، قوطی ها را به رنگی که دوست 

داريد، دربياوريد و بعد از اين که خشك شدند، درست مانند تصوير کنار هم بچينيد و 
با ميخ يا دريل روی چوب سوراخ ايجاد کنيد و قوطی ها را به تخته چوب پيچ کنيد. 
اگر دوست داريد، می توانيد يك تکه چرم هم به آن اضافه کنيد و جا قاشقی جديدتان 

را قابل حمل کنيد. 

شلختگی در رانندگی تعطیل
وسايلی  واجب ترين  از  يکی 
داشته  بايد  ماشينی  هر  که 
اين  است.  زباله  کيسة  باشد، 
دندة  به  که  شده  مد  روزها 
کيسة  يك  ماشين ها  تمام 
زشت و بدترکيب آويزان شده 
است و هر چند وقت يك بار 
به سطل زباله می رود و روز از 
نو و روزی از نو. به غير از اين 
مخصوص  زباله های  کيسه 
فروشگاه ها  در  هم  ماشين 
خيلی  که  می شود  يافت 
چند  بار  هر  نيست  به صرفه 
هزار تومان صرف يك وسيلة 
اين چنين شود. پس چه بهتر 

که خودتان با سليقة خودتان يکی از همين کيسه زباله ها درست کنيد 
و از ديدن آن منظرة زشت دوری کنيد. تنها چيزی که الزم داريد، يك 
تکه پارچة 50 سانتی متری، نخ و سوزن و مقدار زيادی سليقه است. 
کيسه دوختن کار خيلی سختی نيست و احتياجی به الگوی پيچيده ای 
را داخل آن جاسازی  زباله  را که دوختيد، پالستيك  ندارد. کيسه تان 

کنيد و از سوار شدن در ماشين تميزتان لذت ببريد. 
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پیشنهادهای آبان ماهی

آن هايی كه پايیز را دوست دارند، عاشق آبان ماه هستند. هوا نه خیلی سرد است و نه خیلی گرم. در تهران كه نه، اما در شهر های شمالی 
درختان هزار رنگ می شوند و اوقات خوشی را برای پايیز دوستان ايجاد می كند. اما آبان ماه پر است از اتفاق های خوب فرهنگی كه می توانید 
با يک برنامه ريزی درست از زمانی كه داريد، استفاده كنید. آبان ماهی است كه شمال كشور بی نظیر است و يکی از پیشنهاد های اين ماه برای 
سفر، مسافرت به شهر های شمالی است؛ مسافرتی كه خرج چندانی روی دست شما نمی گذارد. از سوی ديگر فیلم های جديدی روی پرده 
سینماها و شبکة خانگی آمده است كه اگر فرصت سفر كردن نداشته باشید، می توانید وقتتان را با آن ها پر كنید. از سوی ديگر نمايش های 

جديدی روی صحنه آمده اند كه ديدنشان خالی از لطف نیست.

آبان ماه فيلم های زيادی روی پرده سينماهاست. 
اگر هنوز »شهر موش ها 2« را نديده ايد، در 
اولين فرصت به تماشای اين فيلم بنشينيد و 
کنيد.  زنده  را  گذشته تان  خاطره های خوش 
اين فيلم تا آخر پاييز روی پرده است. خيالتان 
راحت. اگر دوست داريد به تماشای يك فيلم 
تينا  کارگردانی  به  »خانوم«  بنشينيد،  زنانه 
پاکروان را به شما توصيه می کنيم؛ فيلمی که 
زندگی سه زن از سه طبقة متفاوت را به تصوير 
می کشد و کارگردان عقيده دارد که نسل اين 
زنان تمام شده است. »آتش بس 2« يك فيلم 
سرگرم کننده است که می تواند اوقات خوشی 
را برای شما فراهم کند. حميد نعمت اهلل برای 
شما يك فانتزی عجيب و غريب ساخته است. 

»آرايش غليظ« فيلمی است که ديدنش خالی از لطف نيست. فريدون جيرانی متفاوت ترين 
انتخاب  فيلم خودش را اين روزها روانة سينماها کرده است و خالصه اين که قدرت 
زيادی برای تماشای فيلم داريد. اما پيشنهاد ما تماشای فيلم »آرايش غليظ« است. 
به  شهريورماه   26 از  نعمت اهلل  حميد  سينمايی  بلند  فيلم  سومين  غليظ«  »آرايش 

اين  اکران  شد.  استقالل  سينما  سرگروهی 
متفاوت  اثری  سعيدی  سعيد  گفته  به  فيلم 
نعمت اهلل محسوب می شود.  کارنامة حميد  در 
فيلم »آرايش غليظ« در سی ودومين جشنوارة 
هيئت  ويژه  جايزة  و  داشت  حضور  فجر  فيلم 
دريافت  کارگردانی  بهترين  برای  را  داوران 
بهترين  بخش های  در  توانست  فيلم  اين  کرد. 
اول  نقش  و  تدوين  بهترين  متن،  موسيقی 
شود.  بلورين  سيمرغ  دريافت  نامزد  نيز  مرد 
بهترين  بخش  پنج  در  غليظ«  »آرايش  فيلم 
بازيگر نقش  فيلم، بهترين کارگردانی، بهترين 
تدوين  بهترين  و  موسيقی  بهترين  مرد،  اول 
نويسندگان  و  منتقدان  جشن  هشتمين  در 
شد.  جايزه  دريافت  نامزد  نيز  ايران  سينمايی 
خالصه داستان فيلم از اين قرار است: »گروه پنج نفره ای می خواهند محموله ای شامل 
ترقه، فشفشه و اسباب آتش بازی را که متعلق به آن ها نيست، بفروشند. هيچ کدام از 
آن ها کامروا نمی شوند، مگر پنجمين نفر که به ترديد هميشگی اش ميان خير و شر 

غلبه می کند.«

سینما

نمايش های  مهرماه  اواخر  از 
می آيند  صحنه  روی  زيادی 
خودشان  لطف  کدام  هر  که 
نمايش  پسيانی  .آتيال  دارند  را 
را  خواب ديده«  »گنگ  جديد 
روی صحنة تماشاخانة ايرانشهر 
عروسکی  نمايش  است.   برده 
سالخورده«  بانوی  با  »مالقات 
که  است  ديگری  خوب  نمايش 
اما  اجرا می شود.  تئاتر شهر  در 
نمايشی که می خواهيم به شما 
مال  زندگی  اين  »باالخره  نمايش  است.  خيل نژاد  اشکان  کار  آخرين  کنيم،  پيشنهاد 
مرد  بازيگری  بخش  در  ايران  دانشگاهيان  تئاتر  برگزيده چهاردهمين جشنوارة  کيه« 
می پردازد  هريسن  کنت  نام  به  مجسمه سازی  استاد  زندگی  به  و  است  کارگردانی  و 
نمايشنامة  است.  شده  بستری  بيمارستان  در  و  فلج  اندامش  تمام  تصادف  اثر  بر  که 
برساختی  نظام های  برابر  در  فرديت  ميان  تضاد  به  کيه«  مال  زندگی  اين  »باالخره 
می پردازد؛ نظامی که در اين اثر خود را در شکل يك بيمارستان نمايان ساخته است. 
هريسن بيماری است که می خواهد خود مرگ و زندگی اش را انتخاب کند، درحالی که 
زندگی  به  می خواهد،  بيمارستانی  سيستم  که  آن گونه  می خواهد  او  از  امرسن  دکتر 
آزاده  شه پرست،  الهه  گلرنگی،  ندا  عطايی،  محمد هادی  محمدزاده،  نويد  دهد.  ادامه 
صمدی، هومن کيايی، مينا کريمی جبلی، کيوان ساکت اُف، حميد رحيمی، شهاب الدين 
حسين پور، سينا باالهنگ و محمد اشکان فر بازيگران اين نمايش هستند. اين نمايش 
از بيست وهشتم مهرماه در تاالر ايرانشهر روی صحنه می رود و تا اواسط آبان ماه برای 

تماشای آن فرصت داريد. 

تئاتر
شبکه خانگی

جای  »زندگی  فيلم  به تازگی 
کارگردانی  به  است«  ديگری 
شبکة  وارد  منوچهر  هادی 
آخرين  است.  شده  خانگی 
فيلم منوچهر  هادی در دومين 
آمده  پرده  روی  نوروز  اکران 
بود و حاال وارد شبکة نمايش 

خانگی شده است. داستان فيلم در مورد بهياری است که به افرادی که مرگشان نزديك 
است، کمك می کند. غافل از اين که حاال همسر شوهر سابقش در اين جايگاه قرار گرفته و 
نمی داند که چطور بايد به وظيفه اش عمل کند. داستان فيلم، قصه سرراستی دارد. عده ای 
عقيده دارند که همين سادگی در جاهايی از فيلم حوصلة مخاطب را سر می برد و نمی تواند 
آن طور که بايد و شايد قصه را پرداخت کند. اما از سوی ديگر عده ای بر اين باورند که همين 
سادگی از جنس مردم است و می تواند در باورپذير کردن داستان کمك بسزايی کند. فيلم 
بازی های درخشانی دارد که يکی از نکات و ويژگی های مثبت فيلم به شمار می رود. اگر فيلم 
را نديده ايد، بهتر است برای ديدنش برنامه ريزی هايتان را انجام دهيد. در نشستی که بعد از 
نمايش فيلم در سالن سينمای مطبوعات برگزار شد، منتقدان عقيده داشتند که نکتة بارز و 
مثبت فيلم، بازی بازيگران، به خصوص حامد بهداد بود. شما در اين فيلم با يك حامد بهداد 
کامال متفاوت روبه رو می شويد. بهداد در اين فيلم از نقش های قبلی اش فاصلة زيادی گرفته 
است و شما شاهد همان نقش های هميشگی عصبی بهداد در فيلم نخواهيد بود. از سوی 
ديگر يکتا ناصر بازی به يادماندنی ای را در فيلم از خودش به نمايش درآورده است. جاهايی 
از فيلم چنان ضجه هايی می زند که دلت می خواهد شانه فردی را که کنارتان نشسته است، 

گاز بزنيد و به همراه او يك دل سير گريه کنيد.
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اسمش چی بود؟!
قسمت  و  بنويسم  زندگی نامه اش  دربارة  اين که  جای  به 
جذاب ماجرا را خراب کنم، اول می روم سراغ اسمش. پس 
برای قدم اول شناخت ايشان، بهتر است بدانيد نام اصلی 
درواقع  است.  کلمنس  لنگهورن  ساموئل  نويسنده،  اين 
انتخاب  علت  دربارة  است.  مستعار  نام  يك  تواين  مارک 
به  ِدينی که  او به خاطر  چنين اسمی بعضی ها می گويند 
يك ناخدای کشتی داشت، اين نام را انتخاب کرد و بعضی 
هم عقيده دارند اين يك اصطالح در دريانوردی است و او 
زيادی داشت، تصميم گرفت  کار عالقه  اين  به  هم  چون 
البته  کند.  منتشر  روزنامه ها  در  را  کارهايش  نام  اين  با 
انگليسی  اين اسم هم کمی مشکل داريم! در  تلفظ  با  ما 
در  ولی   .Mark Twain می شود  نوشته  شکل  اين  به 
شکل  چند  شده،  نوشته  او  دربارة  که  مطالبی  و  کتاب ها 
مختلف می بينيم؛ مارک توآين، مارک توين، مارک تواين. 
اسم  دوم  قسمت  نوشتن  برای  است،  درست  »مارک«ش 
هم اگر به تلفظ انگليسی دقت کنيم، به نظر می رسد بايد 
بيشتر  بين عامة مردم  و  ايران  بنويسيم »تواين« ولی در 

»توآين« شناخته شده است. 

از كجا شروع شد؟
نويسندگی  به  جدی  به طور  هم  نوجوانی اش  در  شايد 
رودخانه  نزديك  خانه شان  چون  احتماال  نمی کرد؛  نگاه 
کشتی  و  دريا  و  رودخانه  دنبال  بيشتر  بود،  می سی سی پی 
می رفت. او در سال 1835 و در يك خانوادة پرجمعيت به 
دنيا آمد و وقتی کمی بزرگ شد و چشم هايش را باز کرد، 
فهميد شش خواهر و برادر دارد و وقتی که يك کم ديگر 
بزرگ شد، يك نفر از آن خانواده کم شد. درواقع او زندگی اش 
معمولی بود تا زمانی که 12ساله شد و پدرش از دنيا رفت. 
مارک کوچك به ناچار تحصيالتش را نيمه کاره گذاشت و برای 
تامين هزينة زندگی، در چاپخانه های محلی پادويی کرد. بعد 
از آن که برادرش روزنامه ای به راه انداخت، ابتدا در آن جا کار 

حروف چينی را انجام می داد و بعد از آن هم چاپچی شد. در 
کنار اين کارها مطالب طنزی هم از او با امضاهای مختلف در 
روزنامه به چاپ می رسيد. اين آغاز جرقه های نوشتن برای او 
بود. او نوشتن اين مقاله های طنز را ادامه داد، ولی در کنار 
شد  موفق  سالگی   22 در  دريانوردی.  عالقه اش،  مورد  کار 
گواهی نامة قايق رانی بگيرد و در همان رودخانه ای که جلوی 
چشمش بود، مشغول به کار شد. از سال 1857 تا 1864 روی 
آب بود، و البته کار روزنامه نگاری اش روز به روز جدی تر شد، تا 
جايی که سردبير نشرية »تريتوريال اينتر پرايز« در ويرجينيا شد. 
بعد از اين مقطع زمانی بود که اولين داستان خود را به نام »وزغ 
جهنده معروف ناحيه کاالوراس« نوشت. اين داستان مورد توجه 

مخاطبان قرار گرفت و نقطة آغاز به کار اين نويسنده شد. 

چی نوشت؟ 
بعد از آن داستان کوتاهش، سفرنامه ای به نام »ساده دالن 
ايتاليا  به  در کشتی« را نوشت که دربارة رفت وآمدهايش 
طنزآلود  که  او  نوشتن  شيوة  و  لحن  بود.  بيت المقدس  و 
تواين  داشت.  وجود  هم  ابتدايی  کارهای  همان  از  است، 
سال های 1873  در  را  »قرن طاليی«  و  »سخت گذرانی« 
و 1873 نوشت که درواقع دربارة سفرها و خاطره های او 
بودند. اولين اثر داستانی او »شاهزاده و گدا« بود و بعد از 
ساير«  تام  »ماجراهای  معروف  رمان   1876 سال  در  آن 
او  از دوستان  برگرفته  رمان  اين  نوشت. شخصيت های  را 
در دوران نوجوانی اش هستند. در اين رمان او ويژگی های 
منطقه  آن  جوانان  خرافی  عقايد  و  آمريکايی ها  اخالقی 
دنبالة  او  اثر  مهم ترين  اما  می دهد.  نشان  واضح  به طور  را 
شخصيت  يك  ساير،  تام  داستان  در  است.  اولش  رمان 
به شخصيت  تبديل  بعدی  فرعی وجود دارد که در رمان 
را  شما  اسم  اين  فين.  هاکلبری  می شود؛  داستان  اصلی 
سال ها  که  معروف  کارتون  همان  نمی اندازد؟!  چيزی  ياد 
خاطره  آن  از  خيلی ها  و  می شد  پخش  تلويزيون  از  قبل 
شك  بدون  که  فين«  هاکلبری  »ماجراهای  رمان  دارند. 

معروف ترين اثر مارک تواين است، در سال 1884 منتشر 
نام هاک است که  به  اين رمان دربارة پسر نوجوانی  شد. 
پدری الکلی دارد و يك  روز در پی دعوا با او خانه را ترک 
می کند و در راه با برده ای به نام »جيم« آشنا می شود و 
می سی سی پی  رودخانة  روی  چوبی  کلك  يك  با  دو  اين 
سفر می کنند و ماجراهای کتاب را می سازند. اين اثر با نظر 
مثبت و بازخوردهای خوب منتقدان و نويسنده های مطرح 
روبه رو شد. ارنست همينگوی، نويسندة شناخته شده و يکی 
از بزرگان ادبيات جهان دربارة اين رمان گفته است: »همة 
تواين سرچشمه  مارک  کتاب  يك  از  آمريکا  ادبيات جديد 
گرفته و آن »هاکلبری فين« است... و بهترين کتابی است 

که ما در دست داريم.« 
پس چی شد؟ 

می دهد  دست  از  را  پدرش  نوجوانی  در  که  کسی  برای 
کار  و  دهد  انصراف  تحصيل  ادامة  از  می شود  مجبور  و 
حال  اين  با  نيست.  راحت  و  خوش  چندان  زندگی  کند، 
ادامه داد و پله پله جلو رفت و در راهی که  را  او کارش 
قدم گذاشته بود، به خوبی پيشرفت کرد. او در 35 سالگی 
با دختر يکی از صاحبان صنايع ثروتمند نيويورک ازدواج 
کرد و  طعم زندگی شيرين را به خوبی چشيد. اما روی خوش 
زندگی برای او هميشگی نبود؛ در نيمة دوم دهة 1890 اوضاع 
برای او به شکل بدی تغيير کرد و دختر جوانش و همين طور 
همسرش از دنيا رفتند. وضعيت برای او بدتر هم شد؛ وقتی که 
کوچك ترين دخترش در شب سال نو ميالدی فوت کرد. شايد 
همين اتفاق های ناگوار بود که باعث شد شيوة نگارش و نوع 
نگاه او دست خوش تغيير قرار بگيرد. تواين زندگی نامة خودش 
را هم نوشت و وصيت کرد که تا 100 سال پس از مرگش در 
جايی منتشر نشود. همين طور هم شد و اين کتاب در سال 
2010 به چاپ رسيد و تا قبل از پايان اين سال، بيشتر از 
275هزار نسخه از آن به فروش رفت. او که در سال های پايانی 
عمرش دچار افسردگی شده بود، در سال 1910 بر اثر ايست 

قلبی از دنيا رفت. 

که روح نویسنده  ای 
 نوجوانی را زنده کرد 

دربارة مارك تواين، پدر ادبیات آمريکا 

ادبیات
فرید دانش فر 

ماه آبان خیلی خوب است، نه به دلیل اين كه اوج خودنمايی پايیز با آن رنگ های 

شادش است، بلکه به خاطر تولد نويسنده هايی كه هركدام برای خودشان يک 

غول ادبیات به حساب می آيند و در اين ماه جمعشان حسابی جمع است. از 

سیلويا پالت، شاعر معروف آمريکايی تا داستايفسکی كه در كشورمان طرفداران 

زيادی هم دارد و بعد هم آلبر كامو و رابرت لويی استیونسن و... باز هم بگويم؟!  

نیما يوشیج خودمان هم در بیست ويکم آبان به دنیا آمده. نويسنده های خارجی 

ديگری هم هستند؛ از جمله ايوان تورگنیف، مارگارت میچل، استفان كرين. برای 

همین كار خیلی سختی بود كه از بین اين ها يک نفر را انتخاب كنم و درباره اش 

بنويسم. به همه شان فکر كردم و در آخر مارك تواين را انتخاب كردم! حتی 

آن هايی كه زياد اهل مطالعه و كتاب نیستند، اين اسم را شنیده اند. البد می پرسید 

چرا؟ برای اين كه جوابش را بگیريد، شما را با اين نويسندة بزرگ آمريکايی بهتر 
و بیشتر آشنا می كنیم. 
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والیبالیست های خسته طال آوردند
بود،  پيش بينی  قابل  واليبال  ملی  تيم  طالی  مدال  شايد 
بودند.  لهستان  جهانی  رقابت های  خستة  واليباليست ها  اما 
بلندقامتان با تدابير کواچ سرانجام طلسم را شکستند و قهرمان 
بازی های آسيايی شدند. تيم ايران توانست تيم های هنگ کنگ، 
هند، مالديو، قطر، کرة جنوبی، کويت، چين و ژاپن را شکست 
دهد و با اقتدار قهرمان شود. ايران در اين دوره از مسابقات تنها 
دو ست به حريفان واگذار کرد؛ يکی به کرة  جنوبی و ديگری 
در فينال مقابل ژاپن که البته آن قدرها هم مهم نبود. شاگردان 
کواچ اين فرصت را پيدا کردند که انتقام شکست ناباورانه فينال 
2010 را در فينال 2014 از ژاپنی ها بگيرند و به اولين مدال 
طالی بازی های آسيايی خود در تاريخ واليبال دست پيدا کنند 
و افتخاراتی را که به دست آورده اند، کامل کنند. پس از کسب 
مقام چهارم ليگ جهانی و ششم شدن در رقابت های قهرمانی 
جهان  آن ها آخرين مقام تاريخی خود را در اينچئون به دست 
آوردند و طال را به گردن آويختند. آن ها خسته بودند، اما طالی 

مهمی برای کاروان ايران گرفتند.

 بسکتبال يا سريال حسرت؟ 
در رشتة بسکتبال ايران می توانست طاليی باشد، اما توقعات 
هفدهمين  بسکتبال  مسابقات  نهايی  ديدار  نشد.  برآورده 
ايران  و  کرة  جنوبی  تيم های  بين  آسيايی  بازی های  دورة 
برگزار شد و تيم ملی بسکتبال ايران در يك بازی نزديك و 
در پايان با حساب 79 بر 77 مقابل اين تيم شکست خورد و 
صاحب مدال نقره شد. همه از بسکتبال ايران توقع مدال طال 
داشتند، اما متاسفانه با اشتباهی که حامد حدادی در آخرين 
لحظات انجام داد و زير سبد نتوانست يك دو امتيازی را به 
دست بياورد، فرصت را به کره ای ها داد تا دو امتياز به دست 
بياورند و کسب خوش رنگ ترين مدال برای بسکتبالی ها در 
حد حسرت باقی ماند. شاگردان بچيروويچ در اين دوره از 
بازی ها تيم های ملی هند، فيليپين، ژاپن، مغولستان، چين 
به سختی  را  قزاقستان  البته  دادند.  را شکست  قزاقستان  و 
در  ايران  بسکتبال  ملی  تيم  حال  هر  در  دادند.  شکست 
عين ناباوری همگان در بازی های آسيايی با شکست مقابل 
کرة  جنوبی مدال طالی بازی های آسيايی را از دست داد 
بسکتبال  عالقه مندان  برای  که  آورد  دست  به  نقره ای  و 
از  بسکتبال  فدراسيون  نبود.  دل چسبی  مدال  هيچ وجه  به 
مدت ها پيش اعالم کرده بود هدف بسکتبال ايران در سال 
93 فقط به دست آوردن مدال طالی بازی های آسيايی بود 
و حتی جام جهانی بسکتبال را هم فدای بازی های آسيايی 
آسيايی  بازی های  پيش درآمد  و  آمادگی  را  آن  و  کردند 
از دست داديم و هم  را  بازی های جهانی  اما هم  دانستند. 

مدال طالی بازی های آسيايی اينچئون را. 

هندبال هم ناكام شد
به مدال  بود که شايد  تيم ملی هندبال  به  زيادی  اميدهای 
نرسيد.  هم  حداقلی  اميد  اين  به  هندبال  اما  برسد.  برنز 
هندباليست های ايران هم با حاشيه های خاص خود به اينچئون 
رفتند. برخی ستاره هايی که در دورة گذشته همت کردند و 
ايران را در سکوی دوم قرار دادند، در اين دوره به دليل مسائل 
انضباطی نتوانستند تيم ملی را همراهی کنند و فدراسيون آن ها 
را محروم کرده بود. سرمربی تيم ملی ايران در بازی های آسيايی 
2010 ما چك بود که بعد از رفت وآمدی دوباره در بازی های 
2014 هدايت ايران را برعهده گرفت. هندباليست های ايران در 
اين دوره از بازی ها تيم های هنگ کنگ، عربستان و کويت را 
شکست دادند و نتيجه را به تيم های عمان و کرة  جنوبی واگذار 
کردند. اما در مرحلة نيمه نهايی مغلوب قطری شدند که تيم 
منتخب جهان بود. قطری ها با استفاده از بازيکنان چندمليتی پا 
به رقابت ها گذاشته بودند و درنهايت توانستند مدال طال بگيرند. 
ايران در بازی سوم و چهارمی هم به تيم بحرين باخت و برنز 

هم نگرفت تا در جايگاه چهارم قرار بگيرد

حیف شد طال نگرفتند
گرفتند،  پسر  و  دختر  کبدی کاران  که  هم  نقره ای  دو 
نقره  به  کبدی کاران  درنهايت  اما  باشد،  طال  می توانست 
بسنده کردند. اگر بخواهيم منصف باشيم، کبدی کاران ايران 
هم عملکرد خوبی در اين دوره از بازی های آسيايی داشتند 
و به نوعی شايستة قهرمانی بودند، اما در بازی فينال باز با 
سد محکمی به نام هند مواجه شدند و هر دو تيم مردان 
با وجود اين که برتر از حريف بودند، به دليل چند  و زنان 

مدال  نتوانستند  و  کردند  واگذار  را  نتيجه  کوچك  اشتباه 
زرين طال را کسب کنند. ملی  پوشان کبدی ايران در بخش 
را  خود  تمرکز  کمی  اگر  که  دادند  نشان  مردان  و  زنان 
بيشتر حفظ کنند، می توانند هند را هم پشت سر بگذارند 
و  نداد  رخ  اتفاق  اين  اما  بايستند.  قهرمانی  روی سکوی  و 
طال  مدال  کسب  از  شايستگی  عين  در  ايران  کبدی کاران 

بازماندند. اين دو نقره می توانست دو طال باشد. 

 امید خیلی ناامید
ايران يك طال يا حداقل يك مدال  هميشه کاروان ورزش 
اين  اما  می گذارد،  کنار  آسيايی  بازی های  در  فوتبال  برای 
در  البته  نرسيد.  مدال  به  ايران  قبل،  دورة  مثل  هم  دوره 
دورة قبل ايران به جمع چهار تيم نهايی رقابت ها رسيد، اما 
با شاهکار مديريتی فدراسيون  در اين دوره تيم ملی اميد 
گل کاشت و قبل از شروع مسابقات و حتی مراسم افتتاحيه 
حذف شد. کاروان ايران در بازی های آسيايی با ديدار تيم 
ملی اميد فوتبال ايران مقابل ويتنام کار خود را آغاز کرد. 
باور  غيرقابل  نتيجة  با  ويتنام  مقابل  ايران  اميد  ملی  تيم 
تيم  اين  از  اميدها  زود  خيلی  تا  خورد  يك شکست  بر   4
و آخر  ايران در ديدار دوم  برود.  بين  از  برای کسب مدال 
خود در مرحلة گروهی به مصاف قرقيزستان رفت. عملکرد 
مقابل  ايران  و  بود  بد  خيلی  هم  مسابقه  اين  در  بازيکنان 
قرقيزستان نتيجه ای بهتر از يك بر يك به دست نياورد و 
درنهايت شاگردان نلو وينگادا با قبول يك شکست و کسب 
تا حذفی  تيمی سوم شدند  گروه سه  اين  در  تساوی  يك 
زودهنگام و ناباورانه داشته باشند. تيم ملی اميد ضعيف ترين 

نمايش  تاريخ فوتبال ايران را داشت. 

تیکه چل 

مانده فوتبال جا  و کبدی سربلند،  بسکتبال  و  والیبال 
نگاهی به عملکرد رشته های تیمی کاروان ایران در اینچئون

چیا فوادی

هفدهمین دورة بازی های آسیايی كه در شهر اينچئون كرة  جنوبی برگزار  شد، به پايان رسید و همان طور كه انتظار می رفت، چین با ورزشکارهای بی شمارش 
قهرمان شد و البته میزبان، يعنی كرة جنوبی، دوم شد. همان طور كه می دانید، در اين دوره كاروان ايران با 282 ورزشکار شركت كرده بود و توانست با 21 
طال، 18 نقره و 18 برنز و كسب مقام پنجم ركورِد به دست آوردن طال را پس از انقالب بشکند. هر چند ايران يک پله نزول داشت، اما دلیل اين يک پله نزول 
اين بود كه حدود 100 ورزشکار كمتر از دورة قبل به اينچئون برده بود و هم چنین كاروان قزاقستان نسبت به دورة قبل با دو برابر تعداد بازی های آسیايی 
گذشته پا به مسابقات گذاشت. آن ها با 400 ورزشکار به اينچئون رفته بودند. اما نکتة مهم مدال آوری سه رشتة تیمی بود. والیبال، بسکتبال و كبدی رشته های 
تیمی بودند كه يک طال و دو نقره برای كاروان ايران به دست آوردند. والیبال طلسم شکست و طال گرفت، بسکتبال كه می توانست طال بگیرد، نقره به دست 
آورد و هندبال كه در دورة قبل نقره گرفته بود، برنز هم نگرفت و چهارم شد. دربارة فوتبال هم نمی دانیم بايد چه بگويیم. آن قدر همه چیز بد بود كه تکرارش 

هم روی اعصاب می رود. ناكامی فوتبال نشان از عدم مديريت صحیح در فدراسیون فوتبال دارد.
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قصه ای از شور و عشق

محرم از راه می رسد

شمع  و  جماعت  پوشيده اند  سياه 
عزادار  می روند.  و  دارند  دست  به 
مردی هستند كه فريادش قصه ای 
دل  از  به زودی  كه  قصه ای  است؛ 
نيها  دل  در  روييد،  خواهد  زمين 
به  و  زد  خواهد  جوانه  نخل ها  و 
وقتش، زمانی كه آوازهای پردرد به 
نيزارها  گلوی  در  درآيند  چرخش 
درشت  و  ريز  برگ های  بين  در  يا 
درخت های پربار نخل، دنيا روايتش 

را خواهد شنيد.
سياه پوشيده اند جماعت و می روند، 
خاک  روی  همه  لباس هايشان 
سوخته می كشد، صورتشان خيس 
خاک آلود  و  است  اشک  و  عرق  از 
اما می روند جماعت  از سجدة غم. 
و كودكانشان را به دوش می كشند 
باشند  حوادثی  روايت گر  روزی  تا 
به  دنيا  از  گوشه ای  در  به تلخی  كه 

مردی گذشته است.
روايتی كه تلخ است، اما دهان های 
روايتی  می كند،  سيراب  را  تشنه 
كه غمگنانه است، اما هزاران سال 
عشق،  و  شور  به  می شود  خوانده 
خستگی  اما  دارد،  درد  كه  روايتی 
نفر،  هزار  هزاران  اگر  و  ندارد 

برای  چيزی  هم  باز  بنويسندش،  بار  هزار  هزاران 
گفته شدن در دلش دارد.

زنی  است؛  جلودارشان  زنی  و  جماعت  می روند 
اما قلبش  بارانی می كند،  را  كه اشک هايش زمين 
به  سختی سنگ شده از حجم دردی كه به دوش 
را  برادرزاده ها  و  برادر  است. دست هايش  كشيده 
هجوم  از  پر  همه  نفس هايش  و  سپرده  خاک  به 
بغض های تازه است. زنی كه قدم هايش بی خستگی 
می برد تنی را كه از زخِم خونين و سهمگيِن نبردی 

بی سرانجام هزار پاره است. 
زنی كه وقتی قصه می گويد، چشم ها باز می شود و 
دهان ها خاموش و گوش ها، گوش ها همه سراپا در 

حسرت شنيدن دوبارة قصه هايش.

دوش  بر  و  جماعت  می روند 
شمشير  و  لباس  می كشند 
زنی  و  رفته اند  كه  را  مردانی 
بر  و  می رود  دامن كشان 
است؛  زنجيری  دست هايش 
را  پرتپشش  قلب  كه  زنجيری 

آرام نمی كند.
جماعت،  پوشيده اند  سياه 
خسته اند جماعت، بی خواب اند، 
زير  شهر  و  شبانه  می روند  اما 
مثل  درد  و  می لرزد  پايشان 
دهان  مهيب  و  بزرگ  زلزله ای 
برايشان  می كند  باز  را  زمين 
كه قدم بگذارند، بلعيده شوند، 
و  زمين  دل  در  جوانه ای شوند 
برويند  دوباره  محرم  سال  هر 
آنان  دامن  بر  بكشند  آتش  و 
حق  كشتار  به  بی خستگی  كه 
مشغول اند در اين هزاران هزار 

سال.
جماعت،  پوشيده اند  سياه 
غمگين می روند و در دستشان 
را  قصه شان  زنی  و  است  نور 
می گويد كه زنی ديگر می شنود 
و توی گهواره در گوش كودكی 
مادر  كودک  آن  و  می خواندش 
تلخ  الاليی  كه  است  ديگری 
خواهد  سال  هزار  را  زينب 

گفت.

آن دم فلک بر آتش غیرت سپند شد
»شمر: كه ای ز تيغ تو هر شير را به سينه هراس                         

 نهنگ صولت دريای پر دل عباس

برادر تو كه اين فتنه زير سر دارد                                           
به غير مرگ ندانم چه در نظر دارد

 

عباس: مگو برادر  نام آور حسينم  من                               
 غالم  حلقه به گوش در حسينم   من

كسی غالم تو بيدادگر نمی گردد                                     

غالم بی سبب از خواجه برنمی گردد«        

»كشتی شكست خوردة توفان كربال
در خاک و خون فتاده به ميدان كربال

گر چشم روزگار بر او فاش می گريست
خون می گذشت از سر ايوان كربال

بودند ديو و دد همه سيراب و می مكيد
خاتم ز قحط آب سليمان كربال

آه از دمی كه لشگر اعدا نكرده شرم
كردند رو به خيمة سلطان كربال

آن دم فلک بر آتش غيرت سپند شد
كز خوف خصم در حرم افغان بلند شد«

)از اشعار قديمی تعزيه نامه ها كه انگار همين ديروز سروده اند؛ بس كه زيبايند(
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