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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

فرا رسیدن  ايام رحلت حضرت رسول )ص( ، شهادت امام حسن مجتبی)ع( و اربعین حسینی تسلیت باد

دعوت ازخوانندگان گرامی  
برای ارسال خاطرات و تجارب زندگی
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نخست سخن 

دکترحجت اله صیدي، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاري خوارزمي

اين از عنايت ها شمر، کز عشق پيش آمد ضرر
عشق مجازی را گذر بر عشق حق است انتها

غازی به دست پور خود شمشير چوبين می دهد 
تا او در آن استا شود، شمشير گيرد در غزا

عشقی که در انسان بود، شمشير چوبين آن بود
آن عشق با رحمان شود چون آخر آيد ابتال

 از جمله نکات دل نشين و بسيار شگفت انگيز مولوی بزرگ، يکی همين ابيات در مقايسة عشق زمينی با عشق آسمانی است. به تعبير 
شاعر، عشق زمينی که در وجود آدمی به وديعه گذاشته شده است، همانند شمشير چوبينی است که يك جنگ جوی ماهر در اختيار فرزندش 
قرار می دهد تا تمرين شمشيربازی کند و خويشتن را برای نبرد نهايی و حقيقی آماده سازد. همان گونه که برای جنگاوری ممارست و تمرين 
است نيز،   الزم است، برای کسی که در جست وجوی عشق جاودانی به معشوق هميشگی خود –همان وجود اقدس پروردگار جهانيان– 
ضرورت دارد که هر از گاهی با شمشيری آموزشی تمرين نبرد نهايی کند و از اين روی است که عشق اين دنيايی آدمی نه تنها ناپسند نيست، 

بلکه ابزار تجهيز وی است برای عشق ورزيدن به معشوق ازلی و ابدی انسان. 
 بی گمان بسياری از تجربه های هستی در  اين جهان نيز از اين دست اند، به گونه ای که انگار آدمی را تمرين می دهند برای ميدان اصلی 
آزمون که آن جهان است. يکی از اين نمونه ها مجامع عمومی ساالنة شرکت هاست که در آن به حساب و کتاب می رسند تا ميزانی برای پاداش 
عمل و جزای آن باشد؛ بلکه انسان خود را برای ميدان بزرگ تر سنجش اعمال در دنيای ديگر مهيا سازد. مجمع ساالنة شرکت سرمايه گذاری 
خوارزمی در مهرماه گذشته از اين دست رويدادهای مبارک بود که برکتش را از دو ويژگی مهم به دست آورده بود. نخست آن که عملکرد 
يك سال هيئت مديره و دستاوردهای مثبت و چشم گير آن، از آن جا که ناشی از برنامه ريزی دقيق و حرکت در راستای برنامة راهبردی هفت 
ساله بود و مهم تر اين که سال اول آن و لذا گام نخستين به شمار می آمد، موشکافانه مورد ارزيابی و تاييد قرار گرفت و دوم آن که سهام داران 
ارجمند با صراحت تمام هر چه نکته و پرسش و ابهام و چشم داشت داشتند، با مديران شرکت در ميان گذاشتند و در اين موضوع برکت و 

خيری نهفته است که گاه شايد مورد غفلت قرار گيرد. آموزه های مهم مجمع عموما از اين نکته سرچشمه می گيرند.
نخستين آموزه را می توان اين نکته قلمداد کرد که شفافيت بيشتر، اطمينان خاطر بيشتر در تمامی ذی نفعان به ويژه سهام داران و هم چنين 
مديران ايجاد می کند. اين که دارايی های شرکت چگونه تملك شده اند، وضعيت آماده سازی آن ها برای پذيرش در بورس چگونه است، کيفيت 
سود کسب شده و منابع اصلی آن چگونه است، وجوه حاصل از افزايش سرمايه چگونه مصرف شده اند و حتی عملکرد شرکت های گروه، که 
خود در مجامع آن ها مورد بررسی و ارزيابی قرار می گيرد، چگونه بوده و به چه نتايجی منجر شده است، نه تنها اطالعات اضافی نيستند، بلکه 
طرح کامل آن ها با تشريح جزئيات، امکان ارزيابی و تصميم گيری بهتری را به سهام داران و فعاالن بازار سرمايه می دهد تا با تمامی زوايای 
شرکت سرمايه پذيرشان آشناتر شوند و اين البته اتفاق خجسته ای است که بخش مهمی از مذاکرات مجمع را به خود اختصاص داد و به 

مديران نيز يادآوری کرد که در بازار سرماية امروز هيچ چيز مورد غفلت قرار نمی گيرد.
 آموزة دوم مجمع، اين حقيقت است که انتظار سرمايه گذاران در مجامع معموال از آن چه خود قبال تصويب کرده و شايد به کمتر از آن نيز 
رضايت داشتند، بسيار باالتر است. اگرچه مجمع هيچ گاه حالل تمامی مشکالت مالی و نقدی سرمايه گذاران به شمار نمی آيد، اما در سالی که 
از رکود تورمی رنج می برد، حتی اگر شرکت سود عملياتی خود را بيش از پنجاه درصد هم افزايش دهد و سود تقسيمی را نيز، باز سهام داران 
انتظاری فراتر دارند. اگر از انتظارات غيرواقع بينانه و هيجانی و ارزيابی نشدة قليلی از شرکت کنندگان بگذريم، واقعيت اين است که طرح اين 
انتظارات فراتر از آن چه خود موفقيت چشم گيری به شمار می آيد، در مديران شور بيشتری برای ارتقای عملکرد شرکت به وجود می آورد و 
همواره اين گونه بوده است که ميل به شکستن رکورد بيشتر، انگيزة روزافزونی را در قهرمانان ايجاد کرده و جهان به آن سطح از پيشرفت و 

رفاه که امروزه وجود دارد، دست يافته است. به قول نظامی شيرين گفتار:
هرچه در اين پرده نشانت دهند

 گر نپسندی به از آنت دهند
برنامة  اجرای  تا سال دوم  بربسته اند  انگيزه ای دوچندان کمر همت  و  اشتياق  با  از مجمع،  راستا، گروه مديران خوارزمی پس  اين  در 
ثروت آفرينی پايدار برای نسل ها را با نتايجی به مراتب بهتر از آن چه در سال گذشته بود، رقم زنند. توسعة عمليات فناوری اطالعات در 
مفاخر، اجرای برنامه های عملياتی هلدينگ معادن صدر جهان، عرضة سهام شرکت توسعة برق و انرژی سپهر که مالك نيروگاه منتظرقائم 
است در بورس، توسعة عمليات هلدينگ ساختمان خوارزمی، افزايش سودآوری عملياتی شرکت و پذيرش آن در بازار سرمايه، ارتقای سبد 
سرمايه گذاری در صنعت بانك داری، بهبود عمليات گروه در بخش بازرگانی، توسعة سرمايه گذاری در خدمات مالی و سرمايه گذاری و استفاده 
از ابزارهای نوين مالی و پولی، افزايش سودآوری و تکميل پروژه های موجود در صنعت دارو، شروع عمليات تاسيس هلدينگ نفت و گاز، 
توسعة کسب وکارهای برون مرزی و بين المللی، ادامة اصالح ترکيب سـبد سرمايه گذاری شرکت و اجرای مرحلة دوم افزايش سـرمايه، از جمله 
برنامه های تعيين شدة شرکت برای سالی است که در آن قرار داريم. بی گمان، برداشتن اين گام های بلند بدون اتکا به فضل بی کران الهی و 
استظهار به حمايت سرمايه گذاران و سهام داران حقيقی و حقوقی ارجمند و بهره گيری از خدمات و تالش های شبانه روزی مديران، کارشناسان 
و کارکنان گروه جوان و رو به رشد سرمايه گذاری خوارزمی ميسر نخواهد بود. از اين روی دست ياری به سوی تمامی ذی نفعان راهبردی گروه 

دراز کرده و از خداوند رحمان می خواهيم که در اين مسير ناهموار و پرپيچ وخم، ياريگرمان باشد که مقصد بس دراز است و منزل ناپديد.

آموزه های مجمع
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مديريت و  مجلهء اقتصاد 

همايش گزارش 

در مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی تصویب شد

150 ریال سود نقدی برای هر سهم خوارزمی

برای نسل ها پايدار  ثروت آفرينی 
شرکت  مديرعامل  صيدی،  حجت اله  دکتر 
در  سخنانی  طی  خوارزمی،  سرمايه گذاری 
تدوين  شرکت  اين  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع 
حوزه های  به  ورود  شرکت،  راهبردی  برنامه 
ترکيب  بهينه سازی  سرمايه گذاری،  جديد 
انتقال  آن ها،  توسعه  و  موجود  سرمايه گذاری های 
افزايش  و  ثانويه  بازار  به  اوليه  بازار  از  شرکت ها 
برداشته شده  گام های  مهم ترين  را  شرکت  سرمايه 
هيئت  اين که  بيان  با  او  برشمردند.  شرکت  در 
و  تدوين  با  خوارزمی  سرمايه گذاری  شرکت  مديره 
آذرماه  در  شرکت  راهبردی  برنامه  کليات  تصويب 
سهام داران  روی  پيش  را  تازه ای  چشم انداز   1392
بر  گفت:  است،  کرده  ترسيم  شرکت  ذی نفعان  و 
شرکت  شرکت،  هفت ساله  راهبردی   برنامه  اساس 
يکی   1399 31 خرداد  در  سرمايه گذاری خوارزمی 
پنج  از  يکی  هم چنين  و  ايران  برتر  شرکت   50 از 
از  ايران  برتر  هلدينگ  و  سرمايه گذاری  شرکت 
بود.  خواهد  ترازنامه  در  دارايی ها  جمع  ارزش  نظر 
هم چنين در تاريخ يادشده ارزش دارايی های شرکت 
معادل حداقل يك درصد رقم توليد ناخالص داخلی 
سرمايه گذاری  شرکت  و  است  جاری  نرخ  به  کشور 
در  دارايی ها  بازدهی  نرخ  باالترين  دارای  خوارزمی 

بود. ايرانی خواهد  بين شرکت های سرمايه گذاری 
او با بيان اين که بر اساس برنامه راهبردی هفت ساله 
خوارزمی،  سرمايه گذاری  شرکت  ماموريت  شرکت، 

سود  خلق  طريق  از  سهام داران  ثروت  افزايش 
کرد:  اظهار  است،  شده  تعيين  کيفيت  با  و  پايدار 
کارايی  افزايش  و  کشور  اقتصادی  توسعه  به  کمك 
است.  شرکت  اين  مهم  اهداف  از  سرمايه  بازار 
خوارزمی  گروه  شعار  اساسی ترين  منظور  به همين 

پايدار برای نسل ها« است. »ثروت آفرينی 
در  تعيين شده  ماموريت  و  چشم انداز  به  توجه  با 
خوارزمی  سرمايه گذاري  شرکت  راهبردی،  برنامه 
زمينه های  در  فعاليت ها  گسترش  با  دارد  نظر  در 
صنايع  در  سرمايه گذاري  محوريت  با  مختلف 
صنايع  و  معادن  ساختمان،  و  مسکن  بانك داری، 
فناوری  پتروشيمی(،  و  گاز  )نفت،  انرژی  معدنی، 
اطالعات، بازرگانی، بازار سرمايه و ساير فرصت های 
برتر  شرکت های  از  يکی  به  سرمايه گذاری  پربازده 
بازده  نرخ  باالترين  و  شود  تبديل  سرمايه گذاری 
کشور  سرمايه گذاری  شرکت های  بين  در  دارايی ها 

را به خود اختصاص دهد.
به گفته او، بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانك 
پولی  بازار  رکن  مهم ترين  به عنوان  بانك ها  مرکزی، 
کشور در حوزه تجهيز منابع، نقشی اساسی و موثر در 
تامين منابع برای سرمايه گذاری در بخش های مولد 
اقتصاد کشور دارند. از سويی ديگر انتظار می رود با 
کشور  اقتصادی  و  سياسی  وضعيت  بهبود  به  توجه 
در عرصه بين المللی، صنعت بانك داری از سودآوری 

مطلوب و پايدار برخوردار شود.
توليد  در  ساختمان  و  مسکن  بخش  سهم  بررسی 

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت سرمايه گذاری 
مالی منتهی  برای سال  خوارزمی )سهامی عام( 
به 31 خرداد 1393 به رياست آقای محمدرضا 
با  ايران  صادرات  بانک  رئیس  نايب  عرفانی، 
نیز  و  سهام داران  درصد   90 از  بیش  حضور 
سال  مهرماه   27 يک شنبه  اين شركت  مديران 
جاری در تهران برگزار شد. در اين مجمع، پس 
توسط  خوارزمی  مديره  هیئت  گزارش  ارائه  از 
دكتر حجت اله صیدی، مديرعامل اين شركت و 
ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی، تقسیم 
برای هر سهم خوارزمی  نقدی  ريال سود   150
حسابرسی  موسسه  انتخاب  شد.  تصويب 
بازرس  و  مستقل  حسابرس  به عنوان  دايارايان 
كوشامنش  حسابرسی  موسسه  و  اصلی  قانونی 
علی البدل  بازرس  و  مستقل  حسابرس  به عنوان 
اطالعات  كثیراالنتشار  روزنامه های  انتخاب  و 
شركت  آگهی های  درج  جهت  اقتصاد  دنیای  و 
مصوبات  ديگر  از  نیز  خوارزمی  سرمايه گذاری 

مجمع عادی ساالنه اين شركت بود.
بر پايه اين خبر، آقايان احمد دودانگه از موسسه 
شركت  از  امیدعلی  بهروز  و  غدير  همیاری 
به عنوان  مسکن  آتیه  تامین  سرمايه گذاری 
ستايش  محمدرضا  آقای  و  مجمع  ناظرين 
هم چنین  شدند.  انتخاب  جلسه  منشی  به عنوان 
موسسه  سوی  از  احمدی  شمس  منصور  آقای 
گزارش  قرائت  جهت  شاهدان  حسابرسی 
در  شركت  قانونی  بازرس  و  مستقل  حسابرس 

مجمع حضور داشت.
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می دهد  نشان  کشور  داخلی  ناخالص 
اخير  سال  چهار  طی  مذکور  بخش 
توليد  کل  از  درصد  هفت  حدود 
خود  به  را  کشور  داخلی  ناخالص 
اخير  و طی چند سال  داده  اختصاص 
به طور متوسط بين 38 الی 44 درصد 
از کل تشکيل سرمايه کشور به بخش 
مسکن و ساختمان تعلق داشته است. 
ساختمان  و  مسکن  بخش  هم چنين 
بخش های  اشتغال زاترين  از  يکی 
و  می رود  به  شمار  کشور  اقتصادی 
حدود 12 درصد از کل اشتغال کشور 
بنابراين  دارد.  تعلق  بخش  اين  به 
برخی  وجود  با  ساختمان  صنعت 
مطلوب  سودآوری  لحاظ  به  چالش ها 
ارزش آفرينی  و  سرمايه گذاران  برای 
جايگاه  از  کشور  داخلی  توليدات  در 
برخوردار  ايران  اقتصاد  در  ويژه ای 

است.
درصد  سه  حدود  بودن  دارا  با  ايران 
نخست  رتبه  جهان،  معدنی  ذخاير  از 
اختيار  در  را  آسيا  سوم  و  خاورميانه 
دارد و در شمار 10 کشور برتر از نظر 
جهان  در  طبيعی  معادن  ارزشمندی 

بالغ  کشور  معدنی  ذخاير  ارزش  به طوری که  دارد،  قرار 
بر 770 ميليارد دالر برآورد می شود. 

درمجموع مزيت هايی هم چون دسترسی به معادن غنی 
فراوری  و  استخراج  تکنولوژی  به  و دسترسی  در کشور 
انرژی در  بودن  ارزان تر  از يك سو و  سنگ های معدنی 
فعاليت  ديگر،  سوی  از  جهانی  رقبای  به  نسبت  کشور 
اولويت های  در  را  اساسی  فلزات  و  معدنی  صنايع  در 

سرمايه گذاری قرار داده است.
ايران با دارا بودن 155 ميليارد بشکه ذخاير اثبات شده 
ميليارد  هزار   33 با  و  جهان  چهارم  رتبه  در  خام  نفت 

در  طبيعی  گاز  اثبات شده  ذخاير  مترمکعب 
موضوع  اين  که  دارد  قرار  جهان  دوم  رتبه 
انرژی  بخش  در  ايران  خودکفايی  زيربنای 
سرمايه گذاری  هم چنين  می آورد.  فراهم  را 
دسترسی  مزايای  از  گاز  و  نفت  حوزه  در 
مصرفی،  خوراک  و  انرژی  تامين  منابع  به 
لحاظ  به  ايران  استراتژيك  موقعيت 
بين المللی  آب های  به  نزديکی  و  جغرافيايی 
و بازارهای صادراتی، مشوق ها و حمايت های 
دولتی و امکان تکميل زنجيره ارزش و ايجاد 

ارزش افزوده باال برخوردار است.
در حوزه برق نيز مجموع ظرفيت توليد برق 
هزار   60 حدود  در   2013 سال  در  ايران 
پيش بينی های  مطابق  است.  بوده  مگاوات 
و  ساالنه  خالص  توليد  ميزان  معتبر، 
سال  در  ايران  برق  ساالنه  مصرف  هم چنين 

تراوات   190 و   186 معادل  ترتيب  به  ميالدی   2014
ايران  در  برق  تقاضای  رشد  ميزان  بود.  خواهد  ساعت 
تا سال 2022 نيز ساالنه حدود 3/6 درصد خواهد بود، 
توليد برق در دوره مذکور  اين در حالی است که رشد 
توضيح  به  الزم  است.  شده  برآورد  درصد   3/5 معادل 
است که ايران از نظر جغرافيايی در مجاورت کشورهای 
پاکستان و هند قرار دارد که با مشکل کمبود برق مواجه 
هستند و اين امر فرصت مناسبی را برای صادرات برق 

به کشورهای مذکور فراهم کرده است.
ايران در زمره کشورهای در حال توسعه قرار دارد. از اين 
IT در ايران بسيار روشن ارزيابی  رو چشم انداز صنعت 
با  صنعت  اين  در  تقاضا  سمت  مي رود  انتظار  و  می شود 
سرمايه گذاری  رو،  اين  از  باشد.  همراه  روزافزون  رشد 
سودآور  صنايع  جمله  از  اطالعات  فناوری  حوزه  در 

مي شود.  دسته بندی 
کشور  اقتصادی  رشد  چشم انداز  صيدی،  دکتر  گفته  به 
سال  در  بين المللی  روابط  گسترش  بهبود،  با  هم سو 
ايران  بين  اقتصادی  روابط  افزايش  انتظار  و  گذشته 
حوزه  روی  پيش  را  روشنی  افق  کشورها،  ساير  و 

بازرگانی ايران ترسيم کرده است. بر اين اساس شرکت 
اهداف  تحقق  راستای  در  خوارزمی  سرمايه گذاری 
توسعه  در  نقش خود  ايفای  و هم چنين  گروه  راهبردی 
اقتصادی کشور، سرمايه گذاری در حوزه بازرگانی را مد 

نظر قرار داده است. 

تحقق افزايش سرمايه 113 درصدی
با   مديرعامل شرکت سرمايه گذاری خوارزمی هم چنين 
اشاره به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20 بهمن 

سرمايه  افزايش  بر  مبنی  شرکت  اين  گذشته  سال  ماه 
در دو مرحله از مبلغ 4,685 ميليارد ريال به 15,000 
ميليارد ريال اظهار کرد: در مرحله اول، افزايش سرمايه 
بيش از 113 درصدی شرکت با هدف اجرای بخشی از 
برنامه تامين منابع مورد نياز شرکت در سال 1393 از 
مبلغ 4,685 ميليارد ريال به مبلغ 10,000 ميليارد ريال 
از محل مطالبات و آورده نقدی به  ميزان 66/5 درصد و از 
محل اندوخته های شرکت به  ميزان 46/9 درصد، پس از 
تصويب در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام و اخذ 
مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بهمن ماه 1392 و 

طی مراحل قانونی، در مردادماه 1393 ثبت شد.

توسعه سرمايه گذاری ها
او هم چنين از خريد نيروگاه منتظر قائم، تاسيس 
شرکت توسعه معادن صدر جهان، خريد بخشی 
گهر،  گل  فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  سهام  از 
هيئت  در  عضويت  و  سرمايه گذاری  افزايش 
مديره در بانك صادرات ايران به عنوان مهم ترين 
انجام شده درخصوص تنوع بخشی به  فعاليت های 
ساختار پرتفوی گروه خوارزمی در جهت نيل به 

اهداف برنامه راهبردی شرکت نام برد.
نيروگاه  انرژی،  حوزه  در  گفت:  صيدی  دکتر 
با   1392 سال  روزهای  واپسين  در  قائم  منتظر 
قيمتی منصفانه و شرايطی مناسب توسط گروه 
خوارزمی خريداری گرديد. اين نيروگاه از طريق 
مالکيت  )با  سپهر  انرژی  و  برق  توسعه  شرکت 
مديريت حرفه ای  منظور  به   خوارزمی(  گروه  صددرصدی 
و بهبود عملکرد نيروگاه خريداری شد. هم چنين اقداماتی 
برای تجهيز تيم تخصصی مديريتی نيروگاه و برنامه ريزی 
برای بهبود عملکرد آن از طريق افزايش بهره وری، افزايش 
پذيرفت.  صورت  تمام شده  بهای  ساختاری  تغيير  توليد، 
مزايای  دارای  قائم  منتظر  نيروگاه  است،  ذکر  شايان 
امکان  نيروگاه،  راندمان  افزايش  امکان  شامل  بالقوه ای 
و  فرايندها  بهبود  طرح های  اجرای  سودآوری،  افزايش 
توليد با هدف افزايش ارزش در ميان مدت است و افزايش 
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ظرفيت نيروگاه جهت تامين 10 درصد از برق مورد نياز 
کشور در برنامه بلندمدت آن قرار دارد.

او با بيان اين که حوزه فناوری اطالعات با محوريت صنعت 
بانك داری و نظام پرداخت های الکترونيکی از مهم ترين 
فرصت های سرمايه گذاری کشور طی سال های اخير و با 
چشم انداز روبه رشد برای آينده است، اظهار کرد: گروه 
خوارزمی با شناسايی فرصت های دارای ارزش افزوده در 
اين بخش از طريق سرمايه گذاری در سهام شرکت های 
توسعه فناوری اطالعات خوارزمی و داده پردازی خوارزمی 
ايران  اعتباری  کارت  در شرکت  سهام داری  هم چنين  و 

کيش، برنامه توسعه فعاليت در حوزه مذکور را دارد. 
شناسايی  و  شفافيت  افزايش  جهت  به   ديگر  سويی  از 
برنامه  خوارزمی،  اطالعات  فناوری  توسعه  سهام  ارزش 
دوم  بازار  در  مفاخر  نماد  با  شرکت  اين  سهام  عرضه 
فرابورس طی سال مالی مورد گزارش عملياتی شد که با 

استقبال سرمايه گذاران خرد و نهادی مواجه شد.
به گفته او، گروه خوارزمی در حوزه بانك داری، با خريد 
شرايطی  با  ايران  صادرات  بانك  سهام  از  درصد   1/6
از  يکی  در  بلندمدت  سرمايه گذاری  به  اقدام  مناسب، 
بانک های دارای پتانسيل باال کرده است. هم چنين شرکت 
هيئت  در  عضويت  طريق  از  خوارزمی  سرمايه گذاری 
مديره بانك صادرات ايران، در سياست گذاری های کالن 
اين بانك معظم ايفای نقش می نمايد. از اين رو، انتظار 
در  خوارزمی  گروه  بلندمدت  اهداف  به  توجه  با  می رود 
توسعه و  پرتفوی سرمايه گذاری ها شاهد  به  تنوع بخشی 
هدف  صنايع  در  سرمايه  گذاری  ها  بيشتر  چه  هر  توازن 

باشيم.
دکتر صيدی هم چنين از اجرای بخشی از طرح توسعه 
در  فعاليت ها  توسعه  سينادارو،  البراتوارهای  شرکت 
بخش امالک و مستغالت، گسترش فعاليت ها در بخش 
واسطه گری مالی و افزايش نقدشوندگی پرتفوی سيمانی 
مسير  در  خوارزمی  گروه  مهم  اقدام های  ساير  به عنوان 

اين  ساله  هفت  برنامه  اهداف  به  دست يابی 
شرکت نام برد.

رشد 74 درصدی سود خالص
سخنان  از  ديگری  بخش  در  صيدی  دکتر 
شرکت  مالی  عملکرد  به طورکلی  گفت:  خود 
مالی  سال  برای  خوارزمی  سرمايه گذاری 
نشان دهنده رشد  به31 خرداد 1393  منتهی 
سود عملياتی و سود خالص شرکت به ترتيب 

معادل  64 و 74 درصد است.
 سود حاصل از سرمايه  گذاری  ها در سال مالی 
مبلغ  از  درصدی   74 رشد  با  گزارش  مورد 
1,353 ميليارد ريال به 2,351 ميليارد ريال 

افزايش يافته است. 

تصويب 150 ريال سود تقسیمی
 به ازای هر سهم

سود  ميزان  اين که  بيان  با  صيدی  دکتر 
بر  بالغ  گزارش  مورد  مالی  سال  برای  تقسيمی 
1,000 ميليارد ريال برآورد می شود، اعالم کرد: سود 
تقسيمی شرکت به ازای طی سال های 1391 و 1392 
بوده  ريال  ميليارد   1,171 و   888 معادل  ترتيب  به 
است. هم چنين پيشنهاد هيئت مديره برای سال مالی 
ازای  به  به 31 خرداد 1393 مبلغ 110 ريال  منتهی 
ريال   150 مبلغ  اما  بود،  جديد  سرمايه  با  سهم  هر 
مورد  ريال  ميليارد   1,500 معادل  سهم  هر  ازای  به 

قرار گرفت.  تصويب مجمع 
گزارش  مورد  مالی  سال  طی  شرکت  سهام  بازدهی 
هم چنين  است.  شده  محاسبه  درصد   68 معادل 
مذکور  دوره  طی  که  است  آن  از  حاکی  بررسی ها 
بازدهی شاخص کل بورس معادل 50 درصد و بازدهی 
بوده  درصد   67 معادل  سرمايه گذاری  صنعت  شاخص 
بازدهی شرکت سرمايه گذاری  است. هم چنين مقايسه 
و  بورسی  فعال  سرمايه گذاری  شرکت های  با  خوارزمی 
 1393 به31 خرداد  منتهی  مالی  فرابورسی طی سال 

با وجود  نشان مي دهد شرکت سرمايه گذاری خوارزمی 
سهام شناور 49 درصدی، با کسب بازدهی 68 درصد 
رتبه پنجم را در ميان 14 شرکت سرمايه گذاری به خود 
اختصاص داده است. به گفته او، به طور متوسط تعداد 
پنج ميليون  حدود  از  شرکت  روزانه  معامله شده  سهام 
به   1392/03/31 به  منتهی  مالی  سال  در  سهم 
به  منتهی  مالی  سال  در  سهم  ميليون   10 از  بيش 
1393/03/31 افزايش يافته است. هم چنين طی سال 
ارزش معامالت  به 1393/03/31متوسط  مالی منتهی 
به  نسبت  243درصدی  رشد  با  شرکت  سهام  روزانه 
سال مالی ماقبل از هفت ميليارد ريال به 24 ميليارد 

ريال افزايش يافته است. 

برنامه های آتی گروه خوارزمی
مديرعامل شرکت سرمايه گذاری خوارزمی با تاکيد بر تداوم 
حرکت گروه خوارزمی برمبنای برنامه راهبردی هفت ساله، 
از پايش پيوسته پرتفوی گروه خوارزمی در راستای تحقق 
برنامه راهبردی هفت ساله شرکت از طريق بهبود 
سرمايه گذاری های  ريسك  مديريت  و  ساختار 
گروه، توسعه سرمايه گذاری ها در صنايع هدف 
در جهت دست يابی به اهداف عملياتی برنامه 
هفت ساله شرکت، ارتقای فعاليت های نيروگاه 
منتظر قائم شامل افزايش بهره وری و راندمان 
کاهش  بهره برداری،  ضريب  افزايش  نيروگاه، 
اصالح  طريق  از  برق  توليد  تمام شده  بهای 
انجام  نيز  و  نيروگاه  سوخت  مصرف  ساختار 
دوره  کردن  کوتاه تر  جهت  عملياتی  اقدامات 
عملياتی  برنامه های  اجرای  و  مطالبات  وصول 
هلدينگ معدنی توسعه معادن صدر جهان نام 

برد. 
حوزه  در  فعاليت  گسترش  هم چنين  او 
نفت،  هلدينگ  تاسيس  طريق  از  انرژی 
سرمايه گذاری ها  توسعه  پتروشيمی،  و  گاز 
از طريق شرکت  فناوری اطالعات  در حوزه 
تجديد  و  )مفاخر(  خوارزمی  اطالعات  فناوری  توسعه 
بهره وری  ارتقای  هلدينگ،  قالب  در  آن  ساختار 
خوارزمی،  گروه  شرکت های  عملکرد  بهبود  و 
توسعه  جهت  در  عملکرد  ارزيابی  نظام  پياده سازی 
شرکت های  عملکرد  ارزيابی  و  اجرايی  فرايندهای 
ورود  جهت  برنامه ريزی  و  خوارزمی  گروه 
جمله  از  را  بهادار  اوراق  بورس  به  گروه  شرکت های 

برشمرد.  شرکت  آتی  برنامه های  ديگر 

عملکرد شرکت سرمایه  گذاری خوارزمی طی سال های 1391 تا 1393 )مبالغ به میلیارد ریال(

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، 
از پایش پیوسته پرتفوی گروه خوارزمی در 

راستای تحقق برنامه راهبردی هفت ساله 
شرکت از طریق بهبود ساختار و مدیریت 
ریسک سرمایه گذاری های گروه، توسعه 

سرمایه گذاری ها در صنایع هدف در جهت 
دست یابی به اهداف عملیاتی برنامه هفت 
ساله شرکت، ارتقای فعالیت های نیروگاه 

منتظر قائم شامل افزایش بهره وری و راندمان 
نیروگاه، افزایش ضریب بهره برداری، کاهش 

بهای تمام شده تولید برق از طریق اصالح 
ساختار مصرف سوخت نیروگاه و نیز انجام 
اقدامات عملیاتی جهت کوتاه تر کردن دوره 

وصول مطالبات و اجرای برنامه های عملیاتی 
هلدینگ معدنی توسعه معادن صدر جهان 

نام برد  
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ايران اقتصاد 

کریس رایت
مترجم: علی حاتمیان

قدرت يافتن دولت اسالمی )داعش( و تهديدات امنيتی ناشی از 
آن عاملی است که می تواند وجهة بين المللی ايران را بهبود بخشد 
و اين کشور را به هم پيمان طبيعی غرب بدل سازد. از سوی ديگر 
تحريم های اقتصادی و مالی عليه ايران، اقتصاد و نظام بانکی اين 
کشور را در فشار شديدی قرار داده است. در اثر اين تحريم ها نرخ 
تورم اوج گرفته، موسسات مالی به کمبود سرمايه دچار شده اند 
و شرکت های توليدی و خدماتی قادر به جذب سرماية مورد نياز 

خود نيستند.
حال ايران بر سر دوراهی حساسی قرار گرفته است و سال پيش 
روی ميالدی مسير آيندة آن را مشخص خواهد ساخت. ايران از 
يك سو می تواند در مسير احيای دوباره قرار گيرد و سناريويی 
توام با موفقيت و رونق اقتصادی را تحقق بخشد که در آن، کشور 
به جامعة جهانی باز می گردد و برای تامين ثبات خويش در اين 
منطقة پرآشوب، به دولت های باثبات غربی تکيه می کند. در 
مقابل مسير دومی نيز پيش روی ايران قرار دارد که با گام نهادن 
در آن ضربات جدی تری به اقتصاد ايران وارد می شود و با ادامة 
ممنوعيت تجارت با غرب، شرايط به صورت اجتناب ناپذيری بدتر 
خواهد شد. البته ديدگاه غالب در تهران به صورتی است که امکان 

ورود در هر يك از اين دو مسير وجود دارد. 
ژئوپليتيك منطقه نيز )که پيشبينی ناپذيرترين نيروها را در خود 
جای داده است( به آرامی و در اثر عواملی عمدتا خارجی به سود 
ايران در حال چرخش است. شايد يك سال پيش کمتر کسی 
تصور ميکرد که ايران به متحد طبيعی اياالت متحده در منطقه 
بدل شود. اما امروز آمريکا برای تامين منافع خود در منطقه ای 
که دولت اسالمی )داعش( به کابوس آن بدل شده است، به 
هم پيمانی باثبات نياز دارد. هم پيمانی چون ايراِن شيعه که داعش 
به سبب باورهای عقيدتی سّنی، هرگز دست دوستی به سوی او 

دراز نخواهد کرد.
همسويی رهبران دو کشور نيز رويدادی تاريخی است که شايد 
در هر نسل، تنها يك بار فرصت آن فراهم آيد. از يك سو حسن 
روحانی در ايران به دنبال افزايش همکاری با غرب است و از 
سوی ديگر رئيس جمهور اياالت متحده نيز برای برقراری صلح 
می کوشد و شديدا به موفقيتی بزرگ در سياست خارجی خود 
نيازمند است. در کنار اياالت متحده، اروپا هم داليل موجه ی برای 
افزايش و ارتقای سطح روابط خود با ايران دارد. اتحادية اروپا که 
با دشواری های ناشی از بحران اوکراين و افزايش تنش ها با روسيه 
مواجه است، می کوشد تکية خود را بر منابع انرژی روسيه به ويژه 
گاز اين کشور کاهش دهد. طبيعی است که ايران با دارا بودن 
منابع انرژی مورد نياز اروپا و برخورداری از خطوط مناسب انتقال 

گاز تا قفقاز، می تواند جانشين مناسبی برای روسيه باشد. 
اين نکات جملگی توان چانه زنی ايران را در مذاکره با غرب افزايش 
می دهد و به اين کشور در مسير  تالش برای لغو تحريم های 
هسته ای ياری می رساند؛ تحريم هايی که حذف آن ها می تواند 
ايران را برای از سرگيری تجارت جهانی آماده کند و امکان استفاده 
از مزايای بسيار اين کشور را فراهم سازد. درواقع چنان که محمد 
امير داوود، مدير امور بين الملل بانك پاسارگاد )يکی از بزرگ ترين 
بانك های خصوصی ايران(، اشاره کرده است، »بسياری از بازيگران 
جهانی، شرکت ها و سرمايه گذاران، به دقت موقعيت فعلی را رصد 

می کنند و در انتظار نتايج نهايی گفت وگوهای ايران و 1+5 هستند 
تا بار ديگر برای سرمايه گذاری بيشتر به ايران بازگردند. نگاهی به 
گذشته نيز به خوبی نشان می دهد که بازار ايران همواره محلی امن 

و پررونق برای سرمايه گذاران خارجی بوده است.«
در همين راستا، گزارش های متعدد نشان می دهند که بسياری از 
تاجران و بانك داران اروپايی در ماه های اخير به صورت غيررسمی 
از ايران ديدار کرده اند تا با ارزيابی فرصت های سرمايه گذاری، 
در زمان مناسب به اين کشور بازگردند. البته تحريم های جديد 
خزانه داری آمريکا در ماه اوت عليه پنج بانك ايرانی )که تا حدودی 
شتاب زده به نظر می رسيد( ترديدهايی را در اين زمينه ايجاد کرده 
است. اين تحريم های تازه، بانك خاورميانه را نيز شامل شده اند که 
تا آن زمان بزرگ ترين بانك ايرانی خارج از فهرست تحريم های 
آمريکا به شمار می آمد. با اين وجود، بسياری در ايران اميدوارند 
که اين آخرين مورد استفاده از مشت آهنين تحريم در پشت 
دستکش مخملين مصالحه باشد و لغو تحريم ها تا ماه نوامبر 

امکانپذير گردد. 
اما اگر لحظة موعود فرارسد و تحريم ها برداشته شوند، نهادها 

و موسسات مالی بينالمللی در بازگشت به ايران با چه شرايطی 
مواجه خواهند بود؟ اين پرسشی است که پاسخ به آن تصويری 
پيچيده را طلب ميکند. منابع ثروت در ايران بسيار متنوع است و 
امکانات اقتصادی اين کشور به منابع انرژی هيدروکربنی منحصر 
نميشود. ايران از جمعيت تحصيل کردهای برخوردار است که 
همگی مشتاق کار سخت برای احيای تجارت با جهان هستند 
و البته دولتی اصالحطلب نيز بر آن حکومت می کند. با اين 
حال سيستم بانکی کشور با مشکالت بسياری از جمله مطالبات 
وصول نشده، وام های بدون بازگشت و کمبود سرماية قابل استفاده 
مواجه است… حقيقت آن است که در ايران هيچ چيز ساده 

نيست. 
اما اگر از زاوية مثبت به ويژگی ايران بنگريم، مزيت های بسياری 
وجود دارند که امکان توسعة اين کشور را فراهم می سازند. ايران 
از جمعيتی 78 ميليونی با درصد باالی تحصيالت برخوردار است، 
9 درصد ذخاير نفتی جهان را در اختيار دارد، بخش توليدی آن 
طيف وسيعی از محصوالت را در بر می گيرد و ارزش بازار سهام 
آن در ابتدای سال جاری به 170 ميليارد دالر رسيده است. رقمی 
که مشابه با ارزش بازار سهام کشوری چون لهستان است و سهام 
شناوری بيش از کويت يا نيجريه دارد. در کنار اين موارد، ايران در 
سال های اخير توسط رئيس جمهوری اصالحطلب اداره ميشود که 

خواستار تعامل هر چه بيشتر با تمام کشورهای جهان است. 
عامل شرکت سرمايه گذاری  از ديد حجت اله صيدی، مدير 
سرمايه گذاری(،  شرکت های  بزرگ ترين  از  )يکی  خوارزمی 
»ايران مزيت های رقابتی بسياری دارد. پيش از هر چيز، به لحاظ 
جمعيتی، از برتری های بسياری، نه تنها از جهت تعداد بلکه به 
جهت جوان بودن جمعيت نيز برخوردار است. در کنار اين امر، 
موقعيت ژئوپليتيکی ايران نيز اهميت بااليی دارد که در جايی 
ميان اروپا، خليج فارس و بازارهای رو به توسعة آسيای ميانه 
قرار گرفته است. به عالوه سطح تحصيالت ايرانيان هم با ديگر 

کشورهای منطقه به نحو چشم گيری متفاوت است.« 
از  است.  غرورآفرين  بسيار  ايرانيان  برای  مزيت هايی  چنين 
ديد آن ها مهندسان فارغالتحصيِل دانشگاه شريف با بهترين 
متخصصان ام آی تی برابری می کنند و »نه تنها در حوزة نفت 
و گاز، بلکه در ساير منابع معدنی نيز امکانات بسياری وجود 

دارد.« 
صيدی به فهرست بلندبااليی از اين منابع مانند مس، طال، 
نيکل، روی، کبالت، فسفات، گچ و سنگ آهك اشاره می کند 
)او اشاره ای به منابع اورانيوم نمی کند که خود داستان ديگری 

ایران اقتصاد  برای  حیاتی  لحظه 

صیدی، اله  حجت  دید  از   
سرمایه  شرکت  عامل  مدیر   

از  )یکی  خوارزمی  گذاری 
سرمایه- های  شرکت  بزرگترین 

های  مزیت  »ایران  گذاری( 
دارد.  بسیاری  رقابتی 

لحاظ  به  چیز،  هر  از  پیش 
های  برتری  از  جمعیتی، 

تعداد  جهت  از  تنها  نه  بسیاری، 
بودن  جوان  جهت  به  بلکه 
است« برخوردار  نیز  جمعیت 

]منبع: ماهنامه يورومانی-Euromoney magazineسپتامبر2014[
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است( و معتقد است: »اگر درها به روی اين جمعيت جوان باز 
شوند، کارهای بسياری می توان انجام داد.« 

البته دست نخورده بودن ايران آشکارا حاصل تحريم های جهانی 
است و مشکل اصلی نيز در همين نقطه خود را نشان می دهد. 
درحقيقت اگر صاحبان سرمايه و شرکت های بزرگ، در بيشتر 
بخش ها از تجارت با ايران منع نمی شدند و راه های سرمايه گذاری 
بانك های خارجی روی اين تجارت مسدود نبود، هيچ يك از اين 
امکانات و موقعيت های بی نظير به وجود نمی آمد. به گفتة صيدی، 
»جهان امروز يك پارچه است و هيچ شرکتی قادر نيست بدون 

مشارکت بين المللی رشد کند.«
ايران  اقتصاد  و  از مشکل هستند  تنها بخشی  البته تحريم ها 
به طورکلی در شرايط پرخطری قرار دارد. رکود اقتصادی سال های 
گذشته با تورم شديد همراه است، ارزش پول ملی کاسته شده و 
بيکاری فزاينده، درگيری بخش بانکی با وام های بدون بازگشت 
و توقف فرايند توليد در اثر واردات بيروية محصوالت ارزانتر از 
کشورهايی چون چين، اقتصاد ايران را با بحران مواجه کرده است؛ 
هرچند که شرايط در ماه های اخير تا حدودی بهبود يافته است و 
مطابق گزارش بانك مرکزی، تورم 45 درصدی سال گذشته امسال 
به 35 درصد رسيده و مطابق پيش بينی، در مارس 2015 )ابتدای 
سال ايرانی( به 20 تا 25 درصد کاهش خواهد يافت. با اين حال 
چنان که يکی از مديران ارشد مالی ايران می گويد، کنترل تورم در 
کنار افزايش نرخ رشد اقتصادی مسيری بسيار دشوار است. به گفته 
او، »بايد برای مقابله با تورم از فشار نقدينگی بکاهيم، اما در عين 
حال رشد اقتصادی به تزريق نقدينگی نياز دارد و طبيعی است که 

نمی توان هر دو کار را به صورت هم زمان انجام داد.«
از اين رو مرتبط دانستن تمامی مشکالت اقتصاد ايران با تحريم ها 
می تواند برداشتی نادرست باشد. البته آشکار است که تحريم ها 
بی تاثير نبوده اند، اما مشکالت موجود به طور عمده درون زا هستند 
و در دوران مديريت هشت ساله محمود احمدی نژاد )2005 تا 
2013( به وجود آمده اند. با آن که در دوران حکمرانی او، ايران با 
افزايش قيمت جهانی نفت، بيش از تمام دوره های پيشين درآمد 
داشته است، اما با پذيرش اين داوری بايد تصديق کرد که اين پول 

در جای مناسبی هزينه نشده است. به گفتة يکی از بانك داران 
ايران، »آن قدر که از مديريت نادرست لطمه ديده ايم، از تحريم ها 
آسيب نديده ايم. می توانستيم اقتصادی متعادل و با نرخ تورم پايين 

داشته باشيم.« و با لبخندی محو اضافه می کند که »اما نداريم!« 
تحريم های جهانی عليه ايران در سه سطح اعمال شده اند و اروپا، 
آمريکا و سازمان ملل متحد هر يك به صورت جداگانه به تحريم 
ايران پرداخته اند. اما در اين ميان تحريم های آمريکا تاثير بسيار 
شديدی داشته است و اين امر بيش از هر چيز به ويژگی های ارزی 
اين کشور و جايگاه برتر آن در اقتصاد جهانی بازمی گردد. به طور 
مثال تحريم بانك ها و سيستم مالی ايران نه تنها تجارت مستقيم 
ايران با آمريکا، بلکه هر معامله ای را با استفاده از دالر آمريکا منع 
می کند. پی گيری و برخورد پرهياهوی دولت اوباما با نقض کنندگان 
اين تحريم ها نيز بسياری از شرکت ها و بانك های خارجی را از ادامة 
تجارت قانونی با ايران بازداشته و به طور مثال، تصويب جريمة 9 
ميليارد دالری آمريکا عليه شرکت BNP Pariba در ماه ژوييه، 
رويکرد تمامی بانك های مرتبط با ايران را به صورت جدی تحت 

تاثير قرار داده است.
البته تحريم های جهانی درمجموع طيف کوچکی از صنايع ايران را 
هدف قرار داده اند و به ويژه از ماه ژوييه، برخی از تحريم های مرتبط 
با صنايع خودروسازی و پتروشيمی نيز حذف شده اند، ضمن آن که 
خدمات بشردوستانه و کاالهای غذايی، نوشيدنی، خدمات دارويی 
و ابزارهای پزشکی نيز از شمول آن ها معاف هستند. به طور مثال، 
کسانی که به تهران سفر می کنند، با کمال شگفتی حضور برندهای 
مشهور غربی مانند »نستله« را مشاهده خواهند کرد که به صورت 
کامال قانونی به فعاليتی پررونق مشغول اند. با اين حال به سبب 
تحريم بخش مالی و حضور بانك های ايران در ليست سياه، تامين 
مالی قراردادها به دشواری انجام می شود و بانك مرکزی مکانيسم 

جايگزينی برای رويارويی با اين مسئله در اختيار ندارد.
بر اين اساس، اصلی ترين تحريم اعمال شده عليه ايران خدمات 
مالی اين کشور را هدف گرفته است، زيرا تا زمانی که اين تحريم 
ادامه داشته باشد، ساير حوزه ها نيز در عمل تحريم شده اند. البته 

هنوز راه های پرپيچ وخمی برای تجارت با شرکت های اروپايی در 
بخشهای تحريم نشده وجود دارد، اما اين فرايند مستلزم بازگشايی 
حساب های گوناگون در کشورهای سومی چون ژاپن است تا 
تراکنش های مالی از طريق اين کشورها صورت پذيرد. اين فرايند 
شايد برای معامالت کالنی چون خريد غله توجيه اقتصادی داشته 
باشد، اما بدون شك تامين مقادير کوچك دارو را حتی برای 
شرکت های دارويی معاف از تحريم ها نيز دشوار خواهد ساخت. 
از اين رو برخی داروها و نيازهای اوليه مردم تامين نمی شود و 
طبيعی است که خشم و رنجش گستردهای ميان آن ها ايجاد 
خواهد شد، چراکه تصميم سياسی دولت ها منجر به تنبيه شديد 

شهروندان شده است. 
ديدار گزارشگران »يورومانی« از تهران با سقوط مرگبار هواپيمای 
ايرانی همراه بود. پس از اين واقعه و در خالل پخش اخبار آن 
از راديو، اغلب رانندگان تاکسی مسئوليت مستقيم اين فاجعه را 
بر عهدة تحريم ها می دانستند. درواقع نيز تا همين اواخر، قطعات 
يدکی هواپيما در زمرة اقالم تحريم شده قرار داشت و از اين رو 
خطوط هوايی داخل ايران قادر به تعمير هواپيماهای خود جز از 
طريق بازار سياه نبوده اند. به عالوه حتی پس از لغو تحريم قطعات 
هواپيما نيز کسی حاضر به فروش آن ها نيست، زيرا تجارت با ايران 

و عواقب آن هنوز در پردهای از ابهام قرار دارد.
از اين رو نکتة بسيار مهم در خصوص لغو تحريم ها نه زمان بندی 
اين فرايند، بلکه مراحل و ترتيب اجرای آن است. به طور مثال، 
هيچ کس در آيندة نزديك اجازة فروش تجهيزات نظامی به ايران را 
نخواهد يافت و البته شهروندان ايران نيز از اين امر آسيب نخواهند 
ديد. اما لغو تحريم خدمات مالی پرسشی است که پاسخ به آن 
ضروری است و سرنوشت تمامی کاالهای تحريمی و غيرتحريمی 
از يك زاويه به آن وابسته است. جالل رسول اف، مديرعامل بانك 
آينده، در اين باره معتقد است که »اگر بانك ها نتوانند تعامل 
فعاالنه ای با جهان و سيستم مالی آن داشته باشند، تحرک مالی 
آن ها مانند حرکت در جاده ای يك طرفه است که می توان از يك 
سو در آن وارد شد، اما مسير بازگشتی وجود ندارد. از اين رو اگر 
تحريم بانکی ايران برداشته شود، مزايای بسياری برای مردم ايران 

خواهد داشت.«
بخش بانکی ايران فرايند بسيار پيچيده ای دارد. در اين بخش شمار 
زيادی از بانکهای بزرگ دولتی و حدود 20 بانك ديگر، که خود 
را خصوصی می نامند، به فعاليت مشغول هستند. اين گروه دوم 
بانکهايی با پشتيبانی دولتی را شامل می شوند که سهام آن ها در 
طول فرايند خصوصی سازی دهة گذشته در بورس تهران فروخته 
شده است. برخی ديگر نيز اساسا دولتی نبوده و در برخی موارد 
بر مبنای مشارکت کامال خصوصی شکل گرفته اند. در کنار اين 
بانك ها، موسسات مالی، شرکت های اعتباری و ديگر مجموعه های 
سرمايه گذاری نيز حضور دارند که برخی در ساختار هلدينگ تحت 

مديريت خود، بانکی خاص را نيز اداره می کنند. 
پس از آغاز فرايند حذف تحريم ها، بانك های ايران در مراحل 
متفاوتی به عرصة مالی جهان بازخواهند گشت… اما بيشتر 
بانك های خصوصِی حاضر در فهرست تحريم های اروپا و سازمان 
ملل، انتظار دارند که پيش از همه مشمول لغو تحريم های جهانی 
شوند. البته اين تصميمی بسيار سرنوشت ساز خواهد بود، چراکه با 
توجه به قدرت تحريم های آمريکا، تعليق آن ها می تواند اهميت 

تحريم اتحادية اروپا را به طور کامل از ميان بردارد. 
درحقيقت چنان که محمد امير داوود اشاره می کند، »حتی اگر 
آيتمهای بشردوستانه از تحريم ها معاف شوند، هم چنان هراس از 
اقدامات آتی اياالت متحده باقی می ماند و درنتيجه فروشندگان 
اين محصوالت برای احتياط تصميم می گيرند که اساسا با ايران 
تجارت نکنند. درواقع بسياری از اين شرکت ها در انتظار لغو کامل 

تحريم ها خواهند ماند.« 
درنتيجه، تحريم های اعمال شده عليه ايران اغلب نتايجی را به دنبال 
داشته اند که بسيار فراتر از نيات اولية تصميم گيرندگان بوده است. 
به طور مثال، بانك بين الملی پارس در لندن به صورت خودگردان 
اداره ميشود و مالکيت آن در اختيار دو بانك ملت و تجارت 
قرار دارد. بانك ملت به تازگی موفق شد با تنظيم شکايت نامه ای 
در دادگاه اروپا تحريم خود را لغو کند، درحالی که بانك تجارت 
هم چنان در فهرست تحريم ها حاضر است. از اين رو بانك پارس 
نيز ناخواسته مشمول تحريم های اتحادية اروپا شده است. اين بانك 
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با 21 کارمند خود در الثبری، درواقع قادر به انجام هيچ کاری 
نيست و فعاليت آن کامال متوقف شده است. بانك پارس حتی 
توانايی دريافت وجوه نقد حاصل از بازپرداخت ماليات )که توسط 
دولت انگلستان کامال قانونی تلقی می شود( را نيز ندارد، چراکه هيچ 
بانکی در لندن حاضر نيست از ترس پيگردهای آتی اين خدمات 

را انجام دهد. 
اين هراس عمومی در مجموع به زيان ايران تمام شده است. به طور 
مثال BNP Pariba عمدتا به سبب عدم رعايت قوانين داد و 
ستد با سودان و نه ايران جريمه شده است. HSBC نيز به دليل 
پروندة پول شويی 1,9 ميليارد دالری مرتبط با مکزيك جريمه 
شد و مسائل مرتبط با ايران بعدتر روی داده است. با اين حال از 
ديد بانك داران ايرانی، »زمانی که نام ايران در ابتدا ذکر می شود، 
ساير بانکها ترسيده و محافظه کار می شوند. از اين رو حتی در 

حوزه های کامال قانونی نيز از معامله با ما پرهيز می کنند.« 
ايران مشتاق  بانك های بسياری در  از حذف تحريم ها،  پس 
ارتباط با طرف های غربی خود هستند و در غرب نيز بسياری 
در پی رابطه ای مشابه خواهند بود. البته اين امر ماجرای تازهای 
نيست و پيش از تحريم ها، بسياری از بانك های بزرگ غربی از 
جمله Chase، HSBC و ABN Amro در ايران حضور 
با سيستمی  ايران  به  بازگشت  بانك ها در  اين  اما  داشته اند. 
مواجه خواهند بود که بايد برای مواجهه با دو چالش عمدة 
خود، يعنی اعادة بدهی های معوقه و تامين نيازهای مالی آتی 

راهکاری موثر بيابند.
ايران به داليل گوناگون با مسئلة وام های بی بازگشت مواجه 
است. از يك سو کاهش ارزش ريال در برابر دالر )که چندی 
برابر هر  به 30 هزار ريال در  از حدود 10 هزار ريال  پيش 
بانك  از مشتريان  باعث شده است که بسياری  دالر رسيد( 
انجام  مبالغ دريافتی  بازگشت  برای  را  تعهدات خود  نتوانند 
دهند. از سوی ديگر در دوران مديريت احمدی نژاد، کاهش 
با محصوالت  ايران در قياس  رقابت پذيری محصوالت توليد 
ارزان چينی نيز ناتوانی وام گيرندگان و توليدکنندگان را در 

بازپرداخت مبالغ دريافتی تشديد کرده است. 
بيشتر بانك داران از سطح 15 درصدی مرتبط با وام های بدون 
ارزيابی  برای  می توان  درحالی که  می گويند،  بازگشت سخن 
واقع بينانه شرايط، اين ميزان را دو برابر کرد. به گفتة يکی 
از اين افراد، » بانکی را به من نشان دهيد که کمتر از 15 
درصد وام سررسيدگذشته دارد و من به شما نشان خواهم داد 
که کدام يك از مبالغ پرداختی را در حساب های خود لحاظ 

نکرده است.« 
بانك سامان يکی از بانك هايی است که با اين مسئله به طور 
جدی مواجه بوده است. اين بانك يکی از قربانيان  بزرگ ترين 
آن،  در  است که  اخير  ايران در سال های  مالی  رسوايی های 
حدود    ،2011 سال  در  صورت گرفته  تحقيقات  مطابق 
سه ميليارد دالر از اوراق مرتبط با اعتبارات اسنادی جعلی از کار 
درآمدند. اين امر به معنای وقوع اختالسی بزرگ در هفت بانك 
خصوصی ... بوده است. اين اعتبارات اسنادی جعلی عموما برای 
در اختيار گرفتن مالکيت دارايی های دولتی هم چون شرکت 
فوالد خوزستان به کار رفته اند و حدود چهار ماه زمان برد 
ادامه  به صورت کامل آشکار شود. در  اين اختالس  ابعاد  تا 
و با حکم قضايی دست کم 20 نفر بازداشت شدند که چهار 
نفر، از جمله مه آفريد اميرخسروی، به مرگ محکوم شدند. 
محمودرضا خاوری، مدير پيشين بانك ملی نيز پس از افشای 
نقش مجموعة تحت مديريت خود در اين رسوايی استعفا داد 
و از ايران گريخت. محل اختفای کنونی او نيز در حال حاضر 

مشخص نيست. 
در اين ميان بانك سامان دچار مشکالت خاص خود بود. به 
بانك  اين  سامان،  بانك  وقت  مديرعامل  ضرابيه،  ولی  گفتة 
بانك ها  از  ديگر  يکی  اسنادی  اعتبارت  تنزيل کنندة  »صرفا 
بود و پرداخت ها توسط اين بانك انجام شده اند.« بر همين 
اساس، باوجود آن که بانك سامان در تمامی دعاوی قضايی 
مرتبط با اين اختالس پيروز شد، اما درنهايت عدم بازگشت 
مبالغ مرتبط با اعتبارات پرداختی باعث کسری تراز اين بانك 
گرديد. به گفتة ضرابيه، در آن زمان حدود 600 ميليون دالر از 
سپرده های ارزی اين بانك ) با نرخ دالر معادل 10 هزار ريال( 

در اين دارايی ها بلوکه شد و هم چنان غيرقابل استفاده است. 
البته او از همکاری و خويشتن داری برخی در ارتباط با اين 
پرونده تمجيد می کند و تاکيد دارد که »نحوة مديريت اين 
بحران واقعا يك معجزه بود. ما ناچار بوديم تمام رويه های جزئی 
را با دقت تمام مديريت کنيم و به صورت روزانه در کميت های 
مشترک، فرايندها و ميزان قابل اعتماد بودن اسناد را بررسی کنيم. 

يکی دو بانك در اين مسير کمك زيادی به ما کردند و من همواره 
قدردان اين ياری خواهم بود.« اما ضرابيه در کنار سپاس گزاری 
از برخی همکاران خود، از مديريت وقت بانك مرکزی چندان 
رضايت ندارد: »هرگز کمکی از بانك مرکزی دريافت نکرديم و 
اين واقعا تاسف آور است. وظيفة طبيعی اين مجموعه آن است 
که در شرايط دشوار و به عنوان آخرين راهحل به بانك ها کمك 
کند، اما هرگز چنين کمکی به ما نشد. البته بانك های خصوصی 
به خوبی ميدانستند که ما کاری خارج از روية معمول انجام نداده ايم 
و اگر برای ما مشکلی ايجاد شود، بحران به صورت دومينووار تمام 
بازار را فرا خواهد گرفت.« به گفتة ضرابيه، پس از اصالح اعتبارت 
اسنادی، ميزان وامهای سررسيدگذشته بانك به رقمی کمتر از 
11 درصد کاهش يافت که »در اين بازار کامال طبيعی به حساب 
می آيد. هرچند که در مقياس کالن اقتصادی، اين ميزان نيز بسيار 

زياد است.« 
ديگر بانك های ايران نيز با چالش های مشابه ی دست به گريبان 
هستند. بانك پارسيان که بخش بزرگی از سهام آن به شرکت 
ايران خودرو تعلق دارد و اين امر در مقطعی از جمله مزايای آن به 

شمار ميآمد، در سال های اخير با مسئلة وام های مسئله دار مواجه 
بوده است. درواقع صنعت خودرو که با واردات سال های اخير 
آسيب بسياری ديده است، امروز تا 40 درصد پايينتر از ظرفيت 
به کار مشغول است و اين تغيير به طور طبيعی بانك هايی چون 
پارسيان را نيز تحت تاثير قرار می دهد. البته مسئوالن بانك پارسيان 
در پاسخ به اين ابهام معتقد هستند که »نمی توان اين موارد را 
وامهای سوخته يا سررسيدگذشته ناميد، چراکه بيشتر طرف های 
تجاری در اين موارد سهام داران بانك هستند و اگر ما تسهيالتی 
را در اختيار آن ها قرار م دهيم، از بازگشت آن ها کامال اطمينان 
داريم.« درواقع از ديد مديران بانك، اساسا مشکل جدی وجود 
ندارد، چراکه توليد ايران خودرو به سبب پيشرفت آتی و چشم انداز 
صنعت خودرو افزايش خواهد يافت و از اين رو تمام موارد غيرمولِد 

موجود در  ترازهای مالی، در آيندة نزديك احيا خواهند شد. 
اما در کنار وام ها، مسئلة ديگر پيش روی نظام بانکی ايران نوع و 
شيوة افزايش سرماية بانك هاست. در ايران معموال افزايش سرماية 
بانك ها نه با افزايش واقعی سرمايه يا جذب سپرده، بلکه از طريق 
تجديد ارزيابی دارايی صندوق های بانکی صورت ميپذيرد که 
اغلب طيف وسيعی از انواع گوناگون دارايی ها را در بر ميگيرند. 
برخی بانك  های ايران تا 3000 شعبه در کشور دارند و مالکيت 
اين شعب نيز عموما در اختيار بانك است. به طور مثال، تهران 
يکی از شهرهايی است که تعداد بسيار زيادی از شعب بانکی 
در آن وجود دارد،  به حدی که در برخی از خيابان ها می توان 
بدون تغيير مکان تا 13 شعبه بانك را در يك بخش مشاهده 

کرد. 
ضرابيه باور دارد که تنها راه حل اين مسئله برای دولت يا بانك 

مرکزی آن است که بانك هايی با ساختار نادرست را وادار به 
تغيير تمام دارايی های مسئله دار کند. البته از ديد او »با آن که 
اين راهکار عملی ترين روش برای مواجهة کارآمد با اين مسئله 
است، اما باوجود برگزاری نشستها و بحثهای طوالنی، مديران 
باره دست  اين  به مکانيسمی دقيق و موثر در  دولتی هنوز 

نيافته اند.«
مديران بانکی ديگر نيز در خصوص اين مسئله ديدگاه های 
خاورميانه،  بانك  مديرعامل  عقيلی،  پرويز  دارند.  مشابه ی 
پيشنهادی را برای ساختاردهی مجدد سيستم بانکی و ارتقای 
کيفيت توافق نامه های مالی و بازرسی مناسب آن ها ارائه کرده 
است. از ديد او، »گزارش اين بازرسان می تواند شرايط واقعی 
را نشان دهد« و در ادامه، کارآمدی و کفايت سرماية بانك ها 
با استفاده از استاندارد Basel III ارزيابی و نتايج آن را  را 
جمعبندی کند. در اين طرح بايد »بانك های زير پنج درصد 
تعطيل شوند و به موارد بين پنج تا هشت درصد برای افزايش 
افزايش سرمايه به معنای  البته  وجوه نقد مهلت داده شود. 
اقدامات نادرست بانکی و ارزيابی مجدد دارايی ها برای افزايش 
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یران  ا در  ثروت  منابع    
و  است  متنوع  بسیار 

این  اقتصادی  امکانات 
نرژی  ا منابع  به  کشور 

منحصر  هیدروکربنی 
ز  ا یران  ا نمی شود. 

تحصیلکرده ای  جمعیت 
که  است  ر  برخوردا

کار  مشتاق  همگی 
احیای  برای  سخت 

هستند جهان  با  تجارت 
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سرمايه نيست، چراکه اين روش کامال بی معنا و ساده انگاری 
است. آن چه من از آن سخن می گويم، وجوه نقد شفافی است 

که به صورت دقيق و خالص وارد سيستم می شوند.« 
با اين حال عقيلی تاکيد می کند که شرايط از آن چه به نظر 
ميرسد، مساعدتر است، زيرا بسياری از بانك های مورد اشاره، 
سرمايه  اين  و  داشته اند  سرمايه گذاری  مستغالت  بخش  در 
او، »در  ديد  از  بود.  تورم سود آور خواهد  به سبب  دست کم 
شرايط طبيعی، زمانی که شما چنين وام های سوخته ای را 
با  اما  با دشواری مواجه باشيد،  بايد  در سيستم خود داريد، 
بانك ها و شناسايی  تفکيك عملکرد  برای  از مدلی  استفاده 
وام های مسئله دار از اين امر جلوگيری می شود.« درحقيقت 
عقيلی معتقد است که بايد فراتر از چهارچوب فعلی را نگريست 
و تغيير رويکرد امری کامال ضروری است. از ديد او در شرايط 
فعلی درک اين مسئله ضرورت دارد که »عملکرد يك بانك 
بايد درحقيقت مانند يك بانك باشد، نه آن که به طور مستقيم 
درگير پروژه ها شود. بانك داری، عنصری واسطه است: سپرده ها 
را دريافت می کند و تسهيالت و وام ها را در اختيار ديگران قرار 

می دهد. تمام عملکرد يك بانك همين است.«
اما در کنار اين مسائل، انتقادی هميشگی در بازارهای مالی ايران 
وجود داشته است که مطابق آن، پول کافی برای مشارکت در 
رشد اقتصادی وجود ندارد. درواقع با آن که تعداد زيادی بانك 
در ايران به فعاليت مشغول هستند، بخشی عمدتا خصوصی از 
آن ها سرماية نسبتا کمی دارند و درنتيجه نمی توانند کسب وکار 
ايرانيان را به لحاظ سرماية مورد نياز تامين کنند. البته دولت 
نيز ضرورت ساختاردهی دوباره به بانکهای دولتی را دريافته 

است و می کوشد آن ها را بر بنيادی استوار بازسازی کند تا 
قادر باشند سرماية مورد نياز بخشهای مسئله دار توليدی را 
تامين کنند. اما برای تحقق اين هدف، دولت بايد بر مسئلة 
وام ها غلبه کند. به گفته منصور تفضلی، معاون بين الملل بانك 
پارسيان، »اعتبار کافی برای اتمام پروژههای نيمه کاره وجود 
ندارد و شرکت ها برای تامين پول مورد نياز خود با مشکل 

مواجه هستند.« 
البته شرکت ها به طور طبيعی نمی توانند در بازار اوراق قرضة 
بازاری،  چنين  چراکه  کنند،  تامين  را  خود  سرماية  محلی 
دست کم بنابر تعريف جهانی، وجود خارجی ندارد. اين بازارها 
در ايران بيشتر شبيه اوراق خرده فروشی هستند که توسط 
بانك ضمانت ميشوند، اما اسناد آن ها قابل معامله نيست و 
درنهايت به خود بانك فروخته می شود؛ امری که به صورت 
جداگانه مشکالت بانك های دچار کسری تراز مالی را بيشتر 
می کند. اين اوراق در ايران به اوراق مشارکت مشهورند و بانك 
مرکزی تصديق می کند که اثربخشی آن ها در صورت وجود 

بازار ثانويه ای برای معامله بيشتر خواهد شد. 

تا  مکانيسمی  چنين  پياده سازی  برای  مرکزی  بانك  البته 
حدودی آماده است و سيستم معامالتی ويژه ای نيز برای آن 
طراحی کرده است. اما تاکنون فرصت استفاده از اين سيستم 
معامالتی فراهم نيامده، زيرا برطرف شدن مشکالت به تغييرات 
جدی تری نيازمند است. از ديد يکی از سياست گذاران مالی 
ايران، »پيش از هر چيز بايد روحيات و نگرش مردم نسبت 
به اوراق مشارکت تغيير کند. آن ها اوراق قرضه را بيشتر به 
صورت دفترچه های بانکی تلقی می کنند و با همين چشم انداز 
اقدام به خريد می کنند.« با نظر به اين دشواری ها، پرويز عقيلی 
روشی را برای پيشرفت بازارهای سرمايه در چهارچوب مرابحه 
پيشنهاد کرده است که برای حمايت از خريداران، مجموعه ای 

از کمك ها را بر اساس اعتبار مالياتی آتی ارائه می کند. 
عالوه بر اوراق قرضه، بازار کم عمق صکوک نيز در ايران وجود 
دارد. در زمان نگارش اين متن، موسسة مالی سينا، به عنوان 
بخشی از بنياد مستضعفان، خود را برای پذيره نويسی مرتبط 
با يك شرکت فوالدی آماده می ساخت که برای خريد آن به 
اين حال  با  داشت.  نياز  ميليون دالری  افزايش سرماية 80 

انتشار اين اوراق در ايران امری بسيار نادر است.
در کنار اين موارد، ايران از يك بازار بزرگ و پرنوسان سهام 
نيز برخوردار است. اما اين بازار از فقدان بازارگردانی مناسب 
رنج می برد و از آن جا که تنها يك سطح از اوراق بهادار در 
آن معامله می شود، شرکت ها برای افزايش سرمايه و انتشار 
اوراق جديد با ترديد مواجه هستند. درواقع چنان که ضرابيه 
اشاره می کند، »صاحبان سهام اغلب برای افزايش سرمايه دچار 
ترديدند، چراکه با افزايش تعداد اوراق، کنترل خود را بر بازار 

از دست خواهند داد.«
با اين اوصاف و باوجود تمامی چالش ها، بانك ها خود را برای 
روزهای روشن تری آماده می کنند که تحريم ها برداشته شود. 
به طور مثال، بانك ملت که نام خود را به عنوان بزرگ ترين 
از زمان عرضة عمومی در پنج سال پيش  بانك خصوصی 
تجاری  فرايندهای  مطرح کرده... ظرف چند سال گذشته 
خود را به صورتی سامان داده است که برای ورود بانك ها 
و سرمايه گذاران خارجی آماده باشد. بانك پاسارگاد نيز در 
گرفته  نظر  در  را  متفاوت  دو طرح  اقدام خود،  برنامه های 
است که يکی از آن ها برای بدترين حالت و ديگری برای پايان 
تحريمها طراحی شدهاند. به عالوه اين بانك قصد دارد برای 
تقويت بنيادی، در طول سه سال آينده سرماية خود را از 1,5 

ميليارد دالر  به 2 ميليارد دالر افزايش دهد. 
در اين ميان کسب و کار بين المللی نيز به طور کامل کنار گذارده 
نشده است. تجارت امروز ايران به طور عمده در تعامل با پنج يا 
شش کشور به ويژه چين، هند، کره، ترکيه و تا حدودی ژاپن 
جريان دارد که اجازه دارند از ايران نفت وارد کنند و ايران نيز 
به ناچار تمامی واردات خود را از همين چند کشور انجام می دهد. 
اين در حالی است که پرداخت مبالغ مرتبط با همين کشورها نيز 

با دشواری بسياری مواجه است. از سوی ديگر برخی فرايندهای 
تجاری نيز هم چنان برقرار هستند. بانك پارسيان 25 درصد از 
سود ساالنة خود را از فعاليت های بانکی بين المللی کسب می کند 
 Woori ،چين Kolon Bank ،هند UCO و با بانکهايی چون
کره،  MegaBank تايوان و Halk ترکيه در ارتباط است. به 
گفتة تفضلی، »پس از لغو تحريم ها اميدواريم امکان کمك به 

مشتريان برای عقد سريع قراردادها و انجام تعهدات فراهم شود.«
حال پرسش مهم اين است که پس از بازگشايی درها به روی ايران، 
درخصوص جريان سرمايه چه انتظاری می توان داشت؟ از ديد 
رنسانس کاپيتال، منافع بسياری در بازار سهام ايران نهفته است و 
اصالح شرايط ميان ايران و غرب آرايش و تناسب بازی را به صورت 
مبنايی تغيير خواهد داد. از ديد رابرتسون »اصالحات قادر است 
ديدگاه ارائه شده توسط استراتژيست های بازارهای در حال ظهور 
)EM( را موجه سازد، البته اين مشروط به آن است که تجارت با 

ايران امکان پذير شود.«
بازار سهام تهران به صورت شگفت آوری بزرگ و متنوع است. 
ارزش اين بازار حتی با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول ايران 
در حدود 130 ميليارد دالر است و 320 شرکت حاضر در آن، 
طيف وسيعی از بخش های اقتصادی را پوشش می دهند. به طور 
متوسط روزانه 50 هزار معامله در بورس تهران انجام می شود که 
به جابه جايی مالکيت 500 ميليون سهم به ارزش 100 ميليون 
دالر می انجامد. در کنار اين بازار، به تازگی بازار معامالت آتی نيز 
در  بورس تهران راه اندازی شده است و به گفتة حسن قاليباف 
اصل، مديرعامل شرکت بورس تهران، بازار معامالت آپشن نيز در 
حال طراحی است. در حدود 15 درصد از معامالت بورس تهران 
از طريق آن الين انجام می شود و به گفتة قاليباف، يك صندوق 
قابل معامله در کنار حدود 30 صندوق سرمايه گذاری مشترک نيز 
به فعاليت مشغول هستند. به عالوه »يورومانی« از وجود سيستم 
آموزش سرمايه گذاران حقيقی )که تعداد آن ها حدود هفت ميليون 
نفر است( اطالع يافته است. در اين سيستم کوشش می شود درک 
بهتری از چگونگی عملکرد بازارهای مالی در اختيار معامله گران 

قرار گيرد. 
درواقع خرده فروشی بزرگ ترين بخش از گردش و تبادل ارزی 
از  اغلب  نيز  سازمانی  سرمايهگذاری های  دارد.  اختيار  در  را 
بانك ها، صندوق های مشترک، موسسات بيمه و شرکت های 
بزرگ سرمايه گذاری سرچشمه می گيرد و پس از آن نوبت به 
سرمايه گذاری مستقيم خارجی می رسد. از ديد ضرابيه »بدون 
شك« سرمايه های بسياری به اشکال گوناگون در انتظار ورود 
به ايران هستند. به گفتة او، »کشور می تواند هر گونه سرمايه ای 
را در بخش های گوناگون، از معادن گرفته تا نفت و از سرماية 
تجاری تا تامين مالی پروژه ها در خود جذب کند. البته از ديد 
من، بهترين راه برای سرمايه گذاران استراتژيك خريد صنايع 
به ديگر  برای ورود  اين ها راهی  بيمه ای است، زيرا  بانکی و 

صنايع خواهند بود.«
با آن که ارزش پول ملی ايران در سال های اخير کاهش بسياری 
يافته است، اما می توان وجه مثبتی را نيز در اين خصوص مدنظر 
قرار داد. درحقيقت، اين مسئله از زاويه ای ديگر به معنای افزايش 
برای  خارجی  سرمايه گذاران  تشويق  و  صادرات  رقابت پذيری 
دست يابی به سود بيشتر است. به باور محمد امير داوود، »به دليل 
تغيير در نرخ مبادلة ارز، قيمت ها در ايران بسيار واقعيتر هستند و 
اين امر برای سرمايه گذارانی که قصد دارند با ارزهای خارجی در 
اين کشور سرمايه گذاری کنند، شرايط مساعدی را فراهم آورده 
است. از اين رو شرايط تبديل اين ارزها به ريال بسيار مناسب است 

و آن ها می توانند با اعتماد بيشتر وارد بازار ايران شوند.«
با اين حال سرمايه گذارانی که پس از لغو احتمالی تحريم ها، 
برای سرمايه گذاری مستقيم خارجی )FDI( به ايران خواهند 
آمد، نگرانی های خاص و چالش های ويژه ای را تجربه می کنند. 
به  سرمايه ها  اين  ورود  راه  معقول ترين  که  می رسد  نظر  به 
ايران )مانند ورود آن ها به چين در سال های گذشته( در قالب 
انواع مشارکت يا شراکت خاص امکان پذير خواهد بود. اما اين 
روش ها پرسش های خاص خود را پيش روی سرمايه گذاران 
از هر چيز ماهيت و هويت  بايد پيش  قرار می دهد و آن ها 
شرکای خود را به دقت مشخص کنند؛ امری که در شرايط 

ابهام آميز اقتصاد ايران چندان آسان نخواهد بود. 

ملی  پول  ارزش  آنکه  با    
کاهش  اخیر  سالهای  در  ایران 
می  اما  است،  یافته  بسیاری 

این  در  نیز  را  مثبتی  وجه  توان 
در  داد.  قرار  مدنظر  خصوص 
زاویه  از  مساله  این  حقیقت، 
افزایش  معنای  به  دیگر  ای 

صادرات  پذیری  رقابت 
گذاران  سرمایه  تشویق  و 

به  دستیابی  برای  خارجی 
است بیشتر  سود 
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سرمايه گذاری

ایران  پتروشیمی  در صنعت  و موانع سرمایه گذاری  مزایا 
مهندس ملیکا حسن پور

صنعت پتروشيمی بخشی از صنايع شيميايی است که فراورده های 
شيميايی را از مواد خام حاصل از نفت يا گاز طبيعی توليد می کند. 
با گسترش صنعت پتروشيمی، ضمن خودکفايی در توليد بسياری 
از مواد اولية مورد نياز ديگر صنايع کشور، ارزش افزودة ماده خام 
)نفت و گاز( نيز به اقتصاد کــشور باز گشته و موجب رونق اقتـصاد 
و فضای کسب وکار می شود. توليد محصوالت متنوع پتروشيمی 
ديگر  نياز  رفع  در  و  تکميل کرده  را  اين صنعت  ارزش  زنجيرة 
الکترونيك و مخابرات،  نظير کشاورزی، نساجی،  صنايع داخلی 
خودرو، پالستيك، مواد شوينده، شيشه، الستيك، رنگ و چسب، 
کفش، بسته بندی، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی، لوازم ورزشی 
و... نقش بسزايی ايفا می کند. فراورده هايی نظير آمونياک و اوره، 
متانول، اتيلن و پروپيلن جزو محصوالت اوليه و مهم در صنعت 
پتروشيمی است که در تکميل زنجيرة توليد به محصوالت پليمری 
و پالستيکی با ارزش افزوده بيشتر تبديل می شوند. به طور کلی 
می توان توليدات مجتمع های پتروشيمی را در سه دستة اصلی 

طبقه بندی کرد:
و  بازها  اسيدها،  انواع سوخت،  شامل  پايه  محصوالت شيميايی 
گاز  بنزين،  مانند  سموم  و  کودها  حالل ها،  مربوط،  نمك های 
مايع، متانول، دی متيل اتر، اسيد استيك، اسيد سولفوريك، اتيلن 
سولفات  و  نيترات  فسفات،  اوره،  آمونياک،  فرمالدييد،  گليکول، 

آمونيوم و...
پليمرها شامل پليمرهای پايه، پليمرهای ويژه، پليمرهای مهندسی 
و پليمرهای نيمه مهندسی که از بيشترين ارزش افزوده نسبت به 
ساير گروه ها برخوردار هستند. پليمرهای پايه مانند پلی الفين ها 
)پلی اتيلن، پلی پروپيلن(، پی وی سی و پلی استايرن، پليمرهای 
ويژه هم چون تفلون، پليمرهای مهندسی نظير پلی کربنات و نايلون 
و پليمرهای نيمه مهندسی با خصوصياتی بين پليمرهای مهندسی 

)ABS(و پايه مانند اکريلو نيتريل- بوتادين- استايرن
محصوالت آروماتيکی نظير بنزن، تولوئن، اورتوزايلن، پارازيلن و... 
با وجود تنوع زياد محصوالت اين گروه و اهميت زياد  هستند. 
آن ها در فرايند توليد برخی محصوالت نظير استايرن )مادة اولية 
توليد پلی استر( و اتيلن ترفتالئات )مادة اولية توليد بطری(، ميزان 
مصرف محصوالت اين گروه در مقايسه با محصوالت ساير گروه ها 

ناچيز به نظر می رسد.
چنان چه ذکر شد، اتيلن و پروپيلن جزو محصوالت اوليه و مهم 
صنايع پليمری هستند که در تکميل زنجيرة توليد به محصوالت 
پليمری و پالستيکی با ارزش افزوده بيشتر تبديل می شوند. اتيلن 
بسياری  توليد  برای  عمده  خوراک  پايه،  محصول  يك  به عنوان 
از محصوالت نهايي است. بيشترين مصرف اتيلن در توليد پلي 
اتيلن ها PE، ماده ای با کاربرد گسترده در صنايع مختلف است. 
اتيلن به همراه بنزن در توليد پلي استايرن و با ترکيب با مواد 
شيميايی ديگر در توليد پليمرهاي پرکاربردی از جمله پلي وينيل 

و    PETترفتاالت اتيلن  پلي   ،PVC کلرايد 
اکريلونيتريل- بوتادين -استايرن ABS  نيز به 
کار مي رود. به دليل پايين بودن بهای تمام شده 
و  نفتا  به خوراک  اتان نسبت  از خوراک  اتيلن 
افزايش قيمت نفت خام، سهم توليد اتيلن از اتان 
نسبت به نفتا در جهان رشد بيشتري دارد. ايران 
با مزيت خوراک اتان با مخزن عظيم گازي پارس 
جنوبي دارای ظرفيت باالی توليد اتيلن است و به 
دليل عدم سهولت تجارت گاز اتيلن مي تواند در 
توليد محصوالت نهايي با ارزش افزودة باال، نقش 
عمده اي ايفا کند. در سال های اخير غالبا توليد 
پروپيلن در نواحی آمريکاي شمالی، اروپای غربی 
و آسيای ميانه انجام گرفته است و توليدکنندگان 
خاورميانه  منطقة  در  پتروشيمی  محصوالت 
واحد  در  اتان  گاز  خوراک  از  استفاده  دليل  به 
کراکر سهم اندکی در توليد پروپيلن داشته اند. 
ايران  در  پروپيلن  توليد  معمول  روش های 
کراکينگ بخار در واحدهای الفين مجتمع های 
پااليشگاهی  جريانات  بازيافت  و  پتروشيمی 
از  استفاده  پااليشگاه هاست.   FCC واحد  در 
هيدروژن زدايی  هم چـون  جديد  فناوری های 
به عنوان  اتيلن  از  استفاده   ،)PDH( پروپان  از 
تبديل  )Olefin Metathesis(و  خوراک  
در  بزرگی  جهش   )MTP(پروپيلن به  متانول 
ايجاد  دنيا  در  پروپيلن  توليد  ظرفيت  افزايش 
کرده است. پلی پروپيلن با بيشترين ميزان رشد 
مصرف در ميان مشتقات پروپيلن، اکريلونيتريل
جزو  اتيلن-پروپيلن  الستيك های   ،  ACN
هستند.  پروپيلن  از  توليدی  مهم  محصوالت 
متاسفانه يکی از داليل عدم رشد مناسب صنايع 
پروپيلن  کمبود  ايران  در  پتروشيمی  تکميلی 
است  صنايع  اين  در  اصلی  خوراک  به عنوان 
و اين امر موجب شده است تا توليد اين ماده 

استراتژيك در اولويت توسعة صنعت پتروشيمی در برنامة ششم دولت 
قرار گيرد.

اين صنعت رو به رشد با قدمت 50 ساله در ايران به دليل دسترسی 
به خوراک  گاز ارزان و فراوان، موقعيت جغرافيايی مناسب به لحاظ 
دسترسی به آب های بين المللی و داشتن سواحل طوالنی در خليج 
فارس و دريای عمان جهت سهولت در انجام صادرات و واردات و کاهش 
هزينه های حمل تجهيزات، تامين آب مورد نياز تاسيسات پتروشيمی، 
وجود نيروهای متخصص در طراحی و مهندسی و ساختمان و نصب، 
تقاضای  وجود  ارزان،  کار  نيروی  از  استفاده  ثابت،  تجهيزات  ساخت 
بين المللی و داخلی برای محصوالت اين صنعت دارای جذابيت های 

سرمايه گذاری است.
پتروشيمي  محصوالت  توليدکنندگان  مهم ترين  حاضر  حال  در 
به  که  عربستان سعودي هستند  و  ژاپن  آمريکا،  اروپايي،  کشورهاي 
نظر می رسد با توجه به محدوديت های زيست محيطی اعمال شده در 
کشورهای اروپايی و تغيير فناوری در توليد محصوالت پتروشيمی از گاز 
به جای نفت خام که منجر به توليد محصوالت با بهای تمام شدة کمتر 
می شود، کشورهايي نظير آمريکای شمالی، عربستان، ايران، ونزوئال و 
ديگر کشورهاي خاورميانه، جايگزين آتی توليدکنندگان فعلی شوند. 
انرژی های  متفاوت  منابع  ظهور  دليل  به  جهان  پتـروشيمی  صنعت 
با نام ذخاير غيرمتعارف  فسيلی همانند شيل های نفتی و گازی که 
شناخته شده اند، در حال تغيير است. منشأ اين منابع سنگ رسوبی 
دانه ريز و غنی از مواد آلی )حاوی کروژن( بوده و در کشورهای زيادی 
که  غيرمتعارف  منابع  اين  کنونی  مشکالت  از  است.  شده  شناسايی 
به عنوان جايگزين نفت خام و گاز معمولی معرفی شده است، می توان 
به استخراج پرهزينه )حدود 60-80 دالر به ازای هر بشکه نفت(، اثرات 
منفی زيست محيطی و عدم دسترسی به تکنولوژی مناسب استخراج 
اشاره کرد. قابل ذکر است آمريکا با در اختيار داشتن حدود 62 درصد 
از شيل نفت و گاز در رتبة اول، روسيه، برزيل، چين و کانادا نيز در 
رتبه های بعدی قرار دارند. با افزايش توليد گاز از ذخاير غيرمتعارف 
آينده،  سال  چند  تا  آمريکا  پتروشيمي  محصوالت  توليد  افزايش  و 
پيش بينی می شود صنعت پتروشيمي با ورود محصوالت پتروشيمي 
اياالت  ديگر دست يابي  عبارت  به  مواجه شود.  آمريکايي  ارزان قيمت 
متحده به فناوري استخراج و پااليش ذخاير غيرمتعارف نفت و گاز 
به ويژه »شيل گس« باعث تضعيف کشورهاي صاحب صنعت نفت، گاز 
و پتروشيمي جهان می شود. با اين وجود ايران به دليل دسترسي به 
مواد اولية فراوان و ارزان قيمت و نزديکي به بازار مصرف کننده نظير 
کشورهاي اتحادية اروپا، کشورهاي آفريقايي، آمريکاي جنوبي، آسيايي، 
ترکيه، روسيه و اکراين داراي شرايط ويژه اي در ميان کشورهای جهان 
است و با در اختيار داشتن تمام ابزارها، ظرفيت ها و منابع مورد نياز برای 
رونق يك صنعت سودآور و فعال می تواند با سياست هايی نظير تغيير 
در الگوهاي توليد محصوالت نظير پروپيلن از گاز و متنوع سازي سبد 
توليدات و اتخاذ راهکارهای اجرايی مناسب عالوه بر حفظ سهم خود در 

بازارهای بين المللی محصوالت پتروشيمی آن را گسترش دهد.
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عاليم و نشانه های بروز بحران مالی
نظارت  برای  بارز  مشخصة  سه  حداقل  عام  به طور   
ورود  محتمل  که  سازمانی(   هر  )يا  بنگاه  بر  مستمر  
بدهی،  نرخ  می شود؛  تعريف  است،  مالی  آشفتگی  به 
سهام.  بازار  قيمتهای  و  آماری  پيشبينی  مدلهای 
و  بحث  مورد  خالصه  به طور  شاخص ها  اين  از  هريك 
به  توجه کرد که  بايد  ولی  قرار خواهند گرفت،  بررسی 
به تنهايی  شاخص ها  اين  از  هريك  بررسی  ذيل،  داليل 
به  مربوط  امور  اين که  اول  دارند:  محدودی  کارکرد 
بلکه  نيست،  به خود شرکت  مربوط  تنها  سرمايه گذاری 
با مقادير واقعی دارای پتانسيل اوراق بهادار شرکت در 
بازار مرتبط است. دوم اين که اين شاخصها به طور خاص 
و ويژه برای کمك به سرمايه گذاران به منظور تشخيص 
وضعيت مستعد بحران جهت گيری نشدهاند. شاخصهای 
کنند  تعيين  می توانند  حدودی  تا  بدهی  نرخ  و  قيمت 
خير؟  يا  است  دادن  رخ  حال  در  ناخوشايند  اتفاق  که 
به  رو  سازمان  يك  وضعيت  اين که  از  واقعی  پيشبينی 
روی  ويژه  تمرکز  و  توجه  با  معموالً  است،  شدن  وخيم 

سازمان مورد نظر به دست خواهد آمد.

نرخ بدهی
تشخيص  شاخص  دسترس ترين  قابل  و  مهمترين 
يك  اوضاع  گذاشتن  وخامت  به  رو  و  مالی  آشفتگی 
توسط  معموال  که  است  اعتباری  رتبهبندی  سازمان، 
می گيرد.  انجام  رتبه بندی  بينالمللی  سازمانهای 
تقريبا  سرمايه گذاری  حيطة  در  سرمايه گذاران  عمده 
اعتماد  شرکت ها  اين  توسط  منتشر شده  اطالعات  به 
مقياس  که   است  اين  بر  رسم  معموال  می کنند. 
شرکتهای  توسط  سرمايه گذاری  اوراق  ارزشگذاری 
رتبه بندی بين المللی و فارغ از ساير شاخص های کيفی 
اعتباری )نظير نسبت اهرمی، نسبت پوششی و...( انجام 
رتبة  AAA. جابه جا شدن  يا  و   A،  AA نظير  گيرد، 

همراه  مالی  آشفتگی  افزايش   ريسك  با  معموال  مذکور 
است. عالوه بر اين تا زمانی که اوراق بهادار يك سازمان 
بازار  قيمت   و  می شوند  معامله  مذکور  دسته بندی  در 
ساير  تاثيرگذاری  نشان دهندة  نيست،  يکسان  اوراق 

ويژگی های سازمان )عالوه بر رتبه( بر قيمت است.
بازار،  خود  به  نسبت  رتبه بندی  شرکت های  معموال 
و  بهتر  اطالعات  به  زيرا  هستند،  بهتری  ارزياب های 
مهمتری دسترسی دارند که سازمان ها از افشای آن در 
اين  رتبه بندی  فرايند  طی  در  ميکنند.  خودداری  بازار 
درخواست  سازمان  ارشد  مديريت  از  برجسته  اطالعات 
می شود که خودداری از ارائة آن دارای تبعات منفی در 
تمايل  سازمان ها  عمده  و  است  سازمان  اعتباری  رتبة 
اعتباری  رتبه بندی  شرکتهای  به  آن  ارائة  به  زيادی 

دارند.
اعتباری  رتبه بندی  سرمايه گذاران  خواستة  درمجموع 
رتبه بندی  هزينة  است.  پايينتر  بهرة  نرخ  و  باالتر 
برای  40 هزار دالر  تا   35 بزرگ در حدود  شرکت های 
سرماية حدود 100 ميليون دالر به عالوة هزينة ساالنة 
نظر  در  بدون  هزينه  اين  است.  رتبه بندی  از  نگه  داری 
گرفتن رتبه است، بنابراين هيچ تعصب خاصی ذاتی در 

ندارد. رتبه بندی وجود 
زمان  از  تخمين  بهترين  سازمان  يك  رتبه بندی  دوم، 
ارزش نسبی  به طور پيش فرض است و در مورد  و  حال 
چيزی  مختلف  زمان های  و  تجارت  مختلف  سطوح  در 
زياد  احتمال  به  که  شرکت  يك  بنابراين،  نمی گويد. 
می تواند   کند،  عمل  خود  مالی  تعهدات  به  نمی تواند 
پايين  بسيار  سطوح  به  و  دهد  کاهش  را  خود  بدهی 
به خوبی  آن  از  است بخشی  برساند، گرچه حتی ممکن 
و با احتمال بسيار باال بازپرداخت )به همراه سود مورد 
محدودی  نسبتا  نقش  رتبه بندی  درنتيجه،  شود.  نظر( 
شناسايی  و  سرمايه گذاری  فرصت های  شناسايی  در 
درنهايت،  می کند.  ايفا  را  مالی  آشفتگی  به  ورود  روند 

و  مالی  وضعيت  در  تغييرات  غالبا  رتبه بندی  موسسات 
به روز  و  تنظيم   آهستگی  به  را  شرکت  يك  اقتصادی 

می کنند. 
پیشبینی مدلهای 

اگرچه تعداد زيادی مدل پيش بينی آماری وجود دارد، 
آلتمن   ادوارد  پروفسور  توسط  مدل  شناخته شده ترين 
و  ورشکستگی  زمينة  در  پيشرو  دانشگاهی  پژوهش گر 
پيش بينی چند  او مدل  است.  ارائه شده  مالی  آشفتگی 
متغيرة ذيل را در سال 1968 به نام مدل z-score ارائه 
حسابداری  نسبتهای  استفادة  مدل  اين  از  هدف  کرد. 
مختلف و داده های قيمت بازار برای پيشب ينی آشفتگی 
مالی پيش رو و درنهايت ورشکستگی بود. او مدل اصلی 
خود را، که بر اساس داده های سال های 1946-1965 
اطالعات  مجموعه  و  کرد  به روز   1993 سال  در  بود، 
به  را   1978 قانون ورشکستگی سال  مفاهيم  و  کامل تر 
تا   X1 از 5 متغير آن اضافه کرد. مدل مذکور متشکل 

X5  به همراه ضرايب مربوط به شرح ذيل است.

 X2 دارايی،  کل  بر  تقسيم   گردش  در  سرمايه   X1  
قبل  درآمد   X3 دارايی،  کل  بر  تقسيم   انباشته  سود 
    X4 دارايی،  بر کل  تقسيم   بهره1    و  ماليات  از کسر 
کل  دفتری  ارزش  بر  تقسيم  سازمان  سهام  بازار  ارزش 
دارايی هاست.  بر کل   تقسيم  بدهيها و X5 کل فروش 
از 1,81 بهعنوان معيار پيش بينی  Z  کوچك تر  مقادير 
نظر  در  اخير(  سال  دو  بررسيهای  )طی  ورشکستگی 
گرفته شده است. زمانی که اين رقم بزرگ تر از 3 باشد، 

است.  اعتباری معقول  ثبات  نشان دهندة 
مدل حاضر به طور گسترده توسط متخصصان دانشگاهی 
امور  در  متخصصان  مقبول  هم چنين  و  شده  آزمايش  
سرمايه گذاری است. متغيرهای مورد استفاده در اين روش 

محمد ربیع زاده 
مهندس محمد محمدی

مخاطره آمیز  سرمایه گذاری 
سرمايه گذاری

مالی 
آشفتگی های علل  و 

به زبان  ساده آشفتگی و بحران مالی و متعاقب آن بدهی معوق، زمانی اتفاق می افتد كه میزان دارايی ها از 
بدهی ها كوچک تر شود. به طور منطقی عدم  تطابق  بین دارايی و بدهی می تواند آشفتگی مالی را تشديد 
كند. نوشتار حاضر بسیاری از داليل معمول  بروز بحران مالی و ايجاد بدهی معوق و تاثیری را كه روی 

تحلیل سرمايه گذاری دارند، مورد كنکاش قرار می دهد.
در ابتدا برخی از عاليم و نشانه های آشفتگی مالی به عنوان ابزاری برای كمک به شناسايی وضعیت 
بحرانی مالی تشريح می شوند. هدف كلی اين است كه مشخص شود كدام وضعیتها محتمل ايجاد 
بحران و بدهی معوق هستند و بعد از آن تشخیص داليل آشفتگی )بحران( و اين كه چه تاثیری بر 
تصمیمات سرمايه گذاری دارند؟ اين مفاهیم به طور سازمان يافته با مباحث ساختاری مجزا تشريح 

خواهند شد.
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ارتباط روشن و مشخصی با معيارهای اعتباری دارد. برای 
کل،  دارايی  بر  تقسيم  گردش  در  متغير   سرمايه  مثال 
معيار متغير نقدينگی نسبی سازمان است، يا سود انباشته 
تقسيم  بر کل دارايی ها معيار اندازهگيری درآمد تجمعی 
نشان دهندة  سهام  سود  تقسيم  سياست  و  شرکت  يك 
با  غالب،  عامل  اين که  جالبتر  است.  سازمان  سودآوری 
کل  به  فروش  و  خريد  نسبت    0,999 ضريب  باالترين 
اندازه گيری  Z  به عنوان يك معيار  پارامتر  دارايی است. 
لحاظ  کلی  اعتبار  ارزيابی  محاسبة  برای  تأثيرگذار  و 
می شود. با اين حال، بايد توجه داشت که هدف از مدلهای 
پيشب ينی اندازه گيری ميزان اعتبار است برای پيش بينی 
ورشکستگی، نه بازگشت سرمايه گذاری و بدهی ها. بر اين 
است، چنان چه يك شرکت  واضح  اساس، همان طور که 
ميزان  برای  کاربردی  مدل  باشد،  مالی  بحران  در  غرق 
آن،  اصل  حتی  و  سرمايه گذاری  بازده  بازگشت پذيری 

نخواهد داشت.

بازار قیمت های 
قيمت  مالی،  بحران  تشخيص  برای  شاخص  آخرين 
که  می دهد  نشان  به خوبی  متعدد  مطالعات  است.  بازار 
چگونه قيمت تاريخی سهام يك سازمان منعکس کنندة 
مطالعات  ولی  است.  آينده  در  آن  درآمد  چشم انداز 
آستانة  بر  بدهی  ميزان  تاثير  دادن  نشان  برای  زيادی 
مطالبات  ايجاد  و  مالی  آشفتگی  به  سازمان  يك  ورود 

معوق وجود ندارد.

 داليل ايجاد آشفتگی مالی و بدهی های بحرانی
به  ورود  آستانة  در  سازمان  يك  اين که  تشخيص  برای 
ايجاد  داليل  که  است  الزم  نه،  يا  است  مالی  آشفتگی 
داليل  ادامه،  در  شود.  داده  تشخيص  مالی  آشفتگی 
اصلی بحران و آشفتگی مالی و پيامدهای آن )به وجود 
مشخص  سرمايه گذاری  برای  معوق(  مطالبات  آمدن 
خواهد شد. البته بايد تاکيد کرد که هر سرمايهگذاری 
خطوط  و  است  خود  به  مختص  ويژگی هايی  شامل 
ادامه می آيد، مقررات مطلق نيست  راهنمايی  که در  

و بيشتر به عنوان مالحظات در نظر گرفته می شوند.

انتظار از حد  بنیادين كمتر  عملکرد 
مالی  بحران  دچار  سازمانها  اين که  دليل  رايج ترين 
متفاوت  مالی  گردش  عموما  و  عملکرد  نتايج  ميشوند، 
و پايينتر از حد انتظار است. که برخی از داليل عمده 

آن در ذيل می آيد:
اقتصادی ركود 

که  است  اقتصادی  چرخههای  بيان گر  اقتصادی  تاريخ 
در طول هر چرخه رکود اجتناب ناپذير است. شايد قابل 
بحث باشد که آيا واقعا رکود عميق اقتصادی الزمة يك 
دورة اقتصادی است يا خير؟ تعداد کمی از کسب وکارها 
و   داشته  ايمنی  کامل  به طور  اقتصاد  تغييرات  مقابل  در 
رشد  کاهش  از  قوانين-  بر خالف   - است  ممکن  برخی 
توجه  قابل  نکتة  شوند.  بهره مند  دوره  يك  در  اقتصادی 
ورود  اصلی  علت  اقتصادی  رکود  زمان  در  که  است  آن 
يك سازمان به آشفتگی مالی بررسی شود. زيرا زمانی که 
را سرزنش  اقتصاد  نيست، همه  مناسب  اقتصادی  اوضاع 
ميکنند. آيا واقعا مسئلة اصلی اقتصاد است يا مديريت؟ 
از آن جايی که ورود چرخة اقتصادی به رکود شناخته شده 
و اجتناب ناپذير است، پس شايسته است که تيم مديريت 
اجازة  اقتصادی،  تعديل های  نظير  تصميماتی  اتخاذ  با 

آسيب پذيری در طی دورة رکود را ندهد. 

يا كاالی غیررقابتی خدمت 
هيچگاه  تجارت  کسب وکار،  پيدايش  زمانی  مبدأ  از 
تکنولوژی،  نسبتا سريع  پيشرفت  با  است.  نبوده  ساکن 
مصرف کننده  رضايت  که  معقول  کامال  کسب وکارهای 
برآورده  سرعت  با  و  صرفه   به  مقرون  شيوه ای  به  را 
در  روزافزون  پيشرفت های  گزند  از  می توانند  کنند، 
قطار  از  حمل ونقل  سرعت  مثال  برای  بمانند.  امان 
رايانه  به  حساب  ماشين  ايميل،  به  نمابر  هواپيما،  به 
کپی،  دستگاه  به  کاربنی  کاغذهای  )کامپيوتر(، 
ماشين آالت صنعتی آمريکايی به انواع چينی، بازارهای 
يافته  تحول  و...  آن الين  فروشگاه های  به  خرده فروشی 
به  شروع  کسب وکار  يك  که  زمان  هر  بنابراين،  است. 
کاهش می کند، بايد بررسی کرد که آيا هنوز هم دارای 
محصول يا خدمت زنده هست يا نه؟ از آن جا که همه 
با محيط در  برای تکامل همراه  کسب وکارها در تالش 
حال تغيير هستند، اما اين رهيافت هميشه کار آسانی 
پيوستة  و  دقيق  ارزيابی  سرمايه گذاران  چالش  نيست. 
کسب وکار  پيشنهادی  مدل  اگر  است.  بودن  زنده  اين 
تغييرات  آن گاه  باشد،  ايراد  دارای  سازمان  محصول  يا 
ساختاری نيز نمی تواند خيلی راه گشا باشد و مشکل به 
بايد  سرمايه گذار  پس  ماند.  می  باقی  ريشهای  صورت 
به صورت  را  ارزيابی سرمايه گذاری  برای  اهتمام خود 

انجام دهد. دقيق 

غیرواقعی توجیهی كسب وكار  طرح 
طرح  روی  از  کسب وکار  يك  مالی  بحران  پيشبينی 
ممکن  است.  پيشداوری  و  قضاوت  يك  صرفا  توجيهی 
مجری  و  داشته  را  الزم  شايستگی  مذکور  طرح  است 
تزريق  برای  سرمايه گذاران  کردن  متقاعد  به  قادر 
بيشتر سرمايه نبوده است. پس واژة »غيرواقعی« دارای 
يك کسب وکار  از  جامعتر  تعريف  است.  مبهمی  مفهوم 

غيرواقعی می تواند به اين صورت ارائه شود:
با  سازمان  آن  در  که  است  بوده  غيرواقعی  طرحی 
يا  محصول  درحالی که  است،  شده  مواجه  شکست 
قبولی  قابل  نسبت  به  سازمان  آن  مشابه  خدمت 
به  زيادی  تا حد  و شکست  استفاده می شود  يا  مصرف 
يا  طرح  در  شده  گرفته  نظر  در  اشتباه  پيشفرض های 

محاسبه حاشية سود غلط مربوط بوده است.
نظر  به  که  توجيهی  طرحهای  کلی  دستة  سه  حداقل 

از: عبارت اند  غيرواقعی می رسند، 
به  شديد  وابستگی  آن ها  سود  حاشية  که  طرح هايی 

اقتصادی دارند. ابزارهای اهرمی 
صنايع  گردآوری  استراتژی  اساس  بر  که  طرح هايی 
طراحی  بزرگ  هلدينگ  يك  به  آن ها  ادغام  و  کوچك 

شده اند. برای مثال در طرح های خدماتی يا بازاريابی.
سرعت  با  آن ها  بازار  و  محصوالت  که  طرح هايی 
نظير  هستند،  پيشرفت  و  تغيير  حال  در  سرسام آوری 

الکترونيکی. صنايع 
کسب وکار  طرح  بررسی  و  تمرکز  کليدی  نکتة 
کرد  بررسی  بايد  است.  آن  ارزش گذاری  غيرواقعی، 
مورد  هدف  بازار  در  شرکت  خدمات  يا  محصوالت  که 
اقتصادی  ارزش  آيا  خير؟  يا  می گيرد  قرار  استفاده 
ايجاد ميشود  يا خدماتی  ارائة چنين محصول  با  بالقوه 
دارای  پروژه  هر  که  موضوع  اين  به  توجه  با  خير؟  يا 
مقررات  دسته  يك  نميتوان  است،  متفاوتی  شرايط 
اساسا  موارد،  از  بسياری  در  کرد.  تعريف  را  عمومی 
بازسازی  توسط  می توان  و  است  دوام  قابل  کسب وکار 
ثابت  استراتژيك  تغييرات مديريتی  با  ساختاری همراه 
شود. در موارد ديگر، ظرفيت بسيار برای يك محصول 

مستقل  به طور  است  ممکن  که  دارد  وجود  خدمت  يا 
شرايط،  اين  در  که  نباشد  کارآمد  اقتصادی  لحاظ  از 
با نهادی ديگر، به منظور  بهترين حالت ممکن ترکيب 

بود. اقتصادی خواهد  رسيدن به ظرفيت عملياتی 

مديريت و راهبری ضعیف
همان طور که گفته شد، اگر ديدگاه مديريت ارشد يك 
کسب وکار عدم دخالت در مسائل مربوط با محصول يا 
در شرايط  مداخله  عدم  هم چنين  و  غيررقابتی  خدمت 
اقتصادی  اهرم های  به کارگيری  عدم  و  اقتصادی  رکود 
و  آشفتگی  به  ورود  آستانة  در  سازمان  باشد،  متناسب 
بسياری  حال  اين  با  گرفت.  خواهد  قرار  مالی  بحران 
هوشمند  مديران  از  بهرهگ يری  باوجود  سازمان ها  از 
مهم  پس  فرومی روند،  بحرانی  چنين  در  کارامد  و 
يك  ضعيف«  »مديريت  که  باشيم  داشته  توجه  است 
متفاوت  مفهوم  دو  حداقل  است.  مبهم  نسبتا  اصطالح 
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که  است  برداشت  قابل  ضعيف«  »مديريت  اصطالح  از 
می بايست بين آن ها تمايز قائل شد؛ مديريت ناشايسته 

معارض.  و مديريت  )بيکفايت( 
مديرانی هستند  ساده-   تعريف  -در  بی کفايت  مديران 
سازمان  هدايت  و  مجموعه  ادارة  برای  الزم  مهارت  که 
آشفتگی  يا  متغير  رقابتی  شرايط  در  نظارت  الزامات  يا 
در  فراگير  به طور  مديرانی  چنين  ندارند.  را  اقتصادی 
تشخيص  و  می کنند  مديريت  مختلف  سازمان های 
از  برخی  است.  ويژگی کاری مشکل  يا سه  دو  با  آن ها 
تغيير  باالی کسب وکار بدون  نشانه های تشخيص، رشد 
با  مديرة  هيئت  بارز،  خويش وقوم پرستی  مديريت،  در 
راکد،  محصوالت  باال،  کارمندان  تعداد  متوسط،  تجربة 
عدم چابکی در پاسخ به تغييرات محيطی و... هستند. 
با سهامداران  نامنطبق  با ويژگی رفتاری  مدير معارض، 
افراد  اين  می شود.  شناخته  سرمايه  تامين کنندگان  يا 
انگيزة  اما  باشند،  توانمند  منطقی  به طور  است  ممکن 

عاليم  از  برخی  نيست.  سازمان  اهداف  جهت  در  آن ها 
و  هزينه  از  است  عبارت  مديران  از  دسته  اين  شناخت 
خرج باالتر نسبت به اندازه و درآمد سازمان، بهره گيری 
از خدمات  و تسهيالت فراسازمانی نظير اجارة خدمات 

مورد نياز و... 
چنين  با  مواجهه  در  می بايست  سرمايه گذار 
توسعة  به  مربوط  طرح های  بررسی  در  و  سازمان هايی 
و  استنباط  و  مديريتی  سوابق  به  دقيقی  توجه  آن ها، 
داشته  و...  تامين کنندگان  رقبا،  نظرات  نقطه  تحليل 
باشد. اين که يك سرمايه گذار چگونه تاثير سوءمديريت 
ارزيابی کند، به عامل مهم  را بر تصميم سرمايه گذاری 
اگر  دارد.  بستگی  سرمايه گذاری  در  مشارکت  ميزان 
مديريت  در  که  نباشد  حدی  در  سرمايه گذاری  ميزان 
حل  در  نمی تواند  عمال  نباشد،  تأثيرگذار  سازمان 
قصد  سرمايه گذار  اگر  ولی  باشد.  کمك کننده  مشکل 
مديريتی  سهام  داشتن  دست  در  با  سرمايه گذاری 
توان  آيا  که  است  اين  مهم  مسئلة  آن گاه  باشد،  داشته 
اهرمی  سياست  آيا  نه؟  يا  دارد  را  اوضاع  تغيير  اهرمی 
مالی  تامين  يا  است  بانك  از  استقراض  ادامة  آن ها، 
در  سرمايه گذار  نقش  بنابراين  بدهی؟  منابع  ساير  از 
بنگاه و نحوة ورود  به حوزة مديريت يك  تصميم ورود 

و اعمال سياست های مالی آن وابسته است.

بررسی اطالعات و صورت حسابهای مالی
به  بنگاه  يك  ورود  احتمال  و  مالی  اطالعات  بررسی 
بحران نقدينگی و آشفتگی مالی از طريق ارزيابی موارد 

ذيل بايد مورد بررسی قرار گيرد.

دسترس قابل  نقدينگی 
نقدينگی  تامين  برای  بانك  اعتباری  خط  به  بنگاه  اگر 
آن  ماندن  باقی  و  دسترسی  احتمال  است،  نيازمند 

است؟ چگونه 
ايا تمايلی به اعطای وام دهی و قرض دادن به بنگاه از 

طرف بانك ها وجود دارد؟
برای تصميم سازی سريع و به موقع  بنگاه  نقد  موجودی 

چقدر است؟
    

امکان  ميبايست  ابتدا  مخاطره آميز  سرمايه گذاری  در 
تاثير عميقی  مالی که  بحران  و  به آشفتگی  بنگاه  ورود 
که  زمانی  شود.  تحليل  دارد،  سرمايه گذاری  اصل  بر 
استفادة  نظير  سرمايه  ساختار  علت  به  مالی  بحران 
است،  بدهی  و  اهرمی  ابزارهای  از  اندازه  از  بيش 
ساختار  تجديد  چشم انداز  با   می بايست  سرمايه گذار 
لزوما  اين  کند.  اقدام  امکان سنجی  بررسی  به  نسبت 
حداقل  و  نيست  سرمايه گذاری  بودن  جذاب  معنی  به 
معياری است که می بايست سرمايه گذار برای بررسی و 
سازماندهی  و  دانش  مبنای  بر  پروژه  يك  امکان سنجی 
پروژه مدنظر  و ساير جذابيت های  درآمدها  پتانسيل ها، 
به  سازمان  ورود  علت  پيشبينی  اگر  اما  باشد.  داشته 
ضعيف  مديريت  يا  غيررقابتی  محصول  مالی،  آشفتگی 
مشکالت  بر  نمی تواند  نيز  ساختار  تغيير  حتی  باشد، 
موجود غلبه کند و عمال ورود به چنين سرمايه گذاری 

نمی شود. توصيه 
است،  نياز  مورد  فوق  شرايط  تمايز  سرمايه گذار  برای 
به  مربوط  مخاطرات  سرمايه گذاری  از  نوع  هر  چراکه 
خود را دارد. برای مثال در مورد اول تجديد ساختار و 
بالقوه،  مديريت اهرم مالی  ممکن است به عنوان عامل 
را  آن  هزينة  می بايست  سرمايه گذار  اما  برسد،  نظر  به 
محاسبه  آن  مبنای  بر  را  سرمايه  بازگشت  و  محاسبه 

کند. برای مثال در زمانی که تسوية بدهی بنگاه ضروری 
می شود، حتی  بيشتر  مالی  بحران  به  ورود  است، خطر 
اتفاق  درازمدت  و  مزمن  صورت  به  بدهی  تسوية  اگر 
با  را  آن  سرمايه،  بازگشت  در  زمانی  تاخيرات  بيفتد، 
در  بايد  نيز  ذيل  موارد  ادامه،  در  می کند.  مواجه  خطر 
شناخته  و  بررسی  دقيق  به طور  کسب وکار  نوع  مورد 
شود. آيا سازمان دارای محصول يا خدمت پايدار است 
به  رو  کسب وکار  آيا  است؟  آن  مديريت  از  اشکال  و 
طرح  آيا  است؟  تغييرات  حال  در  يا  زوال  و  نابودی 

کسب وکار اوليه بدون مشکل بوده است؟  
 در پايان و پس از سرمايه گذاری، زمانی که يك سازمان 
می گيرد،  قرار  مالی  بحران  مرحلة  به  ورود  آستانة  در 
که  پيشبينی-  مدل های  و  شاخص ها  به   اتکا  با  بايد 
باشد  پيش تر مورد تحليل قرار گرفتند- در نظر داشته 
به  آن  ورود  از  مانع  تحرکاتی  و  اقدامات  نوع  چه  که 
بهتر ساختار  بازسازی  به  يا کمك  اين مرحله می شود، 

آن می کند.
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اقتصاد بین الملل

به  تبديل شدن  اين طالی سياه دوباره در حال  نفت، 
يك بالی بدرنگ سياه است. اين نکته را اين روزها همه 
کارشناسان جهانی اقتصاد مطرح می کنند و می گويند 
است  داده  تغيير شکل  ابزاری سياسی  به  نفت  باز هم 
که به واسطه آن برخی از کشورهای بزرگ می خواهند 
به  دهند.  قرار  تنگنا  در  را  نفتی  کشورهای  از  برخی 
نظر می رسد اين تحليل خيلی هم دور از ذهن نيست، 
يك باره  سياه  طالی  بهای  گذشته  هفته های  در  چون 
در سراشيبی قرار گرفته و اين مسئله برای نفتی ها به 
يك چالش جدی شبيه شده است. در چند روز گذشته 
بازار نفت هفتمين هفته متوالی کاهش قيمت را تجربه 
کرد. به گزارش بلومبرگ، اين تداوم کاهش قيمت برای 
نفت برنت از سال 2001 تا کنون بی سابقه بوده است. 
کاهش  از  پس  نفت  که قيمت های  است  آن  واقعيت 
تدريجی به مدت سه ماه، به طور ناگهانی در چهاردهم 
اکتبر چهار دالر سقوط کرد که باالترين ميزان سقوط  
نفت  قيمت  می شود.  محسوب  سال  يك  در  روزه  يك 
برنت به عنوان يك معيار بين المللی به 85 دالر در هر 
پايين  نيز  دالر   81 تا  پيش  روز  چند  و  رسيد  بشکه 
ژوئن  ماه  در  اوج  دوره  در  قيمت  اين  درحالی که  آمد؛ 
115 دالر در هر بشکه بود. اين کاهش قيمت و چنين 
امروز  دنيای  صنعت گران  از  بسياری  برای  شايد  افتی 
که  اقتصادهايی  برای  اما  باشد،  نداشته  خاصی  معنای 
چهار  کاهش  می گيرند،  نفت  بازوی  از  را  خود  قدرت 
عالمت  شك  بدون  روز  يك  در  فقط  نفت  دالری 
نفت  بهای  کاهش  البته  دارد.  همراه  به  ناخوشايندی 
به تقويت اقتصاد جهانی کمك می کند. به عبارتی اين 
کشورهايی  يعنی  جهانی،  اقتصاد  مسافران  برای  اتفاق 
توسعه  مسير  در  جهانی  استانداردهای  اساس  بر  که 
کاهش  آن ها  باشد.  شيرين  می تواند  گرفته اند،  قرار 
سياه  کاالی  اين  از  چون  دارند،  دوست  را  نفت  بهای 
برای بهتر چرخيدن چرخ های توليد و صنعت استفاده 
از  که  مقابل کشورهايی  نقطه  در  اما درست  می کنند. 
نفت  بهای  کاهش  هستند،  دور  جهانی  اقتصاد  فرايند 
را يك زلزله اقتصادی می دانند. اکونوميست می نويسد 

                                      کاهش ناگهانی بهای           
              و راهبرد مقابله با آسیب های آن

نفت

تقويت  به  نفت  قيمت های  کاهش  معمول،  به طور 
در  دالر   10 سقوط  می کند.  کمك  جهانی  اقتصاد 
توليد  از  درصد   0.5 حدود  نفت،  بشکه  هر  قيمت 
ناخالص داخلی )GDP( جهانی را از صادرکنندگان 
افزايش  با  می کند.  منتقل  نفت  واردکنندگان  به 
مصرف نفت ارزان تر، تمايل به افزايش توليد جهانی 
به سادگی  می توان  استدالل  اين  با  می شود.  بيشتر 
تاثيری  چه  نفت  بهای  کاهش  که  کرد  محاسبه 
روی صادرکنندگان طالی سياه و چه تاثيری روی 
واردکنندگان اين محصول دارد. در ميان کشورهای 
صادرکننده نفت شايد تنها آن گروه از کشورها که 
در  نفت سريع تر  بهای  واسطه کاهش  به  می توانند 
حرکت  تك محصولی  اقتصاد  از  شدن  دور  مسير 
کنند، برنده محسوب می شوند، چون کاهش بهای 
نفت حکم توفيق اجباری برای آن ها دارد تا از اين 
طريق بتوانند به آرامی نفت را از مدار نبض توسعه 
اما آيا همه کشورهای نفتی اين  خود خارج کنند. 
امکان يا اين تدبير و دورانديشی را دارند که بتوانند 
از کاهش بهای نفت بهترين استفاده را کنند؟ البته 
گذشته  ماه های  در  معتقدند،  کارشناسان  برخی 
افت  دليل  به  نفت  بهای  کاهش  از  زيادی  بخش 
توسعه  در  بزرگ  کشورهای  برخی  اقتصادی  توان 
جهانی رخ داده است و خيلی نبايد اين کاهش را به 
بازی های سياسی در عرصه جهانی نسبت داد، بلکه 
است.  از تضعيف رشد  نشانه ای  نفت  قيمت کنونی 
اگر اين تحليل را بپذيريم، نفت ارزان تر چندان قادر 
به تقويت رشد نخواهد بود، يا به عبارتی نمی تواند 
کمك  صنعتی  کشورهای  توسعه  موتور  تقويت  به 

کند. 

افزايش عرضه و افزايش قیمت نفت
موسسه  ارشد  کارشناس  تاش،  حسن  غالمحسين 
کنونی  کاهش  اصلی  علت  انرژی،  مطالعات  بين المللی 
و  می داند  تقاضا  از  عرضه  گرفتن  پيشی  را  نفت  قيمت 
شده  باعث  ژئوپليتيك  مسائل  اين  از  »پيش  می گويد: 
مسائل  اين  درواقع  شوند.  هماهنگ  تقاضا  و  عرضه  بود 
باعث شده بود هر روز در يکی از کشورهای توليد کننده 
نفت، از عراق تا نيجريه و ليبی، توليد کاهش يابد. وقتی 
به  شروع  قيمت  شدند،  برطرف  نسبي  به طور  مشکالت 

حمید جعفری
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پايين آمدن  کرد؛ پيش تر نيز اين مسئله 
پيش  سال  دو  از  عبارتی  به  بود.  پيش بينی  قابل 
آمريکا،  داخل  در  گاز  و  نفت  توليد  افزايش  با 
پيدا  کاهش  بزرگ  مصرف کننده  اين  تقاضای 
گرفته  پيشی  تقاضا  بر  عرضه  مقدار  و  کرده 

بود. 
کشورهای  که  مشکالتی  به  توجه  با  بين  اين  در 
به  ملتزم  را  خود  آن ها  از  بسياری  دارند،  اوپك  عضو 
سهميه بندی نمی دانند؛ مثال ليبی در دو سال گذشته 
متوسط توليد نفت پايينی داشته است. در مورد نيجريه، 
نظر  به  لذا  را گفت.  ايران هم می توان همين  و  عراق 
نمی رسد اوپك بتواند برای جلوگيری از کاهش قيمت 
نفت چندان اثرگذار باشد. اثرگذارترين عامل، اين است 
 Gas و Oil Shale که آمريکايی ها بر برنامه توليد از
برنامه  اين  نمی خواهند  و  دارند  تاکيد  Shale  خيلی 
متوقف شود يا ضربه بخورد. لذا برای پيش بينی اين که 
توجه  بايد  دارد،  ادامه  کجا  تا  نفت  بهای  نزولی  روند 
کنيم که اين برنامه ها تا چه کف قيمتی می تواند ادامه 
پيدا کند. االن تحليل ها اين است که با توجه به اين که 
پروژه ها چند سالی است شروع شده اند و زيرساخت ها، 
دکل ها و امکانات توسعه پيدا کرده اند، هزينه نسبت به 
روز اول پايين آمده است. اما اين که رقم دقيق چقدر 

است، ما نمی دانيم. 
رقم 80 دالر هم  که  بود  نوشته  اخيرا  واشنگتن پست 
هم  را  کمتري  اعداد  ديگر  بعضي  است.  تحمل  قابل 
به  شديدا  قيمت  کف  من  نظر  به  لذا  کرده اند.  اعالم 
پروژه های مذکور وابسته است که در هر حال کاهش 
سال  در  آن چه  مشابه  اتفاقی  اين که  مگر  است،  يافته 
86 افتاد، روی دهد و به خاطر فشار به روسيه، قيمت 
می دانم.  بعيد  را  اين  من  که  بکشند  پايين  را  نفت 
هم  آمريکايی ها  پروژه های  شرايط  اين  در  چراکه 
روسيه  عليه  تحريم ها  اگر  ضمنا  می کند.  پيدا  مشکل 
تحريم ها  که  می رسيد  نتيجه  اين  به  کنيد،  دنبال  را 
اين  از  بيشتر  و  است  نفتی  شرکت های  عليه  بيشتر 
طريق می خواهند روی توليد نفت روسيه فشار بياورند. 
بعيد می دانم که از طريق قيمت بخواهند فشاری اعمال 
کنند. ضمن اين که روسيه اگر از اين ناحيه خيلي دچار 
نفت  صادرات  ميزان  کاهش  با  مي تواند  باشد،  مشکل 

خود، قيمت ها را تحت تاثير قرار دهد.«
نقش  درخصوص  کشورمان  انرژی  کارشناس  اين 
»اگر  می گويد:  قيمت ها  افزايش  در  اوپك  احتمالی 
کشورهای عضو اين سازمان در بهترين شرايط بتوانند 
به وحدت برسند، ممکن است تصميم به کاهش سقف 
چقدر  مذکور  تصميم گيری  اين که  اما  بگيرند،  توليد 
فعلی  شرايط  در  است.  ديگری  بحث  شود،  اجرايی 
اين  به مشکالت کشورها، من خيلی  توجه  با  و  اوپك 
تصميم ها را اجرايی نمی دانم. به خصوص که تصميمات 

اوپك ضمانت اجرايی هم ندارند.

ضمانت اجرايی اين است که خود کشورها از کاهش 
درنهايت،  کنند.  خطر  احساس  نفتی  درآمدهای 
عربستان نقش تعيين کننده را خواهد داشت. بخش 
عربستان  به  متعلق  اوپك  صادرات  از   توجهي  قابل 
است و اگر اوپك سهميه مشخصی تعيين و عربستان 
آن را رعايت کند، وضعيت بازار قدری تغيير خواهد 
کرد. نقش عربستان هم کامال به وضعيت سياسی اين 

کشور در منطقه وابسته است.«

شتاب مشکوک تولید
با همه اين ها اين نکته را نبايد ناديده گرفت که بر 
اقتصاد جهانی  بين المللی،  رسانه های  گزارش  اساس 
قطعا تضعيف شده است. توليد ناخالص داخلی ژاپن 
ناخالص  توليد  کرد.  سقوط  سال  دوم  ماه  سه  در 
کشور  اين  احتماال  و  همين طور  هم  آلمان  داخلی 
آمريکا  اقتصادی  رشد  می رود.  پيش  رکود  به سمت 
به تازگی شتاب پيدا کرده، اما روند بهبود آن ضعيف 
است. درست قبل از رکود اخير قيمت نفت، صندوق 
رشد  برای  را  خود  پول )IMF( طرح  بين المللی 
جهانی در 2014 برای سومين بار در سال جاری به 
3.3 درصد کاهش داد. هم چنان انتظار رشد اقتصادی 

محدود در سال 2015 وجود دارد.
توان  اين که  جز  ندارد،  معنايی  هيچ  کوچك تر  رشد 
اقتصادی کشورها برای استفاده مولد از نفت کاهش 
يافته است و اين معنايی جز آب رفتن تقاضای نفت 
ندارد. به تازگی آژانس بين المللی انرژی رقمی را برای 
افزايش تقاضای جهانی نفت پيش بينی کرده است که 
فاصله زيادی با پيش بينی های قبلی اين آژانس دارد. 
دو ماه پيش آژانس بين المللی نفت نوشت که تقاضای 
افزايش  روز  در  بشکه  هزار   900 نفت  برای  جهانی 
آژانس می گويند که  اين  می يابد و حاال کارشناسان 
تقاضای  و  است  بوده  واقعيت  از  دور  آنان  محاسبه 
جهانی برای نفت بيشتر از 700 هزار بشکه در روز 
رشد نخواهد کرد. تا اين جای کار می توان گفت که 
اما  يافته است،  قيمت نفت به شکل طبيعی کاهش 
تحليل گران  از  بسياری  تا  می شود  باعث  که  چيزی 
اين افت را به شکل مانور سياسی کشورهای بزرگ 
که  است  شرايطی  در  عرضه  ناگهانی  رشد  ببينند، 
سال  آوريل  ماه  از  است.  شده  مواجه  گره  با  تقاضا 
قبل، کل توليد نفت جهان به شکل منظم و به شدت 
اغلب ماه ها  به طوری که در  افزايش پيدا کرده است، 
بيشتر  تا دو ميليون بشکه در روز  توليد يك  ميزان 
اين  ماه سپتامبر  در  است.  رقم خورده  قبل  از سال 
توليد  و  پيدا کرد  به طور چشم گيری جهش  افزايش 
سپتامبر  از  باالتر  روز  در  بشکه  ميليون   2.8 جهانی 

2013 شد.
که  می دهد  نشان  منتشرشده  و  موجود  گزارش های 
بيشترين رشد در عرضه نفت به کشورهای غيرعضو 
نفت  توليد  ميزان  است.  آمريکا مربوط  به ويژه  اوپك 
در  بشکه  ميليون   8.8 به  سپتامبر  ماه  در  آمريکا 
روز رسيد که 13 درصد بيشتر از مدت مشابه سال 
گذشته و 56 درصد بيشتر از سال 2011 است. توليد 
نفت روسيه نيز افزايش يافته است که نشان می دهد 
توليد  سپتامبر  ماه  در  نشده اند.  آغاز  هنوز  تحريم ها 
نفت اين کشور به 10.6 ميليون بشکه در روز رسيد.

يافته است. در  افزايش  اوپك  توليد نفت غير  ميزان 

جنگ  مشکالت  دليل  به  ليبی  توليد  آوريل،  ماه 
داخلی سقوط کرده و به 200 هزار بشکه در روز 
هزار  به 900  توليد مجددا  اواخر سپتامبر  رسيد. 
درحال حرکت  و  کرد  پيدا  افزايش  روز  در  بشکه 
به سمت سطح پيش از جنگ يعنی 1.5 ميليون 
بشکه در روز است. توليد عراق نيز در حال افزايش 
و  سپتامبر  ماه  از  مجددا  نيز  اوپك   توليد  است. 
روند  با همت سعودی ها  کاهش،  دو سال  از  پس 

افزايشی در پيش گرفت.
برای  آتی  قيمت های  کاهش  با  عربستان سعودی 
ماه  در  نفت  توليد  افزايش  و  آسيا  در  تحويل 
سپتامبر )107 هزار بشکه(، ساير اعضای اوپك را 
غافل گير کرد. نشست آتی اعضای اوپك ماه نوامبر 
برگزار خواهد شد. اما با توجه به اظهارات وزير نفت 
کويت، شانسی برای کاهش توليد کشورهای عضو 

اين سازمان وجود ندارد.

از سرمايه گذاران خصوصی كمک بگیريم
نفت  ماجرای  انگار  که  می دهد  نشان  مسائل  اين 
قيمت هدايت  به سمت کاهش  به شکل منظمی 
می شود. در زمانی که تقاضا به دليل کند شدن رشد 
جهانی اقتصاد، افت کرده است، شايد طبيعی تر بود 
که شتاب توليد نفت نيز کنترل می شد، اما عمال 
زمانی  در  سعودی ها  است.  نداده  رخ  اتفاق  اين 
بسياری  که  کرده اند  باز  را  خود  نفتی  پيچ های 
برای  مولفه ای  به  را  آن  می توانند  تحليل گران  از 
که  چه  هر  بدانند.  مرتبط  ايران  توسعه  با  مقابله 
ناديده گرفت که  نمی توان  را  واقعيت  اين  هست، 
عبور  امتحان  کورس  در  هم  باز  نفتی  کشورهای 
اقتصاد  يك  بساط  در  ماندن  يا  نفتی  اقتصاد  از 
متکی در نفت قرار گرفته اند. کارشناسان می گويند 
اقتصادهايی نظير اقتصاد ايران بايد از اين فرصت 
می گويد:  اقتصادی  کارشناس  يك  کنند.  استفاده 
»تا زمانی که تا بن دندان به نفت وابسته باشيم، با 
اهرم قيمت جهانی نفت می توانند به سادگی اقتصاد 
بهترين  االن  شايد  دهند.  قرار  تنگنا  در  را  کشور 
برنامه ريزان  و  مديران  که  باشد  اين  برای  فرصت 
آرام آرام برنامه خروج از اقتصاد نفتی را طراحی و 

راهبرد اجرای آن را تدوين کنند.
بهترين کار برای شروع اين برنامه باال بردن ضريب 
اطمينان در ميان سرمايه گذاران خصوصی اقتصاد 
است. دولت بايد با تکيه بر آن ها هر چه سريع تر 
راهبرد خروج از نفت را تدوين کند. صنايع و بازار 
نظام  ديگر  سوی  از  و  شوند  تقويت  بايد  سرمايه 
پروژه های  مسير  کردن  باز  با  هم زمان  مالياتی 
صنعتی به سمت سرمايه های خارجی، در جريان 

اصالح قرار بگيرد.«
آرزوی  نفت  به  وابستگی  قطع  شك  بدون 
مديران  که  زمان  هر  است.  ايران  اقتصاد  ديرينه 
اين  کردن  اجرايی  برای  اقتصادی  برنامه ريزان  و 
دير  که  چند  هر  بگيرند،  تصميم  قديمی  آرزوی 
است، اما بهتر از آن است که اين تصميم را باز هم 
به آينده منتقل کنند. حوض بازار جهانی نفت باز 
هم گل آلود است. بايد از اين فرصت استفاده کنيم 
و بهترين ماهی را برای توسعه بيرون بکشيم. آيا 

اين گونه نيست؟
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سياست گذاری  حوزة  در  را  نگرانی هايی  نفت  بهای  کاهش 
بهای هر  آورده است. در حال حاضر  به وجود  اقتصاد کشور 
بشکه نفت برنت دريای شمال به 82 دالر رسيده است و اين 
می تواند در نگاهی کلی يك عالمت خطر برای برنامه ريزی های 
اقتصادی باشد. اقتصاد ايران در زمان حضور دولت های نهم و 
دهم بيش از هر زمان ديگری به نفت وابسته بود و بيشترين 
درآمد نفتی را نيز تجربه کرد. همين مسئله باعث شده است تا 
برخی کارشناسان عادت نفتی اقتصاد ايران را در شرايط امروز 
بيش از هر زمان ديگری ارزيابی کنند و بگويند که کاهش بهای 
نفت می تواند قبل از هر چيز سند مالی اقتصاد کشور را با مشکل 
همراه کند. چند روز پيش حسن روحانی از افت 30 درصدی 
درآمدهای نفتی ايران خبر داد و درواقع سقوط ناگهانی اين رقم 
زمينة رشد نگرانی ها را فراهم کرده است. بدون شك اگر به جای 
هزينه کردن بهترين درآمدهای نفتی در چند سال گذشته، اين 
درآمدها موجب شده بود تا توليد و بازار سرمايه در ايران به 
استانداردهای جهانی نزديك شوند، اکنون اين نگرانی در هوای 

اقتصاد ايران چرخ نمی زد. 
نفت،  وزارت  توسط  منتشرشده  رسمی  آمارهای  اساس  بر 
متوسط قيمت سبد نفت خام سبك و سنگين صادراتی ايران 
تا اواسط آبان ماه سال جاری حدود 102 دالر در هر بشکه 
بوده است. درحالی که قيمت هر بشکه نفت در بودجة سال 
مداوم  کاهش  درواقع  است.  شده  تعيين  دالر   100 جاری 
بهای نفت می تواند بودجة اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار 
دهد. اين کاهش بهای نفت هم به يك طنز تلخ برای دولت 
سو  يك  از  دولت  اين  مسئوالن  است.  شده  تبديل  يازدهم 
شواهد  اساس  بر  که  گرفتند  تحويل  را  اقتصادی  ويرانه ای 
موجود ساختن دوباره آن بسيار سخت است و از سوی ديگر 
آمارهای  شده اند.  مواجه  نيز  نفت  بهای  کاهش  با  اکنون 
شرکت ملی نفت نشان می دهد که در شرايط فعلی به طور 
ايران  از  خام  نفت  بشکه  يك ميليون  حدود  روزانه  متوسط 
صادر می شود که با احتساب گنجانده شدن قيمت نفت 100 
روزانه  ميانگين  به طور  بايد  جاری،  سال  بودجة  در  دالری 
واريز شود.  به خزانة کشور  نفتی  درآمد  ميليون دالر   100
اما آن طور که حسن روحانی گفته است، ميزان درآمد نفتی 
از  برخی  که  آن طور  و  است  يافته  کاهش  درصد  ايران 30 
اين رقم فقط  از  خبرگزاری ها محاسبه کرده اند، 25 درصد 
در پنج ماه گذشته شکل گرفته است. خبرگزاری مهر با اتکا 
آبان ماه روزانه  تا نيمه های  به آمار موجود خبر می دهد که 
حدود 18 تا 20 ميليون دالر به دليل کاهش قيمت نفت، 

در  گنجانده شده  قيمت  زير  استراتژيك  کاالی  اين 
قانون بودجه توسط دولت در بازار به فروش رسيده 
اين گزارش را می خوانيد،  است. در زمانی که شما 
احتماال به دليل ادامة کاهش قيمت نفت اين ارقام 

کمی افزايش را نيز تجربه کرده اند.
از  گذشته  ماه های  در  ايران  اقتصاد  می رسد  نظر  به 
گرفته  تاثير  جهانی  بازار  در  مختلفی  موقعيت های 
است. بر اساس مشاهدات موجود افزايش نرخ برابری 
دالری در مقابل يورو طی چند ماه گذشته يکی ديگر 
از داليل کاهش بهای نفت است که در اقتصاد ايران 
کسری بودجه را در ساية فعاليت های اقتصادی دولت 

قرار داده است. »تايمز مالی«، در رابطه با افزايش نرخ برابری 
ميالدی،  جاری  ماهة سوم سال  که طی سه  می نويسد  دالر 
شاخص برابری دالر 7/7 درصد افزايش يافت، و به همين دليل 
»شاخص کاالهای پايه بلومبرگ« بيش از 12 درصد تنزل کرد 
و به پايين ترين حد خود در پنج سال گذشته رسيد. در اين 
دورة سه ماهه قيمت طال بيش از پنج درصد، نقره بيش از هفت 
درصد، سويا 30 درصد، ذرت 22 درصد، گندم 16 درصد و 
سنگ آهن 15 درصد افت کرد. قيمت شکر نيز در اين دوره به 
کمترين حد خود طی چهار سال گذشته رسيد. قيمت هر بشکه 
نفت برنت هم در اين دورة سه ماهه آن قدر کاهش يافت که در 
نيمة آبان ماه به 82 دالر سقوط کرد. در چنين شرايطی فعاالن 
اقتصادی در عرصة جهانی که با يورو مبادله می کنند، به خاطر 
افزايش ارزش برابری دالر، بايد سهم يورو پرداختی خود را در 
خريد کاالهای مختلف افزايش دهند. درنتيجه طبيعی است که 
تقاضا برای خريدن کاالهای پايه نيز تنزل کند. بدون شك نفت 
هم بخشی از کاهش بهای خود را در اين سيکل مزمزه کرده 
است. اقتصاد ايران اگر به دالرهای بلوکه شدة خود و هم چنين 
برابری دالر  افزايش  اين  برای  بايد  ارزی اش فکر کند،  ذخاير 
شادمان باشد، اما در حال حاضر که تحريم ها هم چنان پابرجا 
هستند و حجم ذخاير ارزی نيز مشخص نيست، به نظر می رسد 
افزايش برابری ارزش دالر در برابر يورو از يك سو و هم چنين 
شتاب توليد نفت در کشورهايی نظير آمريکا، ليبی و عربستان 
سعودی از سوی ديگر باعث شده است تا دود کاهش تقاضا در 

چشم بهای نفت ايران فرو برود.
رويترز قيمت نفت سربه سرکنندة بودجة ايران را 136 دالر برآورد 
کرده است )نمودار زير(. با اين حساب بايد گفت که اگر ايران در 
شرايط موجود هر بشکه نفت خود را 102 دالر می فروشد، يعنی 
در هر بشکه نفت به ميزان 34 دالر کسری بودجه دارد. اين 
درواقع ارمغانی است که در بدترين شرايط نصيب دولت يازدهم 
شده است که خود ميراثی به نام ويرانی اقتصاد از دولت های 
دهم و نهم به ارث برده است. در شرايط موجود، به نظر می رسد 
پيروزی در ميادين ديپلماسی می تواند کمك بزرگی به اقتصاد 
باز شدن  و  بلوکه شدة کشور  آزاد شدن دالرهای  بکند.  ايران 
ايران  اقتصاد  برای  ريسمان تحريم ها يك عامل شتاب دهنده 
محسوب می شود که می تواند کمك بزرگی برای دور شدن از 
اقتصاد نفتی باشد. برخی از کارشناسان معتقدند برنامه ريزان 
اقتصادی ايران در شرايط موجود بايد بيش از هر زمان ديگری 
از سرمايه گذاران، فعاالن اقتصادی و توليدکنندگان برای عبور از 
شرايط موجود کمك بگيرد. به نظر می رسد بايد به اين ديدگاه 
کارشناسان را جدی گرفت. بنگاه های توليدی و سرمايه گذاری 
می توانند بهترين سفرای ايران در ديپلماسی اقتصادی باشند. 
البته بدون شك اين ايده را بايد اتحاد داخلی برای رسيدن به 
توسعة برتر پشتيبانی کند. چون چشم انداز کوتاه مدت اقتصاد 
مساعد  جهانی  شاخص های  بر  حاکم  شرايط  دليل  به  ايران 
نيست. برخی رسانه های بين المللی به تازگی گزارش داده اند که 
اثرات کاهش قيمت نفت بر اقتصاد ايران با تاخير پنج ماهه ظاهر 
می شود و بر اين اساس نتيجه گرفته اند که اگر 
قيمت نفت در حد 80 دالر باقی بماند، ايران 
بايد اصالحات اقتصادی را به منظور کاهش 
وابستگی به نفت در اولويت کاری قرار دهد. 
درواقع به نظر می رسد همة فعاالن جهانی به 
اين نتيجه رسيده اند که زمان آن رسيده است 
تا اقتصاد ايران يك بار برای هميشه تکليف 
خود را با نفت محوری مشخص کند، که اگر 
توانسته بود در سال های قبل اين کار را انجام 
دهد، هرگز طاليی ترين دوران نفتی ايران در 

سال های گذشته از دست نمی رفت.

اقتصاد بین الملل

بنگاه های خلق سرمایه را جدی تر بگیریم
نفت و تازیانه کسری بودجه

رضا حسینی

13
93

ذر 
- آ

م 
 نه

اره
شم

13
93

ذر 
 - آ

هم
ره ن

شما



17

بزرگ ترين  بشكه  ميليون   11/5 روزانه  توليد  با  عربستان 
تامين كنندة نفت جهان به شمار می آيد. از اين رو اين كشور با 
استفاده از اين ظرفيت می كوشد جريان های سياسی، اقتصادی، 
نظامی و فرهنگی منطقه را كنترل و از اين راه اهداف و سياست های 
خود را در كوتاه مدت، ميان مدت و درنهايت بلندمدت تامين كند. 
ارائة تخفيف قابل توجه  با  اين امكان و  از  با بهره گيری  بنابراين 
در فروش نفت خود، اينک درصدد بر آمده است تا قيمت جهانی 
اين حامل انرژی را كاهش دهد. اما هدف از اين راهبرد چيست؟ 
نفت سابقه ای  غيرقانونی(  )ارزان فروشی  دامپينگ  در  عربستان 
بس طوالنی دارد؛ مثال در اواخر جنگ تحميلی عراق عليه ايران 
به  اقدام  آزاد،  بازارسازی  به  موسوم  راهبرد  اجرای  با  كه  بود 
و هم اينک  نفت كرد  قيمت فروش  و كاهش  توليد خود  افزايش 
كاهش  روند  كه  است  آن  پی  در  عربستان  می رسد،  نظر  به  نيز 
قيمت ها را ادامه دهد. اين راهبرد نفتی بر محوريت تقابل با دو 

بازيگر عمدة نفتی در جريان است.
هم چنين سياست ايجاد رقابت منفی ميان كشورهای توليدكنندة 
نفت سبب تغيير در موازنة منطقه به نفع عربستان خواهد شد. 
نيز  روسيه  بر  زيادی  اقتصادی  منفی  آثار  نفت  قيمت  كاهش 
به  كشور  اين  نياز  نفت،  جهانی  قيمت  كاهش  با  داشت.  خواهد 
می يابد.  افزايش  پيش  از  بيش  خارجی  مالی  كمک های  دريافت 
مالی  منابع  به  دست يابی  غرب،  سوی  از  تحريم  اعمال  دليل  به 
اهداف  از  بود.  خواهد  دشوار  بسيار  كشور  اين  برای  خارجی 
سياسی اقدام عربستان عليه روسيه، رويارويی دو جبهة غرب و 
روسيه در بحران های اوكراين و سوريه است كه در هر دو جبهة 
عربستان از مواضع غرب حمايت می كند و تالش دارد تا با فشار 
اقتصادی بر روسيه اين كشور را وادار به عقب نشينی از مواضع 
خود در اين دو جبهة بين المللی كند. عربستان درصدد برآمده 
انرژی  برنامة  كردن  محدود  برای  ايران  گذاشتن  فشار  زير  با 
تغيير موضع خود در سوريه، نفت  به  ما  هسته ای و وادار كردن 
شمالی  آمريكای  و  آسيايی  بازارهای  به  قيمت،  ميانگين  زير  را 
عرضه كند. هم چنين طرح افزايش توليد نفت عربستان به منظور 
تصاحب بازارهای نفتی ايران در كشورهای مختلف جهان صورت 
كه  ندارد  قدرتی  كرد، هيچ كشوری چنين  تاكيد  بايد  می گيرد. 
هم  بر  منطقه  در  را  معادالت  روند  نفت  قيمت  كاهش  با  بتواند 
بزند و از اين رو تمام كوشش ها بر تاثيرگذاری بر قيمت های نفت 
»محدود و موقت« است. برخی كارشناسان به جايگاه عربستان 
نفت خود- كه سبب  و كاهش قيمت  توليد  پرچم داری رشد  در 
سوی  از  نفت  قيمت  دادن  كاهش  برای  منفی  رقابت  ايجاد 
كشورهايی چون ايران و عراق شده است- اشاره می كنند. پس 
از دوره ای كه عربستان قيمت مورد نظر خود را برای هر بشكه 
به سه  اكنون رياض  بود، ظاهرا  نفت برنت 100 دالر تعيين كرده 
دليل آستانة تحمل خود را در مورد كاهش قيمت نفت باالتر برده 
است: به چالش كشيدن رقبايی هم چون ايران و صنعت نوظهور 
آمدن  پايين  زيرا  بيشتر؛  درآمد  كسب  لزوم  آمريكا،  شيل  نفت 
قيمت ها به معنای فروش نفت بيشتر است، و عميق بودن اختالف 
نظرها در اوپک. عربستان اجازه داده بازار كف قيمت خود را بيابد 
به  اوپک متعهد  تا زمانی كه ساير اعضای  را  پايين  و قيمت های 
اقدامی عملی شوند، تحمل خواهد كرد. از سويی ديگر معموال در 
بازارهای جهانی نفت، فرمول هايی وجود دارد كه با كاهش قيمت 
نفت به اقتصاد كشوری ضربه می زنند. مثال در مورد روسيه، وقتی 
قيمت نفت اين كشور كاهش يابد، در قيمت گاز صادراتی اش كه 
متاثر از قيمت نفت است نيز تاثير گذاشته و چند جانبه اقتصاد 
اين كشور را تحت فشار قرار می دهند. بايد توجه داشت كه در 
اقتصادی موثرند و  نوسانات قيمتی نفت هر دو عامل سياسی و 

تفكيک آن ها امكان پذير نيست.
از نظر اقتصادی جهان در حال ركود است، رشد اقتصادی آمريكا 
در  دارد.  وجود  بازار  به  نفت  مازاد  عرضة  و  آمده  پايين  چين  و 
برهم  روسيه  و  آمريكا  ميان  قدرت  معادالت  نيز  عرصة سياسی 

اقدام  بايد گفت،  پايان  باشد. در  به كار گرفته شده  اين ميان  خورده و نفت ممكن است در 
عربستان سعودی در كاستن از بهای فروش نفت خود و... سبب كاهش بی سابقة قيمت نفت 
خام شده، اما توان عربستان برای عرضة گستردة نفت خام در بازار موقتی است. درواقع اين 
امر در كوتاه مدت و برای دست يافتن به اهداف سياسی شايد ممكن باشد، ولی نمی تواند تداوم 
يابد. با كاهش بيشتر بهای نفت، درآمدهای نفتی كشورهای توليدكنندة نفت خام كاهش پيدا 
می كند و اين كاهش در ادامه، افت شديد تقاضا برای محصوالت كشورهای صنعتی را در پی 
خواهد داشت. هم اكنون نشانه های كاهش رشد اقتصادی در آلمان، روسيه، آرژانتين، انگلستان، 
ژاپن و چين قابل مشاهده است. اقتصاد آمريكا هم مطمئنا با ناتوان شدن اقتصادهای وابسته 
به دالرهای نفتی كه طرف های عمدة تجاری آمريكا هستند، آسيب خواهد ديد. ضمن اين كه 
بودجة بخش عمومی در بسياری از كشورهای صادركنندة نفت وابسته به درآمدهای نفت است 
و سقوط قيمت نفتی می تواند موقعيت مالی دولت ها و رشد اقتصادی آن ها را تحت تاثير قرار 
دهد.                                    منبع: قدس

عربستان
کاهش قیمت و

نفت
 دکتر حسن حسن زاده، کارشناس ارشد در حوزه نفت
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ایران 4/6 درصدی اقتصاد  ارزیابی رشد 

رنگ  با  اقتصاد 

»انگاری همه چیز تغییر كرده است.« اين عین پیامی است كه بانک 
مركزی آن را در آخرين گزارش خود نهفته كرد و همراه با فرارسیدن 
پايیز يک زلزله در اقتصاد ايران را كلید زد. خالصة گزارش بانک مركزی 
اين بود كه رشد اقتصادی ايران به 4.6 درصد رسیده يا به تعبیر ديگر به 
5 درصد، آن هم مثبت نزديک شده است. حتما شما هم كه اين گزارش 
را می خوانید تعجب می كنید، گزارشی كه هم چنان محافل اقتصادی را به 
دنبال خود می كشاند و بحث رشد 4.6 درصد اقتصاد را در صدر نگه داشته 
است. چون به نظر می رسد در ظاهر اقتصاد ايران چیزی تغییر نکرده 

است و اين چالش هم چنان روی سر اقتصاد ايران چرخ می زند

مطرح  اقتصادی  دست اندرکاران  از  گروهی  البته  را  ادعا  اين 
می کنند که از رشد اقتصاد ايران و پرتاب آن تا نزديك 5 درصد 
تعجب کرده اند، ولی برنامه ريزان اقتصادی کشور و کارشناسان 
بانك مرکزی با قاطعيت از محاسبة خود و رشد 4,6 درصدی 
اقتصادی ايران دفاع می کنند. واقعيت آن است که در دو يا 
سه سال گذشته اقتصاد ايران بدترين روزهای خود را به خاطر 
سياست های اقتصادی دولت نهم و دهم مزمزه کرد و ظاهرا اکنون 
فعاالن اقتصادی به سختی باور می کنند که پيچ اقتصاد ايران در 
حال باز شدن است. چند سال پيش محمود احمدی نژاد در يکی 
از سخنرانی های خود رشد اقتصادی ايران را 10 درصد اعالم کرد. 
درست بعد از اتمام اين سخنرانی آگاهان اقتصادی ادعای رئيس 
جمهوری سابق را يك نمايش سياسی دانستند و رشد اقتصاد 
ايران را در کف چاه اقتصاد کشور ارزيابی کردند. دولت نهم و 
دهم با آن که خوشبخت ترين دولت نفتی ايران بود، اما وقتی 
کابينه را تحويل دولت يازدهم داد، رشد اقتصادی را به نزديك 
منفی 6 درصد رسانده بود. اين در حالی است که 8 سال قبل 
از آن محمود احمدی نژاد دولت را با رشد اقتصادی مثبت 6,19 
درصد تحويل گرفته بود. گزارش های موجود نشان می دهد که 
در پايان سال 91 رشد اقتصادی ايران منفی 5,4 درصد بوده 
است. درواقع از سال 84 که دولت نهم کارش را آغاز کرد تا پايان 
سال 91 رشد اقتصادی ايران نزديك 12 درصد افت را پشت سر 
گذاشته است. سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی 
اعالم کرد که هزينة هر يك درصد رشد اقتصادی در سال های 
گذشته 8,2 ميليارد دالر بوده است. بر اساس اين برآورد می توان 
نتيجه گرفت که به دليل افت 12 درصدی رشد در سال های 
84 تا 92 اقتصاد ايران بيش از 98 ميليارد دالر زيان )فقط به 

خاطر افت رشد اقتصادی( را تجربه کرده است، چون بر اساس 
ادعای مرکز پژوهش های مجلس در سال هايی که دولت نهم و 
دهم سکان اجرايی کشور را بر عهده داشته است، هر يك درصد 
رشد اقتصادی معادل 8,2 درصد ارزش داشته است. جدول و 
نمودار زير نشان می دهد که در سال76 دولت اصالحات کابينه 
را با رشد اقتصادی منفی 0,16 درصد تحويل می گيرد و با رشد 
اقتصادی مثبت 6,19 تحويل می دهد. دولت احمدی نژاد در اين 
سال کابينه را با رشد اقتصادی 6,19 تحويل می گيرد و با رشد 
اقتصادی نزديك به منفی 6 درصد تحويل دولت روحانی می دهد. 

اين دولت نيز توانسته است در بهار امسال رشد اقتصادی را به 
مثبت 4,6 درصد برساند و اين اتفاق بيشترين بحث و گفت وگوها 

را در هفتة نخست مهر پيرامون اقتصاد ايران کليد زد.
رسمی  ارقام  و  آمار  اساس  بر  گزارش  اين  نمودار  و  جدول 
طراحی شده اند و به خوبی مسير رشد اقتصادی کشور را نشان 
می دهند. اين نکته را نبايد فراموش کرد که رشد اقتصادی 
ايران بعد از پرشورترين دوران نفتی تاريخ اقتصاد ايران به 
منفی 5,4 درصد می رسد. شايد به همين علت است که اکنون 
برخی کارشناسان اقتصادی رشد 4,6 درصدی را برای اقتصاد 

ايران واقعی نمی دانند.

رشدی كه عجیب نیست
درصدی   4,6 رشد  ارزيابی  در  اقتصاددان،  تقوی،  مهدی 
ايران می گويد: »من معتقدم که رقم 4,6 درصدی  اقتصاد 
بايد  ندارد و بيشتر  به آن خيلی جای تعجب  و دست يابی 
متعجب شد که چرا برخی کارشناسان با شك به اين رقم نگاه 
می کنند. مشکل اين جاست که برخی از صاحب نظران اين 
عدد را صرفا با نگاه رشد اقتصادی ارزيابی می کنند، در صورتی 
که اين گونه نيست، بلکه 4,6 درصد بيشتر نشان می دهد که 
فضا در اقتصاد ايران تغيير کرده و نقش شاخص ها در شرايط 
بهتری قرار گرفته و بهبود يافته است. اين گونه هم نبايد رشد 
اقتصادی را تحليل کنيم که حتما کار ويژة اقتصادی صورت 
گرفته است. در چند سال گذشته آن قدر اقتصاد ويران شده 
است که نمی توان به سادگی کار ويژة اقتصادی انجام داد. در 
نزديك به يك  سال و نيم گذشته مسئوالن دولتی با اقدامات 
ديپلماتيك و هم چنين تالشی که برای تغيير شرايط داشتند، 
فعاليت های  کنند.  ايجاد  را  تغيير شرايط  اين  موفق شدند 
دولت يازدهم هزينة توليد را بعد از 8 سال طاقت فرسا برای 

سقوط رشد اقتصادی در سال هایی که گذشت، زیان 98 میلیارد دالری به بارآورد

امید از  روشن تری 

به نظر می رسد باید این واقعیت را 
پذیرفت که اقتصاد ایران قبل از هر 
چیز از تغییر سیاست های اقتصاد 

در یک سال گذشته نیرو گرفته 
است و همین نیرو فضا را برای 
حرکت مثبت شاخص ها باز کرده 

است. تا پیش از این به نظر می رسد 
اقتصاد ایران در تنگنای شعار و 
برنامه های هیجانی و پول محور 

گرفتار شده بود

ايران اقتصاد 
نعمت آزادپور
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هم  هزينه  کاهش  اين  داد.  کاهش  توليد 
شامل حال کاهش هزينه های مادی و کاهش 
هزينة روانی برای توليد است. در اقتصاد ايران 
فقط کافی است که توليد کم کم مقرون به 
صرفه شود. در مقابل شرايط اقتصاد کشور 
اين  می شود.  مثبت  ملموسی  صورت  به 
نکته را نبايد فراموش کنيم که اقتصاد ايران 
روزهای ناخوشايندی را در سال های گذشته 
تجربه کرده است. دولت روحانی يك فاجعة 
اقتصادی را تحويل گرفت. تقريبا اقتصاد ايران 
شبيه به يك ويرانه بود. بازسازی اين ويرانه 
حتما زمان بر خواهد بود. تا همين جای کار 
هم بايد از دولت يازدهم ممنون باشيم که 
پذيرفت دولت را بعد از آن همه ويرانی های 

اقتصادی تحويل بگيرد.«

كمی صبر كنیم
سعيد ليالز، کارشناس اقتصادی، نيز در اين 
باره معتقد است: »اقتصاد ايران از نيمه های 
سال 92 در مسير رشد قرار گرفت. درواقع 
نفت،  نظير  حوزه هايی  پيش  ماه  چند  از 
و  صادرات  و  فوالد  خودرو،  پتروشيمی، 
واردات در اقتصاد ايران نشان دادند که در 
مسير تغيير و بهبود شرايط قرار گرفته اند 
و اين تغيير نيز با سرعت مطلوبی صورت 
گرفته است. برای همين می شد حدس زد 
با يك رشد  ايران در سال 93  اقتصاد  که 
مناسب مواجه می شود. در توليد ملی ايران 
دو  سهم  يك  خودرو صاحب  فقط صنعت 

که  بگيريد  نظر  در  حاال  است.  درصدی 
 80 يازدهم  دولت  دورة  در  صنعت  اين 
درصد رشد را تجربه کرده است. اين تاثير 
اقتصادی  رشد  آمدن  وجود  به  در  کمی 
4,6 درصدی نيست. در ساير بخش ها نيز 
بوديم.  را شاهد  رقمی  دو  و  باال  رشد های 
اين ها همه نشان می دهد که نبايد از رشد 

اقتصادی اعالم شده تعجب کرد.«
موقعيت  گروهی  اين که  به  اشاره  با  او   
اشتغال را دليلی برای رد رشد 4,6 درصدی 
امروز  دنيای  »در  می گويد:  می دانند،  اقتصاد 
که  می دانند  اقتصادی  صاحب نظران  همة 
افزايش اشتغال مولفه ای است که به افزايش 
و  است  وابسته  بهره وری  و  سرمايه گذاری 
شرايط  در  تغييری  و  حرکت  هر  با  نمی توان 
اقتصاد فوری خواستار تغيير موقعيت اشتغال 
شد. البته ميزان بی کاری کاهش داشته است. 
سه يا چهار سال پيش نرخ بی کاری 13 درصد 
يافته است.  اکنون به 10 درصد کاهش  بود و 
چشم گير  و  ملموس  رفع  موضوع  اين  به رغم 
در  است.  بيشتری  زمان  نيازمند  بی کاری 
سال های گذشته بسياری از توانايی های اقتصاد 
ايران از دست رفت و اشتغال نيز تنها با افزايش 
سرمايه و سرمايه گذاری به نقطة مطلوب می رسد. 
کمی بايد صبر داشته باشيم. برای اين که اقتصاد 
ايران را به جايی برسانيم که در سال 84  قرار 
مسير  حتما  و  کشيد  زحمت  زياد  بايد  داشت، 
پرسنگالخی را بايد پشت سر بگذاريم. ما تا سال 
95 فقط شايد بتوانيم ميزان ثروت خود را به سال 
90 نزديك کنيم. برای توفيق در اقتصاد و رسيدن 

به حد استاندارد توسعه به زمان و تالش و کنترل مصرف 
نياز داريم. مردم برای درک بهتر و لمس صعود رشد اقتصاد 
بايد به بازار مواد غذايی توجه کنند. در اقتصاد ايران طی 
24 سال گذشته هرگز نرخ تورم در مواد غذايی کمتر از 10 

درصد نبوده، اما حاال اين نرخ تك رقمی شده است.«

تا مردم خوشحال نباشند، خبری نیست
حسين راغفر اما ماجرای رشد 4,6 درصدی اقتصاد کشور را 
به گونه ای ديگر تفسير می کند. او می گويد: »اقتصاد ايران 
آن قدر پتانسيل دارد که رشد 4,6 درصدی برای آن اصال 
جای خوشحالی ندارد. از سوی ديگر ساختار اقتصاد ايران 
شکل خاص خود را دارد. در ساختار اقتصاد ما اگر دولت 
کاری انجام ندهد، خود اقتصاد می تواند در مسير رشد قرار 
بگيرد. در سال های گذشته که اقتصاد از مسير رشد منحرف 
شد، به اين خاطر بود که دولت عملکرد بدی داشت. به جای 
اين عملکرد اگر دولت نهم و دهم اصال کاری نمی کرد، رشد 

اقتصاد ايران به مراتب وضع بهتری داشت.«
که  است  معتقد  هم چنين  اقتصادی  کارشناس  اين 
ارقام اعالم شده در اقتصاد ايران به دليل ضعفی که در 
او  نيست.  اطمينان  قابل  زياد  دارد،  وجود  آماری  نظام 
اقتصاد  موجود  نيازهای  حسب  بر  ايران  می گويد:»در 
که  ارقامی  ندارد.  مطلوبی  توليد  کمی  لحاظ  به  آمار 
کيفيت  از  می شوند،  ارائه  اقتصادی  اطالعات  به عنوان 
که  نمی توان گفت  برای همين  نيستند.  برخوردار  الزم 
به  است.  کشور  اقتصادی  اوضاع  بيان گر  موجود  آمار 
همين خاطر ارائة تحليل درست و واقعی در مورد روند 
حرکت اقتصادی کشور دشوار است. فارغ از همه اين ها 
تغيير  اين  مردم  که  است  زمانی  اقتصادی  وضع  بهبود 
شرايط يا ترميم شاخص های اقتصادی را لمس کنند و 
ببينند. در  اوضاع زندگی خود  به وضوح در  را  نقش آن 
دولت های نهم و دهم مسئوالن اجرايی مدام از بهبود 
وضع بی کاری، تورم، رکود و ... حرف می زدند، اما مردم 
به لحاظ اقتصادی به ستوه آمده بودند. در حال حاضر 
نيز مردم و فعاالن مولد اقتصاد بايد اين تغيير شرايط را 
لمس کنند؛ آن وقت می توانيم برای رشد شاخص های 

اقتصادی خوشحال شويم.«

نشانه ای برای امید
به نظر می رسد بايد اين واقعيت را پذيرفت که اقتصاد 
ايران قبل از هر چيز از تغيير سياست های اقتصاد در 
يك سال گذشته نيرو گرفته است و همين نيرو فضا را 
برای حرکت مثبت شاخص ها باز کرده است. تا پيش 
ايران  اقتصاد  نظر می رسد  به  به مدت 8 سال  اين  از 
پول محور  و  هيجانی  برنامه های  و  شعار  تنگنای  در 
را  بودن  مولد  برنامه ها خاصيت  اين  بود.  گرفتار شده 
سياست ها  اين  تغيير  بودند.  گرفته  کشور  اقتصاد  از 
به تنهايی به عنوان يك مولفة رشد در اقتصاد کشور ايفای 
نقش کرده اند. البته بدون شك کار کردن در فضايی که 
بسياری از ساختارهای اقتصاد کشور به دليل سياست های 
اقتصادی آسيب ديده اند، می تواند بسيار دشوار  معيوب 
باشد و از سرعت رشد و توسعه بکاهد. اما به رغم همة اين 
گرفتاری ها بايد باور کرد که دور در اقتصاد تغيير کرده 
است و همه چيز با رنگ روشن تری از اميد همراه شده 
است. در همين فضا اقتصاد ايران توانسته است از رشد 
منفی 6 درصد، خود را به رشد مثبت 4,6 درصد برساند. 
اين اتفاق کوچکی نيست. بدون شك آن قدر اميدوارکننده 
است که پس از اين جهش سرمايه گذاران بتوانند با اميد 

بيشتری در ظرف اقتصاد ايران حرکت کنند.

 جدول 21 ساله وضعيت رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت )مركز آمار ايران(

رشد اقتصادی بدون نفت رشد اقتصادی با نفت سال
5,69 4,79 71
5,53 4,94 72
4,28 2,50 73
2,20 1,86 74
8,64 7,68 75
0,65 -0,16 76
4,69 4,30 77
3,13 2,03 78
8,22 7,43 79
6,46 5,48 80

10,13 8,75 81
7,17 7,92 82
7,51 6,96 83
6,51 6,19 84
7,32 7,32 85
7,96 7,84 86
1,23 0,83 87
3,87 3,16 88
7,12 6,38 89
3,4 3,2 90
-3,1 -5,4 91
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بازار سهام تهران از زمستان سال پيش تا همين چند 
هفته قبل در حالت اغما بود و به هوش هم نمی آمد. 
برای بهبود شرايط هم هر تدبيری به کار بسته شد، 
يا اثر موقتی داشت يا کال به در بسته خورد؛ از انتشار 
تا بسيج حقوقی ها برای  اخبار خوش حمايتی گرفته 
که  سالی  يك  تقريبا  در  به هرحال  رونق.  بازگرداندن 
گذشت، بيشتر رشته های بازار در روزهای طاليی پنبه 
شد و اغلب سهام داران فقط ضرر روی ضرر می گذاشتند. 
يعنی نه آمدن بهار گره از کار بورس باز کرد، نه از راه 
رسيدن فصل مجامع، نه وصول گزارش های سه ماهه 

بورس

می گفتند  بازار هم  ماهه. حرفه ای های  و شش 
موج  سادگی  اين  به  می رسد  نظر  به  بعيد  که 
نزول از سر بازار بگذرد. اما در آخرين روزهای 
اولين  از  مهرماه يعنی در بيست وهشتمين روز 
شاخص  و  برگشت  ورق   93 سال  پاييزی  ماه 
رقمی  سه  رشد  مدت ها  از  بعد  تهران  بورس 
شاخص را تجربه کرد و ظرف دو هفته توانست 
چند کانال را پشت سر بگذارد و از مرز 76 هزار 
واحد عبور کند. اتفاقی که تا چند هفته قبل به 
رويا و خواب شباهت می برد. به هرحال آخرين 
خدا  روزهای  بهترين  از  يکی  مهرماه   دوشنبه 
برای بازار سهام تهران و اهالی آن دست کم در  
سال 93 بود. البته اين روند رو به رشد از يك 
نهايی  گام  اما  بود،  بازار  مهمان  پيش تر  هفته 
برای خارج کردن بورس از فاز نزول در اين روز 
برداشته شد. با اين تحول اهالی و متوليان بازار 
جان  بورس  و  آمدند  ذوق  سر  بر  دوباره  سهام 
دوباره ای گرفت. متوليان بازار اين رشد و رونق 
را نشانه بازگشت اعتماد به سهام داران و ناشی 
از گزارش های شش ماهه، اميدواری به مذاکرات 
نقدينگی جديد عنوان  تزريق  البته  و  هسته ای 
کردند. هرچند که اين رقم نقدينگی چندان هم 
چشم گير نبود و رقم رسمی 40 ميليارد تومان 
اعالم شد. به هرحال دليل اين رونق هر چه که 

بود، سهام داران را به جبران زيانشان اميدوار 
کرد. حرفه ای های بازار می گويند بورس تهران 
شده  استخری  به  تبديل  گذشته  ماه های  در 
بود با عمق بسيار کم، يعنی عمال امکان شنا 
اما در روزهای گذشته  نداشت.  در آن وجود 
کمی اين استخر عميق تر شده و می توان در 
اميدوار  اوضاع  بهبود  به  و  آن تحرکی داشت 
شگفت انگيز  صعود  از  بعد  روزهای  در  بود. 
شدت  با  صعود  روند  مهرماه   28 دوشنبه 
يك  بازده  به طوری که  يافت،  ادامه  ضعف  و 
رقم  اين  و  رسيد  درصد  شش  به  بازار  ماهه 
برای بازاری که ماه ها بود خواب آشفته زيان 
می ديد، هيجان انگيز به نظر می رسيد. با اين 
تداوم  بازار  روزهای  اين  رونق دغدغه  و  رشد 
روند صعودی است، چون هنوز بيم آن می رود 
اين  نپيوندد.  واقعيت  به  پاييزی  رويای  که 
ترس هم البته چندان بی مورد نيست. تجربه 
نشان داده که سهام داران به سرعت بر سر ذوق 
می آيند و به همان سرعت هم نگران و با عجله 
به صف های فروش پناه می برند. از سوی ديگر 
مذاکرات  برای ضرب االجل  معکوس  شمارش 
هسته ای آغاز شده و هنوز معلوم نيست پايان 
اين راه، تفاهم طرفين است يا نه؟ ناگفته هم 

شاخص
 در مدار 

خوش بینی
پرواز می کند  

سايه رونق روی سر تاالر شیشه ای

سحر قاسم نژاد
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پيداست که اين مولفه تا چه اندازه بر آينده اقتصاد 
و از جمله بازار سرمايه اثرگذار خواهد بود. 

هیچ چیز قطعی نیست
سرمايه،  بازار  کارشناس  ارشد  کفاش،  محمد 
اما  باشد،  تداوم داشته  اين روند  اميدوار است که 
اميدواری های او با اما و اگرهايی هم همراه است. 
معتقد  مسکن  بانك  کارگزاری  شرکت  مديرعامل 
است: »بعد از هر صعود هيجان زده ای بايد منتظر 
هيجان زده  داليل  اين که  ضمن  بود،  هم  نزول 
و  هسته ای  خوش  خبرهای  ازجمله  بازار  شدن 
او  بانکی هنوز قطعی نشده اند.«  نرخ سود  کاهش 
رشد ناگهانی بازار را متاثر از چند عامل می داند و 
می گويد: »زمزمه هايی درخصوص به نتيجه رسيدن 
مذاکرات هسته ای به گوش می رسد. از سوی ديگر 
برای  را  بانکی  سود  نرخ  که  کرده  اعالم  دولت 
سپرده گذار و گيرنده تسهيالت کاهش خواهد داد 
و اين به معنای حرکت احتمالی نقدينگی به سوی 
تسهيالت  دريافت  البته  و  سو  يك   از  سهام  بازار 
خواهد  ديگر  سوی  از  توليد  مناسب تر  و  بيشتر 
است  حالی  در  اين ها  همه  کفاش  گفته  به  شد.« 
به تدريج به دست  که گزارش های شش ماهه هم 
از اين گزارش ها  بازار  تا به اين جا  بازار می رسد و 
راضی است. با اين وجود از نظر اين فعال کهنه کار 
بازگشت رونق  به معنای  نشانه ها  بازار سهام همه 
فرد  چند  چون  نيست،  بلندمدت  برای  دست کم 
حقيقی ميزان محدودی نقدينگی به بازار آورده اند 
اما  شده.  اعالم  تومان  40 ميليارد  مجموع  در  که 
اين ميزان چندان قابل توجه نيست و نمی توان آن 
حساب  به  نقدينگی  جريان  بازگشت  مثابه  به  را 
در  آن ها  ماندن  باقی  و  حقوقی ها  احتياط  آورد. 
به  هشدار دهنده  عاليم  ديگر  از  فروش  صف های 
»حقيقی ها  می گويد:  کفاش  است.  بازار  فعاالن 
سرعت  همان  به  و  می شوند  هيجان زده  به سرعت 
اما  می روند.  فروش  صف  به  و  شده  پشيمان  هم 
حقوقی ها با توجه به اين که بايد به سهام دارانشان 
پاسخ گو باشند، احتياط بيشتری به خرج می دهند. 
به صورت هيجانی  بازار  از سوی ديگر داليلی که 
صعود کرد، هنوز قطعی به نظر نمی رسد. يعنی نه 
نرخ  نه  رسيده  سرانجام  به  هسته ای  توافق  هنوز 
سود بانکی کاهش يافته. بنابراين سهام دار حقوقی 
نمی تواند براساس چند شنيده و خوش بينی ريسك 
زيان را بپذيرد و واکنشی هيجانی مانند حقيقی ها 
و  بازار  آينده  درخصوص  دهد.«  نشان  اتفاقات  به 
پاسخ  هم  شاخص  صعودی  روند  تداوم  احتمال 
مديرعامل کارگزاری بانك مسکن همراه با احتياط 
از رکود و  بازار مدت هاست که  او،  به گفته  است. 
محرک،  يك  انتظار  در  و  بود  رخوت خسته شده 
ثانيه شماری می کرد. به همين دليل به سرعت به 
اخبار خوش واکنش نشان داد، اما برخی واقعيت ها 
هم وجود دارد. از جمله اين که بعد از مدت کوتاهی 
صعود، سهام دارانی که زيان  ديده بودند، به مرحله 
يا حتی سوددهی می رسند و به صرافت  سربه سر 

سهام  سبد  تغيير  يا  بازار  از  خروج  برای  فروش 
فروش.  صف های  بازگشت  يعنی  اين  و  می افتند 
از سوی ديگر هميشه صعودهای ناگهانی و شديد 
باعث نگرانی است، چون قطعا به  دنبال خود موج 
نگرانی  ابراز  با  کفاش  می آورد.  همراه  به  را  نزول 
صعودهای  و  نزول ها  در  تبانی  وجود  احتمال  از 
ناگهانی تاکيد می کند: »سهامی که در روز صعود 
ناگهانی شاخص به قيمت باال فروش رفت، روزهای 
قبل هم ارزنده بود هم ارزان، اما طرفداری نداشت. 
کار هم به جايی رسيده بود که سهام داران حقيقی 
بعد از اين که سهام خوب تمام شد، هر سهمی را 
اعم از خوب و بد می خريدند. ادامه روند صعود با 
ابهام مواجه است، کما اين که در ساعت های پايانی 
از صف های  معامالت روز صعود سه رقمی بعضی 
از سهام تبديل به صف فروش  خريد برای بعضی 
که خبرهای  است  اميدوار  کماکان  البته  او  شد.« 
خوش رنگ واقعيت بگيرد، تا بلکه زيان بسياری از 
سهام داران حقيقی که در ماه های گذشته متحمل 

شده اند، جبران شود.

حذف قوانین من درآوردی
اقتصادی  کميسيون  نايب رئيس  نکو،  ابراهيم 
مجلس، درخصوص بازگشت رونق به بورس معتقد 
است: »بورس در گذشته تابع يك سری از قوانين 
به  آن  پايه گذار  قبل  دولت  که  بود  من درآوردی 
بر  که  قوانين  اين  او  گفته  به  می آيد.«  حساب 
فراز و  به  اعمال می شد، منجر  پايه ساليق فردی 
نشيب در بازار شد که طی سال های گذشته و در 
دولت قبل شاهد آن بوديم. به عبارت ديگر رشد 
از  بيش  دهم  دولت  پايانی  سال های  در  شاخص 
آن که يك نتيجه منطقی درپی داشته باشد، مولود 
غيرمعقول  رشد  زمينه  در  نادرست  سياست های 
شاخص بود. او می گويد: »دخالت اشخاص، اعمال 
ساليق و پيروی نکردن از قواعد بورس که اصول 
رشد  شروع  زمينه ساز  دارد،  علمی  و  مشخص 

غيرمنطقی شاخص شد. واقعيت اين است که رشد 
اين  باشد و زمانی که  شاخص نمی تواند دل بخواه 
يك  فرازی  هر  که  گفت  بايد  می دهد،  رخ  اتفاق 
فرود هم دارد، که درواقع بعد از درپی گرفتن يك 
اين  شاهد  يازدهم  دولت  سوی  از  منطقی  رويه 
علمی تر  و  منطقی تر  دولت  امروز  اما  بوديم.  فرود 
حرکت  اين  می کند.  حرکت  بورس  درخصوص 
منطقی باعث شده تا شاهد رفتار های هيجانی در 
از  به  دور  بازار  اين  فعاالن  و  نباشيم  بازار سرمايه 
اصولی  برنامه ريزی  يك  بتوانند  مقطعی  نوسانات 
که  شرايط  اين  در  نکو  گفته  به  باشند.«  داشته 
دولت  در  که  بی رويه ای  رشد  از  بعد  بازار سرمايه 
و  رشد  و  شده  مواجه  ثبات  با  بوديم،  شاهد  قبل 
افت آن ديگر تابع ساليق شخصی نيست، و در اين 
شرايط که دولت در تالش برای به نتيجه رساندن 
مذاکرات 1+5 است، مسلما پيشرفت های سياسی 
تاثير مثبت روی شاخص خواهد داشت و می توان 
گفت ثبات سياسی نيز در کنار عوامل يادشده در 

ثبات بازار سرمايه موثر است.

همه خوش بین هستند
عليرضا عسگری مارانی، مدير عامل سرمايه گذاری 
ملی هم اميدواری به مذاکرات هسته ای را قوی ترين 
عامل برای رشد شاخص و رونق اين روزهای بازار 
می داند و معتقد است: »عامه سرمايه گذاران نسبت 
به آينده مذاکرات سياسی خوش بين هستند. گروه 
بانکی هم به دليل اعالم معاون اول رئيس جمهور 
نرخ  و  قانونی  سپرده  کاهش  برای  الزام  بر  مبنی 
سود متناسب با تورم در وضعيت سبز قرار گرفته 
و اين انتظار در گروه بانکی وجود دارد که با اين 
او  يابد.« به گفته  افزايش  اقدام سودآوری شان  دو 
و  باال  عمليات  گردش  دليل  به  هم  خودرو  گروه 
دارا بودن حداقل پنج درصد از توليد ناخالص ملی 
مارانی  دارد.  سودآوری  برای  بااليی  پتانسيل های 
می افزايد: »ايران خودرو به راحتی می تواند در سال 
بين 12  و سايپا هم  تومان  هزارميليارد  جاری 20  
تا 15 هزارميليارد تومان فروش داشته باشد که در 
صورت محاسبه چيزی حدود پنج درصد از ناخالص 
به خود  به همراه ساير گروه های خودرويی  را  ملی 
اختصاص می دهند.« مارانی با اشاره به داليل ورود 
جريان نقدينگی به بازار هم تاکيد می کند: »اگر در 
برخی صنايع از جمله سيمان و پتروشيمی نقدينگی 
جديد وارد شده، به دليل کاهش قيمت سهام و ارزندگی 
آن هاست. به عنوان مثال مپنا که 1500 تومان بود، به 
حدود 700 تا 750 تومان هم رسيد. برخی سهام شرکت ها 
آن قدر سنگين کاهش قيمت داشتند که عرضه کننده 
هم برای آن وجود نداشت.« اين کارشناس بازار سرمايه 
معتقد است بسياری از فعاالن حقيقی و حقوقی بازار در 
شرايط فعلی ماندگاری و پايداری بيشتری در سهام 
به  توصيه می کند هم چنان  به سهام داران  او  دارند. 
دنبال سهامی باشند که پيش بينی سود مناسبی در 
صورت های مالی خود دارند و دست کم سود منطقی 

عايدشان کند.

سايه رونق روی سر تاالر شیشه ای

سهام داران  بود،  که  چه  هر  رونق 
کرد.  امیدوار  زیانشان  جبران  به  را 

می گویند  بازار  حرفه ای های 
گذشته  ماه های  در  تهران  بورس 

بود  شده  استخری  به  تبدیل 
عمال  یعنی  کم،  بسیار  عمق  با 

نداشت.  وجود  آن  در  شنا  امکان 
این  کمی  گذشته  روزهای  در  اما 
می توان  و  شده  عمیق تر  استخر 
بهبود  به  و  داشت  تحرکی  آن  در 

بود  امیدوار  اوضاع 
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بازار سرمايه حاال ديگر برای فعاالن اقتصادی و شايد بتوان گفت 
همه شهروندان، نامی ناشناس نيست. اما باوجود اين موضوع 
به نظر می رسد هنوز جايگاه مناسب خود را در اقتصاد ايران 
پيدا نکرده است. اين مسئله بدون شك به سياست گذاری های 
همه  در  می شود.  مربوط  گذشته  سال  چند  در  اقتصادی 
حال  در  کشورهای  از  بسياری  در  و  توسعه يافته  کشورهای 
آوردن  در  چرخش  به  برای  مکان  بهترين  بورس ها  توسعه 
سرمايه ها و هم چنين تامين منابع مالی برای فعاليت های مولد 
بورس  اين که  باجود  ايران  اقتصاد  در  اما  محسوب می شوند. 
بورسی ها  امروز  تا  است،  خورده  کليد  سال 1346  از  تهران 
همواره در تالش بوده اند تا در زمينه تامين مالی رقيبی برای 
بانك ها باشند. اين مسئله در حال حاضر که بنگاه داری بانك ها 
تبديل به يك معضل شده است نيز بيشتر از هر وقت ديگری 
به چشم می آيد که جای بورس در تامين مالی برای گسترش 
فعاليت های مولد در اقتصاد ايران بسيار خالی است. بدون شك 
اين مسئله به روند برخی سياست گذاری های غلط اقتصادی 
طی دوره های مختلف بازمی گردد که امروز ريسك حضور در 
بازار سرمايه را افزايش داده است. در همين چند هفته پيش به 
محض آن که خبر رسيد مذاکرات هسته ای باز هم بدون نتيجه 
پايان يافته است، سهام داران حقيقی با فروش سهام خود بيش 
از بورس تهران خارج کردند.  از 1400 ميليارد ريال پول را 
شايد تا حد زيادی اين واکنش ها در مدار اقتصاد طبيعی باشد، 
اما نکته اين جاست که فرار سرمايه از بورس همواره در اقتصاد 
ايران دايره دالل بازی ها و سفته بازی های بانکی را افزايش داده 
و هيچ کمکی به رشد اقتصادی فعاليت های مولد نکرده است. 
به نظر می رسد حاال ديگر زمان آن رسيده است تا برنامه ريزان 
به  کنند.  تبديل  امن سرمايه ها  به محل  را  بورس  اقتصادی 
گونه ای که وقتی قرار است با يك اتفاق ناخوشايند سرمايه ها 
فراری شوند، به اين نتيجه برسند که عقالنيت اقتصادی تا امروز 
بازار سرمايه را بهترين پناهگاه برای آن ها معرفی کرده است. 
تجربه کشورهای توسعه يافته و بسياری از کشورهای در حال 

توسعه نيز اين ادعا را ثابت می کند.
رسانه های مختلف چندی پيش به نقل از علی طيب  نيا، وزير 
اقتصاد، گزارش کردند که در  سال گذشته تنها 27 هزار  ميليارد 
تومان از طريق بازار سرمايه به بخش توليد تزريق شده که 
اين رقم در برابر سهم 200 هزار ميليارد تومانی بانك ها ناچيز 
اين بخش  در  است که دولت  اين درحالی  نظر می رسد.  به 
با دو مشکل اساسی مواجه است. اول تغيير مسير بانك ها از 
تسهيالت دهی به بنگاه داری و دوم کافی نبودن آورده نقدی 
بانك ها در مقابل سيل درخواست برای دريافت تسهيالت. يعنی 
داشته های نقدی بانك ها کفاف نياز توليد و صنعت برای ادامه 
بقا را نمی دهد. البته بايد به اين نکته توجه کرد که بنگاه داری 
به بانك ها آموخته است که سرمايه خود را در فعاليت هايی با 
برگشتی سود بيشتر سرمايه گذاری کنند. به همين دليل چون 

در چند سال گذشته سياست های اقتصادی باعث زمين گير 
شدن توليد شده اند، بانك ها نيز ترجيح می دهند تا سرمايه خود 
را به نرمی و نازکی از کنار توليد عبور دهند. شايد همين مسئله 
به طور جدی وجود دارد که دولتی ها بيش از هر زمان ديگری 
از ارتقای جايگاه بورس در اقتصاد ايران سخن می گويند. اين 

رويکرد در بسته خروج از رکود دولت کنونی نيز وجود دارد.
تامين  وظيفه  قرار شده  دولت،  براساس سياست های جديد 
مالی بنگاه ها بين بازار سرمايه و بانك ها تقسيم شود. از اين 
تقسيم بندی سهم بازار سرمايه شرکت های بزرگ و متوسط 
است و سهم بانك ها متقاضيان خرد دريافت تسهيالت، تا بلکه 
دست آن ها هم به منابع مالی برسد. در اين ميان از يك سو بازار 
سرمايه موظف است زمينه را برای اين تحول بزرگ فراهم آورد. 
در سوی ديگر هم بانك ها بايد اندوخته های خود در صنعت 
بنگاه داری و سهام داری را تبديل به پول نقد کنند تا آورده 
بيشتری برای اين مسئوليت جديد در اختيار داشته باشند. هر 

چند آن ها برای اين اقدام سه  سال از دولت مهلت گرفته اند.
اين همه بدان معناست که دولت تصميم گرفته در کنار 
تغيير مسير بانك ها از بنگاه داری به سوی وظيفه اصلی اش 
يعنی تسهيالت دهی، نظام تأمين مالی را هم تغيير دهد، 
چون اعتقاد بر اين است که حجم بزرگی از نقدينگی در 
اختيار مردمی است که توان انجام فعاليت اقتصادی را ندارند. 
آن هم در شرايطی که توليد و صنعت تشنه اين نقدينگی 
است. بنابراين بايد راه برای حرکت اين نقدينگی در جهت 
مطلوب فراهم شود. کارشناسان بر اين باورند که دولتی ها 
کمی تا حد زيادی دير به اين فکر افتادند و اکنون نمی توان 
با خيالی آسوده مطمئن بود که بازار سرمايه باوجود پتانسيلی 

که دارد، بتواند به موقع به داد اقتصاد ايران برسد.

بورس هرگز نمی تواند زورگو باشد
اقتصاد،  ارشد  بازار سرمايه و کارشناس  اکبری، فعال  رضا 
می گويد: »جای خوشحالی است که دولت می خواهد بازار 
سرمايه را آن طور که شايسته عقالنيت موجود در ساختار اين 
بازار است، به سمت فعاليت های جدی بکشاند و نقش هايی 
که می توانند برای بانك ها در اقتصاد ايران غيرواقعی باشند، 

به بورس واگذار کند.
واقعيت اين است که نظام بانکی ايران طی چندين دهه در 
بساط تسهيالت تکليفی، بازی های نرخ سود با کشش رانت، 
سال  چند  در  مخصوصا  اجرايی  مديران  فساد  بنگاه داری، 
گذشته بيشتر از آن که بخواهند کارکرد واقعی و مولد اقتصاد 
داشته باشند، در بسياری از مواقع در جلد داللی فرو می روند 
که چنين چيزی اصال نمی تواند باری از روی دوش توليد و 

شرکت های بزرگ بورسی بردارد.
من معتقدم بانك ها يك بنگاه اقتصادی هستند و اشکالی 
ندارد اگر بنگاه داری کنند، منتها اين بنگاه داری بايد بتواند 

باری از روی دوش توسعه و تحرک صنعتی کشور بردارد، نه 
اين که فقط و صرفا يك نوع داللی کاذب برای افزايش سود 
باشد. در اين شرايط بانك ها به غول هايی تبديل می شوند که 
قدرت رقابت بی همتايی دارند، چون حمايت های بی همتايی 

نيز از آن ها می شود.
بورس به خاطر ساختاری که دارد، هرگز نمی تواند در اقتصاد 
برنامه ريزان  پتانسيلی کامال مولد دارد.  زورگويی کند، چون 
دولتی بايد زمان را هدر ندهند و هر چه زودتر وظيفه تامين 

مالی را به بورس واگذار کنند.« 

بورس می تواند
عباس موسويان، دبير کميته فقهی بورس اوراق بهادار و عضو 
شورای فقهی بانك مرکزی، نيز معتقد است که اين امر ميسر 
است، اما با فرض تحقق شروط آن. او می گويد: »وضع فعلی 
اقتصاد ايران از اين قرار است که گروه بزرگی از مردم بخش 

را مشارکتی کند اقتصاد  بورس می تواند 
بازخوانی جذابیت های بازار سرمايه برای بر عهده گرفتن  تامین مالی

بورس

سهیل قاسم نژاد
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بزرگی از نقدينگی سرگردان را در اختيار دارند، اما توان انجام 
فعاليت اقتصادی با آن را ندارند. در سوی ديگر توليد و صنعت 
نيازمند دريافت اعتبار و تسهيالت و تامين مالی است. اما با 
توجه به پتانسيل های بانك ها و قدرت تسهيالت دهی آن ها، 
قادر به تامين نيازشان نيستند. در چنين شرايطی ضروری 
است تا ابزارهايی تعريف شود که پل ارتباطی باشند، برای 
حرکت نقدينگی به سوی بخش توليد، يعنی انتقال سرمايه 
راکد و شبه راکد به سوی کارآفرينان. پل ارتباطی مورد نظر 
دولت در اين خصوص هم بازار سرمايه و ابزارهای تامين مالی 

است که در آن تعريف شده است.«

جذابیت های تامین مالی در بورس
به  اشاره  با  هم چنين  تهران  بورس  فقهی  کميته  دبير 
پتانسيل های بازار سرمايه برای تحقق اهداف دولت در بسته 
خروج از رکود به شهروند نيز می گويد: »ابزارهای موجود در 
بازار سرمايه از تنوع الزم برخوردارند و سود آن ها متناسب با 
پذيرش ريسك، متفاوت و قابل تغيير است.« او درخصوص 
ميزان جذابيت ابزارهای تامين مالی بازار سرمايه در مقابل 
اوراق منتشرشده از سوی بانك ها هم تاکيد کرد: »ظاهرا 
سود اوراق مشارکت در بازار سرمايه و بانك ها به طور مساوی 
22 درصد است و البته خريد اين اوراق در بانك ها ساده تر 
هم صورت می گيرد. اما خريداران بايد بدانند قيمت اصل 
اين اوراق در بازار سرمايه درحال نوسان است و ممکن است 
ارزش يك برگ اوراق يك ميليون  تومانی به کمتر از اين رقم 
به فروش برسد. بنابراين مشتريان اوراق مشارکت در بازار 
سرمايه به جز سود برگه ها می توانند از محل نوسان قيمت 

اوراق هم سود کسب کنند.«
موسويان در ادامه با اشاره به توان بازار سرمايه در جذب 
نقدينگی سرگردان به سوی ابزارهای تامين مالی با توجه به 

اين که خود از کمبود نقدينگی رنج می برد، می گويد: »قرار 
نيست برای خريد اين ابزار از مجموع نقدينگی های موجود 
برای  منابع  تجهيز  عبارت ديگر  به  استفاده شود.  بازار  در 
ابزارهای تامين مالی از اين محل صورت نخواهد گرفت، بلکه 
بايد نقدينگی های راکد موجود در کشور که در دست مردم 
قرار دارد، تحريك شده و به سوی بازار سرمايه حرکت کند و 

صرف خريد ابزارهای تامين مالی شود.«

سلیقه مردم را در نظر بگیريد
به گفته او، ميزان موفقيت اين برنامه هم البته بستگی 
و  ريسك  نظر  از  اوراق  جذابيت های  به  تمام  و  تام 

با  متناسب  بايد  شرايط  اين که  ضمن  دارد.  بازدهی 
سليقه مردم در وام دهی طراحی شود. موسويان تاکيد 
بازار  مالی  تامين  ابزارهای  بودن  »ناشناخته  می کند: 
سرمايه ازجمله عواملی است که مانع از موفقيت آن ها 
شده، بنابراين اگر دولت بنا دارد نقش بازار سرمايه در 
تامين مالی را افزايش دهد، بايد بستر فرهنگی الزم را 
فراهم آورد و صاحبان نقدينگی را با اين فرصت جديد 

کنند.« آشنا  سرمايه گذاری 
موسويان درخصوص تنوع ابزارهای تامين مالی بازار سرمايه و 
برنامه های اين بازار برای متنوع شدن ويترين خود هم اضافه 
به جز سهام شرکت های صاحب  می کند: »درحال حاضر 
مشارکت،  اوراق  می شود،  معامله  بورس  تاالر  در  که  نماد 
اوراق صکوک اجاره و اوراق مرابحه درحال فعاليت در بازار 
سرمايه است. از سوی ديگر اوراق سلف موازی که برای نفت 
دليل  به  متاسفانه  بود،  شده  طراحی  نفتی  فراورده های  و 
اختالف نظر بانك مرکزی و وزارت نفت به سرانجام نرسيد. 
اما همين اوراق درحال حاضر در بخش برق و سنگ آهن با 

استقبال مواجه شده است.
 به جز آن چه گفته شد، صندوق زمين و ساختمان به بازار 
رونق  به زودی  آن  فعاليت  اميد می رود که  و  معرفی شده 
بيشتری گيرد و فعال تر شود. با اين وجود هنوز ابزارهای 
مالی وجود دارند که تعريف شده اند و کميته فقهی بورس هم 
آن ها را تاييد کرده، اما مورد استفاده قرار نگرفته اند. ازجمله 
اوراق جعاله، مضاربه و اوراق استثنا که برای احداث پروژه ها 
اوراق مزارعه و مساقات برای  مورد استفاده قرار می گيرد. 
فعاليت های کشاورزی هم ازجمله ابزارهايی است که می تواند 

مورد توجه قرار گيرد.«

فصل شکوفايی بورس رسیده است
هر چند که احيای شرايط حضور در بازار سرمايه و هم چنين 
احيای نقش بازار سرمايه در کليت اقتصاد می تواند بسياری 
از گره های توسعه کشور را باز کند، اما اگر اين اتفاق رخ 
دهد، ما حتی می توانيم فراتر از مرزهای اقتصاد ملی خود 
از پتانسيل و خاصيت های بورس استفاده کنيم. مهم ترين 
هدف بازار سرمايه اين است که با اجرای فرايند سالم سازی و 
شفافيت، پس اندازکنندگانی را که دارنده منابع مالی هستند 
و هدف کسب سود و بازده معقول دارند، به اشخاص حقوقی 
و واحدهای اقتصادی که برای توسعه فعاليت های خود نياز به 
منابع مالی دارند، پيوند دهد. چنين چيزی مکانيسم مشارکت 
را در اقتصاد افزايش می دهد و مسير مردمی شدن اقتصاد را 
هموار می سازد. اگر اين اتفاق رخ دهد، بورس حتی می تواند 
بهترين سفير برای برقراری ارتباط ميان حلقه فعاليت های 
کشورهای  که  چيزی  باشد.  کشورها  ساير  با  کشور  مولد 
برای همين جريان  را تجربه کرده اند.  نيز آن  توسعه يافته 
برنامه ريزی در اقتصاد ايران بايد به سمتی برود که هر چه زودتر 
مسير مردم با اطمينان بيشتری به سمت تاالر حافظ باز شود. 
در غير اين صورت باز هم اقتصاد حرکت در دور باطل را تجربه 
خواهد کرد. در دنيای امروز هيچ شکی باقی نمانده است که هر 
اقتصادی با تکيه بر فعاليت های مولد می تواند مسير توسعه 
را برای خود هموار سازد. ما هر چقدر جريان اجرا شدن اين 
تجربه را ديرتر فراهم سازيم، بدون شك ديرتر سوار بر کاروان 
توسعه می شويم که در دنيای امروز اين مسئله هيچ معنايی 
تا  اقتصادی.  برای شاخص های  تدريجی  ندارد جز سقوط 
امروز بنا بر هر دليلی بانك ها نشان داده اند که نمی توانند 
آن طور که بايد باری از روی دوش توليد بردارند. به همين 
خاطر بايد اين عارضه را با سرعت ترميم کرد و بورس را به 
جعبه تقسيم مولد اقتصاد کشور تبديل ساخت. اما آيا اين 

اتفاق زمانی رخ می دهد که نگوييم دير شده است؟

سرمایه  بازار  هدف  مهم ترین 
فرایند  اجرای  با  که  است  این 

شفافیت،  و  سالم سازی 
دارنده  که  را  پس اندازکنندگانی 

کسب  هدف  و  هستند  مالی  منابع 
به  دارند،  معقول  بازده  و  سود 

واحدهای  و  حقوقی  اشخاص 
توسعه  برای  که  اقتصادی 

منابع  به  نیاز  خود  فعالیت های 
دهد پیوند  دارند،  مالی 
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فهرست 50 شرکت فعال تر بورس اوراق 
بهادار تهران برای دورة سه ماه دوم سال 
93، اعالم شد. نام شرکت سرمايه گذاری 
خوارزمی- با نماد »وخارزم«- در رديف 

سی وششم اين فهرست ديده می شود.
بورس،  فعال تر  شرکت های  شاخص 
جهات  از  جهانی  معتبر  بورس های  در 
مختلف وضعيت سهام مهم بازار را نشان 
ممتاز  شرکت های  شناسايی  می دهد. 
پاية  بر  اغلب  را  برتر  موقعيت  دارای  يا 
سهام،  نقدشوندگی  قدرت  معيارهای 
و  بازار  بر  شرکت  تاثيرگذاری  ميزان 
برتری نسبت های مالی بررسی می کنند.

به  نيز  شاخص  اين  محاسبة  روش 
ارزش  مبنای  بر  که  است  صورت  اين 
)سه  فصلی  به طور  سهام،  بازار  جاری 
می شوند  انتخاب  شرکت هايی  ماهه( 
دارا  را  بازار  ارزش  درصد  بيشترين  که 
مربوط  شاخص  شرکت ها  اين  هستند. 
ارزش  فصل  پايان  در  دارند.  را  خود  به 
و در صورت  بازنگری می شود  شرکت ها 
عدم احراز شاخصه های حضور، بعضی از 
فعال تر  گردونة 50 شرکت  از  شرکت ها 
خارج و شرکت های ديگر جايگزين آن ها 

می شوند.
پتروشيمی  صنايع  آمار،  اين  اساس  بر 
گاز  و  نفت  سرمايه گذاری  فارس،  خليج 
پااليش  )تاپيکو(،  تامين  پتروشيمی  و 
اصفهان  مبارکه  فوالد  بندرعباس،  نفت 
شرکت  پنج  سيار  ارتباطات  شرکت  و 
فعال تر بورس اوراق بهادار در تابستان 93 
مخابرات  غدير،  سرمايه گذاری  بوده اند. 
پارسيان،  گاز  و  نفت  گسترش  ايران، 
ملی صنايع  گهر،  و صنعتی گل  معدنی 
مس ايران، بانك پاسارگاد، گروه مديريت 
معدنی  مپنا،  گروه  اميد،  سرمايه گذاری 
سرمايه گذاری  و  چادرملو  صنعتی  و 
رتبه های ششم  در  بازنشستگی  صندوق 
تا پانزدهم جدول فعال ترين شرکت های 
بورسی در سه ماه دوم امسال قرار دارند. 
نيز   20 تا   16 رتبه های  حال،  عين  در 
صادرات  بانك  خوزستان،  فوالد  برای 
ايران، توسعه معادن و فلزات، پتروشيمی 
پرديس و بانك پارسيان به ثبت رسيده 

است.

بورس

50 شرکت فعال تر بورس اعالم شد فهرست 
نام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی- با نماد »وخارزم«- درردیف سی وششم این فهرست دیده می شود

برای سه ماه دوم سال 93

بورس  در  برتر  شرکت های  شناسايی  گزارش،  اين  اساس  بر 
اوراق بهادار تهران بر پاية ترکيبی از قدرت نقدشوندگی سهام، 
ميزان تاثيرگذاری شرکت ها بر بازار و در چهارچوب معيارهای 
معامالت  تاالر  در  سهام  دادوستد  ميزان  می شود.  انجام  سه گانه 
دادوستد سهام در  تناوب  دادوستد شده(،  ارزش سهام  و  )تعداد 
دادوستد  دفعات  و  شده  دادوستد  روزهای  )تعداد  معامالت  تاالر 
تعداد سهام  )ميانگين  بازار  بر  تاثيرگذاری شرکت  و معيار  شده( 
منتشرشده و ميانگين ارزش جاری سهام شرکت در دورة بررسی( 

سه معيار بورس تهران برای تعيين شرکت های فعال تر است.
مقايسة فهرست جديد با شرکت های عضو اين شاخص در سه ماه 

گذشته نشان می دهد نماد پارسان از جايگاه دوم در سه ماه اول 
تاپيکو  نماد  و  منتقل شده  ماهة جديد  در سه  به جايگاه هشتم 

جای آن را گرفته است.
مخابرات نيز جايگاه پنجمی خود را به همراه اول داد و خود به 
رتبة هفتم نقل مکان کرد. اين در حالی است که سرمايه گذاری 

غدير از رتبة هفتم به جايگاه ششم رسيده است.
پاکشو  وبانك، غمارگ،  وتجارت،  وبملت،  نمادهای  بين  اين  در 
کرماشا،  و  خارج شده اند  سال  اول  ماه  سه  فهرست  از  رتاپ  و 
کنور، فاراک، ونيکی، وتوسم و فاسمين به فهرست جديد اضافه 

شده اند.
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همة داستان، زير سر غّده اي است که نامش را 
پروستات گذاشته اند و فقط درمردان مي توان 
پيدايش کرد. اين که پروستات چقدر براي 
دارد؛  خود  جاي  دارد،  اهميت  آقايان  بدن 
اما آن چه کمتر مردي به آن فکر  مي کند، 
اين است که پروستات، پتانسيل بااليي براي 
سرطاني شدن دارد و اگر اين گونه نبود، عنوان 
دومين سرطان شايع را بعد از سرطان ريه 
اين  نمي داد.  اختصاص  خود  به  آقايان  در 
حتي  مردان  از  خيلي  که  است  حالي  در 
نمي دانند پروستات چيست. پروستات غّده اي 
در دستگاه تناسلي مردان است که زير مثانه 

قرار گرفته و پيش آب راه را احاطه مي کند.
سرطان  خطرزاي  عامل  قوي ترين  سن، 
پروستات است؛ اصوال بعد از 50 سالگي 

احتمال ابتال افزايش مي يابد.
 موارد موثر بعدي در ابتال به اين بيماري 
سابقة خانوادگي و عوامل ژنتيکي هستند. 
اول  درجه  خويشاوندان  که  مرداني  در 
آن ها مبتال به سرطان پروستات هستند، 

درصد ابتال، بيشتر است. 

چاقي و اضافه وزن هم زمينه هاي ابتال به 
اين بيماري را ايجاد مي کند.

روزانة  مصرف  مقاربتي،  بيماري هاي 
داروهاي ضدالتهاب نيز ميزان خطر ابتال 
سرطان هاي  از  بسياري  مي برند.  باال  را 
و  مي کنند  رشد  به آهستگي  پروستات 
ممکن است مشکلي ايجاد نکنند. توجه 
به مواردي از قبيل اشکال در جريان دفع 
درد  مني،  و  ادرار  در  ادرار، وجود خون 
مفصل  و  کمر  پاييني  قسمت  در  مکرر 
زودهنگام  تشخيص  در  مي تواند  ران  
بهبود ي  امکان  و  کند  کمك  بيماري 

کامل را افزايش دهد.
آزمايشگاهي  بررسي  و  پزشك  معاينة 
اختصاصي  آنتي ژن  اندازه گيري  و 
تشخيص  روش هاي  از   ،PSA((پروستات
درمان  شيوة  هستند.  پروستات  سرطان 
عامل  چندين  به  بسته  پروستات  سرطان 
مختلف از جمله رشد آن، سالمت عمومي 
نوع  جانبي  عوارض  و  فوايد  همين طور  و 
درمان است. در مرداني که در مراحل اولية 
ممکن  فوري  درمان  هستند،  بيماري  اين 

نظر  بيمار تحت  فقط  و  نباشد  است الزم 
قرار می گيرد. در مواردي که نياز به درمان 
به  درماني  شيوه هاي  از  مي توان  باشد، 
هورمون درماني، جراحي عمومي، برداشتن 
بافت  کردن  منجمد  پروستات،  غدة 
دارودرماني  و  شيمي درماني  پروستات، 
اشاره کرد. در دارودرماني داروهايي تجويز 
توليد  يا کاهش  باعث حذف  مي شود که 
آندروژي يا جلوگيري از آندروژی مي شود.

موثرترين موارد در پيش گيري از سرطان 
پروستات، پرهيز از برنامة غذايِي پرچرب 
از  استفاده  زياد،  قرمز  گوشت  داراي  و 
فعاليت  سبزي،  و  ميوه  داراي  رژيم هاي 
استفاده  و  چاقي  با  مبارزه  منظم،  بدني 
مانند  آنتي اکسيدان هايي  غذايي  منابع  از 
) موجود  ليکوپن   ،E ويتامين  سلفوم، 
و  هندوانه  گوجه فرنگي،  محصوالت  در 

گريپ فرود قرمز( هستند.
روي  عنصر  کمبود  است،  ذکر  به  الزم 
شدن  بزرگ  باعث  کلسترول،  افزايش  و 
پروستات مي شود و بدانيد روغِن دانه هاي 

روغني، سرشار از عنصر روي هستند.

آفاق در سالمِت توست… سالمت همه 
به مناسبت ماه نوامبر و كمپین هاي حمايت و اطالع رساني سرطان آقايان بر آن شديم تا اطالعاتي را با شما به اشتراک بگذاريم 
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تاريخ  تقويم  خانواده و  مجله فرهنگ 

سالگرد آذری لغو امتیاز تنباكو 
در آذر 1270 خورشيدی  ظهيرالسلطان، پسر ناصرالدين شاه 
و حاکم اصفهان، به بازرگان هايی که مخالف تفويض امتياز 

تنباکو به غرايب بودند، نامة تلخی نوشت:
»شما سزاواريد که احضار شويد و به کيفر گستاخی خود 
برسيد. يعنی مثال پايتان به فلك بسته شود و حق اين است 
که شما را گردن بزنند تا ديگر احدی قادر نباشد در امور 
دولتی بگويد چرا يا برای چه. ولی اين دفعه به لحاظ احترامی 
که برای امام جمعه که حامل نامه است قائليم، اغماض کرديم 
به اين شرط که دست از چنين گستاخی ها و مخالفت با اوامر 
دولت برداريد. اعليحضرت پادشاه صاحب اختيار اهالی ايران 
و اموال آنان است و بهتر از هر کسی می داند که مصلحت 
رعايا در چيست. شما ابدا حق چنين مخالفت هايی را نداريد، 
بدون گستاخی به شغل خودتان بپردازيد و کاری به اين کارها 

نداشته باشيد...«
اين نامه درست وقتی نوشته شد که حکم ميرزای 
شيرازی درباب تحريم تنباکو مدت هاست بين 
مردم سينه به سينه می چرخيد. همان حکمی 
که دادن امتياز کشت تنباکو را به کمپانی رژی 
قديمی ها  قول  به  که  امتيازی  تقبيح می کرد؛ 

گنجی بود که به ديگران واگذار می شد.
»بسم اهلل الرحمن الرحيم، اليوم استعمال تنباکو 
و توتون بِأَِی نحٍو کان در حکم محاربه با امام 
زمان عليه السالم است. حرره االقل محمدحسن 

الحسينی.«
درست بعد از اعالن اين حکم هم بود که مردم 
به خيابان ريخته بودند و قليان می شکستند و 

اعالميه بر در و ديوار شهرها می چسباندند و باالخره کامران 
انداختند،  و مصالحه  تطميع  به صرافت  را  پسر شاه  ميرزا 
هرچند نامه ها و وعده های اين شاهزاده هم به قولی ميسر 
واقع نشد و محمدعلی خان معين نظام، فرمان تيراندازی 
به سمت معترضان صادر کرد و  می گويند حتی  در اين 

تيراندازی ها عده ای کشته شدند.
و سرانجام شاه در پنجم جمادی الثانی 1309 يعنی 27 آذر 
امين السلطان  وزيرش  به  دست خطی  خورشيدی    1270
نوشت و لغو کامل امتياز تنباکو را اعالم کرد. گرچه باز هم 
55 روز گذشت تا علما حکم تحريم تنباکو را پس گرفتند و 

انيس الدوله حاضر شد جلوی شوهر قليان بگذارد. 

سالگرد آذری مرگ سه قطره خون:
آذر که می آيد پاييز که می رسد به انتها ، ياد جمالت عجيب 
دکتر  قول  به  .هرچند  می افتيم   1332 آذر  های  روزنامه 
چمران که از نزديك شاهد اتفاقات بود اين سه قطره خون 
، اين سه جوان احمد قندچی، آذر شريعت رضوی و مصطفی 
بزرگ نيا فقط قربانی قدم نيکسون نايب رييس جمهور آمريکا 

شدند ؛ همان که به ايران می آمد آن هم بعد از کودتای 28 
مرداد که آن چه از دست داده بود پس بگيرد .

»عده اي از دانشجويان در کالسهاي درس نشسته بودند و 
به پليس چهره خشني نشان مي دادند و پليس را مسخره 
مي کردند و اين باعث شده که پليس به واکنش بيفتد. پليس 
قصد زدن دانشجويان را نداشت ولي دانشجويان به پليس 
حمله کردند و مي خواستند اسلحه شان را بگيرند. پليس در 
قالب دفاع اين کار را کرده و قصدش زدن دانشجويان نبوده 

است« 
تاريخ می گويد در آبان ماه 1332 نيکسون اعالم کرد که 
قصد دارد به ايران بيايد ،آن هم درست بعد از کلی تجمعات 
اعتراضی دانشجويی به قضيه کودتا که همه بی سرانجام مانده 
بودند ، بعد از دستگيری و بعد از اعدام دکتر فاطمی ، همين 
هم شد که دانشجويان ساکت نماندند ، توی کالس های 
دانشگاه تهران سر و صدا شد و حتی بعضی اساتيد همراه 

شدند با جوان هايی که نمی خواستند توی مرداب بی کفايتی 
دولت تازه فرو بروند .

تلفني  شنيد  دربانی  چمران  دکتر  گفته  به  اما  وسط  اين 
به يکي از افسران گارد دانشگاه دستور مي رسد که »بايد 
دانشجويي را شقه کرد و جلوي در بزرگ دانشگاه آويخت که 
عبرت همه شود و هنگام ورود نيکسون صداها خفه گردد و 

جنبده اي نجنبد...«.
همين هم بود که اهالی دانشگاه تالش کردند که دانشجوها 
را نجات دهند ، تالشی که بی نتيجه بود ، سربازها رسيدند 
، جوان های بی سالح را به تيرمسلسل بستند و بی محاکمه 
کشتند . خون  سه جوان زمين های دانشگاه فنی  را سرخ 
کرد و عذر خواهی فردا روز دولت و ارتش و پليس نتيجه ای 
نداد و اين روز عجيب لکه ننگی شد برای همه آن هايی که 
نمی دانند با اسلحه به جنگ دست های خالی رفتن جز ننگ 
نمی آورد توی تاريخ . به قول آن روزنامه قديمی که در آن 
روزهای آذری از مرگ دانشجويان و عذرخواهی دولت می 
نوشت ؛»اگر تيرها هوايي شليك شده، پس دانشجويان پر 

درآورده و خود را به گلوله زدند«  

سالگرد آذری برگزاری كنفرانس تهران
روزنامه اطالعات 1322/9/13

ايران، كنفرانس پيشوايان  تاريخ  »روزهای درخشان 
سه كشور بزرگ دوست و متفق ما در تهران

اهالی تهران کم وبيش آگاهند که در هفته گذشته، تهران 
روزهای  بزرگ ترين  شاهد  ايران  شاهنشاهی  پايتخت 
کشورهای  جمهور  رئيس  روزولت،  و  بوده  خود  تاريخی 
اتحاد  وزير  نخست  استالين،  مارشال  آمريکا،  متحد 
وزير  نخست  چرچيل،  و  سوسياليستی  شوروی  جماهير 
لشگری  سران  از  جمعی  اتفاق  به  انگلستان  امپراتوری 
انگستان  کميسر  مولوتف،  و  خود  کشورهای  سياسی  و 
در  بزرگی  کنفرانس  و  رسانيده  هم  به  حضور  تهران  در 
کم نظير  گيتی  تاريخ  در  و  بی سابقه  کنونی  جنگ  تاريخ 
موفقيت  با  دسامبر  اول  روز  که  دادند  تشکيل  تهران  در 

پايان يافت...«
روزها  آن  اطالعات  روزنامه  به   
و  روسيه  تکريم  و  تمجيد  بابت 
انگليس خرده نگيريم، چون روزی 
شوروی  وزير  نخست  استالين  که 
نخست  چرچيل  روسيه،  همان  يا 
رئيس  روزولت  و  انگلستان  وزير 
شوروی  سفارت  در  آمريکا  جمهور 
تقريبا  ايران  شدند،  جمع  هم  دور 
به  متفقين  اشغال شده  کشور 
شمالی اش  مرزهای  می آمد،  شمار 
آذربايجانش  بود،  شده  بمباران 
و  تبادل کاال  بود و جنوبش محل  استقرار روس ها  محل 
آمدن اسلحه و سرباز انگليس. اين سه کشور هم که بعدها 
عليه  متحد  بودند،  نشده  دوست  هم  با  آن قدر  هيچ وقت 
ارتش آلمان مثل سه دوست جان جانی، روی صندلی های 
لهستانی سفارت روسيه که در اصل خانه ای قجری از دورة 
می کردند.  مذاکره  و  بودند  گرفته  آرام  بود،  مشروطيت 
می خواستند البته تکليف جنگ را مشخص کنند؛ جنگی 
و  می شد  تامين  ايران  مردم  نفت  پول  از  آن  مهمات  که 

راه آهن و آذوقة ايرانی به دادش می رسيد. 
شاه ايران را هم البته کسی جدی نمی گرفت. شاه قبلی 
پسر جوانش  و  بود  تبعيد شده  اشغال،  جريان  همان  در 
اين  بود.  گرفته  را  جايش  توانايی  و  تجربه  هيچ  بدون 
است.  عجيب تر  ماجراها  همة  از  شاه  خاطرات  اما  وسط 
محمدرضا  که  گفته اند  بارها  خاطرات نويسی،  متخصصان 
پهلوی خواست با آن سه نفر مالقات کند، اما موفق نشد و 
باالخره هم وقتی دلش را به دست آوردند که کنفرانسشان 
را تمام کرده بودند و هرکدام با غنيمتی به شهر خودشان 

برمی گشتند؛ هفتادويك سال پيش در چنين روزهايی.

ای ماه رسید ماه آذر
شرمین نادری

ماه آذر اسم های بزرگ زيادی دارد ، از جالل آل احمد بگیر و تولد آذری اش تا سالگرد فوت علی حاتمی نويسنده و كارگردان توانای ايرانی كه می شود گفت 
با داستان پردازی و هنرش تاريخ معاصر را برای ما زنده نگه داشته است .در اين میان سالگرد كنفرانس سیاه تهران هم هست ،سالگرد زلزله نیشابور،قصه 
16 آذر ، روايت مرگ آيت اهلل مدرس و يا سالگردها و تولد های زياد ديگری كه نمی شود در يک صفحه تقويم دربارشان نوشت ، ما اما از میان همه سالگردها 

يکی دو مورد را برگزيديم كه خیال می كرديم قصه شان گفتنی تر است . 
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تو هنوز هم مدیر مدرسه ما هستی 
به بهانه 11 آذرماه، سالروز تولد جالل آل احمد 

ادبیات
فرید دانش فر 

صحبت از نويسنده ای است كه 45 سال از درگذشتش می گذرد، ولی هنوز هم دربارة طرز فکرش، ديدگاهش و نويسندگی  او صحبت می شود. همین چند جملة كوتاه كافی است تا 
بدانید با شخصیتی روبه رو هستیم كه در ادبیات داستانی و به طور كل در ادبیات ما جايگاه ويژه ای دارد. اسمش برای همه آشناست؛ چه برای كسانی كه در دوران او زندگی كرده اند 
و چه برای نوجوانان امروز. نويسنده ای كه نه تنها بر نويسنده ها و شاعران هم دورة خودش، كه بر جامعه و به ويژه جوانان آن زمان تاثیر زيادی گذاشت. كسی كه صريح و بی پرده 

حرفش را می زد و عقايدش را در آثارش مطرح می كرد؛ جالل آل احمد. آذرماه بهانة خوبی است تا با اين نويسنده بیشتر آشنا شويد. 

از صفر تا صد 
قبل از او، پدر و مادرش صاحب هفت دختر و يك پسر شده 
بودند. در يازدهم آذرماه 1302 در محلة سيدنصرالدين که 
از محله های قديمی تهران است، در خانواده ای مذهبی به 
دنيا آمد. پدرش، سيداحمد طالقانی که يك روحانی بود، 
پس از اين که جالل دورة دبستان را تمام کرد، به او اجازه 
خودش  که  همان طور  بخواند.  درس  دبيرستان  در  نداد 
می گويد: »دبستان را که تمام کردم، ديگر نگذاشت درس 
بخوانم که: »برو بازار کار کن« تا بعد ازم جانشينی بسازد.« 
ولی سرسخت بودن جالل و ايستادن روی حرف خودش، 
او را به سمت مدرسة دارالفنون کشاند. البته او حرف پدر 
پدرش،  چشم  از  دور  ولی  رفت،  بازار  به  و  کرد  گوش  را 
او  ترتيب  اين  به  کرد.  ثبت نام  هم  شبانه  کالس های  در 
و  چرم فروشی  و  برق  سيم کشی  و  ساعت سازی  به  روزها 
کارهای ديگر مشغول بود و شب ها هم درس می خواند. بعد 
او را به نجف  اين که دورة دبيرستان را گذراند، پدرش  از 
فرستاد تا علوم دينی را ياد بگيرد. ولی تنها چند ماه در 
آن جا ماند و دوباره به ايران برگشت. در اين زمان است که 
عقيده و طرز فکرش دست خوش تغيير می شود و به همين 
دليل تا حدودی از سوی خانواده اش با واکنش های منفی 

روبه رو می شود. 

او که جوانی حدودا 20 ساله بود و به نظر می رسد هنوز در 
طرز فکرش شك و ترديد داشت، در سال 1323 عضو حزب 
توده شد. يك سال بعد اولين داستانش با نام »زيادت« در 
او  قدم  اولين  گفت  می توان  که  منتشر شد  نشرية سخن 
و  زبان  رشتة  در  که  آل احمد  بود.  نويسنده  يك  به عنوان 
شده  فارغ التحصيل  عالی  دانشسرای  از  فارسی  ادبيات 
بعد  ادامه داد، ولی  را  بود، در مقطع دکتری تحصيالتش 
در سال 1326  کرد.  کار صرف نظر  اين  ادامة  از  مدتی  از 
و  راه  و  حزب  رهبری  به  نسبت  که  ديگر  نفر  چند  و  او 
روش آن انتقاد می کردند، از حزب جدا شدند. خودش در 
اين باره می گويد: »روزگاری بود و حزب توده ای بود و حرف 
استعمار حرف  و ضد  می نمود  انقالبی  و  داشت  و سخنی 
دعوی های  چه  و  بود  دهقانان  و  کارگران  مدافع  و  می زد 
و  بوديم  جوان  ما  و  بود  انگيخته  که  شوری  چه  و  ديگر 
عضو آن حزب بوديم و نمی دانستيم سر نخ دست کيست 
را می فرسوديم...« در همين سال کتاب »از  و جوانی مان 
رنجی که می بريم« را منتشر می کند که مرتبط به دوران 

حضورش در حزب است. 

در سال 1327 با سيمين دانشور که در آن زمان دانشجوی 
ادبيات، داستان نويس و مترجم بود، آشنا شد و  دانشکده 
آثار خارجی  اين دوره  ازدواج کرد. در  او  با  دو سال بعد 
کرد؛  ترجمه  بودند  نزديك  او  فکر  به طرز  تقريبا  که  را 

داستان هايی از آلبر کامو، آندره ژيد، داستايفسکی و سارتر. 
او که هميشه در حرکت و تکاپو بود و مدام در حال نوشتن 
گوشه گير  کمی  مرداد   28 کودتای  از  بعد  بود،  فعاليت  و 
و  از سر می گيرد  را  دوباره کارش  از مدتی  بعد  ولی  شد. 
رمان »مدير مدرسه« را می نويسد که به عقيدة بسياری از 

کارشناسان، بهترين و برجسته ترين اثر داستانی اوست. 

داستان نويسی به سبک جالل 
چند  به  می شود،  او  داستان نويسی  شيوة  از  حرف  وقتی 
کلمه برمی خوريم؛ تلگرافی، صميمی، شتاب زده و فشرده. 
شتاب زده بودن نثر آل احمد يکی از آن مشخصه هايی است 
در  غبرايی  مهدی  دارند.  توافق  آن  سر  بر  نويسنده ها  که 
اين باره می گويد: »نثر او شتاب زده است؛ به طوری که گويی 
شخص آن قدر عجله دارد که می خواهد حرفش را بزند و 
برود!« به همين دليل ويژگی »تلگرافی« را به آثار او نسبت 
می دهند. با اين حال، داستان های او آن قدر گرم و صميمی 
هستند که حس می کنيد کسی روبه رويتان نشسته و با شما 
حرف می زند و قصه ای تعريف می کند. کافی است همان 
بخشی از داستان »گلدسته ها و فلك« را که در کتاب درس 
فارسی آمده، خوانده باشيد، تا کامال متوجه اين صميميت 
شويد. اگر جزو آن دسته از کسانی هستيد که آن درس 
يادشان نيست يا با سبك و شيوة داستان نويسی آل احمد 
آشنايی نداريد، نگران نباشيد! اين جا بخش کوتاهی از رمان 

»مدير مدرسه« را با هم می خوانيم: 

که  کتبی  امتحان  هر  از  »پيش 
يك  خودم  می شد،  سالون  توی 
می دادم  بچه ها  برای  ميتينگ 
امتحان  و  معلم  از  ترس  که 
به  اعتماد  بايد  و  است  بی جا 
معلم  آقای  و  داشت  نفس 
از  و  دارند  را  لطف  نهايت 
مگر  ولی  مزخرفات…  اين 

به گوش کسی می رفت؟  حرف 
از در که وارد می شدند، چنان 

گوشه های  به  هجومی 
سالون می بردند که 

انگار پناهگاهی می جستند. و  از نظر.  نگو! به جاهای دور 
ترسان و لرزان، يك بار چنان بودند که احساس کردم اصال 
مثل اين که از ترس لذت می برند. خودشان را به ترسيدن 
تشجيع می کردند؛ بسيار نادر بودند آن هايی که روی اولين 
صندلی می نشستند و کتاب هاشان را به دست خودشان به 
کناری می گذاشتند. اگر معلم هم نبودی يا مدير، به راحتی 
می توانستی حدس بزنی که کی ها با هم قرار و مداری دارند 

و کدام يکی پهلو دست کدام يك خواهند نشست.« 

اما موضوع جالب اين است که در عين صميمی بودن اثر 
او  دارد.  وجود  انتقادی  نگاه  يك  و  پرخاش گری  نوعی  او، 
از جمله کسانی بود که عقيده داشت طرز فکر، عقيده و 
نظر نويسنده بايد در اثرش حضور داشته باشد. درواقع او 
داستان نويسی را نوعی رسانه می ديد که بايد پيام خود را 
از طريق آن به مخاطب منتقل کرد. می توان گفت کسی 
که کارهای او را بخواند، با طرز فکر آل احمد آشنا می شود. 
موضوعات  دربارة  را  نظرش  و  عقيده  هم  آثارش  در  او 
مختلف بيان می کند و هم تجربه هايی را که خودش داشته 
را  او  تا حدودی شجاعت  نکتة دوم  وارد داستان می کند. 
را.  بودنش  صريح  و  بی پرده  همين طور  و  می دهد  نشان 
داستان نويسی،  در  او  تاثيرگذار  کارهای  از  ديگر  يکی  اما 
موضوع  اين  بود.  مردم  زبان  به  ادبی  زبان  کردن  نزديك 
علت  اين  به  دارد؛  زيادی  اهميت  ما  کشور  دربارة  به ويژه 
که ما آن طور که صحبت می کنيم، نمی نويسيم و آن طور 
که  جمالزاده،  محمدعلی  نمی زنيم.  حرف  می نويسيم،  که 
اولين  داده اند،  او  به  را  ايران  داستان نويسی  پدر  لقب 
کسی بود که سعی کرد داستان را ساده بنويسد. 
صادق هدايت هم اين شيوه را ادامه داد و راه 
را هموارتر کرد. جالل آل احمد با استفاده از 
زبان و لحن عموم مردم و به کار بردن زبان 
محاوره ای، موفق شد کاری کند تا مخاطب و 
خوانندة يك اثر احساس نزديکی بيشتری با 

داستان داشته باشد. 

داستان  نوشتن  در  جالل  که  شيوه ای  به طورکلی، 
داشت، منحصربه فرد بود و تنها خودش می توانست به آن 
شکل بنويسد. او سبك خودش را ارائه کرد و افراد زيادی 
سعی کردند در داستان نويسی از اين سبك پيروی 
کنند، ولی موفق نشدند. بسياری عقيده دارند 
مانند  آل احمد  کار  ويژگی های  دليل  به 
اثر،  در  عقيده اش  بيان  و  کردن  نقد 
آوردن تجربيات شخصی در داستان 
و نثر تلگرافی اش، کسی نمی تواند 
ارائه  شيوه  اين  به  را  موفقی  اثر 

کند. 
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کاردستی

با ترانه... باران  باز 
المیرا حصارکی

اولین باران پايیزی كه می زند، همة خانم های خانه دار، به فکر جابه جا كردن وسايل قديمی شان می افتند و يک خانه تکانی پايیزی می كنند. در همین 
خانه تکانی ها وسايل زيادی پیدا می كنند و سعی می كنند به هر طريقی كه شده، يک راهی برای استفادة مجدد آن ها پیدا كنند. اين خصیصة مشترک بین 
خانم های زيادی است كه نمی توانند از وسايلی كه دوست دارند، دل بکنند! درنهايت با هزار آه و افسوس، وقتی هیچ راهکاری برای استفادة مجدد از 
وسايل قديمی و كهنه پیدا نمی كنند، آن ها را جلوی در می گذارند و تا چند ماه آه و ناله می كنند. اين صفحه به تمام اين خانم ها اختصاص دارد؛ مطلبی 

كه پر است از پیشنهادهای هیجان انگیز برای به كارگیری از وسايلی كه هیچ استفادة ديگری به جز قرار گرفتن جلوی در ندارند. 

کاغذی پاپیون های 
چند وقتی می شود که بستن دستمال گردن يا پاپيون های پارچه ای مد شده است. اما 
شايد نسبت به چيزی که تحويل می گيريد، مجبور شويد هزينة زيادی را صرف کنيد. 
هيچ جای نگرانی وجود ندارد. مجبور نيستيد هزينة زيادی را صرف کنيد تا مطابق 
مد روز لباس بپوشيد. به راحتی هر چه تمام تر و با استفاده از هر پارچه يا حتی کنفی 
می توانيد يکی از پاپيون ها را برای خودتان درست کنيد و مهر دست دوز خودتان را هم 
رويش بزنيد و به همه فخر بفروشيد که بدون کوچك ترين هزينه ای يکی از بهترين 
پاپيون های دنيا را برای خودتان درست کرده ايد. تنها چيزی که الزم داريد، مقدار 
کوچکی پارچه است و کمی وقت و سليقه. مطابق عکس ها جلو برويد و برای خودتان 

يك دستمال گردن پاپيونی درست کنيد.

سنگی زیربشقابی های 
از  آمد،  مهمانی  هر  تا  باشيد  داشته  زيربشقابی  ميزتان  روی  داريد  دوست 
شما بپرسد که اين زيربشقابی ها را از کجا خريده ايد؟ به دنبال وسايل خاص 
باشيد و بهترين ها را در اختيار داشته  می گرديد و می خواهيد هميشه تك 

راه حل  اولين  خب  باشيد؟ 
با  است.  زياد  بودجة  داشتن 
زياد  بودجة  گرفتن  نظر  در 
می توانيد بهترين را در اختيار 
شما  هنر  اما  باشيد.  داشته 
استفاده  با  که  است  موقعی 
را  بهترين ها  کم  بودجة  از 
باشيد! در  در خانه تان داشته 
گذشت،  که  تابستانی  همين 
جنوب  يا  شمال  به  شايد 
کشور سفر کرده باشيد و اگر 

جمع  دريا  لب  از  سنگ  تعدادی  که  بزنيم  حدس  می توانيم  باشد،  اين طور 
کرده ايد و با خودتان به تهران آورده ايد. اگر هم نياورده ايد، جای هيچ نگرانی 
سنگ های  بسته  می توانيد  به سادگی  تاريك  و  تنگ  مغازه های  در  نيست. 
با يك قيمت مناسب خريداری کنيد. وسيلة ديگری که احتياج  را  کوچك 
جلويتان  را  سنگ ها  است.  ضخيم  خيلی  مقوای  يا  موکت  تکه  يك  داريد، 
بگذاريد و يك به يك شروع کنيد آن ها را کنار هم بچسبانيد. به سادگی هر 
چه تمام تر شما يك سری زيربشقابی خاص داريد و با افتخار می توانيد به تمام 
به کدبانوگری  و  را درست کرده ايد  آن ها  بگوييد که خودتان  مهمان هايتان 

خودتان افتخار کنيد.

صدفی شمع های 
ديگر  دريايی  پيشنهاد  يك 
همين  در  احتماال  داريم.  هم 
تعدادی  پاييزی تان  خانه تکانی 
پيدا  دريايی  سفرهای  از  صدف 
آن ها  با  دنيا  يك  که  می کنيد 
خاطره داريد و هر بار که آن ها را 
از  پيدا می کنيد، يك جايی دور 
پنهان  را  آن ها  ديگران  دسترس 
می کنيد و با خاطره هايتان خوش 
هستيد. خب می خواهيم بگوييم 
که ديگر احتياجی به پنهان کاری 
می توانيد  به راحتی  و  نداريد 
خاطره انگيزتان  صدف های  از 

دکورهای زيبايی درست کنيد و خاطره هايتان را هميشه روشن 
نگه داريد. تنها چيزی که احتياج داريد، پارافين شمع است و 
پارافين را آب کنيد، فتيله را داخل صدف قرار دهيد و  فتيله. 
بگذاريد پارافين خودش را بگيرد. بعد از يك ساعت شمع های 
را  که شمع ها  بار  هر  می توانيد  و  است  آماده  شما  خاطره انگيز 
روشن می کنيد، از خاطرات سفر تعريف کنيد و هميشه با همان 

خاطره ها خوش باشيد.
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ماه پیشنهاد  آذر ماه فیلم و تئاتر
اكران ماه محرم شروع شده است و شما می توانید به سادگی و با يک برنامه ريزی درست به ديدن فیلم های جديد روی پرده برويد. دو فیلم 
»مهمان داريم« به كارگردانی محمدمهدی عسگرپور و »بیگانه« به كارگردانی بهرام توكلی از اواسط آبان ماه اكران شده است و تمام آذر وقت 

داريد كه به ديدن اين دو فیلم برويد.

کارگردانی  به  داريم«  »مهمان  فيلم 
در  است  قرار  عسگر پور  محمدمهدی 
عزاداری ها  اتمام  از  بعد  محرم،  دوم  دهة 
جايگزين  استقالل،  سينمايی  گروه  در  و 
فيلم »آرايش غليظ« به کارگردانی حميد 
نعمت اله شود. »مهمان داريم« فيلم آرام 
و بی هيجانی است، اما حوصلة مخاطب را 
می تواند  به خوبی  که  فيلمی  نمی برد.  سر 
همراه  داستان  انتهای  تا  را  عام  مخاطب 
پرويز  همان  پرستويی    پرويز  کند.  خود 
مهربان  پدری  است.  هميشگی  پرستويی 
فرزندانش  برای  را  بهترين ها  که  آرام  و 
می خواهد. آهو خردمند مادر آرامی است 
را  همسر  و  مادر  يك  فداکاری های  که 
از سوی  به تصوير کشيده است.  به خوبی 

ديگر بهروز شعيبی نقش جانباز هميشه عصبانی و ناراحت را به بهترين شکل ممکن 
ايفا کرده است. سه فرزند ديگر، سهيال گلستانی، مهدی و محمد صادقی هستند که 
از ميانه های داستان به فيلم اضافه می شوند و همة خانواده دور هم در انتظار مهمان 
يك  عسگر پور  محمدمهدی  می کنند.  آماده  او  آمدن  برای  را  خانه  و  عزيزی هستند 
عاشقانة آرام ساخته است و مخاطب را با همين قصه به سادگی همراه می کند. مهرزاد 
دانش، منتقد سينمايی، در مورد اين فيلم گفته است: »»مهمان داريم« فيلم متوسطی 
است. از يك طرف برخی از موقعيت های بيش از حد احساسات گرايانه اش آزاردهنده 

فضای  روی هم رفته  ديگر  طرف  از  و  است 
دارد.  خانوادگی  مناسبات  ترسيم  در  گرمی 
از طرفی ورود ارواح شهدا به زندگی خانواده 
آن  همين  برای  و  است  زيادی  رو  داستان، 
تعليق گشايی پايانی بی مورد باقی مانده است 
صحنه آرايی  و  فضاسازی  ديگر  جانب  از  و 
در  را  جذاب  موقعيت هايی  ماجرا،  محيط 
آنتونيا  می آورد.«  وجود  به  داستان  طول 
نظر  سينمايی،  روزنامه نگار  و  منتقد  شرکا، 
مثبتی روی فيلم دارد و می گويد: »به عنوان 
فيلم خوش ساخت  جنگ،  سينمای  از  اثری 
لباس  و  صحنه  طراحی  و  است  محترمی  و 
فيلم  که  نيست  شکی  دارد.  مناسبی  بسيار 
پرستويی  پرويز  از  را  انرژی اش  عمده  
می گيرد،  ما  سينمای  هميشگی  »حاجی« 
او. فيلم در پس روايت ُکند، تلخ و  از آهو خردمند در نقش همسر  البته همين طور 
غم انگيزش نشاط و زندگی و شيطنتی زيرپوستی دارد. تقابل ويرانی جنگ و انفجار و 
تصاوير ذهنی يك معلول موجی با ويرانی ساختمان سازی های جديد شهری خوب از 
کار درآمده و همين طور اثر روانی مخربی که روی روح و روان آدم ها می گذارد.« فيلم 
»مهمان داريم« فيلم متوسط رو به خوبی است که مخاطب را اذيت نمی کند، بعد از 
ديدن فيلم حس بدی به او دست نمی دهد و در يك کالم ساده می توان اين طور گفت 

که فيلم ساده و سرگرم کننده ای است.

مردی برای تمام فصول

نمايش ديگری که تا سی ام آذرماه فرصت تماشای آن را داريد، نمايش محبوب مرگ فروشنده
»مرگ فروشنده« به کارگردانی نادر برهانی مرند است؛ نمايشی که در سال 85 
به عنوان پرمخاطب ترين نمايش سال انتخاب شد و جايزة انجمن منتقدان را در سال 86 از آن خودش کرد. اين اثر قصة 
خانواده ای است که در دورة رکود اقتصادی دهة 40 آمريکا زندگی می کنند. متن اين اثر که توسط آرتور ميلر نوشته 
شده است، برای اين اجرا به طور کامل بازنويسی و بر اساس دو ترجمة موجود و با تطبيق با متن اصلی دراماتورژی شده 
است. حميدرضا آذرنگ، نسيم ادبی، رحيم نوروزی، داريوش موفق، مجتبی پيرزاده، محمودرضا رحيمی، حميدرضا 
نعيمی، آسيه ضيايی، فاطمه عباسی، بهرام افشاری و هادی عامل از بازيگران اين نمايش هستند و ديدن آن را به 

همه توصيه می کنيم.

دو نمايش جديد تمام آذرماه روی صحنه است و بايد برويد، ببینید و از ديدن اين دو نمايش لذت را به معنای واقعی كلمه تجربه كنید. دو نمايش »مردی برای تمام فصول« به 
كارگردانی بهمن فرمان آرا و »مرگ فروشنده« به كارگردانی نادر برهانی مرند دو نمايشی هستند كه بايد برويد و آن را تماشا كنید. دو نمايش جديد تمام آذرماه روی صحنه است 
و بايد برويد، ببینید و از ديدن اين دو نمايش لذت را به معنای واقعی كلمه تجربه كنید. دو نمايش »مردی برای تمام فصول« به كارگردانی بهمن فرمان آرا و »مرگ فروشنده« به 

كارگردانی نادر برهانی مرند دو نمايشی هستند كه بايد برويد و آن را تماشا كنید.

ارديبهشت امسال بود که بهمن فرمان آرا و رضا کيانيان در ديداری با مدير مرکز هنرهای نمايشی خواستار اجرای نمايش 
»مردی برای تمام فصول« شدند. فرمان آرا زمانی دربارة اين نمايش گفته بود: »تا آن را اجرا نکنم، خيال مردن ندارم.« حاال 
قرار است اين کارگردان به همراه رضا کيانيان، که آرزويش بازی در اين نمايش است، اين نمايش را به روی صحنه ببرد؛ 
آرزويی که زود به حقيقت پيوست و قرار است از نيمة دوم آبان ماه هر روز در تاالر وحدت به همراه سيامك صفری، سهيال 
رضوی، فرزين صابونی، هدايت  هاشمی، احمد ساعتچيان، اميررضا دالوری، بهناز جعفری، عليرضا آرا، رضا مواليی، محمدرضا 
مالکی و بهمن فرمان آرا ساعت 7,30 روی صحنه بروند. نمايش »مردی برای تمام فصول« اثر مشهوری است که با ترجمة 

فرزانه طاهری و بازنويسی اميد سهرابی اجرا می شود.

یک فیلم ساده و صمیمی سینما

تئاتر
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زندگی سبک 

خرید خوب برای دختر خانم  های خوب
 می  خواهیم با هم برويم خريد، يک خريد خوب برای دختر خانم های خوب، يادتان باشد كادو خريدن برای يک دختر خانم از راحت  ترين كارهای دنیاست 

»الف« تا »ی« خريد كردن برای دختر خانم ها
دو  زمين  روی  آدم  های  می  گويد  که  دارد  وجود  روايتی 
که  آن ها  و  هستند  کردن  خريد  عاشق  که  آن ها  دسته اند؛ 
از خريد کردن بدشان می  آيد. البته اين وسط طيف  های 
برای خودشان  آن ها که  دارد. مثل  گسترده ای هم وجود 
تنها  که  آن ها  نه؛  بقيه  برای  ولی  می  کنند،  خريد  راحت 
نمي توانند خريد کنند و بايد حتما کسی همراهشان باشد 
و آن ها که از يك صبح تا شب می توانند به تنهايی بچرخند 

و بخرند يا فقط ويندوشاپينگ کنند و...
و روش های  قاعده  کار ديگر  انجام هر  خريد کردن مثل 
خودش را دارد. اگر بخواهيد برای کسی جز خودتان خريد 
کنيد، بايد نکات ديگری را هم در نظر بگيريد. خب بياييد 
با هم شروع کنيم. می  خواهيم برای يك دختر خانم خريد 

کنيم.
انتخاب محل

برويد خريد.  و می  خواهيد  پوشيده  ايد  لباس  کنيد  فرض 
و  کند  کالفه  را  شما  است  ممکن  که  مواردی  از  يکی 
به  که  است  محلی  کند،  مواجه  مشکل  با  را  خريدتان 
آن جا مي رويد. خودتان که می  دانيد، در اين ترافيك و نبود 
وقت و... اگر محل را اشتباه انتخاب کنيد، دردسر زيادی 
می کشيد و آخر سر شايد آن چه می  خواهيد گيرتان نيايد 
و دست از پا درازتر برگرديد. پس با توجه به ايده ای که 
وقتی  مسئله  اين  کنيد.  انتخاب  را  مناسب  مکان  داريد، 
اهميت بيشتری پيدا می  کند که چند مورد در ذهن داشته 

باشيد و بايد چرخی در مراکز خريد بزنيد.

بودجه
که  کنيد  مشخص  همه  از  اول   
کنيد.  خرج  می  خواهيد  چقدر 
پنج هزار تومان؟ 10 هزار تومان؟ 
دانستن  باالتر؟  باال؟  به   20
هزينه  ای  حداکثر  اين که 
که می  خواهيد صرف کنيد 
مهم  ترين  از  است،  چقدر 
باشد  يادتان  کارهاست. 
خانم  ها  دختر  برای  که 
دارد  تنوع خريد وجود  آن قدر 
بر اساس هر مقدار  که می توانيد 
پولی که در نظر داريد، کادوی مناسبی 
و  نباشيد  موضوع  اين  نگران  پس  بخريد. 

فقط نگاهی به جيب مبارک بيندازيد!

سلیقه
دوستی دارم که هميشه می  گويد من آدم خوش سليقه ای 
آدم  ها  سليقة  و  بخرم  کادويی  چه  بايد  نمی  دانم  نيستم، 

بيشترشان هم  که  افرادی  از  نمی  آيد. خب خيلی  دستم 
اهل خريد نيستند، چنين حرفی مي زنند. اما يادتان باشد 
که مهم انتخاب خوب است. اگر شناخت خوبی از کسی 
کارتان راحت  داريد،  بخريد،  برايش کادو  که می  خواهيد 

بيشتر  که  آن چه  سراغ  می  رويد  و است.  دارد  دوست 
اهلش است و آن وقت با توجه به 

هدية  خودتان،  نظر  و  بودجه 
می کنيد.  انتخاب  مناسبی 

به عنوان  شما  باشد،  يادتان 
داريد.  بزرگی  سهم  خريدار 
پس اين قدر به اين که خوشش 
اگر  نکنيد!  فکر  نه،  يا  مي آيد 
خيلی  را  شخص  آن  هم 
مشکل  پسند  يا  نمی شناسيد 

باز  است و سليقة خاصی دارد، 
هميشه  است.  راحت  کارتان  هم 

گزينه  های مناسبی وجود دارند که با خريد 
آن ها مشکل تان حل می  شود. باور کنيد!

زيورآالت همیشه محبوب
کافی ا ست با چند دختر صحبت کنيد و متوجه شويد که 
چقدر با مادر و مادربزگ  هايشان فرق کرده  اند. موردی که 
خيلی برای آقايان خوشايند است، بيشتر دختران امروزی 
می  توانند  کنيد،  ولشان  اگر  نيستند.  جواهر  و  طال  اهل 
ساعت  ها در مغازه   زيورآالت بچرخند و خريد کنند. پس 
يکی از بهترين گزينه  ها خريد زيورآالت مثل گوشواره و 
نباشيد،  هم  پولش  نگران  است.  و...  دست بند  و  انگشتر 
تا  دارد  وجود  گزينه  شما  برای  تومان  سه هزار  دو،  از 

مارک  های معروف مثل اسپريت و دي کي ان وای و سي کی و 
سواچ که باالی 100 هزار تومان هم می  روند.

پوشاک
خريد پوشاک از گزينه  های ديگر کمی سخت تر است. نه 
به اين خاطر که تنوع نيست و شايد گران تر باشد، نه! به 
اضافة  به  می  آيد.  وسط  سليقه  پای  کمی  که  خاطر  اين 
از  باشد.  آن  به  حواستان  بايد  که  لباس  اندازة  و  سايز 
و  همه  پيراهن،  و  بلوز  و  مانتو  تا  گرفته  شال  و  روسری 
همه انتخاب های زيادی هستند که به  راحتی مي توانيد از 
هم  را  کفش  و  کيف  اين  ها  همة  به  کنيد.  استفاده  آن ها 

اضافه کنيد.

كتاب، فیلم و مقوله  های فرهنگی
اگر شما حال و حوصلة خريد نداريد، اگر دختری که می-
خواهيد برايش خريد کنيد، سليقة خاصی دارد، اگر شما 
فرهنگی کنيد  کار  و می  خواهيد يك  اهل کتاب هستيد 
کتاب  خريد  سراغ  مي توان  ديگر،  دليل  يك  و  هزار  به  و 
هم  زيادی  خرج  و  است  راحت  که  خوب  انتخابی  رفت. 
ندارد. مطمئن باشيد خيلی از دخترها از کتاب و فيلم و... 

استقبال می  کنند. پس نگران نباشيد و امتحان کنيد.
گوشی، دوربين و ... و باقی ماجرا

خب هنوز خيلی چيزها مانده  اند که می  توان برای دختران 
عاشق  که  امروزی  دخترهای  هم  آن  خريد. 
موبايل و ام  پی  تری پلير و دوربين 
هستند.  ديجيتال  وسيله های  و 
رفتن سراغ اين ها به عهدة شما و 

جيبتان است.

جی  پی  اس
خريد برای دخترها نياز به جی پی -

باشی،  شهر  شمال  اگر  ندارد!  اس 
خريد  مراکز  و  قائم  بازار  و  تجريش 
نياوران  و  وليعصر  در  که  را  زيادی 
مرکز  کنيد.  انتخاب  می توانيد  هستند، 

يد  ديگر خر گزينه های  ونك  بازارهای  و 
در  هفت  حوض،  ميدان  در شرق  هستند. 

بوستان  نور،  ميالد  و  گلستان  غرب 
و  صادقيه  فلکه  پونك،  ميدان  در 

ميدان وليعصر، گيشا، جمهوری و... 
ده ها مرکز خريد معروف اند که با 
چرخيدن در آن ها می  توانيد انتخاب 

همة  به  باشد.  داشته  مناسبی 
اين  ها بايد بازار بزرگ تهران را 

هم اضافه کنيد. 
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مقايسه كنید
کارشناسی  بحث های  از  جدا  است.  شده  جدی تر  چالش 
دقيقی که در چند وقت گذشته انجام شده، بهتر است اين 
البته شنيده ها  با کشورهای ديگر مقايسه کنيم.  را  ماجرا 
حاکی از آن است که صدا و سيما اول گفته بود که نسبت 
به درخواست 160 ميليارد تومانی فدراسيون فوتبال بيشتر 
تقاضای  البته  و  نمی دهد  سال  در  تومان  ميليارد   25 از 
فدراسيون فوتبال هم 160 ميليارد تومان برای يك سال 
درآمد  با  فوتبال  فدراسيون  درخواست  مقايسة  اما  است. 
از  بسياری  تلويزيونی  پخش  حق  از  خارجی  ليگ های 
باشگاه ها مشخص  را دربارة ضرورت پرداخت حق  حقايق 
می کند. مقايسه کنيد تا بدانيد که فدراسيون فوتبال ايران 
فدراسيون  اين که  ضمن  است.  کرده  حساب  ارزان  چقدر 
فوتبال 12 هفته از شروع ليگ برتر دوربين ها را راه نداد. 
اما مقايسه می تواند نشان دهد که چقدر فدراسيون ارزان 
البته  و  ببينيد  را  ليگ ها  اين  درآمد  است.  کرده  فروشی 
فراموش نکنيد که در فوتبال جهان، 70 درصد هزينه های 
باشگاه ها از حق پخش تلويزيونی محاسبه می شود. در هر 
حال به نسبت کيفيت فوتبالی که در باشگاه های ايران )به 
جز ليگ های برتر عربستان، قطر و امارات( ارائه می شود، 

ارقام منطقی هستند.

لیگ برتر عربستان
قرارداد حق پخش در عربستان 10 ساله است. در عربستان 
حق پخش ساالنه 100 ميليون دالر فروخته شده که اگر 
دالر را سه هزار و دويست تومان فرض کنيد، در 10 سال 
به رقم سرسام آور معادل سه تريليون و 20 ميليارد تومان 

می رسيد. 100 ميليون دالر در سال در عربستان را با 160 
ميليارد تومان در سال مقايسه کنيد. در عربستان به پول 
ما سالی 320 ميليارد تومان می شود. در عربستان دو برابر 

ايران ساالنه حق پخش پرداخت می شود.

لیگ های برتر امارات و قطر
در امارات حق پخش تلويزيونی ساالنه 500 ميليارد تومان 
برابر و نيم مبلغی که فدراسيون فوتبال  است. تقريبا سه 
به رسانه ملی پيشنهاد کرده است. درحالی که امارات حتی 
اما  ندارد،  را  ايران  فوتبال  تماشاگران  تعداد  درصد   10
باشگاه هايش به لحاظ گرفتن چنين مبلغی، هيچ مشکلی 
ندارند. فدراسيون فوتبال ايران حتما اين مبالغ را ديده که 
چنين پيشنهادی به صدا و سيما داده است. در قطر هم 
چيزی حدود 800 ميليارد تومان در سال به باشگاه ها داده 
اين کشور ميزبان جام  می شود و همان طور که می دانيد، 

جهانی 2022 است.

لیگ برتر ايتالیا
در کالچو مبالغ خيلی سرسام آورتر است. برای يك فصل 
به  کردنش  حساب  که  می شود  داده  يورو  ميليون   950
قيمت  به  را  يورو  اگر  درنهايت  اما  نيست،  راحتی ها  اين 
و  ميليارد   885 و  سه تريليون  معادل  کنيم،  محاسبه  روز 
500 ميليون تومان در يك فصل خواهد بود؛ ايتاليايی که 

باشگاه هايش برای اهالی فوتبال ايران شناخته شده است.

لیگ برتر جزيره
معادل  برای سه سال چيزی  ليگ جزيره  و  انگلستان  در 

هم  رقم  اين  محاسبة  می شود.  پرداخت  پوند  پنج ميليارد 
می توانيم  ماشين حساب  کمك  با  اما  نيست،  راحتی  کار 
که  برسيم  تومان  ميليارد   150 و  تريليون  رقم  24  به 

سرسام آورتر و نجومی تر از رقم ليگ برتر جزيره است.

لیگ برتر تركیه
ليگ برتر همساية شمال غربی ما يك رقم مناسب است، 
ترکيه  در  اما  نمی رسد،  اروپايی  کشورهای  به  چند  هر 
 460 و  ميليارد   371 معادل  دالر،  ميليون  سالی  123 
برابر  دو  از  بيش  چيزی  می شود.  پرداخت  تومان  ميليون 
مبلغی که فدراسيون فوتبال ايران به صدا و سيما پيشنهاد 

داده است.

لیگ برتر فرانسه
برای  خوبی  رقم  هم  لوشامپيونه  يا  فرانسه  برتر  ليگ 
حدود  فصل  يك  برای  فرانسه  در  می گيرد.  باشگاه ها 
ميليارد   732 و  دوتريليون  معادل  يورو،  ميليون   668
با توجه  البته  و  پرداخت می شود  تومان  و 120 ميليون 
برتر فرانسه می شود، مبلغ بسيار  به توجهی که به ليگ 

خوبی است.

لیگ برتر آلمان
پرداخت  سال  يك  برای  خوبی  مبلغ  هم  بوندسليگا  در 
يورو  ميليون   420 فصل  يك  برای  آلمان  در  می شود. 
ميليارد   717 و  يك تريليون  معادل  که  می شود  پرداخت 
و 800 ميليون تومان خواهد بود که باز هم رقم نسبت به 

رقم فدراسيون فوتبال ايران سرسام آور است.  

تیکه چل 

چیا فوادی

درحالی كه اختالف بین فدراسیون فوتبال و صدا و سیما بر سر میزان حق پخش تلويزيونی مسابقات لیگ برتر باال گرفته و باعث شده تا علی كفاشیان، رئیس 
فدراسیون فوتبال ايران، با ارسال نامه ای به سازمان لیگ، ورود دوربین های تلويزيونی به ورزشگاه ها را ممنوع اعالم كند، تا مردم ايران نتوانند بازی ها را 
به صورت زنده و مستقیم ببینند، بسیاری می پرسند كه مگر فدراسیون فوتبال ايران چقدر می خواهد كه دوربین ها را راه نمی دهد؟ اين سوال البته از سوی 
فدراسیون فوتبال ايران جواب داده شده و آن ها 160 میلیارد تومان می خواهند تا دوربین ها را راه بدهند و البته صدا و سیما هم اعالم كرده كه چنین پولی را 
پرداخت نمی كند. حتی شنیده شده كه فدراسیون به 40 میلیارد تومان هم راضی شده، اما صدا و سیما قبول نکرده و به همین دلیل بازی ها چند هفته ای است 
پخش نمی شود. به غیر از اين كه بازی ها پخش نمی شود و البته تماشاگران زيادی هم برای ديدن بازی ها به ورزشگاه نمی روند، اما همه نگران بازی های بزرگ 
مثل دربی استقالل و پرسپولیس هستند و به نظر می رسد كه اين بازی هم پخش نشود و آن وقت است كه با اين اتفاق ورزشگاه آزادی صبح روز بازی و همان 

ساعات اولیة صبح پر خواهد شد. در هر حال بسیاری عقیده دارند كه اين بازی از تلويزيون پخش خواهد شد. 

ایران فدراسیون 
 چیز زیادی 
نمی خواهد

ایران با       تلویزیونی  6 کشور     مقایسه    حق    پخش   
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نسترن فتحی
حسين، بزرگ مرد كربال، مظلوم و رنجيده خاطر و لب تشنه و مصيب  زده به شهادت رسيد. پس خداوند، به ذات 

خود، قسم ياد كرد كه هيچ مصيبت  زده و رنجيده خاطر و گنهكار و اندوهناك و تشنه  ای و هيچ باَلديده  ای به خدا 

روی نمی آورد و نزد قبر حسين عليه السالم دعا نمی  كند و آن حضرت را به درگاه خدا شفيع نمی  سازد، مگر 

اين كه خداوند، اندوهش را برطرف و حاجاتش را برآورده می  كند و گناهش را می بخشد و عمرش را طوالنی و 

روزی  اش را گسترده می  سازد. پس ای اهل بينش، درس بگيريد!

امام باقر)ع(

جهان به چند چله نشسته باشد كه رد ظلم از زخم های كوچک و بزرگش برود و نرفته باشد؟ جهان چند چهل 

روز صبر كرده باشد تا روزی برسد كه ديگر آه مظلوم در آسمان نپيچيده باشد و به چهل نرسيده، آه مظلومانی 

معصوميت  و  عدالت  و  آزادی  به سوگ  بايد  ديگر  باشد؟ چند چلة  كرده  بر سرش خراب  را  اندوه  غبار  ديگر 

نشست، تا جهان به جهانی كه شايستة حيات است، برسد؟ ما آدم ها چند حكايت و خبر واقعه را شنيده ايم و 

چشمی تر كرده ايم و حال و روز زمين، هنوز خاكستری و آغشته به خون و دود است؟ چند آزادمرد بايد درس 

آزادگی حسين )ع( را از نو بخوانند و به صف ياران او بپيوندند و هيچ كس نداند چرا اين قدر ظلم شكست ناپذير 

و ناميرا شده در روزهای زندگی ما آدم ها؟ روزهايی هست كه يک كلمه، يک خبر، يک اتفاق می تواند حال زمين 

را خوب كند. قلب ها دوباره بتپند كه هنوز قدم های انسان در راهی است كه خداوند اوج انسان بودن  را در آن 

راه نشانی داد. اين جور وقت ها چله ها انگار ثمر داده باشند و اميد به بودن بازگشته باشد، صدای شكر و سپاس 

از زمين به آسمان می رود. اما گاهی انگار دوران سياه نااميدی تمام كائنات از انسان است. ظلم هايی كه گاهی 

نقش خون بر زمين می زنند، به اندازة هزاران سال هم كه بگذرد، از خاطر جهان پاك نمی شود. اين وقت هاست 

كه بايد گوش ها را گرفت تا صدای مواخذه و حتی لعن و نفرين  بر انسان را نشنيد. 

به كجا بايد پناه برد؟ به خداوندی كه از اين زمين چه می خواست و چه ها در آن رخ می دهد؟ به فرستادگان او 

كه خود ظلم ها از معاصرانشان ديده اند؟ چقدر خوب است كه وسعت رحمت پروردگار بی نهايت است و مهربانی 

را سبک  و چله ها  باشيم  كرده  بی وفايی  هر چه  كه  است  او. چقدر خوب  مهربانی  از  وام گرفته  فرستادگانش، 

شمرده باشيم، باز اميدی هست به صدا كردن نامی كه تا آخرين نفس، انسان را فارغ از آن كه بدخواه و دشمن او 

باشد يا رفيق نيمه راه، به راه انسان بودن می خواند. چقدر خوب است كه می شود به نام او، غبار اندوه را از قلب 

پاك كرد و رد حرف های او را روی لب ها نشاند. آن هنگام كه در زمينی كه هيچ كمكی برای او نبود، موسيقی 

صدايش می گفت كه او به خدايی توكل كرده كه جز او هيچ نيروبخشی وجود ندارد. 

و چقدر خوب می شود كه دنيا جور ديگری بگردد. ظلم، دست توكل كرده بر آزادگی شهيد كربال را ببينند كه 

با چه قدرتی مقابلشان می ايستد. دست هايی كه در دست هم راه را برای كسی باز می كند كه قرار است سرخی 

پرچم كربال را در دست بگيرد. چقدر خوب می شود، يک چله، چلة آخری باشد كه برای آه مظلومان نشسته 

باشيم و ديگر تمام عاقبت زمين خوشبختی و زيستن مثل انسانی باشد كه خدا برای ما آدم ها مقدر كرده بود.

برای قدم های ترسيده و تازه كاری كه راهی جز توكل ندارند، مهربانی تو دل گرمی است، يا حسين )ع(.

حسینی حماسه  درس های 


